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Todo grupo que é objeto de preconceito tem isto a dizer: somos
a língua em que somos falados, somos as imagens em que somos
reconhecidos, somos a história que somos condenados a lembrar
porque somos barrados de um papel ativo no presente. Mas so-
mos também a língua em que questionamos essas pressuposi-
ções, as imagens com que invalidamos os estereótipos. E somos
também o tempo em que vivemos, um tempo de que não pode-
mos nos ausentar. Temos uma existência própria, e não estamos
mais dispostos a permanecer imaginários.

Alberto Manguel

A sociologia deve se esforçar para capturar e restituir essa di-
mensão carnal da existência...

Capaz de capturar e transmitir o sabor e a dor da ação, o som e
a fúria do mundo social que as abordagens estabelecidas das ci-
ências do homem colocam tipicamente em surdina, quando não
as suprime totalmente.

Loïc Wacquant
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Prelúdio – por uma ciência social engajada. Uma
prática de intervenção: conhecimento de causa e a causa
do conhecimento.

Gey Espinheira

Para começo de conversa,

A partir do edital de Segurança Pública emitido pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), com vistas a novas tecnologias
de prevenção e combate à violência, desenvolvemos o projeto com a denomi-
nação fantasia “Convivência, Arte & Criação” com jovens do bairro de Mata
Escura, sediando o projeto na escola da rede pública estadual, Márcia Meccia.
Foram 50 jovens contemplados inicialmente, dos quais 45 chegaram ao final.
A evasão de cinco deles está relacionada a um leque de razões, sendo as
principais a mudança de endereço e necessidade de trabalho, já que alguma
oportunidade se apresentou para um ou outro, ainda que eventual, em uma
realidade cuja tônica é a obstrução do acesso do jovem ao mercado de traba-
lho. Esta é, na verdade, a realidade da grande evasão escolar que se registra
no país quando se considera a transição do primeiro para o segundo grau.
Este dado é sintomático da impossibilidade do jovem permanecer no siste-
ma educacional devido à necessidade de contribuir para sua própria sobre-
vivência e da família a que se encontra ligado.

Da proporção de crianças matriculadas nas escolas, oficialmente algo em
torno de 97%, cai para 40 ou 30% no segundo grau. A violenta queda é a prova
da impossibilidade de se desfrutar de um ócio produtivo de formação do ser,
em que o jovem possa ser sustentado pelos pais enquanto se dedica aos estu-
dos, desde logo posto como recurso contribuinte da produção de alguma ren-
da, não importando quais as conseqüências para a subjetividade desse jovem
na elaboração de seus projetos de realização existencial, ainda que se saiba que
na maioria dos casos o que pode conseguir é marginal, informal, e de baixa
produtividade, o que implica no desperdício de talentos – para usar uma for-
mulação a que o escritor e jornalista Gilberto Dimenstein tem recorrido – já que
esses jovens não se realizam em nenhum projeto e são barrados a meio cami-
nho de quaisquer de suas possibilidades, desencaminhando-se, frequentemente,
para os ganhos mais elevados, e que não exigem especialização formal, no
tráfico de drogas ou em outras atividades transgressoras.
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Prelúdio

A escolha do Bairro de Mata Escura deveu-se ao fato de ser “popular”,
como em projetos anteriores focamos o Subúrbio Ferroviário.1 Uma razão
subsidiária, criando a economia social, entendida como a extensão de uma
relação de parceria que a Universidade Federal da Bahia, através do Centro
de Recursos Humanos (CRH) já estabelecida com a Universidade Salvador
(Unifacs), criadora do Observatório Interdisciplinar de Segurança Pública, e
pelo fato de já ter no bairro posto avançado, o Laboratório de Tecnologias
Sociais (Ltecs), colocado à disposição do projeto como espaço físico e infra-
estrutura, e pela parceria fecunda entre o Ltecs e a Escola Márcia Meccia, o
que amplia a rede social. Consideramos que o subsídio cruzado entre proje-
tos e o envolvimento de diversas instituições, incluindo a Universidade do
Estado da Bahia (Uneb), dariam maior rentabilidade aos esforços diante da
limitação de recursos de nosso projeto, ampliando as possibilidades de ação,
como de fato se deu, como se verá no balanço das atividades realizadas e na
avaliação de resultados.

O nosso propósito era o do desenvolvimento de técnicas sociais de pre-
venção à violência e a nossa prática em projetos anteriores em áreas seme-
lhantes nos colocava diante de questões conceituais que preconceitos
distorciam a compreensão, tais como juventude, pobreza e periferia. O pri-
meiro obstáculo foi o do reconhecimento de que a violência, sobretudo como
homicídio, é estatisticamente mais elevada em áreas populares do que na-
quelas ocupadas por níveis mais elevados de qualidade de vida; logo, a bai-
xa qualidade de vida deve ser investigada como possível fator contribuinte
da violência, ainda que não possa ser equacionada como causa, lembrando
que as variações concomitantes não nos autorizam de imediato estabelecer
relações de causa e efeito, como bem nos chamava atenção Durkheim (2003)
em seu meticuloso estudo sobre o suicídio.

O segundo é a juventude, problema social por excelência, acrescentan-
do à especificidade deste ciclo vital a condição de inserção social dos jovens
na vida produtiva, o que eleva o potencial de adesão a práticas transgressoras
por falta de alternativas formais para obtenção de renda, sem falar também
na incivilidade, como uma alternativa que muitos jovens assumem para o
enfrentamento social de seus conflitos e manifestação de suas frustrações; e,
por último, o sentimento de ser periférico, descentralizado, afastado das pos-
sibilidades de participação na sociedade da superabundância e do prazer,

1 Região da cidade do Salvador de borda da Baía de Todos os Santos e das encostas mais
ao interior ocupada por habitações populares em mais de uma dezena de sub-denomina-
ções de localidades com identidades próprias, habitada por meio milhão de pessoas.
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posto em situação de inferioridade, cuja tradução mais expressa está em ser
periferia.

Dois pesos e duas medidas

Falamos em lugares de qualidade de vida, em que se pode notar à primei-
ra vista, pela simples presença, e a funcionalidade da infra-estrutura em rede
e em serviços à disposição da população, a exemplo de calçadas largas e sem
buracos ou obstáculos aos transeuntes, percepção de elementos estéticos a
decorar o ambiente público, limpeza, jardins e elementos outros que valori-
zam o ambiente para além das funções utilitárias. Uma cidade nunca é a
mesma em seus diferentes lugares, sobretudo quando se comparam ambien-
tes populares e aqueles outros de média e alta renda, com um padrão de
urbanização elevado, que se convencionou a denominar de “bairros nobres”
em contraposição “aos populares”, que também podem ser vistos como peri-
féricos.

Dois pesos e duas medidas do Estado da sociedade de classes, na mis-
tificação de “bairros populares” e “bairros nobres”, em centro e periferia como
conceitos sociológicos de distanciamentos sociais das relações pessoais/
institucionais, interpessoais e institucionais/individuais, em que os benefíci-
os públicos estão descompensados em sua distribuição territorial e dos gru-
pos sociais que se localizam nesses subespaços.

Procuramos interpretar certa representação do bairro e o fizemos
através de uma metodologia complexa extraída da própria experiência
de convivência orientada para a realização de objetivos com a formação
de jovens em saberes e códigos de sociabilidade, decorrentes das ativi-
dades desenvolvidas, tomando como base as atividades lúdico-artísti-
cas associadas ao exercício crítico da razão, sem que se separassem es-
ses componentes constitutivos do ser humano, mas como uma totalida-
de inseparável, tal como são inseparáveis no ser a razão e a emoção. Um
projeto intencional é seguramente de intervenção, no sentido que lhe é
dado pelo conceito de Sociologia de Intervenção, sobretudo quando
explicitamos a nossa linha de “redução de danos sociais” e o nosso foco:
redução da violência.

Superando o estigma de lugar intrinsecamente violento, sem perder de
vista o potencial de violência devido às razões já explicitadas na configura-
ção socioespacial, o projeto Convivência, Arte & Criação está pronto para
oferecer ao leitor as suas conclusões e as suas recomendações, na linha prin-
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cipal de sua orientação teórico-metodológica: redução de danos sociais em
áreas de risco na cidade do Salvador.

Temos aqui, entretanto, um problema crucial a tratar; tomemos como
verdadeira a premissa de que a consciência não precede a existência, e sim,
como nos disseram há muito Marx e Engels,2 que a consciência é o resultado
da existência, portanto da experiência humana de estar-no-mundo – para
usar uma categoria de Heidegger – implicando no ser-no-mundo. Durkheim,
em outras palavras, defendia o mesmo princípio da materialidade das con-
dições de existência como construtora da consciência de si no mundo. Assim,
nos coube no desenvolvimento de nosso projeto, começarmos com a experi-
ência de convivência na artificialidade do agrupamento feito, recrutando 50
jovens na coniventia.

Se dizemos de uma artificialidade é tão somente no sentido de que não
estávamos seguindo nenhum padrão institucional convencional, como é o
caso da escola e suas formas de agrupamento de alunos por série e por ida-
des, em que fazer parte como estudante é cumprir a ritualística social
estabelecida. O caráter excepcional foi o fato de ter sido ofertado aos estu-
dantes um outro universo de formação que os agrupou a partir de uma con-
vocação pública por escrito e por informação pessoal oral, explicando de que
se tratava de um curso diferente e que os envolveria por um período de qua-
tro meses, sempre nos fins de semana, com atividades eventuais fora desses
dois dias previamente marcados: sextas-feiras e sábados, raramente aos do-
mingos. Uma bolsa auxílio no valor de 50,00 (cinqüenta reais ao mês, pela
duração do engajamento de quatro meses). Assim, fora do que é comum à
rede pública de educação, um projeto extraordinário a convocar jovens a uma

2 “A produção de idéias, de representações e da consciência está em primeiro lugar direta
e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; é a lingua-
gem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens
surge aqui como emanação direta do seu comportamento material. O mesmo acontece
com a produção intelectual quando esta se apresenta na linguagem as leis, política, mo-
ral, religião, metafísica etc., de um povo. São os homens que produzem suas representa-
ções, as suas idéias, etc;, mas os homens reais, atuantes e tais como foram condicionados
por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relações
que lhe corresponde, incluindo até as formas mais amplas que estas possam tomar. A
consciência nunca pode ser mais do que o Ser consciente; e o Ser dos homens é o seu
processo da vida real. E se em toda a ideologia os homens e as suas relações nos surgem
invertidos, tal como acontece numa câmara escura, isto é apenas o resultado do seu pro-
cesso de vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos objetos que se for-
ma na retina é uma conseqüência do seu processo de vida diretamente físico” (MARX;
ENGELS, 1980, p. 25).
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convivência sob orientação de uma equipe de especialistas em sociologia e em
arte-educação.

A artificialidade, voltamos ao tema, está no fato de que o “curso”
não se enquadrava na grade curricular da educação formal, assim como
especificamente o da Escola Márcia Meccia, na qual foi desenvolvido, como
atividade absolutamente paralela, embora socialmente integrada. O cará-
ter extra-pedagógico do projeto Convivência, Arte & Criação em relação à
escola tipificava o grupo como “experimental”, que despertava interesse
sob dois aspectos principais: os jovens querem pertencer a projetos soci-
ais válidos; os jovens se sentem motivados quando têm diante de si pos-
sibilidade de uma ajuda de custo na forma de bolsa-estudo, como foi o
caso. Houve, assim, seleção a partir de análise da redação, cujo tema foi
ele ou ela, sua rua, seu bairro e a sua cidade; completou a seleção a entre-
vista pessoal feita pelos membros da equipe, sempre levando em consi-
deração a discussão plural dos casos mais polêmicos para a melhor deci-
são possível.

Assim, começamos a experiência de convivência com pessoas que se
conheciam entre si, de algum modo, já que eram todas moradoras do mesmo
bairro, mas sem que isso significasse relações de maior proximidade entre
elas. Desde o começo propusemos sutilmente o confronto entre culturas na
expressão da representação de gosto, trabalhando a distinção ao modo de
Bourdieu, reconhecendo, como ele o faz, que os gostos “não são um dom da
natureza”, mas decorrentes do padrão educacional das pessoas, as vivências
com museus, exposições, leituras, freqüências a concertos etc., portanto, uma
práxis cultural em que a escola tem um papel altamente significativo. Nos
diz ele:

As maneiras de adquirir sobrevivem na maneira de utili-
zar as aquisições: a atenção prestada às maneiras tem sua
explicação se observarmos que, por meio destes
imponderáveis da prática são reconhecidos os diferentes
modos de aquisição, hierarquizados, da cultura, precoce
ou tardio, familiar ou escolar, assim como as classes de
indivíduos que elas caracterizam (tais como “pedantes”
e os “mundanos”). A nobreza cultural possui, também,
seus títulos discernidos pela escola, assim como sua as-
cendência pela qual é avaliada a antiguidade do acesso à
nobreza (BOURDIEU, 2007, p. 9).

Os gostos são, indiscutivelmente, “marcadores privilegiados da ‘clas-
se’”, adoção de um habitus como necessidade “que se torna virtude”, em que
no jogo social das possibilidades as pessoas são envolvidas pelas relações
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possíveis de estabelecer com o mundo, reconhecendo, como faz Bourdieu
(2007, p. 350):

A necessidade impõe um gosto de necessidade que im-
plica uma forma de adaptação à necessidade e, por con-
seguinte, de aceitação do necessário, de resignação ao ine-
vitável, disposição profunda que não é de forma alguma
incompatível com uma intenção revolucionária, mesmo
que ela lhe confira sempre uma modalidade que não é
das revoltas intelectuais ou de artistas. A classe social não
é definida somente por uma posição nas relações de pro-
dução, mas pelo habitus de classe que “normalmente” (ou
seja, como uma forte probabilidade estatística), está asso-
ciado a esta posição.

O gosto situa as pessoas no conjunto da sociedade na medida em que
expressa o habitus e este só pode ser adquirido pela própria experiência no
condicionamento que a condição social impõe, como um modo de ser deri-
vado da forma social de existência:

Verdadeiramente a experiência que, acerca do mundo ope-
rário, pode ter um intelectual que, de maneira provisória
e decisória, penetra na condição operária e ela pode tor-
nar-se cada vez menos improvável estatisticamente se, a
exemplo do que começa a ocorrer atualmente, vier a au-
mentar o número daqueles que se encontram lançados
na condição operária sem terem o habitus que é o produto
dos condicionamentos que “normalmente” impostos
àqueles que estão destinados a esta condição. O
populismo é sempre a inversão do etnocentrismo; e se as
descrições da classe operária e da classe camponesa osci-
lam, na maioria das vezes, entre o miserabilismo e a
exaltação milenarista é porque elas fazem abstração da
relação com a condição de classe que faz parte de uma
definição completa dessa condição e porque a enunciação
da relação ajustada com a condição descrita (o que não
supõe necessariamente que se esteja habilitado a
experimentá-la) é menos fácil que projetar, na descrição,
sua própria relação com essa condição – nem que fosse
porque essa falsa identificação e a subseqüente indigna-
ção que inspira têm, para elas, todas as aparências de le-
gitimidade (BORDIEU, 2007, p. 350).

Insistimos na questão do gosto e de classe social em um mundo que se
fragmenta em representações culturais partindo do pressuposto da sobera-
nia da cultura e do direito de expressão das diferenças diante do direito à
igualdade de participação. Diferentes, mas política e socialmente iguais, esse
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ideal democrático das representações das identidades em um mundo cada
vez mais tocado pelos contatos interétnicos. Poderíamos levantar as críticas
de autores como Hall (2003), Yúdice (2004), Jacoby (1999) e Bhabha (2003)
que operam no campo da cultura e no acobertamento do político, às quais se
acrescentam as observações de Bauman (2001) ainda que em tom mais dis-
tante da abordagem cultural que os outros três, mas nem por isso longe da
apreensão do problema tal como é posto em nosso tempo:

Não surpreende, pois, que a etnicidade, mais que qual-
quer outra espécie de identidade postulada, seja a pri-
meira escolha quando se trata de fugir do assustador es-
paço polifônico onde “ninguém sabe falar com ninguém”
para o “nicho seguro” onde todos são parecidos com to-
dos – e onde, assim, há pouco o que falar e a fala é fácil
(BAUMAN, 2001, p. 125).

O campo da cultura sofreu extremas intervenções. Eagleton nos lembra
a partir de: “nas culturas tribais a economia, a organização política, o ritual e
a ideologia não aparecem como ‘sistemas distintos’” (SHALINS, 1976 apud
EAGLETON, 2005, p. 48). E, continua Eagleton (2005, p. 48), aprofundando
sua análise das transformações atuais:

No mundo pós-moderno, a cultura e a vida social estão
mais uma vez estreitamente aliadas, mas agora na forma
da estética da mercadoria, da espetacularização da polí-
tica, do consumismo do estilo de vida, da centralidade
da imagem, e da integração final da cultura dentro da
produção de mercadorias em geral. A estética, original-
mente um termo para a experiência perceptiva cotidiana
e que só mais tarde se tornou especializado para a arte,
tinha agora completado um círculo e retornado à sua ori-
gem mundana, assim como dois sentidos de cultura – as
artes e a vida comum – tinham sido agora combinados
no estilo, moda, propaganda, mídia e assim por diante.

Se houve uma perda na visualização da contradição social radical antes
expressa na idéia de luta de classes, na pós-modernidade em que o movi-
mento operário aparece como “crepuscular”, ficam evidentes e ativas as lu-
tas das minorias em que ainda ressoam certos nacionalismos revolucionári-
os, como os que emanam na América Latina no Socialismo Bolivariano da
Venezuela de Hugo Chavez, no indigenismo libertário de Evo Morales da
Bolívia, na resistência heróica de Cuba em ser a única nação comunista das
Américas em frente à extensa fronteira universal do capitalismo americano;
estão presentes os movimentos das mulheres, agora na seqüência do vitorio-
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so e impactante movimento feminista do século XX, o de gênero; a luta étni-
ca, a luta contra a homofobia, a luta ambientalista em sua diversidade de
frentes. E Eagleton (2005, p. 60) sintetiza:

Desde a década de 1960, entretanto, a palavra “cultura”
foi girando sobre seu eixo até significar quase exatamente
o oposto. Ela agora significa a afirmação de uma identida-
de específica – nacional, sexual, étnica, regional – em vez
da transcendência desta. E já que essas identidades todas
vêem a si mesmas como oprimidas, aquilo que era antes
concebido com um reino de consenso foi transformado em
um terreno de conflito. Cultura, em resumo, deixou de ser
parte da solução para ser parte do problema.

Ao optar pela luta fragmentária, resta a perspectiva dos movimentos
sociais contemporâneos de contraposição ao Fórum Econômico de Davos,
que acontece a cada janeiro na pequena cidade Suíça, de onde saem as es-
tratégias dos donos do mundo para o resto do planeta, no Fórum Social
Mundial (WSF), iniciado e seqüenciado em Porto Alegre, extremo-Sul do
Brasil, (2001 a 2005) estendido a Mumbai, na Índia (2006), a Nairobi, no
Quênia (2007), a manifestações pontuais em cada localidade em 2008, já em
uma linha de adaptação ou de crítica para evitar a exaustão, entre as dis-
cussões sobre o fim do mundo tal como o conhecemos (WALLERSTEIN,
1999) de mudar o mundo sem tomar o poder (HOLLOWAY, 2003), fenô-
menos de multidão (HARDT; NEGRI, 2004) e tantas outras reformulações
a partir das provocações dos teóricos de Washington que apregoam as guer-
ras preventivas decorrentes do “choque de civilizações”, do embate entre o
Ocidente e o Oriente, entre o Cristianismo e o Islamismo, como mundo in-
compatíveis, incluindo o Estado de Israel posto na arena conflituosa do
Oriente Médio.

A questão cultural assume uma amplitude extraordinária e sufoca a
política, ou culturaliza a política nas fragmentações específicas de cada luta e
dentre elas a de sua diversidade intrínseca. O movimento negro unificado,
por exemplo, não tem unidade nem ideológica nem em seus componentes,
socialmente diferenciados, unidos apenas na abstração da raça ou em sua
imanência, sem a possibilidade de uma transcendência comum a todos os
que se representam como deste grupo na diversidade social das posições de
seus componentes.

Ao trabalhar com jovens em um bairro popular na Salvador contempo-
rânea, as questões relativas às opções sexuais, às identidades de gênero, de
cor (raça), aos sentimentos de periferia (Hip-hop, rap, funk, arrocha, pagode,
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reggae, capoeira), aos reclamos ambientalistas vêm à tona e loteiam as pes-
soas que se agregam a esta ou àquela luta, ou a mais de uma causa, mas
sempre a partir de uma ótica cultural, em que a própria cultura ofertará a
saída do labirinto, como parecem ter sido os bem sucedidos blocos-movi-
mentos dos anos 1970, em Salvador, dos quais vale o registro dos dois prin-
cipais exemplos: o paradigmático Ilê Aiê, que adotou o princípio cultural da
“beleza negra” e se impôs como o grande divisor de águas da forma de luta
de negros pelo reconhecimento e inclusão cultural e política (RISÉRIO, 1986);
e o Olodum, mais artístico percussivo que político em suas mensagens de
luta, e por fim, mas certamente jamais o último, um terceiro exemplo:
Carlinhos Brown e a Timbalada, uma irreverência a desafiar a ordem dos
acontecimentos musicais e representações nas festas populares de Salvador,
campo alargado do capitalismo cultural produtor de música exportada para
todo o mundo e que projetou centenas de novos atores sociais no campo
artístico e da produção musical como uma promessa de projeção das pessoas
a partir dos talentos individuais.

O Carnaval, alardeado por publicação oficial do governo da Bahia (VI-
VER..., 2008) e citado no Guinnes Book (Livro dos Recordes) como a maior
festa do Planeta, evidencia a explosão de novos talentos artísticos e empresa-
riais no campo dos investimentos de entretenimento com base na produção
musical e de shows de grande porte, de eventos coletivos concentradores de
muitos milhares de participantes na sucessão de exemplo de socialidades
que ocupam o calendário do verão e que culminam com o carnaval e com as
despedidas dele, na fermentação dos carnavais que se sucedem à Quares-
ma/Páscoa, com as Micaretas do interior do Estado, que são seus carnavais
anuais, fundindo quase com as festas juninas, de meio de ano, do frágil in-
verno da Bahia, em que os santos Antonio, João e Pedro são festejados larga-
mente com grandes eventos públicos de cânticos e danças, com a cultura
musical do forró, que em todo Nordeste, e na Bahia em particular, tem uma
força cultural extraordinária. Estes são exemplos mais que visíveis, facilmente
perceptíveis da capilaridade do campo da cultura artística a promover a in-
clusão e a ascensão social de pessoas e grupos pela via da música, da dança,
do teatro, das artes plásticas, do cinema e até mesmo da literatura. Mas, como
tudo no capitalismo não é para todos. Há mais promessas do que a possibili-
dade de que sejam estendidas a uma proporção significativa de competido-
res. O campo da cultura se abre cativante, porém limitado, e diante dele está
a fascinação dos jovens de todas as idades e classes sociais, como se a arte,
por si só, permitisse chegar ao céus, quando se sabe que muitos vôos têm o
destino de Ícaro.
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Não poderíamos deixar de fora a questão cultural e da distinção, sobre-
tudo, quanto ao gosto, na medido em que a matéria prima com a qual traba-
lhamos é a da cultura popular em direção ao confronto com outros gostos
que não estão reduzidos às condições imediatas de vida das pessoas que
experimentam a diversidade, demonstrando que a experiência mais imedia-
ta de vida não se fecha a possibilidades mais largas, como uma negação de
outros valores, mas que se torna necessário que experiências existenciais di-
ferentes abram possibilidades de decodificação de outras linguagens, proje-
tando as pessoas para fora de seus limites e antevendo outras margens que
podem ser alcançadas.

Trabalhando, portanto, com um grupo social de bairro popular, em que
todos os jovens se enquadram em famílias de baixa renda, portadores, por-
tanto, de uma experiência comum de conviventia, de localização urbana e de
tipologia de moradia, assim como de rendimentos familiares e pessoais, mas
também tocados pela mesma condição de juventude, se diferenciam, entre-
tanto, na adoção de parâmetros existenciais através das opções religiosas e
da adoção de comportamentos mais liberais ou mais conservadores, o que
incluiu o uso de drogas (mais frequentemente o álcool e a maconha) e libera-
ção sexual, com algumas práticas de afirmação de identidade em grafitagem
e formação de turmas e galeras que reivindicam identidades espaciais (de
rua ou bairro) e de estilo, forma de identificação dos diversos grupos – “bar-
reiras” –  quando se confrontam em territórios comuns (praças e locais de
comemorações populares ou de promoção de shows) para os quais conver-
gem em momentos específicos.

Compreender as similitudes e as diferenças é muito importante quando
se pretende difundir uma outra – ou outras – linguagem para decodificar re-
presentações simbólicas do mundo alargado que é trazido a esses jovens para
que fosse possível transcender os limites da experiência imediata da vida coti-
diana com a inclusão do extraordinário como possibilidade de experimenta-
ção concreta, como possibilidade de alcance se adotando novos caminhos e se
abrindo para novas possibilidades, a exemplo do fenômeno universidade, que
até pouco tempo não fazia parte da subjetividade dos jovens populares e que
agora passa a ser vista como uma meta alcançável, considerando que uma
nova capilaridade foi aberta por programas de acesso ao ensino superior, so-
bretudo com a política de cotas, que disseminou, pela via da militância de
movimentos negros, a organização de cursos pré-vestibulares gratuitos ou de
baixa taxa, levando esses jovens não só a mensagem de que o tempo de estudo
não se esgota no segundo grau, que há uma continuidade possível e que eles
podem “se formar” e receber o título universitário.



Gey Espinheira

23

O rompimento do limite mais elevado do segundo grau para a aspira-
ção do jovem popular ao acesso à universidade é também o rompimento da
aceitação passiva de um estilo de vida circunscrito à pobreza pelos movi-
mentos culturais do hip-hop, rap e capoeira, internalizando linguagens uni-
versais como nos casos em que a adoção de símbolos e estilos copiam traços
universais dos grupos de Rua de New York ou do Rio ou São Paulo, ou mes-
mo a produção local dos pagodes, dos funks, da axé musica, do arrocha e
outros estilos que se manifestam na inquietação lúdico-cultural da juventu-
de em suas interações no bairro e na cidade.

O mundo tem muitas dimensões e começamos o nosso trabalho com os
jovens de Mata Escura apresentando de modo impreciso as nossas intenções
e a imprecisão estava no fato de que não devíamos apresentar um produto
acabado para enquadrá-los, mas trazer uma proposta inicial de motivação
mobilizadora para que eles dessem rumo e continuidade a partir das reações
aos estímulos provocados.

Na vida cotidiana, impotente na maioria das vezes, as pessoas prefe-
rem obedecer a receitas a criar caminhos, aceitando, mesmo a contragosto, a
passividade como uma inevitabilidade do processo existencial a que estão
submetidas. Refletir parece ser muito penoso, mas tínhamos dois objetivos
principais a serem alcançados: em primeiro plano captar as disposições ins-
taladas de comportamentos corriqueiros decorrentes do habitus desses jovens;
em segundo, avaliar as mudanças comportamentais decorrentes das novas
experiências pelas quais eles passaram ao longo do tempo em nosso projeto
de Convivência, Arte & Criação, em que novos padrões interativos foram
postos em uso, assim como informações e práticas sociais e culturais alargadas,
na forma de uma transgressão simbólica de distâncias culturais que o mode-
lo de educação formal reproduz instituindo limites mínimos e inibindo a
imaginação e desejos mais elevados pela imposição de limitações relaciona-
das à baixa estima e à resignação à condição social em que vivem como des-
tino inexorável.

Sutilmente começamos com a apresentação de dança elaborada, criação
da professora e dançarina da Escola de Dança da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Lulu Pugliese, com fundo musical clássico, em que pudemos
ouvir com nitidez uma voz feminina da platéia, em tom de espanto dizer,
ópera! Sim, a música era a ária de ópera e a dança com a utilização de uma
bola, com a sofisticação dos movimentos e riqueza técnica, arrancou demo-
rados aplausos da platéia que, certamente, era a primeira vez que se depara-
va com um espetáculo de dança moderna, tão diferente daquela outra a que
estava acostumada. Logo em seguida, as jovens locais se apresentaram em
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danças calipso, arrocha, axé music, literalmente copiando os estilos em vigor
nos programas de auditório das TVs, na massificação cultural em curso. Es-
tabelecido o confronto, não com a idéia de competição, muito menos de subs-
tituição, mas da introdução de novos elementos estéticos, novas representa-
ções, abrindo as alternativas na revelação de um mundo mais generoso do
que o que lhes é ofertado a cada instante pelo cotidiano de vida tão marcado
pela TV e por certos programas de comunicadores que se colocam como por-
ta-vozes dos grupos sociais subalternos e estes os reproduzem até a náusea.

O contato com novas experiências implicava em uma crítica na apreen-
são de si em sua condição de estar-no-mundo e de fazer-se ser-no-mundo. A
perda da naturalidade do estar-no-mundo e a passagem a uma dimensão
nova de ser-no-mundo geraram inquietações altamente positivas na
conscientização de si e do significado daquele curso, levando os jovens a se
preocupar em grau e intensidade diferentes com o ser-no-mundo, como pro-
jetos de si. Neste ponto, o Projeto atinge o seu segundo objetivo: a absorção
da idéia de que as disposições instaladas pelo cotidiano podem ser alteradas
para se ir além e alcançar outras dimensões da vida que até então não apare-
ciam como possibilidades pessoais, mas distantes que até podiam acontecer
a outras pessoas, mas não a elas.

A primeira parte, a da pesquisa, foi completada nos primeiros momen-
tos do Projeto com a aplicação de questionário e com a organização de gru-
pos focais temáticos; nesta, as disposições instaladas para reações, exposição
de valores e formas de reação a determinados estímulos foram apreendidas
a partir das escutas flutuantes, da captação das piadas, das formas jocosas ou
caústicas de tratamento, do disse-me-disse, do teor das fofocas, dos pontos
mais frágeis das pessoas em que elas se sentem mais vulneráveis etc; a se-
gunda, no enriquecimento da auto-estima e na absorção da capacidade de
realização de coisas que até então não tinham experimentado, a exemplo das
aventuras pela música, pela dança, pelo teatro, pelas artes plásticas, pela lite-
ratura em prosa e verso.

Quando, por fim, depois de terem participado da pluralidade de ofici-
nas das artes de fazer, inventar e criar, resultando na apresentação pública
de suas produções, convergindo para o produto final coletivo a partir de um
dos textos trabalhados em oficina, selecionado pelo grupo devido à identifi-
cação com a temática, estavam todos, sob o comando de Petinha Barreto,3

3 Maria do Perpétuo Socorro, especialista em arte-educação, promotora cultural e atual
supervisora do Museu da Cidade, coordenadora de arte-educação do Projeto Convivên-
cia, Arte & Criação.
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envolvidos como músicos, atores, coreógrafos, cenaristas, contra-regras, en-
fim, cada qual no que escolheu fazer, um ou mais papéis, no espetáculo: Uma
noite terrível, apresentado originalmente no próprio bairro, para o orgulho
de todos e todas em se verem assistidos pelos familiares, amigos e vizinhos e
logo mais, no auditório do Centro de Recursos Humanos da UFBA, portanto,
em outro espaço de significação alargada, elevando a auto-estima, a
autoconfiança e aguçando o apetite em querer e gostar de ir além, sabendo
que podem ir se as possibilidades forem ofertadas, se os caminhos forem
liberados para que possam seguir adiante.

Verdadeiramente, a consciência é produto da experiência, se esta é frus-
trante, e sempre assim, o derrotismo toma lugar e a mesquinhez pode reduzir
as possibilidades das pessoas ao amargor e ao tédio. Se, por outro lado, hou-
ver abertura, pontes pelas quais seguir e alcançar novas fronteiras, a vida aber-
ta libera para a alegria e para o prazer das realizações e o estar-no-mundo
deixa de ser um determinismo do ser-no-mundo, e consciente de suas possibi-
lidades e imanência é alterada pela capacidade de transcendência. Este, sim, o
objetivo final e maior, a inoculação no ser da transformação de si em projeto
para si e para a sociedade, tomando a sociedade como um projeto coletivo que
contemple a diversidade dos indivíduos em suas possibilidades.

Convivência, Arte & Criação é um projeto “sem fronteiras”, que acaba
com os limites da periferia e levar os periféricos à centralidade do mundo
como possibilidade de si, com a consciência de que há uma luta política a
ser feita, que a cultura é um campo dessa luta, mas que é preciso ir além
dela para consolidar posições. A própria finalização do projeto é uma espé-
cie de banho de água fria, como foram o alívio e o suspiro quando o espetá-
culo chegou ao fim, que o cenário foi desmontado, que todos se cumpri-
mentavam pela realização, última apresentação, embora se prometessem, e
procuravam nos comprometer, com a continuidade do projeto, com o se-
guir em frente e não mais parar; mas a realidade é bem outra, sem financi-
amento e largo emprego de energia as coisas não prosseguem e não pude-
mos garantir a seqüência, e mais uma vez experimentávamos o fim de uma
experiência e, talvez, de uma esperança. Mas foi este o objetivo e o projeto
o realizou, inoculou novos desejos e instalou novas competências elevando
o capital social de todos e todas que dele participaram. Resta o consolo da
famosa palavra de ordem: “a luta continua!” Vamos a ela, como os rios vão
ao mar.

Convocamos Tânia Cordeiro e Andrija Almeida que escreveram sobre
jovens, cidade e direitos humanos; Helder Bonfim e Natsha Kranh enfatizaram
a violência e nela a participação das mulheres: “em briga de foice mulher se
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mete”; Tiara Alessandra Oliveira e Tatitana Costa Ribeiro privilegiaram a
abordagem da vizinhança e solidariedade, enquanto Elisângela Silva dos
Santos deu especial atenção à cultura da violência na vida cotidiana;  Cláu-
dia Santana dos Santos Moura focou a atenção no grupo familiar na forma-
ção dos indivíduos e Patrícia Carla Smith Galvão e Nádia Dias se voltaram
para examinar a oficina do medo e a reação dos jovens que dela participa-
ram. Antonio Mateus de Carvalho Soares foi buscar o entendimento do mal,
recuperando conceituação teórica em Hanah Arendt, a partir da experiência
de arte-educação para os jovens de Mata Escura. Alberto Costa Gomes e
Marcos César Guimarães dos Santos falam sobre o sonho e a realidade e e,
por fim, dando a última volta no parafuso, Gey Espinheira retoma o univer-
so do projeto Convivência, Arte & Criação. Assim, juntos, fizemos o que a
todos despertou interesse no sentido do interesse de todos. Ficou de fora
deste livro, mas que foram por todo o tempo de dentro do Projeto, a equipe
de arte-educação: Petinha e Isabela Barreto, Débora Fontes, João Espinheira e
Espinheira, que animaram com a arte-educação dos jovens, provando mais
uma vez o que nos ensina a sabedoria popular: quem faz com arte faz bem
feito! É isso!

Salvador, abril de 2008.
Gey Espinheira
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Gey Espinheira

Disseminação do medo

Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,

Depois morreremos de medo

E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

Carlos Drummond de Andrade

Sociedade do Medo não é um título bombástico, capta o sentimento ge-
neralizado da população em relação a um conjunto de situações, a exemplo
de: drogas, traficantes, estupro, homicídio, roubo, assalto, briga, gravidez,
doenças... Medo da morte, medo de si mesmo, medo dos outros. Na “ofici-
na dos medos” emergiram figuras do sobrenatural e de pais, assim como
os medos dos perigos da vida prática. Cercado de medos, o ser humano
contemporâneo de nossas cidades vive angustiado quanto as suas possibi-
lidades de realização de si: trabalho e renda para se sustentar e realizar
projetos que trazem consigo como possibilidades de realização de suas ani-
mações da vida. Medo, portanto, diante do fracasso de seus pais e do des-
tino pessoal diante de sonhos possíveis, medo dos filhos nos labirintos da
existência.

Diremos, mais adiante, que este não é um estudo sobre criminalidade,
mas sobre convivência e ele emerge do projeto Convivência, Arte & Criação,
que se propôs a abordar a questão social da violência, um dos principais
vetores do medo.

É importante considerar o imaginário social de uma época (a subjetivi-
dade social) na formação das motivações e disposições das pessoas para per-
seguir objetivos de êxito. Em outras palavras, nas animações na vida, as pes-
soas formulam projetos que as realizariam existencialmente como sujeitos
de reconhecimento social em suas individualidades. A sociabilidade é a for-
ma social de reconhecimento do outro, de troca de valores e de identidades
no jogo das relações sociais propriamente ditas em que o universo simbólico
tem prevalência. A sociabilidade diz respeito à existência em seus aspectos



30

Introdução

mais sensíveis, ao contrário das relações funcionais que operam a partir das
razões instrumentais. São, portanto, valores e emoções que estão em jogo no
campo da sociabilidade, enquanto que nos demais têm peso as motivações
materiais, dentre as quais o dinheiro tem especial relevância.

Nos usos do tempo na vida cotidiana se podem compreender os inves-
timentos emocionais da existência nas relações que os indivíduos estabele-
cem entre si para quais objetivos orientam suas vidas. O capital social que
dispõem, como o utilizam ou o que lhes faltam para uma outra condição de
vida social. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
27% dos jovens brasileiros estão fora do trabalho e fora da escola nos bairros
populares das grandes cidades, e vivem um cotidiano de vazio e de improvi-
so; em bairros pobres de Salvador esta proporção se eleva significativamente
alcançando mais de 50% (IBGE, 2006).

Nos últimos anos algumas abordagens sobre a realidade brasileira
adquiriram uma notável ressonância, sobretudo pela conjunção de meios
de comunicação, a exemplo de literatura e cinema. Como destaque, o li-
vro Cidade de Deus que se transforma em filme homônimo, com grande
impacto em todo o país e fora dele. Uma realidade brutal e quase absurda
emerge das páginas do livro e, mais propriamente, das cenas do filme.
Paulo Lins, seu autor, morador da cidade de Deus e auxiliar de pesquisa
da antropóloga Alba Zaluar, é um “inside”, assim como Ferréz, outro ro-
mancista que enfoca a vida nos morros e favelas de São Paulo, com o seu
Manual prático do ódio. São livros escritos por quem é de dentro, quem
tem por conta própria a experiência que narra, como algo de uma biogra-
fia, o que não é novidade, mas ocupa um bom espaço no imaginário con-
temporâneo.

Carolina Maria de Jesus há muito nos legou Quarto de despejo; outros
também o fizeram, mas com uma outra conotação, a exemplo de Hiroito
de Moraes Joanides, um dos reis do submundo do crime, autor de Boca do
Lixo, como o Mundo do crime: a Ordem pelo avesso, de José Ricardo
Ramalho.

Ao lado desses autores “inside”, outros, também de dentro se reuniram
para compor um livro diferente em sua estruturação, mas com grande capa-
cidade de comunicação: Cabeça de porco, de MV Bill, Celso Athayde e Luís
Eduardo Soares. A vida de jovens pobres em ambientes pobres de seus luga-
res de moradia nas grandes cidades brasileiras. O quadro dramático da vida
cotidiana sendo vivida no imediato dos instantes, nas possibilidades do
momento, e estes como se fossem fragmentos em uma existência também
fragmentada.
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Os dados levantados pelo IBGE sobre a juventude brasileira fora das
escolas e sem qualquer trabalho formal, à disposição para o aliciamento do
crime por falta de alternativa, como registrou Dimenstein (2006, p. C 9) em
sua crônica O bloco dos cidadãos invisíveis:

Não há nada que destrua tantas perspectivas de vida, des-
perdice recursos humanos e ameace mais a insegurança
de toda uma nação do que os milhões de seres que não
estudam nem trabalham. E, por não se sentirem ligados a
nada, imaginam-se com pouco a perder.

Aos pobres a pobreza

Sem medo de dizer, portanto, que nas sociedades urbanas contemporâ-
neas a pobreza é fator contribuinte causal da violência, em que o estado de
carência limita, frustra e revolta, sobretudo quando se conjugam juventude,
exclusão, frustração e engajamento em atividades transgressoras com pro-
messas de recompensa imediatas, a exemplo do tráfico de drogas, furtos e
roubos, o que deixa muitos estudiosos moralistas na defensiva por verem a
pobreza como virtude e não como um “pecado social”, retirando os compo-
nentes de revolta ou mesmo de vingança. Vamos recorrer novamente a
Durkheim para a compreensão da internalização de valores constitutivos da
vida social, isto é, das relações que asseguram a sociedade como ambiente
do ser humano:

Uma forma de atividade que tomou um tal lugar no con-
junto da vida social não pode evidentemente permanecer
a este ponto não regulamentada sem que daí resultem as
perturbações mais profundas. É, em particular, uma fon-
te de desmoralização geral. Pois, precisamente porque as
funções econômicas absorvem hoje maior parte dos cida-
dãos, há uma infinidade de indivíduos cuja vida passa
quase completamente no meio industrial e comercial;
daqui se segue que, como este meio não é senão fraca-
mente marcado pela moralidade, a maior parte da exis-
tência daqueles decorre à margem de toda ação moral.
Ora, para que o sentimento do dever se fixe fortemente
em nós, é preciso que as próprias circunstâncias nas quais
vivemos o conservem perpetuamente desperto. Não so-
mos naturalmente inclinados a contrariar-nos nem a coa-
gir-nos; portanto, se não somos convidados em cada mo-
mento a exercer sobre nós esta coação sem a qual não há
moral, como lhe tomaríamos o hábito? Se, nas ocupações
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que preenchem quase todo o nosso tempo, não seguimos
outra regra senão evidentemente a do nosso interesse,
como seríamos levados ao desinteresse, ao esquecimento
de nós próprios, ao sacrifício? Assim, a ausência de qual-
quer disciplina econômica não pode deixar de estender
os seus efeitos para além do próprio mundo econômico e
de implicar em seguida um abaixamento da moral públi-
ca (DURKHEIM, 1977, p. 10).

Se para Durkheim o mundo industrial e comercial, com a sua lógica
de interesse, lucro e sucesso sacrifica a moral, hoje se poderia dizer que a
sociedade de consumo contemporânea aguçou mais ainda o desprendimento
do ser de valores que dificultam o acesso a bens e serviços que facultem
uma vida mais confortável e que incrementam o poder de consumo das
pessoas, marcas inquestionáveis do sucesso social, objetivo de êxito por
excelência. No próprio corpo das religiões, nas pregações diárias, especial-
mente nas vertentes neopentecostais, a ênfase está na superação das difi-
culdades, do sacrifício e do sofrimento pela adoção de uma prática de in-
vestimento pessoal que implica em pagamentos sistemáticos na forma de
dízimo e de pactos com as correntes que são organizadas a cada momento,
envolvendo os fiéis na suposição de seu empoderamento pessoal para alcan-
çar os objetivos pretendidos ou desejados. Uma religiosidade de resulta-
dos práticos da vida cotidiana, em que os sinais de sucesso são as marcas
de êxito e este, portanto, o seu valor maior, não importando os meios de
obtê-lo.

Poder-se-ia dizer, com Merton (1970, p. 237), que se configura uma situ-
ação social típica: “quando a estrutura social e cultural estão mal integradas,
a primeira exigindo um comportamento que a outra dificulta, há uma tensão
rumo ao rompimento das normas ou o seu completo desprezo”. Em sua aná-
lise da anomia, Merton fala dos objetivos de êxito socialmente alardeados e
perseguidos pelos indivíduos, em que se configuram situações como a que
segue: “êxito ou o malogro resultam inteiramente das qualidades pessoais;
de quem fracassa deve queixar-se apenas de si, pois o corolário do conceito
do homem que vence na vida por esforço próprio (self-unmade man) é o do
homem que se desfez de si mesmo” (MERTON, 1970, p. 243).

Vai adiante e nos diz: “o mandato moral de alcançar o êxito exerce as-
sim maior pressão sobre o indivíduo, para ser bem sucedido usando meios
normais, se for possível, ou mediante emprego de meios fraudulentos, se for
necessário” (MERTON, 1970, p. 243). Como os meios “fraudulentos” são mais
generosos que os formais, sobretudo em uma época de forte demanda para o
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consumo de drogas, de amplo mercado fornecedor, a constituir uma referên-
cia para jovens destituídos de meios para obtenção de renda. Por outro lado,
a fraca pressão cultural sobre a desmoralização das drogas, e a transferência do
sentido de responsabilidade para quem as usa, retira do indivíduo traficante
censura moral mais grave que poderia levá-lo a hesitar ao assumir o tráfico
como uma condenação moral. Na verdade, por proporcionar prazer e aten-
dimento prático a determinadas demandas, o traficante se julga como um
abastecedor de necessidades que uma parcela da população tem e que re-
quer preenchimento, como outra atividade econômica qualquer, sem impli-
cações de ordem moral.

A violência do tráfico não se realiza na relação com os consumidores,
mas entre agentes intervenientes que entram no processo para obter lucros se
apropriando de excedente dos traficantes para pagar a “vista grossa” ou ou-
tras formas de apoio, dentre as quais a omissão é uma delas, mas também a
venda de proteção direta ou indireta; policiais civis e militares, além de ou-
tros agentes públicos participam desse processo de drenagem de recursos do
tráfico consolidando uma rede parasitária que requer a movimentação dos
traficantes para manter o fluxo de recursos para seus caixas.

A disputa interna do mercado local e da rede de distribuição avulsa
leva a disputas de pontos e de áreas de domínio, implicando em confrontos
entre grupos rivais, levando a uma tensão permanente diante da elevada
rotatividade de lideranças. Neste quadro, o consumidor jamais se coloca como
agente contribuinte da violência, cuja razão não é a existência de drogas e
formas de uso, mas a economia das drogas em que a ação do Estado tem um
peso considerável, na medida em que seus agentes provocam a escassez re-
lativa, situação determinante do preço dos produtos e das taxas de lucros. O
consumidor final, como uma ponta, no exercício de uma liberdade existenci-
al não pode ser arrolado como mantenedor do estado de coisas que se confi-
gura na simplificação da expressão “guerra do tráfico”, tal como se levantou
no filme Tropa de Elite.4

O referencial ao êxito independentemente dos meios culturais para
alcançá-los é uma marca da cultura brasileira, ainda que processos moraliza-
dores estejam em curso, como no caso sintomático da Ministra das Relações
Raciais, que foi obrigada a deixar o cargo depois de flagrada usando de modo

4 Filme dirigido por José Padilha que provocou um grande impacto no País e fora dele –
vencedor do Festival de Berlim, que trata da ação do Batalhão de Operações Especias da
Polícia do Rio de Janeiro (BOPE), no combate ao crime e especialmente ao tráfico de dro-
gas nos morros.
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inadequado o dinheiro público do Cartão Corporativo do Governo Federal,
com alugueis de automóveis e compras em free-shop em momentos não ofici-
ais de sua agenda. O rastreamento de contas pagas com dinheiro público
atingiu outros ministros, obrigando o de Esportes a fazer uma devolução e
outros casos foram amplamente levantados pela mídia, a exemplo da evi-
dência de uma cultura política de apropriação de recursos públicos para be-
nefícios pessoais e de grupos, com gastos em restaurantes de luxo e com
outras despesas feitas por reitores de universidades federais, inclusive de
manutenção de residência particular, envolvendo outros funcionários médi-
os e altos das Agências Nacionais de Regulamentação.

Na subjetividade popular, de modo largamente generalizado, há a idéia
de que “todo político é ladrão” e que todos são “farinha de um mesmo saco”,
que os interesses pessoais estão sempre acima dos coletivos. É sintomática a
situação da nomeação do senador Edson Lobão para o ministério das Minas
e Energia, como uma forma política de abrir espaço para um outro partido
da base aliada do governo, o PMDB, dando início ao loteamento de cargos
nas empresas e órgãos deste ministério, como agravante de ser o ministro
senador da república, e seu suplente,5 seu próprio filho, um empresário de-
nunciado em vários processos por crimes contra a Fazenda pública e outras
imputações que o comprometem gravemente como incompatível com as fun-
ções públicas de senador da república, mas com o atenuante de que as acusa-
ções são anteriores ao mandato de senador, portanto, sobre um outro ser que
não o novo senador da República. Em outras circunstâncias a vida pregressa
de uma pessoa é levada em conta.

Estes fatos são aqui registrados para que possamos observar que há no
país, e na Bahia em particular, um forte apelo ao êxito sem uma ênfase cor-
respondente quanto aos meios de alcançá-lo, de modo que uma aceitação de
meios e mecanismos não morais é amplamente disseminada. Ser “otário” se
inscreve como alguém que tendo tido a oportunidade de “se fazer”, sobretu-
do quando exerce cargos públicos, deixou de se aproveitar da oportunidade,
o que é prática comum a envolver o conluio entre empresários e políticos, na

5 No Brasil a eleição para os três senadores que representam cada Estado da Federação é
majoritária, isto é, eleito o que tem maioria de votos. Cada senador tem direito a suplente,
mas este não faz campanha e não recebe votos dos eleitores, é como uma escolha secreta
do senador apoiado por seus partidos. Assim, tornou-se prática ampla a indicação de
parentes, sobretudo de filhos, como é o caso, em que o suplente é um empresário, inclusi-
ve do setor de comunicações, envolvidos em várias denúncias e no momento está sob
fiscalização da Corregedoria do Senado Federal.
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estreita colaboração em que políticos e partidos têm com empresas de todos
os gêneros e ramos no cenário nacional e local.

O que vale é a superação de quaisquer obstáculos à otimização de ren-
dimentos e lucros, a exemplo da sonegação fiscal como virtude e mesmo
heroísmo, já que na subjetividade brasileira pagar ao governo é jogar dinhei-
ro fora e alimentar a corrupção institucionalizada. Vejamos o teor de uma
crônica política do principal jornalista especializado no tema da Bahia, Samuel
Celestino (2008, p. 17):

Entendo pouco a questão da demitida, a partir da música
de Paulinho da Viola: ‘dinheiro na mão é vendaval’. E
imaginem que tentação. É que não fazia nada, absoluta-
mente nada, sentindo o cartão de crédito ‘free’ pesando
na bolsa.

Assim como ela, deve ter vários. Não digo no primeiro
escalão, mas em outros onde funcionários privilegiados
também têm o direito de usar a maravilha verde-amare-
la, o dinheiro de plástico republicano (outra palavra que
petista gosta...) podendo sacar em espécie, a grana
vivinha, estalando e, quem sabe, numa época de Carna-
val como essa, ‘vestir uma camisa listrada e sair por aí...’

Melhor: na condição de autoridade deste país tropical,
abençoado por Deus e bonito por natureza, principalmen-
te quando a ‘natureza’ (entendam como quiser) pode ser
remunerada por cartões corporativos, na base do sacar
rápido dinheiro vivo e pô-lo no bolso. Porque tudo é Car-
naval [...].

Quando falamos em teor, estamos a chamar atenção para a leitura que
se percebe na ironia do cronista ao abordar a questão da moralidade pública
no uso de recursos que deveriam ser rigorosamente gastos com as funções
públicas e que são apropriados para fins pessoais, como no caso da Ministra
das Relações Raciais que declarou ter se equivocado e utilizado o cartão
corporativo em lugar do seu pessoal. Os fatos, em uma sucessão de gastos
vistos como indevidos, levou à queda da ministra e a um outro a devolver
recursos.

A cultura do aproveitar-se é amplamente observada na sociedade bra-
sileira, não apenas como uma idéia fixa da população a respeito de seus po-
líticos e empresários que estabeleceram o que se poderia denominar em
“emprenteirismo”, ou seja, ação de empreiteiras sobre partidos políticos (do-
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ações) e políticos individualizados, como meios de garantir a partilha das
licitações de serviços e obras públicas e assim fazer do Estado uma fonte de
acumulação para seus empreendimentos.

Em todas as classes sociais vigora o que se convencionou chamar no Bra-
sil de “Lei de Gerson”, cuja máxima é tirar vantagem em tudo. Tudo para si,
desde que a oportunidade se apresente e favoreça. A esperteza não é vista
como algo imoral, mas como o estar no lugar certo, na hora certa e fazer o que
devia ser feito para não ser otário, não perder a oportunidade. Essa mesma
lógica é encontrada em todas as camadas sociais, não sendo, portanto, um tra-
ço cultural dos escalões mais elevados. A prática do câmbio (cambista), da
compra e venda de uma oportunidade que decorre de um direito aberto, mas
que pode ser controlada pela escassez artificialmente provocada, como entra-
das para jogos de futebol, teatro, shows etc., e até passagens de transporte
coletivo em momentos de pico, a exemplo da travessia da Baía de Todos os
Santos pelo sistema ferry-boat, sob o controle de pessoas que se dedicam ao
“cambismo”, assim como “guardadores de carro” que se apropriam das vias
públicas e as loteiam em benefício próprio diante de uma ameaça latente de ter
o veículo danificado se não for feita a paga pelo estacionamento e pela guarda
do carro. Já foram registradas presenças de intervenientes em filas de hospi-
tais da rede pública com a venda da senha a quem pagar mais, na mais osten-
siva exploração das fragilidades sociais, sustentando um circuito imoral de
uma economia clandestina, mas que opera às escâncaras e é por demais
institucionalizada nos Detrans nacionais com as figuras de “despachantes”, ou
em cartórios em que o “por fora” é assimilado como prática usual e necessária
para se obter certidões, sobretudo que movimentam o mercado imobiliário.

Do pano de fundo da esperteza, da cultura do jeitinho, e da superação de
si na pobreza, sobretudo entre jovens que se voltam para os apelos da socieda-
de de consumo e do prazer, a requererem as formas corporais “saradas” e
“bombadas”, os estilos de vestir e dos usos dos penteados, roupas de marcas e
tatuagens, revelando identidades de grupos e de lugar, uma margem frouxa
de possibilidades é alargada para permitir o acesso dessas pessoas a estes esti-
los que marcam a época e que definem as identidades pessoais e grupais. A
recorrência a meios ilícitos não é amortecida, mas até mesmo estimulada.

“Compro, logo existo”

Deixemos de fora o elogio da pobreza como suposta virtude franciscana
e vamos focar o sentimento de frustração que os jovens experimentam quan-
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do se sentem periféricos, impossibilitados de consumo, por serem o que
Bauman denominou de “consumidores falhos”; de não terem acesso ao que
desejam no momento em que o desejo exige satisfação e se recusa ao adia-
mento. “Pessoas incapazes de responder aos atrativos do mercado consumi-
dor porque lhes faltam recursos requeridos, pessoas incapazes de ser ‘indi-
víduos livres’, conforme o senso de ‘liberdade’ definido em função do poder
de escolha do consumidor” (BAUMAN, 1998, p. 24).

Vamos nos aprofundar no que consideramos banalização da violência
como um processo de desvalorização de si compensado pela desvalorização
do outro, uma reciprocidade perversa mediada pela violência nos fragmen-
tos difusos da vida cotidiana e na estruturação das relações entre grupos, na
definição de territórios e galeras, formação de tribos com sentimentos de
pertença e constituição de identidades circunstanciais. E se aqui estamos fa-
lando de pessoas impossibilitadas de obtenção de rendimentos, portanto de
se realizarem como “consumidores válidos”, na outra ponta da sociedade a
obtenção de rendas com o uso de mecanismos fraudulentos ou criminosos é
também uma prática amplamente utilizada para garantir a manutenção e a
reprodução do consumo de pessoas que procuram a todo o momento a as-
censão social ou a preservação do status alcançado.

Todos esses aspectos convergem, portanto, para a questão central do
nosso enfoque que é a convivência, este exercício complexo de vida social
para o ser humano, um aprendizado cultural e civilizador, que deve ser obje-
to de atenção educacional dos jovens, que não é um processo natural, mas
uma formação, como nos chama atenção Durkheim, que implica em sacrifíci-
os, em abnegação, superação de si, ultrapassagem de si mesmo para fundar a
vida social com a recompensa da convivência. Nos diz ele:

A vida comum é atraente ao mesmo tempo que é coerciti-
va. Sem dúvida a coação é necessária para levar o ho-
mem a ultrapassar-se a si mesmo, a juntar à sua natureza
física uma outra natureza; mas à medida que ele aprende
a apreciar os encantos desta existência nova, adquire-lhe
a necessidade e não há nenhum tipo de atividade em que
ele não os procure com paixão. Eis porque, quando os
indivíduos se acham ter interesses comuns se associam,
não é só para defenderem esses interesses, é para se asso-
ciarem, para não mais se sentirem perdidos no meio de
adversários, para terem o prazer de comunicar, de não
serem senão um em vários, quer dizer, em definitivo, para
levarem juntos uma mesma vida moral (DURKHEIM,
1977 p. 23).
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A sociação é humana por excelência e torna-se um objetivo em si mes-
mo. Na análise de Simmel (2006, p. 30) ele chama a atenção para a necessida-
de dos indivíduos se relacionarem em objetivos comuns para reduzir erros e
o sentimento de angústia diante de escolhas que precisam fazer na vida coti-
diana. Em outra abordagem, Durkheim expõe dois momentos e duas nature-
zas dessas sociações:

A partir do momento em que, no interior da sociedade
política, idéias, interesses, sentimentos, ocupações, que o
resto da população não partilha com eles, é inevitável que,
sob influência destas similitudes, sejam atraídos uns para
os outros, se procurem, se relacionem, se associem, e as-
sim se forme um grupo restrito, tendo a sua fisionomia
especial no seio da sociedade geral. Mas uma vez o gru-
po formado, nele se desenvolve uma vida moral que traz
naturalmente a marca das condições particulares nas
quais ela se elaborou. Pois é impossível que homens vi-
vam juntos, façam regularmente trocas, sem que adqui-
ram o sentimento do todo que pela sua união constitu-
em, sem que se prendam a esse todo, se preocupem com
os seus interesses e os tenham em conta na sua conduta.
Ora esta ligação a qualquer coisa que ultrapassa o indiví-
duo, esta subordinação dos interesses particulares ao in-
teresse geral é a própria origem de toda a atividade mo-
ral (DURKHEIM, 1989, p. 22).

Recorremos a Foucault (1992) quando ele nos fala da convenientia, pois é
sobre o conceito de convivência que estruturamos a nossa análise e é a partir
desta situação social peculiar que ensejamos a intervenção sociológica para
propor novos arranjos sociais, formas de mediação de conflitos e construção
de objetivos sociais. Para o filósofo francês o termo convenientia designa mais
força à vizinhança do que à similitude. “São convenientes as coisas que, apro-
ximando-as umas das outras, vêm a se emparelhar; tocam-se nas bordas,
suas franjas se misturam, a extremidade de uma designa o começo da outra”
(FOUCAULT, 1992, p. 34). É essa proximidade orgânica que faz o lugar, que
constrói o sentimento de pertença. Prossegue:

Desse modo, comunica-se o movimento, comunicam-se
as influências, e as paixões, e também as propriedades.
De sorte que, nessa articulação das coisas, aparece uma
semelhança. Dupla, desde que se tenta destrinchá-la: se-
melhança do lugar, do local onde a natureza colocou as
duas coisas, similitude, pois, de propriedades; pois neste
continente natural que é o mundo, a vizinhança não é uma
relação exterior entre as coisas, mas o signo de um paren-
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tesco ao menos obscuro. E depois desse contato nascem
por permuta novas semelhanças; um regime comum se
impõe; à similitude como razão surda da vizinhança,
superpõe-se uma semelhança que é o efeito visível da pro-
ximidade (FOUCAULT, 1992, p. 34).

Pertencer a um lugar, dele fazer parte; integrar-se como vizinhança e
partilhar as semelhanças que identificam e se reconhecem. “Na vasta sintaxe
do mundo, os diferentes seres se ajustam uns aos outros; a planta comunica
com o animal, a terra com o mar, o homem com tudo que o cerca”. Na sintaxe
social, entretanto, o estranhamento do familiar provoca separação,
distanciamento e conflito. Se, para Foucault (1992, p. 34), “a semelhança im-
põe vizinhanças que, por sua vez, asseguram semelhanças. O lugar e a
similitude se imbricam”. E mais adiante, nos diz ele:

A convenientia é uma semelhança ligada ao espaço na
forma da ‘aproximação gradativa’. É da ordem da con-
junção e do ajustamento. Por isso pertence menos às pró-
prias coisas que ao mundo onde elas se encontram [...].
O mundo é a convenientia  universal das coisas
(FOUCAULT, 1992, p. 34).

O Projeto Convivência, Arte & Criação traduz a intenção do Edital da
FAPESB/Secretaria da Segurança Pública, que é a produção de novas
tecnologias à prevenção e combate à violência, aqui, extrapolando os limites
do campo especializado e de ponta da Segurança Pública (policial: Civil e
Militar) e envolvendo a sociedade civil como ambiente capaz de reduzir a
violência pela não produção de comportamentos violentos. É este o aspecto
fundamental e nossa preocupação: se não há disposição instalada para a vio-
lência, os fatos deixam de ser sistemáticos para serem meramente circuns-
tanciais, ao contrário do que atualmente se verifica, em que a sistemática de
violência é a resposta do modo cultural de ser das populações periféricas,
gerando a banalização da violência como disposição cultural para responder
a agressões ou para produzi-las como um direito de apropriação do espaço
do outro, sem mediação institucional.

A propósito do que foi dito acima, merece destaque a visão publicada
do Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia, em um momento em
que este setor governamental está sob o bombardeio da imprensa em razão
de uma seqüência de ações violentas, desastradas e desastrosas a expor as
mazelas da instituição da Segurança Pública e suas vinculações com o siste-
ma Judiciário. Intitulado, sintomaticamente, “Polícia está encurralada”:
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A violência no Brasil hoje é um fato corriqueiro, banal,
diário, onde a característica principal é a impunidade. O
aparelho burocrático estatal não evoluiu para contrapor
o crime em larga escala. Os criminosos se organizaram,
se sofisticaram, diminuindo, em conseqüência, as chances
de provas em juízo através da coação a testemunhas, au-
toridades e, algumas vezes, da eliminação delas [...].

A miséria não é, por si só, um fator desencadeante do
crime. As estatísticas vêm demonstrando que a socieda-
de, que sofre do abandono, é vítima e agente da violên-
cia. Basta ver as prisões brasileiras, superlotadas dos ‘fi-
lhos da exclusão’. Desta forma, se não houver investimen-
tos pesados na educação, saúde, lazer, em tudo que dê
dignidade e condições de sobrevivência ao cidadão, a
Polícia não irá frear a criminalidade crescente, até por-
que, como dizia São Francisco de Assis, ‘se não houver
um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer
servir a Deus’ (CARVALHO, 2008, p. 3).

O diagnóstico do Doutor Delegado está de acordo com o que pensa a
maioria dos que fazem reflexão sobre a sociedade brasileira. Em muito ele tem
razão, ainda que se esquivando com a visão de São Francisco e pense ainda a
miséria como edificante e a riqueza como corruptora, no entanto, quando diz
que se não houver investimentos pesados em setores sociais, a Polícia não con-
terá a violência, donde se pode logicamente concluir que as carências indicadas
são indicadores de miséria e que as pessoas reagem quando chegam ao limite.
Ora, nada mais claro que pobreza urbana contemporânea nada tem com aque-
la dos tempos antigos ou medievais. A sociedade da fartura e da superabun-
dância, dos sujeitos “redundantes”, excluídos, mas que se recusam à exclusão,
pois são humanos, têm paixões e, em muitíssimos casos, competência instala-
da para reagir à altura, acrescentando à violência sofrida uma taxa de cruelda-
de que vai acirrando os ânimos em nossa sociedade.

Mas vamos um pouco mais adiante analisando o teor pessimista do
Delegado Chefe da Bahia, na semana em que o Mapa da Violência, coorde-
nado pelo sociólogo Jacobo Waiselfisz (2008), demonstrava a redução signi-
ficativa de homicídios em São Paulo, mostrando que a violência se
interiorizou, e na Bahia um crescimento também significativo da ordem de
30 nos dois últimos anos. Vamos ver como pessoas como Dimenstein, da
Folha de São Paulo se posicionam, assim vamos tecendo um pano de fundo da
compreensão de um fenômeno banalizado, mas que, em si mesmo, nada tem
de banal, e o espantoso é que pode ser visto como algo corriqueiro sem que
as pessoas em cargos de responsabilidade se escandalizem e denunciem o
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que se passa, ou seja, a perspectiva da criminalidade de classe no Brasil em
que prisão é para pobre, para ricos a mais absoluta impunidade e o trata-
mento diplomático. Enfim, uma sociedade escolhe, a partir de sua elite, quem
deve ser criminalizado e no Brasil são os pobres, é por isso que o perfil
prisional brasileiro é tão específico, mas não é daí que se pode deduzir a
criminalidade nacional, mas apenas o moralismo jurídico reinante.

“Quem com ferro fere...”

Já nos referimos à violência institucional – dos agentes do Estado – como
incentivadora da violência como modo social de ser. Outro fator que merece
destaque é o do isolamento que as forças de seguranças operam em relação à
sociedade, seja como “autista”, seja como pairando acima de todos.6 Reto-
mando a crônica de Dimenstein (2007), desta vez falando sobre “a celebridade
das três mortes anônimas”, em que festeja a queda de homicídios em São Pau-
lo, em que apenas três pessoas foram assassinadas no final de semana, dife-
rentemente das 60 que normalmente entravam nas estatísticas oficiais. Para
o jornalista, a questão pode ser assim vista:

A grande lição por trás dos dados de violência, útil para
qualquer área da administração pública, é o arranjo local
– ou seja, o modo como as comunidades conseguem se
organizar em torno de desafios comuns. Em Nova York,
Los Angeles, Bogotá, Medellín e São Paulo, quanto mais
o esforço policial se combina, nos bairros, com progra-
mas educativos, melhores os resultados.

Aqui foram campanhas de desarmamento, as articulações
comunitárias pela paz, o aumento da matrícula escolar
no ensino médio, as escolas abertas nos finais de semana,

6 Fica bem clara a idéia de campo, a que nos remetemos a Pierre Bourdieu, ao qual só
podem participar os iniciados e os especialistas, todos os demais estão fora e
desautorizados. Giddens referiu-se como uma das características da modernidade o pe-
rito, aquele dotado de um saber específico. O campo da segurança pública, como o religi-
oso ou da medicina é restrito aos institucionalmente competentes, por isso mesmo, e acre-
ditando em suas razões, a sociedade civil pouco é convocada a participar de decisões, até
porque, ainda que regime democrático, o governo também se constitui como um campo e
exclui de legitimidade todos os que não fazem parte. É neste sentido que denominamos a
Segurança Pública de “autista”.
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a diminuição da incidência de gravidez precoce, os pro-
jetos de fundações empresariais e de ONGs, o combate
ao excesso de consumo de álcool. Nesse ambiente, foi mais
fácil lançar os planos de policiamento comunitário.

Já sabemos que os arranjos produtivos locais conseguem
fazer pequenos milagres econômicos. Um bairro abando-
nado do Recife tornou-se exportador de software;
Piracicaba e Sertãozinho, em São Paulo, recebem romari-
as de estrangeiros para aprender sobre o etanol; uma pe-
quena e bucólica cidade mineira (Santa Rita do Sapucaí)
produz invenções como urna eletrônica.

O que não se conhece ainda é a eficiência dos arranjos
educativos locais, capazes de reduzir o crime e de quali-
ficar o capital humano quando se aprende a gerenciar o
que está próximo. Cidades brasileiras pobres, graças a
esses arranjos, nos quais se integram diversas áreas de
governo, exibem um notável desempenho em saúde e
educação.

Por causa dessa teia, algumas delas oferecem educação
em tempo integral (o que significa a criança ficar mais
tempo na escola do que na rua ou na frente da televisão)
com apenas R$ 30 a mais por mês. Com pouco dinheiro,
reduzem a incidência de doenças facilmente tratáveis.

Diante da esterilidade de pensar o Brasil apenas por
Brasília e pelos palácios de governo – ou de espasmos
sem rumo como o movimento batizado de “Cansei” – uma
das saídas é apostar no local, repensando o papel dos
gestores das cidades, a começar de seus bairros. Assim
podemos esperar menos do que está longe e mais daqui-
lo que está próximo e que depende também de nós – isto
é a cidade contemporânea.

A sensação de potência desta proximidade, quando ve-
mos os problemas e os resultados, é o melhor caminho
para nunca ficar cansado. Olhar o Brasil apenas dos palá-
cios do governo, seja qual for o governo, é de abater qual-
quer ânimo (DIMENSTEIN, 2007, p. 16).

Superar preconceitos para tratar conceitualmente a violência como dis-
posições culturalmente instaladas e desenvolver mecanismos capazes de com-
preender as razões para que sejam essas as opções a que os jovens recorrem,
assim, investimos na compreensão das linguagens que ligam os jovens entre
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si e aos adultos, seus familiares e vizinhos, e as formas de percepção do mundo
exterior, aqui entendido em planos concêntricos que vão da casa à rua, desta
ao bairro e deste à cidade mais ampla, na imagem de uma pedra lançada em
uma lagoa, com o impacto primeiro a desencadear as ondas que formam
outros círculos que se distanciam e diminuem de intensidade à medida que
se afastam do núcleo do impacto. E isso porque constatamos em estudos
anteriores e como tendência manifesta neste, que a violência é sempre maior
no núcleo do que nos ciclos que dele derivam concentricamente, o que nos
permite estabelecer a relação entre proximidade e violência (cf. ESPINHEIRA,
2004), o paradoxo da convenientia.

Deixamos claro que o campo de nossa observação é o da vida cotidiana,
das relações comuns, e não um estudo da criminalidade economicamente
motivada, portanto, um estudo social da violência e não da criminalidade. O
campo por excelência é o da cultura, com as implicações que devemos ressal-
tar, haja vista que este conceito tem uma variedade de aplicações e, por isso,
está sujeito a equívocos consideráveis, sobretudo em um ambiente como o
da cidade do Salvador da Bahia em que a cultura e o cultural se tornam moe-
das correntes nas negociações políticas e, poderíamos dizer, que chegam
mesmo a substituir equivocadamente a Política por um jogo de representa-
ções multiculturais, tema que trataremos mais adiante, mas que não nos fur-
tamos, desde logo, de levantar as questões para este enfoque na diversidade
cultural e nas demandas de igualdade étnica, sem uma equivalência nos pres-
supostos econômicos sociais ligados à identificação como classes sociais, como
se as relações capital/trabalho tivessem sido abstraídas e as posições sociais
dos grupos e indivíduos fossem meramente decorrentes do legado histórico
de suas identificações étnico-culturais substitutivas dos conceitos raciais.

Temos hoje um viés complicado do entendimento da violência, uma
vez que a taxa baixíssima de apuração das responsabilidades pelos homicí-
dios leva a uma simplificação na explicação oficial dos crimes, imputando
ao tráfico de drogas a causa dessas mortes difusas (em que corpos desova-
dos não se correlacionam com os autores da ação), em que o mistério da
execução se resolve nessa imagem imprecisa de “guerra do tráfico”, cujas
implicações não são apuradas, como se não merecessem maiores atenções,
já que os atores envolvidos não têm maior peso social e são figuras passí-
veis de descarte. Começa com esse julgamento a banalização do ser huma-
no, aquele que sendo vítima não tem a consideração do Estado porque é
uma figura socialmente desvalorizada, e o é por ser pobre e periférica.

Retomamos a análise do artigo do Delegado Chefe, quando atribui
como principal característica da violência brasileira – certamente a baiana
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em singular – a impunidade. Pensemos, então, que impunidade é algo con-
creto, que existe na realidade e não um estado de coisas criado pelas pesso-
as que têm a responsabilidade de apurar e fazer cumprir as leis. A impuni-
dade é uma atitude política, não um fenômeno exterior que intervém na
realidade brasileira ou baiana, como se queira. Um outro significado para o
termo coniventia, conluio, cumplicidade. Por que o Estado brasileiro é tão
célere na punição de pobres, e deu o exemplo extraordinário, que se mos-
trou repetido em várias partes do Brasil, de prender uma jovem adolescen-
te em ambiente masculino e tolerar que ela sofresse estupros e outros maus
tratos por dezenas de dias e por dezenas de presos? A resposta é dupla-
mente simples: era pobre, mulher e sem ressonância social, uma gente que
não merecia ser vista como gente, mas como bagaço. O que disse a juíza da
comarca? Que não sabia. E pode-se não saber, do mesmo modo que alguém
pode alegar descumprir uma lei por não conhecê-la?

O Dr. Delegado Chefe, em posição institucional competente para punir
se acha sem recursos, ou quiçá, sem autoridade para desempenhar as suas
funções, ou aceitar a realidade dos fatos que ele conhece tão bem, pois é pro-
fissional de carreira e está na Policia há mais de três décadas, ocupando os
mais diversos postos, até chegar a este, o mais elevado em sua categoria. O
Brasil é um país hierarquizado e a Bahia um Estado que levou ao máximo os
privilégios do clientelismo político, como, então, punir? A impunidade, por-
tanto, não é algo técnico, mas político, depende das paixões, da vontade; e as
paixões e a as vontades dependem, por sua vez, de energias absorvidas e
liberadas e se estas não são éticas e democráticas, então o senso ético e os
ideais democráticos não vão aparecer como referencial para a conduta hu-
mana dos políticos e burocratas que detêm o “campo institucional”. Teria
sido o artigo do Dr. Delegado Chefe um aviso prévio ao governador, anunci-
ando seu afastamento?7 Pode-se ler o artigo com este olhar, ele não se furta a
dizer que está e é impotente porque as condições institucionais assim o con-
figuram em seu papel de agente público.

A violência da atuação das forças de segurança, Polícia Civil e Mili-
tar, em ambiente de fragilidade cidadã, é outro fator que coloca a Polícia
como instituição intimidante, sem a correspondente confiança da popula-
ção como instância de mediação ou solução de conflitos. As populações
dos bairros populares vêem as polícias com apreensão, na mais típica for-
mulação de que é um “mal necessário”, mas uma ameaça sempre que age

7 Dias após a publicação são dispensados o Secretário da Segurança Pública e o Delega-
do-Chefe, substituídos por outros nomes.
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nas comunidades violentando as pessoas, até mesmo no trato mais casu-
al, em que os insultos e agressões são práticas comuns no trato dos polici-
ais com os moradores.

O especialista em segurança pública, coordenador do Observatório
Interdisciplinar de Segurança Pública, professor da Pós-Graduação em De-
senvolvimento Regional da Unifacs, Dr. Carlos Costa Gomes, faz o destaque
do Capítulo III da Constituição, artigo 144: “Segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]” (GO-
MES, 2008, p. 8). A colocação da “defesa da ordem” em primeiro plano é
para ele o principal problema:

O Estado teria como prioridade preservar as vidas e não
a ordem, o que o obrigaria a procurar solução para a ver-
gonhosa situação de assassinato continuado e diário em
suas celas superlotadas e infectas, em tudo semelhante
aos campos de extermínio que o mundo pensou que nun-
ca mais ocorreriam, ainda mais tendo policiais como car-
rascos.

Aliás, este horror desses campos de extermínio no século
XXI forma criminosos cada vez mais cruéis e assim o ci-
clo vicioso da incompetência leva a mais insegurança,
tendo como brinde a deformação de nossos policiais, im-
postos à indignidade.

Policiais não carregariam o “dever” de abater o crimino-
so que resistiu à prisão, não poderia; seu dever seria pre-
servar a vida, passariam a  ser executadas técnicas efica-
zes de patrulhamento e busca e apreensão de criminosos,
enfim, se a missão fosse preservar a vida, dificilmente
haveria um disparo para abater um cidadão, mesmo em
crime.

Caso a prioridade fosse preservar a vida, a população se
sentiria segura ao ver uma guarnição da polícia, ninguém
estaria em risco. Todos estariam em segurança com a me-
lhor de todas as vantagens para a polícia: seria eliminada
a cruel dúvida que se abate sobre as mortes em confron-
to: necessário ou um crime? (GOMES, 2008, p. 8).

Na seqüência de reportagens do jornal A Tarde sobre a polícia baiana,
a repórter Helga Cirino entrevista um agente da Polícia Civil, cuja identi-
dade foi mantida em sigilo, da qual extraímos alguns trechos a seguir trans-
critos:
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Jornalista: Qual a análise que você faz das mortes de jo-
vens por policiais?

É triste saber que a população não acredita na polícia.
Mas essa imagem não é culpa dos policiais e, sim, do Es-
tado, do alto escalão.8

Jornalista: o que você quer dizer com isso?

Vocês não sabem o inferno que passamos quando desce-
mos uma favela. Entramos atirando mesmo.

Jornalista: Assim não põem em risco a vida da popula-
ção?

Quando morre um traficante é menos mal, mas ainda as-
sim pode dar problema. Às vezes acontece de pessoas ino-
centes da comunidade serem mortas.

Jornalista: o que vocês acham disso?

Vocês da imprensa não vivem a realidade. Isso aqui não
é um conto de fadas. O tempo que vivemos é de guerra
civil. Em toda guerra há baixa: ou você mata ou você
morre.

Jornalista: Por que você diz isso?

Você já foi em um lugar dominado por traficantes? Des-
ses que têm toque de recolher? Vocês não sabem como
são esses lugares. Eles são organizados, têm armamento
pesado. Entramos sabendo que podemos não voltar mais
para casa (CIRINO, 2008, p. 5).

Ao utilizar o conceito de “guerra civil” o policial se escuda na justifi-
cativa que em toda guerra há registro de baixas e que tudo se resume em
matar para não morrer, o que implica em atirar primeiro. É a partir do en-
tendimento do que está acontecendo que as estratégias de atuação vão se
delineando. Desconstruir esses conceitos é o primeiro passo: não estamos
em guerra, mas em confronto de interesses entre a legalidade e a transgres-
são, se transformamos esta situação em uma outra, falsamente construída,
então a ação desencadeada fica fora do controle de uma administração que
deseja seguir os trâmites do regime democrático com respeito aos Direitos

8 Esta entrevista é anterior ao artigo que analisamos e aí está, pela boca do preposto poli-
cial, a indicação de mazelas no âmbito policial que, aliás, tem sido por demais expostas
pela mídia, como se verá no desdobramento de nossa análise.
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Humanos, o que é incompatível com a idéia de que “guerra é guerra” e nela
tudo pode. Assim, aproveitando o ensejo, voltamos às idéias expressas pelo
Delegado Chefe: “não se pode ver o crime de forma regionalizada, até por-
que o crime se globalizou. É uma guerra civil não declarada entre os que
nada têm e os que têm alguma coisa”. Retorna aqui o conceito de guerra,
adjetivado como “guerra civil não declarada”, e o raciocínio perdido em
círculos nega a miséria como fonte de energia, mas reconhece que é um
embate dos que nada têm contra os que têm alguma coisa, o que seria reco-
nhecer na violência um potencial de rebeldia que se poderia equacionar
como política. E por analogia franciscana – e sem saber se foi nesta fonte
que o dramaturgo se inspirou, pois apesar de seu estilo e de suas temáticas
parecia ser um homem próximo dos santos – Nelson Rodrigues disse, não
sei se com estas palavras, mas com este sentido, sim: “para se fazer uma
revolução é preciso ter pelo menos um sanduíche no estômago”. E se para
São Francisco de Assis é preciso ter um mínimo de atendimento material,
senão não se poderá servir a Deus, os miseráveis não servem para nada,
nem mesmo para votar, e sem a mais absoluta serventia eles são “as classes
perigosas” e os olhos e os dedos de juízes, espalhados neste país inteiro,
estão ávidos a ver a culpa e assinar a sentença.

Vale recorrer aqui a Trépos (2001, p. 214) que analisa certa demanda
francesa da sociologia para analisar os fatos em Moselle, França, como mani-
festação da delinqüência urbana. A partir da observação sociológica o termo
“delinqüência” foi substituído por outro até então desconhecido pelos mem-
bros do Conselho Comunitário: “incivilidade”. É evidente que se tratando
de fenômeno novo e diferente de delinqüência a forma de abordar se modifica
para se adequar à nova feição que o problema social assume. É também na
França, nos anos de 2006 e 2007, que a banlieu de Paris se revolta e promove o
incêndio de milhares de automóveis como expressão de uma revolta da peri-
feria contra a violência policial após a morte de dois jovens eletrocutados
quando fugiam da polícia. Ao considerar as manifestações populares dos
jovens como vandalismo, a polícia retirava todo o conteúdo político que ha-
via na revolta dos jovens, racismo e segregação étnica, transformados em
delinqüentes pela conceituação institucional; só quando se fez a revisão e o
problema foi posto como de exclusão social, novas estratégias foram postas
em ação e o controle social efetivada, pelo menos temporariamente, já que o
racismo e a segregação foram reconhecidos como praticados amplamente
pelas instituições oficiais, marcadamente pela polícia.

Sem o reconhecimento como sujeito de direitos, merecedor de atenção,
de reconhecimento, sobretudo quando fragilizado por traumas produzidos
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pela violência, o cidadão comum, isto é, o ser que não pode se utilizar do
recurso de se impor como especial (“Sabe com quem está falando?”) não
encontra acolhida, na maioria das vezes, nos ambientes institucionais da Se-
gurança Pública para a mediação de problemas, resvalando para ações pes-
soais que se traduzem na expressão popular: “na mão grande”, em que a
reparação considerada justa e necessária é feita “pelas próprias mãos”, pes-
soalmente ou com arregimentação de solidariedade de grupo, ou pela
contratação de agentes de extermínio disponíveis no mercado de segurança
espalhado em toda a cidade.

Diante desse quadro complexo de constituição de fatos sociais violentos,
o nosso projeto procurou compreender as linguagens utilizadas pelos jovens
para interpretar as ações dos outros e os mecanismos para desencadear as suas,
tanto na defensiva como na ofensiva, na constituição das relações sociais na
vida cotidiana. Nessa orientação, dois pólos são aqui evidenciados: o da proxi-
midade e violência, em que a disposição para agir violentamente está instala-
da e, no sentido oposto, em situações que poderiam facilitar a violência e se
observam relações de cordialidade e de superação de conflitos, levando à que-
bra do estigma de lugar violento, a exemplo da imagem do bairro pelo fato de
nele se localizar o Complexo Penitenciário Lemos de Brito.

Sabemos que as relações sociais requerem reconhecimento, reciproci-
dade. As identidades são construções da alteridade, é este o ponto funda-
mental da diferenciação do trato das polícias nos bairros populares e nos
bairros de qualidade de vida, ou seja, naqueles carentes em confronto com os
dotados de infra-estrutura em rede e de serviços que atendem às necessida-
des de seus moradores. O valor da pessoa não é o mesmo, nos primeiros
cada indivíduo é um a mais, no segundo, quando cada qual é uma pessoa
portadora de uma identidade socialmente válida, portanto, merecedora de
atenção por sua particularidade. O policial, até instintivamente (mecanica-
mente) reconhece quando ele está diante de um indivíduo e quando está
frente a uma pessoa. Despreza o primeiro, o comum dos mortais, e o desco-
nhece, ou o reconhece como um problema a mais, enquanto em relação à
segunda mostra-se prestativo, e até mesmo submisso.

As desigualdades sociais são institucionalmente reconhecidas. Não há o
mesmo tratamento para os diferentes. Uma parcela muito ampla da sociedade é
frágil por carências; outra, bem menor, teme pelo que possui. Sem reciprocidade
e sem encontro, a própria sociedade se torna objeto do medo e medrosa age
irracionalmente sem controlar-se, disseminando o medo como paranóia urbana
contemporânea.
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Ao enfatizarmos a convivência como ponto crucial das possibilidades
da vida social, o fizemos em busca de meios para desencadear um projeto de
educação coletiva capaz de instalar disposições sociais para mudanças dos
atuais paradigmas de condutas que situam no indivíduo a fonte de resolu-
ção de conflitos interpessoais. Do mesmo modo, no campo da segurança
pública, a internalização pelos agentes da segurança de que está neles a deci-
são da reação diante de uma situação que considerem agressiva ou
transgressora, facultando ao policial atirar e matar, sempre alegando que
houve reação e que respondia a uma agressão à ação legal em curso.

O ano de 2008 se inicia com uma contagem de doze pessoas mortas pela
polícia a partir de supostas resistências, das quais três têm idades inferiores
a 18 anos. Em todos os casos divulgados pela mídia, nada justifica a ação
policial, a não ser a disposição instalada para atirar primeiro e averiguar de-
pois, em uma espécie de condenação a priori baseada na ampla impunidade
que têm tido os policiais da Bahia, como se fosse uma tradição a se consoli-
dar, apesar do avanço da militância das mais diversas agências de defesa
dos direitos humanos.

O processo político tem particular importância no momento em que uma
transição de modelo político administrativo faz a transição do modelo
patrimonialista para o democrático, mas sem desestabilizar as bases do anti-
go modelo que se preservara por séculos e que criara bases sólidas modernas
nos últimos trinta anos, desde a herança do período ditatorial ao familismo
que domina o cenário provinciano do quadro político da Bahia.

O crescimento das cidades brasileiras, particularmente o de Salvador,
foi marcado pelos desequilíbrios entre grupos sociais quanto ao acesso à ren-
da e a produção dos ativos urbanos como moradias e ambientes coletivos
precarizados, contribuindo para o arruinamento de relações sociais cordiais,
minando a estabilidade e instituindo a improvisação em lugar da consolida-
ção de projetos de realização de objetivos.

Os estudos sociológicos da ordem e da desordem sociais são provoca-
dos por uma reflexão do próprio papel desta ciência que tem como utopia,
segundo Minguet (2001, p. 19): “encontrar a chave do processo de mudança
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social e, com isso, reduzir as incertezas do destino da sociedade.” Que seja
este um dos objetivos, mas o conhecimento sociológico capta, de imediato,
que uma sociedade não é um mecanismo impessoal e que possa ser controla-
do a partir do ajuste dos seus mais diversos componentes; uma sociedade é
formada por pessoas, por indivíduos que agem em dois planos complexos, o
da individualidade, do Eu, e o deste eu submetido ao interesse coletivo, em
que o Nós subordina a individualidade do Eu. A diversidade social do Eu é
inquestionável, assim como a padronização do Nós para a preservação dos
interesses mais amplos do que se poderia denominar de social. Podemos
recorrer a Elias (2005, p. 140) sobre este tema que é por ele considerado como
um dos desafios da e à teoria sociológica, na abordagem do indivíduo em
separado da sociedade, e deste do indivíduo.

Os sociólogos não deviam de modo algum estar de acor-
do com uma tradição que restringe o escopo das teorias
sociológicas exclusivamente à “sociedade”, que examina
à lupa as teorias sobre a sociedade, que as critica procu-
rando conciliá-las com outros conhecimentos disponíveis
mas que, no entanto, não segue o mesmo caminho no que
respeita às idéias sobre o indivíduo [...].

A utilização que hoje fazemos destes conceitos poderia
levar-nos a acreditar que o “indivíduo” e a “sociedade”
denotam dois objetos que existem independentemente,
enquanto, na verdade, se referem a dois níveis diferentes
mas inseparáveis do mundo humano.

Partindo, portanto, dessa preocupação esboçada por Elias, em nosso
estudo sobre a Ficção do Real (ESPINHEIRA, 2008) tomamos como exemplo
a situação assim configurada por uma determinada prática social, a qual por
sua estruturação estrutura as ações que se desenvolvem em seguida, permi-
tindo ao analista captar o sentido daquele grupo naquele momento e naquele
contexto:

Pensemos esta situação: quatro pessoas em volta de uma
mesa jogam baralho. Por acaso sabemos que o jogo que
jogam é pôquer, logo eles se entendem segundo as regras
do jogo; assim, seguindo as regras, eles são jogados pelo
jogo. As regras orientam as ações e através delas se com-
preendem limites e possibilidades para as ações indivi-
duais.

Como neste jogo se pode blefar, corre-se o risco de se pa-
gar para ver, procedimento normal neste jogo. Assim, é
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muito importante que os jogadores não expressem em
seus rostos as emoções que as cartas trazem a cada roda-
da do jogo; os gestos devem ser frios, os sentimentos con-
tidos para que os adversários não percebam os trunfos
que possuem os jogadores. As regras do jogo jogam, por-
tanto, com as relações entre os indivíduos e todo o senti-
do dessa reunião de quatro pessoas é o do jogo. Sem co-
nhecer o jogo, o observador não compreenderá imediata-
mente de que se trata aquela reunião de quatro pessoas
em torno de uma mesa a distribuir cartas misteriosas en-
tre eles e se entreolharem com cuidadosa atenção
(ESPINHEIRA, 2008, p. 31).

A ação do indivíduo nunca é absolutamente fora do contexto em que
ele se insere ou é inserido pelos condicionamentos a que se submete. O indi-
víduo é sempre social, mas diferente daquele que segue o fluxo das ações
coletivamente orquestradas e daqueles que improvisam a partir de
idiossincrasias, e de particularismos dos momentos. Assim, sem perder a
noção da individualidade do individualismo, sem, portanto, tudo submeter
a uma ordem social determinista, a sociologia de proximidade e de interven-
ção reconhece que há um a priori idealizado como ideal de convivência a ser
obtido a partir da ação de intervenção.

Hannah Arendt (1994) nos apresenta, de um modo sintético, essa com-
plexa relação do indivíduo com a sociedade e desta com a individualidade,
demonstrando a emergência histórica desse Ser que advém com a
modernidade e a construção de si a partir de sua própria condição de ser
humano. A filósofa nos fala de sua concepção dessa relação, começando por
afirmar que a individualidade humana não é a alteridade:

Mas somente o homem pode exprimir essa construção e se
distinguir, ele próprio; somente ele pode se comunicar em
lugar de comunicar qualquer coisa, a sede, a fome, a defec-
ção, a hospitalidade ou o medo. No homem a alteridade
que ele compartilha com tudo que existe, e a individuali-
dade, que ele compartilha com tudo que vive, se tornam
unicidade, e a pluralidade humana é o paradoxo da
pluralidade de seres únicos (ARENDT, 1994, p. 232).*

O modelo em questão toma a convivência como central, e por convivên-
cia o reconhecimento do outro no estabelecimento de relações de reciproci-
dade, mas é preciso reconhecer desde logo, como faz Minguet (2001, p. 19)

* As citações de autores estrangeiros, consultados no original, foram traduzidas pelo autor.



54

Interlúdio

que a sociologia não é uma ciência prescritiva, muito menos coercitiva. Con-
sidera-se, entretanto, a possibilidade de modelação do social como um ato
de intervenção, para o qual a sociologia tem capacidade de conhecer os me-
canismos interativos e os fatores que favorecem a interação dos indivíduos
em questão. Modelar relações é aplicar modelos estruturantes de relações
sociais em um determinado contexto. O reconhecimento de que há, de modo
generalizado, uma fraca percepção de si como sujeito de realização (realiza-
ção de si), cuja tradução mais comum tem sido “baixa estima de si”, ou “bai-
xa auto estima”, o primeiro grande reforço é a superação desse sentimento
de auto desconfiança de si. A teoria sociológica foca a juventude como um
problema social específico, e correlaciona a juventude com as suas condições
sociais de possibilidades de realização de projetos subjetivados pelos jovens
não apenas como naturais de seu cíclico vital, mas também de sua condição
sócio-econômica, ou seja, como esses indivíduos se percebem no conjunto da
vida social tendo por referência o intra grupo e extra grupo.

Voltamos a Arendt (1994, p. 233), ao nos falar da ação toma como ponto
de partida a palavra, a idéia original de que no começa era o verbo, o fazer-se
humano pela linguagem com a qual situa as coisas a si mesmo:

É pela palavra e pelo ato que nos inserimos no mundo
humano, e essa inserção é como um segundo nascimento
no qual nos confirmamos e assumimos o fato bruto de
nossa aparência física original. Esta inserção não nos é
imposta, como o trabalho, pela necessidade, nós não so-
mos engajados pela utilidade, como à obra. Ela pode ser
estimulada pela presença de outros que não desejamos,
talvez, a companhia, mas ela não é jamais condicionada
por outrem; seu impulso vem do começo do mundo à hora
de nosso nascimento e à qual nós respondemos e come-
çando novamente por nossa própria iniciativa.

Essa condição do ser é a da especificidade do Ser humano. E continua
Arendt (1994, p. 235) a delinear a existência do ser em sua individualidade
no âmbito da sociedade:

Se a ação e a palavra são tão estreitamente aparentadas, é
que o ato primordial e especificamente humano deve ao
mesmo tempo conter a resposta à questão posta a todo
novo advento: quem és tu? A revelação de que é qual-
quer um implica também em seus atos e em palavras; é
claro, entretanto, a afinidade entre a palavra e a revela-
ção é muito mais íntima que entre a ação e a revelação.



Gey Espinheira

55

Afastamento e periferia

Alguns aspectos devem ser levados em consideração. Nos últimos anos,
que podem ser os do novo século, a noção de periferia se difundiu populari-
zando-se para enquadrar as pessoas marginalizadas da vida social domi-
nante, cuja característica principal é o acesso a bens e serviços disponíveis e
desejados na sociedade. O padrão de urbanização das cidades brasileiras,
particularmente de Salvador separou territorialmente as populações a partir
da capacidade aquisitiva. A forte pressão migratória dos últimos anos das
décadas de 1980 e 1990, na seqüência do enfraquecimento da economia
interiorana do Estado, fez com que uma forte concentração demográfica se
assentasse nas cidades metropolitanas através de mecanismos não planeja-
dos de ocupação do solo, o que levou à expansão urbana sem o acompanha-
mento das normas e posturas municipais, no modelo clandestino de
autopromoção da habitação segundo o modelo popular do saber fazer e das
possibilidades técnicas das construções. Bairros inteiros foram erguidos com
casas de alvenaria, verticalizando-se em dois, três e até mesmo cinco pavi-
mentos, encravadas em encostas, produzindo uma urbanização de elevada
densidade, com casas sobre casas, ruas estreitas e ladeiras íngremes, grotões
e encostas ocupados. A conseqüência imediata para o olhar é a da sensação
de amontoado e de desordem, ausência de organização, aleatoriedade na
ocupação do solo, formando núcleos sem arruamentos definidos capazes de
receber os equipamentos urbanos, a exemplo dos caminhões da limpeza pú-
blica. Esses ambientes pobres são povoados por pessoas de baixo padrão
aquisitivo, que em outras palavras traduzem a baixa potência social desses
moradores em modificar o ambiente, atraindo a atenção da administração
pública para a extensão dos serviços urbanos.

A intervenção social do projeto de Redução de Danos Sociais incide,
primeiramente, na compreensão racional da condição em que os atores se
encontram no contexto da cidade do Salvador. Não apenas o reconhecimento
de que são pobres, ou seja, de que suas possibilidades são limitadas, coisa
que a prática da vida cotidiana reitera, mas sem a perspectiva crítica e sim
reafirmando o fatalismo social. Nesses ambientes empobrecidos os jovens se
sentem sem perspectivas, se julgam, em princípio incapazes de superar a
situação que os submete, e tendem a agir a partir das possibilidades de cada
momento, apegando-se às pequenas brechas – quando as há – e seguindo um
fatalismo de repetir para si o fracasso de seus pais, mais ainda do pai, a figu-
ra masculina que vai se rareando no grupo familiar, já alcançando mais de
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30% de ausência do cônjuge masculino na família das camadas populares da
população. Por outro lado, a suposição de que a gravidez na adolescência
aparece como um fenômeno de deterioração de si, quando na verdade passa
a expressar uma reação em direção a uma ilusória emancipação de si ao se
constituir uma família pessoal, portanto, própria.

O objetivo, como já dito, é o da compreensão dos mecanismos de ação
prática, na esteira de uma sociologia da ação, que concebe que as formas de
agir de determinado grupo estão relacionadas com a racionalização operada
por este grupo para a consecução de seus objetivos, maximizando a eficácia
das ações implementadas. Percebendo, em primeiro plano, o sentimento dis-
seminado de ser periférico, que incorpora uma autodesvalorização de si, que
reage socialmente a partir dos estímulos que recebe dos diversos campos de
força com os quais entra em interação. Se, primeiramente, é o âmbito da fa-
mília, esta é vista como o lugar natural em que os indivíduos nasceram e
foram criados, e dela recebem as primeiras formas de subjetivação do seu
estar no mundo, as bases para a formação do seu ser no mundo. Desse pe-
queno grupo à vizinhança, à família ampliada das relações parentais, as de
amizade por proximidade, da família ou próprias pessoais adquiridas nas
práticas sociais da vida cotidiana. Este primeiro universo de experiência con-
creta desses indivíduos é o primeiro plano existencial. Na escola se ouvem
palavras novas em que a própria educação é posta como condição necessária
para a vida social e para a mobilidade. Conhecimento ampliado do mundo
pelo saber racional e experimental, internalização de valores e os paradoxos
daí decorrentes quando a realidade imediata é contrastada com os valores
desenvolvidos no ambiente escolar. A suposição da mobilidade através da
educação e o exemplo dos pais, quase sempre uma relação de frustração uma
vez que os pais não são exemplos a seguir, mas fracassos sociais evidentes e
muitos desses jovens não se vêem com possibilidades distintas, mas a seguir
o curso inelutável dos acontecimentos.

O imaginário da juventude construído pelos meios de comunicação
enfatiza o prazer, a criatividade e as possibilidades de ação, sobretudo no
campo do lúdico, em que a música tem uma relevância especial. Outro fator
considerável é a difusão da capoeira como saber socialmente internalizado
da cultura popular que dá um sentimento de pertença àqueles que a prati-
cam em grupos organizados sob o comando de um mestre, aprendizado da
hierarquia e do respeito aos preceitos que emanam dessa prática ritual de
conhecimento de si e do mundo a partir da ação coletiva, associada, compar-
tilhada.
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A religião opera também como forte mecanismo de reconhecimento de
si, sobretudo quando confronta os diversos sistemas-credo, a exemplo do
catolicismo frente às vertentes evangélicas, estas mais rígidas, mas ao mes-
mo tempo mais voltadas para as práticas sociais ou de ofertar modos de
superação das dificuldades da vida cotidiana na difusão da crença em si e de
si como mobilizadora de forças capazes de alterar a ordem das coisas, dando
aos destinos pessoais um encaminhamento sobrenatural pelo apego às cren-
ças nos mecanismos e práticas religiosas magicamente orientadas.

Entre os componentes das novas gerações sentem-se diferenças entre
homens e mulheres, sendo estas mais conservadoras quando em idades mais
baixas, e por conservadoras estamos entendendo a reprodução dos modos
de vida apreendidos na experiência familiar tradicional, em que tem real
significado a disposição internalizada para o saber fazer algo que permita a
obtenção de renda. A outra população, masculina, não tem a mesma percep-
ção de que a emancipação pessoal decorre de um aprendizado concreto de
uma saber fazer, sendo mais perceptível a idéia de realização pessoal sem
uma relação direta com o meios de ação, como uma esperança sem meios
para sua realização concreta, o que confere uma imagem romântica de proje-
ção de futuro deixando ao acaso o desenrolar dos fatos da vida.

A objetivação feminina leva a uma melhor visualização do percurso a
ser feito, quando para o homem este deve ser interrompido tão logo surja
alguma possibilidade de obtenção de renda, as mulheres pensam mais forte-
mente na formação e na obtenção de uma melhor posição a partir desta for-
mação. Enquanto os homens se aceitam ao sabor dos acontecimentos, as
mulheres se voltam para uma formação mais orgânica, levando a um
distanciamento da população feminina da masculina vista como condenada
ao fracasso ou à mera repetição da vida familiar, o que não é nada exemplar
para nenhum dos membros. A falta de perspectivas mais concretas verda-
deiramente aprisiona os jovens ao medo da própria vida como um projeto
incerto e duvidoso, com freqüentes exemplos de pessoas que foram elimina-
das no percurso de vida, assim como as limitações a que estão condenados
pelo capital social que dispõem. Para muitos homens, por exemplo, entrar
para o serviço militar é visto como uma alternativa, assim como o emprego
na Polícia Militar, o que exige segundo grau completo e a submissão a con-
curso público. Trabalho como segurança aparece também como alternativa
de competências naturalmente instaladas ao longo da experiência de vida,
não requerendo treinamento formal especializado, pelo menos na concepção
corrente que os jovens têm da ocupação.
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Educação e mobilidade social: o jogo paradoxal da juventude

De um modo geral no país de cada cinco jovens que ingressam no se-
gundo grau apenas um o concluiu, ou seja, a baixa proporção de 20%. Se for
considerado que a educação é fator real de preparação para o mercado de
trabalho, a maior parte da juventude continua afastada dessa possibilidade
de mobilidade social, sendo que o grupo masculino tem cada vez menor ca-
pacidade competitiva do que o feminino, já que os níveis de estudo das mu-
lheres tem se elevado em relação aos dos homens, cuja tradição ainda preser-
vada é a de que o homem deve, desde cedo, aprender uma profissão e a ela
dedicar-se para obter renda. À mulher, embora lhe seja cobrada também o
aporte de renda à família, é sobrecarregada com a obrigação de dar segui-
mento ao projeto pessoal de formação, levando as mulheres a níveis educaci-
onais mais elevados que os homens.

Um jovem que trabalha, sobretudo quando tem carteira assinada é vis-
to como alguém que se realiza socialmente, uma vez que a imagem social da
pessoa é a de trabalhador, e se esta é confirmada pela prática social, é como se
a realização de si tivesse se completado, não importando a natureza do tra-
balho nem, tampouco, a sua capacidade remunerativa. Trabalhar, antes de
tudo é um valor social intrínseco que põe a pessoa em uma dimensão social
oposta aquela que ameaça as famílias pobres: a marginalidade, a alcunha de
vagabundo para os filhos.

A intervenção sociológica tem sérias implicações na medida em que
enfatiza o significado da educação sem a ênfase da recompensa social pelo
autoinvestimento dos indivíduos, na medida em que os níveis mais eleva-
dos de educação não correspondem na prática em elevação dos níveis de
renda. Os mecanismos regulatórios do mercado de trabalho não estão sin-
cronizados com o segundo grau completo, haja vista a existência de um esto-
que de mão-de-obra de reserva com este nível de instrução formal. Assim, o
fato de ter o diploma não assegura a obtenção de emprego (trabalho), e a
educação é vista como um sacrifício de longo prazo sem a garantia de com-
pensação, em que pese o reconhecimento de que sem ela é pior.

Em qualquer projeto com jovens fica sempre a esperança que algo pos-
sa ser feito no sentido de garantir o acesso ao mercado de trabalho, por isso
valorizam os saberes instrumentais que os preparam para o imediato das
profissões. A educação abstrata não é bem vista, já que toda subjetividade é
estruturada no sentido da sobrevivência pela obtenção de renda através do
trabalho. A realidade, contudo, é adversa, algo próximo a 40% dos jovens
estão sem trabalho, proporção três vezes superior à da população adulta de-
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sempregada. Pode-se falar, desse modo, em um bloqueio do mercado de tra-
balho aos jovens, o que faz do “primeiro emprego” uma aventura difícil de
ser realizada, mas ao mesmo tempo o ideal a ser perseguido.

O ponto crucial é a capacidade aquisitiva, sem a qual todo o indivíduo
é destituído de possibilidades de realização de projetos que emergem em
sua subjetividade a partir de sua própria experiência de vida social. Nenhum
de nós é uma tabula rasa, mas inscrições que o processo social faz construindo
a nossa subjetividade e nos projetando para certos projetos que acreditamos
serem as realizações de nossos objetivos de vida. Na procura de realização
desses projetos as ações são selecionadas dentre as possibilidades de ação de
cada indivíduo, em uma sociedade em que a ênfase maior é dada à iniciativa
pessoal de êxito, independente das condições coletivas, vigorando a máxima
a sabedoria popular: em casa de farinha pouca, meu pirão primeiro.

Este aspecto é fundamental para que se compreenda a realidade social
altamente individualizada no campo da competição interpessoal. As redes
de conhecimento de proximidade aparecem como básicas para a orientação
social das pessoas nas práticas do mundo concreto. São parentes e conheci-
dos os elementos mais importantes para a inserção das pessoas no mercado
de trabalho, em que o mecanismo de informação e de indicação pessoal tem
larga eficácia. As relações pessoais são, portanto, fundamentais para a am-
pliação das possibilidades das pessoas que vivem em um mundo experi-
mental, altamente concreto que resulta das experiências vividas por cada um
de seus membros. A solidariedade se dá no conhecimento das oportunida-
des e das indicações pessoais que têm o peso de quem as indicou, na forma-
ção de uma corrente humana de mútuo apóio.

Conhecimento e interesse

O conhecimento sociológico se depara com o fato de que a sociologia
não é, ela própria, uma ciência do comportamento, mas da compreensão da
vida social, sobretudo de sua normativa, o seu campo visto por Durkheim
como de coerção, do constranger das forças sociais em relação aos indivídu-
os. O campo por excelência da intervenção é o da política, e entendemos por
este termo a administração dos destinos humanos em diversos planos, desde
o mais íntimo de um grupo, até o mais amplo de um povo ou de povos em
comunhão de idéias universais, como se pode levar em consideração a ONU
e a Declaração dos Direitos Humanos. A política, como administração dos
interesses diversificados e conflitantes, em busca, portanto, de mediações para
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a solução pacífica de conflitos, tem níveis de atuação que vão do mais próxi-
mo e informal, aos mais distantes e institucionalizados, como são as consti-
tuições nacionais de cada povo.

Assim posto, deixamos claro que não é a sociologia que intervém, mas
o seu conhecimento que subsidia a intervenção social a partir de políticas
locais, regionais ou globais, para que determinados efeitos perversos não se
ampliem ou se verticalizem. Uma sociologia de práticas de intervenção, por
outro lado, se constitui em campo especial de observação das conseqüências
do planejamento da vida social, sobretudo as regulações que são processa-
das no campo da economia afetando a vida social em outras dimensões.

A intervenção estabelece no outro pólo o que se poderia denominar de
“sistema cliente” para o qual os resultados devem ser validados, que pode
ser materializado tanto no próprio grupo em que a intervenção se dá, como
na sociedade mais ampla, que se espera que haja uma mudança em indica-
dores de desempenho ou de redução de outros que traduzem a negatividade
de determinadas condições sociais sob o foco das ações de intervenção. Por
exemplo, a taxa de homicídios por grupo de cem mil habitantes, parâmetro
adotado pela ONU para comparar realidades entre diferentes nações e mes-
mo regiões ou cidades de um mesmo país.

Quando tomamos em consideração a sociedade de risco, estamos aqui fa-
lando de determinada situação em que a vida das pessoas corre uma estima-
da probabilidade de risco de ser afetada pela violência, em especial pelo ho-
micídio, considerando a persistência de taxas elevadas de mortes, sobretudo
de pessoas jovens. Em outras palavras, a probabilidade de sofrer uma vio-
lência, ou mesmo ser vítima de homicídio é tão alta que a definição de situa-
ção de risco é pertinente, assim como em certos casos se admitir a situação de
perigo iminente.

A maioria das pessoas vitimadas por homicídio tem idades entre 15 e
29 anos no Brasil, são predominantemente do gênero masculino e de pele
pardo-negra, configurando a afro-descendência como característica predo-
minante do grupo. Há, assim, um componente do “racismo estrutural” en-
tranhado nas desigualdades sociais estruturadas no país, e no caso específi-
co de Salvador, em que a proporção de afro-descendentes se aproxima dos
80% da população total. A sociedade de risco reúne uma complexidade de
fatores a configurar uma situação em que a vida do jovem é ameaçada por
sua própria condição social que é, de fato, representada por: “onde mora,
mora o perigo”, ou seja, a sua casa, a sua rua, o seu bairro e mais amplamente
a sua cidade, são ambientes inseguros, de risco potencial.
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No rastro da violência: a construção do outro perigoso

O jornal A Tarde, apresenta dados preocupantes sobre a escalada de vi-
olência praticada pelo Estado, com 76 assassinatos cometidos por policiais
em ações legais em 2007, e já contabilizando 12 assassinatos nos primeiros 21
dias do ano 2008 (ALCÂNTARA, 2008). Em 2007 foram computados 1.449
assassinatos na cidade do Salvador. Esta proporção é superior em aproxima-
damente 30% ao ano de 2006, o que indica elevação ano a ano da violência, e
em sua expressão mais extrema de homicídios, com fortalecimento da parti-
cipação do Estado. Isto tem levado os movimentos sociais a denunciarem o
“racismo institucional”, internalizado nas práticas de ação de agências,
notadamente a policial, a exemplo da nota-protesto endereçada ao governa-
dor Jacques Wagner e divulgada através do site www.global.org.br, assina-
da por diversas organizações de movimentos sociais:

Extermínio na Bahia: movimentos sociais divulgam nota exigindo ações
do  governo

Um dia após a posse do novo secretário de segurança pública da Bahia,
César Nunes,  movimentos sociais de Salvador e organizações de direi-
tos humanos divulgam nota denunciando a ação de grupos de extermí-
nio e exigindo que as autoridades investiguem a execução de jovens ne-
gros, pobres e moradores da periferia da cidade de Salvador. Leia a se-
guir a íntegra da nota:

NOTA SOBRE AS RECENTES EXECUÇÕES SUMÁRIAS E A POLÍTI-
CA DE SEGURANÇA PÚBLICA NA BAHIA

A Justiça Global, Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB), Movimento
Negro Unificado da Bahia (MNU-BA), Campanha Reaja ou será Mort@,
Fórum de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos do Con-
selho Regional de Psicologia-03 (BA/SE), Comissão de Justiça e Paz da
Arquidiocese de Salvador (CJP), Escola Picolino de Artes do Circo, Cen-
tro de Estudos e Ação Social (CEAS) vêm através desta nota denunciar a
atuação de grupos de extermínio na Bahia com indícios de  ativa partici-
pação de agentes públicos (policiais militares e civis) nos recentes casos
de execução sumária dos jovens Ricardo Matos dos Santos, 21 anos;
Robson de Souza Pinho, 19 anos; Lucas Hungria, 16 anos; Djair Santana
de Jesus, 16 anos; Alexandre Macedo Fraga, 17 anos e Douglas Santos
do Nascimento, 16 anos.

É importante ressaltar que todos os jovens vitimados nas recentes ações
de extermínio são negros, pobres e moradores da periferia da cidade. O
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que demonstra que essa população é a vítima preferencial desses gru-
pos. O Mapa da Violência 2008 aponta que houve um aumento de apro-
ximadamente 82% nos homicídios da população jovem em Salvador no
período de 2002-2006.

Esses fatos foram dramaticamente explicitados com os assassinatos do
artista circense Ricardo Matos dos Santos e Robson Pinho, no dia 22 de
janeiro deste ano. Ricardo dos Santos foi alvejado quando jogava fute-
bol com Robson Pinho, também assassinado. O ataque do grupo de ex-
termínio a estes jovens demonstra o nítido caráter de limpeza social e
racial desses crimes - executar sumariamente supostos criminosos, sub-
vertendo um dos pilares do Estado democrático de Direito, que é o res-
peito ao princípio do devido processo legal, regido pelo contraditório e
ampla defesa.

As organizações que assinam esta nota exigem do Governador do Esta-
do da Bahia, Jaques Wagner; da Secretária de Justiça e Direitos Huma-
nos, Marilia Murici; do novo Secretário de Segurança Pública, César
Nunes e do Ministério Público a adoção imediata de ações para des-
mantelar os grupos de extermínio, além da investigação rigorosa e im-
parcial sobre a participação de agentes públicos em ação de extermínio.

Ao mesmo tempo, exigimos a total proteção das testemunhas dos cri-
mes, para que não se repita o episódio dos assassinatos de Aurina
Rodrigues Santana, Paulo Rodrigo Rodrigues e Rodson da Silva
Rodrigues, em 14 de agosto de 2007, mortos em conseqüência da denún-
cia feita por Aurina, liderança do Movimento Sem Teto de Salvador
(MSTB) das torturas sofridas por seus filhos, cometidas por policiais
militares. Assim como nos casos dos assassinatos de Clodoaldo Souza
(Mc Blul), 22 anos; Edvandro Pereira, 19 anos e Antonio Conceição Reis
(Antônio Nativo), 44 anos que continuam sem resposta. 

As organizações que assinam esta nota esperam uma pronta e rápida
resposta das autoridades públicas baianas e federais acerca destes cri-
mes e pedem a realização de uma audiência pública no Estado da Bahia
para debater a política de segurança publica.

Salvador, 22 de fevereiro de 2008.

Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB)

Movimento Negro Unificado (MNU-BA)

Campanha Reaja ou será Mort@.

Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia-03
(BA/SE)
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Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador (CJP)

Fórum de Direitos Humanos

Justiça Global

Centro de Estudos e Ação Social (CEAS)

Escola Picolino de Artes do Circo

Centro da Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA-BA)

Informações para entrevistas:

Justiça Global

Angélica Basthi (Jornalista Responsável - (21) 9627 7633;(21) 2544-2320.

Fora de Salvador, mas na Bahia, no município de Porto Seguro, neste
mesmo janeiro, uma policial militar, lotada na Delegacia de Turismo, matou
um homem negro em um carro de uma branca, suspeitando de um seqües-
tro, cuja evidência maior era o fato de um negro estar em um carro de uma
branca, já que nenhuma outra evidência foi levada em consideração. Zelosa
em sua função, certa de sua posição e do que deveria fazer, atirou no homem
que lhe pareceu ser seqüestrador, sentado ao lado do carona de uma moto-
rista branca, atento ao ajeitar a bateria em um telefone celular. Sequer a víti-
ma pressentiu a aproximação da policial e jamais suspeitaria que aquele era
o seu último ato para a policial: ser negro, ali estar naquela hora, naquele
instante, naquele lugar.

É importante que o conhecimento sociológico se faça para que os fenô-
menos possam ser compreendidos em sua fermentação e expressão, tal como
se formam e se manifestam. Falamos em disposições internalizadas retoman-
do a análise do habitus de grupos e o mais amplo da cultura, tanto na dimen-
são que lhe é dada por Bourdieu, como a de Elias, compreendo as figurações
que as relações sociais provocam em respostas às práticas sociais orientadas
para os objetivos desejados. A intencionalidade da ação social é o ponto de
partida da compreensão das formas sociais de ser e de agir, na economia
social da ação prática na vida cotidiana.

Considerando que a vida social decorre de uma pluralidade de interes-
ses dos indivíduos competindo entre si, a Sociologia deve ser tomada como
uma ciência capaz de sistematizar o conhecimento de práticas sociais que se
voltam para a realização de determinados objetivos e, com isso, subsidiar
intervenções que não são da sociologia em si, mas da ação política para se
alcançar os objetivos socialmente estabelecidos como válidos, isto é, desejá-
veis em terminado lugar e em determinado momento. As práticas sociais são
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orientadas para determinados fins e suas formas procuram adequação aos
fins segundo critérios de eficácia. Não estamos falando da origem da socie-
dade, mas de um modelo social em que o Estado existe como instituição que
resguarda o monopólio do uso da força e se incumbe de ditar e aplicar as leis,
a partir da concepção de regime político democrático, que considera todas as
pessoas iguais perante a lei, o que em tese é defendido, mas que na prática as
diferenças sociais tenham diferentes acolhimentos institucionais.

Considerar a intervenção como uma ação consciente de um princípio
adotado como legítimo, ou no dizer de Kuty (2001, p. 131) “A intervenção é
um empreendimento de criação de uma nova legitimação de ação e em um
primeiro momento nos debruçamos sobre o conceito de espaço público soci-
ológico como lugar de racionalização axiológica da ética de convicção”. Uma
sociedade não é ao acaso, mas um projeto social de um povo, ou de sua fra-
ção dominante, mas sempre coletivizado, ainda que em conflitos de interes-
ses dos diversos grupos sociais ou étnicos.

O conhecimento sociológico permite a empreitada da pesquisa-ação, a
combinação do conhecer com a orientação do grupo para um determinado
fim socialmente desejado. Legrand (2001, p. 70) nos fala do trabalho do soci-
ólogo ao lado do conhecimento que realiza: “ao lado do pesquisador e do
conhecedor-pesquisador aparece uma terceira posição: a do sociólogo
interventor”, ou seja, ao lado do pesquisador que conhece sistematicamente
a realidade pesquisada, se desenha uma atividade de caráter micro-socioló-
gico que permite a intervenção em grupos. O sociólogo de intervenção é,
assim, um agente de mudanças que assume um papel ativo a partir do des-
cobrimento dos interesses do grupo na realização de determinados objetivos
dentro das possibilidades que o contexto social abre para o grupo.

Dissemos que na sociedade contemporânea não há espaço para uma
ciência meramente descritiva, sobretudo no campo das ciências humanas. A
sociologia é uma ciência engajada na media que o resultado de suas análise
modifica o universo estudado, sobretudo quando os atores envolvidos to-
mam conhecimento das conclusões do trabalho do sociólogo. O método soci-
ológico deve se visto como uma relação do sociólogo com os sujeitos investi-
gados, e como relação, uma passagem de um ao outro, das conseqüências
dos estudos modificando-os reciprocamente. Considera-se importante a co-
nexão entre a teoria sociológica e a metodologia adotada para o conhecimen-
to da realidade em questão. Aqui, em se tratando de sociologia de interven-
ção, o objetivo é estabelecer uma relação consubstancial entre a teoria e a
prática sociológica, o que vale dizer a metodologia. O nosso ponto de partida
é o reconhecimento da ação social no sentido weberiano de subjetivamente



Gey Espinheira

65

orientada1, o que significa dizer que o campo teórico engloba a perspectiva
de que as motivações para agir são decorrentes da internalização de modos
de ser, de desejos e vontades socialmente construídas e individualmente ela-
boradas em seus contextos particulares, tais como os conceitos de habitus tan-
to para Bourdieu, como para Elias, no campo mais vasto da cultura. Não po-
demos compreender a ação social sem entender as disposições dos indivídu-
os para agir e estas como componentes de sua forma de ser, como valores
socialmente construídos. Em seu estudo altamente pontual, biográfico, Loïc
Wacquant (2002) esquadrinhou com precisão a formação de valores nos gi-
násios de boxe do gueto negro de Chicago, e nos fala de sua abordagem soci-
ológica para captar as formas sociais de ser e de sentir. Assim, o sociólogo
em ação, no vivenciar a sua experiência sentiu a necessidade de um compro-
misso epistemológico maior:

Este livro é também uma experimentação científica. Ele
desejaria fornecer uma demonstração em atos da
fecundidade de uma abordagem que leva a sério, tanto
no plano teórico quanto metodológico e retórico, o fato
de que o agente social é, antes de mais nada, um ser de
carne, de nervos e de sentidos (no duplo sentido de sen-
sual e significante), um “ser que sofre” (leidenschaftlisch
Wesen, dizia o jovem Marx em seus manuscritos de 1844) e
que participa do universo que o faz e que, em
contrapartida, ele contribui para fazer, com todas as fi-
bras de seu corpo e de seu coração. A sociologia deve se
esforçar para capturar e restituir essa dimensão carnal
da existência, particularmente espantosa no caso do pu-
gilismo, mas na verdade partilhada, em graus diversos
de visibilidade, por todos e por todas, através de um tra-
balho metódico e minucioso de detecção e de registro, de
decodificação e de  escritura capaz de capturar e transmi-
tir o sabor e a dor da ação, o som e a fúria do mundo
social que as abordagens estabelecidas das ciências do
homem colocam tipicamente em surdina, quando não os
suprimem completamente (WACQUANT, 2002, p. 11).

1 “O compreensível é, pois, a sua referência a ação humana, seja como meio, seja como fim
imaginado pelo agente ou pelos agentes que orientaram a sua ação. Somente mediante
estas categorias pode haver uma compreensão destes objetos. Pelo contrário, ficam sem
sentido todos os processos ou estado humano – animados, inanimados, humanos e extra-
humano – nos quais não se sugere um sentido, e, portanto, não se enquadram numa rela-
ção entre meio e fim, apresentando-se somente como fenômenos que são um estímulo ou
um obstáculo“ (WEBER, 1995, p. 402).
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A sociologia de proximidade, tal como a vemos em nosso trabalho so-
bre a “ficção do real” (ESPINHEIRA, 2008), requer o envolvimento que
Wacquant (2002, p. 12) defende, de corpo e alma, como ele próprio nos ensi-
na e nos convoca:

Se é verdade, como afirma Pierre Bourdieu, que nós
“aprendemos pelo corpo”, e que “a ordem social inscre-
ve-se no corpo por meio desse confronto permanente,
mais ou menos dramático, mas que sempre abre um gran-
de espaço para a afetividade”, então impõe-se que o soci-
ólogo submeta-se ao fogo da ação in situ, que ele coloque,
em toda a medida do possível, seu próprio organismo,
sua sensibilidade e sua inteligência encarnadas no cerne
do feixe das forças materiais e simbólicas que ele busca
dissecar, que ele se arvore a adquirir as apetências e as
competências que tornam o agente diligente no universo
considerado, para melhor penetrar até o âmago dessa “re-
lação de presença no mundo, de estar no mundo, no sen-
tido de pertencer ao mundo, de ser possuído por ele, na
qual nem o agente nem o objeto estão postos como tal.”

É com simplicidade que Heller (1970, p. 20) nos diz que “a vida cotidi-
ana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre simultaneamente, ser particu-
lar e ser genérico”. E vamos mais adiante à tentativa de superar a falsa dicotomia
entre indivíduo e sociedade compreendendo que ambos são uma realidade
tratada em dois planos, absolutamente indissociados; recorremos a Heller
(1970, p. 20):

As necessidades humanas tornam-se conscientes, no in-
divíduo, sempre sob a forma de necessidades do Eu. O
‘Eu’ tem fome, sente dores (físicas ou psíquicas); no ‘Eu’
nascem os afetos e paixões. A dinâmica básica da parti-
cularidade individual humana é a satisfação dessas ne-
cessidades do ‘Eu’. Sob este aspecto, não há diferença no
fato de que um determinado ‘Eu’ identifique em si ou
conscientemente com a representação dada do generica-
mente humano, além de serem também indiferentes os
conteúdos das necessidades do ‘Eu’.

Ao selecionar um determinado grupo, artificialmente constituímos um
universo de pesquisa mais ou menos ao acaso, mas dentro de determinado
perfil propositadamente delineado, dentre estudantes da escola pública de
um bairro periférico de Salvador. O objetivo maior, como é próprio do Edital
que financia a pesquisa, é a busca de conhecimento da subjetividade de
jovens de bairros populares e suas disposições internalizadas para agir se-
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gundo seus “impulsos” em momentos de constrangimento de suas vonta-
des e diante de obstáculo à realização de seus objetivos de êxito. Neste sen-
tido, parte-se do pressuposto de que os jovens têm objetivos a cumprir e
agem no sentido de sua consecução, mesmo que não revelem consciência
desses objetivos, senão como um direcionamento tomado como natural,
próprio do percurso do jovem na vida cotidiana decorrente do fato de ser
jovem e estar onde está.

A ordem social impõe determinados ritos que são absorvidos pela soci-
edade como necessários e inelutáveis, a exemplo da educação e nela a escola
como organização em que os indivíduos se concentram dentro de determi-
nada programação temporal e espacial para o cumprimento dos ritos sociais
de formação dos socializada dos indivíduos. A referência maior é o trabalho,
a destinação de todo ser humano, mas ao mesmo tempo a constituição de sua
identidade mais larga: somos, em primeiro plano, o que fazemos. Assim,
simplificadamente, poderíamos dizer que o jovem oscila entre dois univer-
sos: a casa e a escola. Estes dois pólos integram um projeto social de inserção
do ser na vida social cujo objetivo maior é obtenção de renda através do tra-
balho. A não realização desse objetivo leva a adoção de estratégias alternati-
vas de ação social, bem como a compreensão de outros envolvimentos dos
indivíduos em outras esferas sociais.

O primeiro nível da análise se volta para o modelo de integração social
em que tem relevância os conceitos de inserção e exclusão social. Assim, a
vida social estaria relacionada com a reprodução biológica no núcleo famili-
ar, a longa manutenção da criança e do adolescente como dependentes dos
adultos envolvidos no processo formal de socialização e aprendizado para a
constituição de um saber operacional capaz de proporcionar práticas sociais
demandadas pelo mercado de trabalho. Portanto, investimento nos jovens
para dotá-los de um capital social de valor para o mercado produtivo. Todo
ser, então, é visto e preparado para ser um recurso social de si e para si, mas
também para a sociedade em uma diversidade de funções e posições que
esses indivíduos possam ocupar e desempenhar os seus papéis. O impedi-
mento da realização dessa cadeia de expectativas e de ações traz implicações
para a vida social em diversas dimensões.

A objetividade do percurso social faz o senso comum conceber a vida
social como uma organização que tem por base a família, que se estende à
escola e que toma o ambiente imediato como campo prático da vida social
em seus múltiplos relacionamentos, que se ampliam na medida em que as
pessoas engrandecem seus campos de atuação, como se pode perceber clara-
mente na ampliação dos espaços de atuação das pessoas em suas diferentes
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fases vitais: do universo restrito da criança, àquele mais aberto do adolescen-
te e do adulto jovem. Desse modo, a análise parte da casa à escola e à rua, ao
bairro e à cidade, em uma gradação da ampliação da experiência pessoal e
grupal.

É fato indiscutível que à medida que o jovem amadurece ele internaliza
uma série de noções de direitos (coisas a que tem direito) socialmente apren-
didas e, com isso, desenvolve um potencial reivindicativo. Por exemplo, o
direito de morar, de ser servido pela infra-estrutura urbana em rede e de
serviços, de ter uma escola de qualidade e de poder participar de eventos
lúdicos que lhe despertam interesse. O sentido da vida é socialmente dado
por um conjunto de forças sociais que atuam simultaneamente constituindo
imagens de si que o indivíduo formula em seu percurso de vida e em cada
momento, reforçando sua identidade e suas formas de representação.

Há, portanto, uma idéia subjetiva e objetivada do que é e o que deve ser
a vida social das pessoas nos mais diferentes discursos, merecendo especial
atenção o religioso, uma vez que se observe o reencantamento do mundo
segundo uma lógica mundana da prevalência da imanência sobre a
transcendência na religiosidade da sociedade pós-moderna.

Ao contrário do que se pode supor de que cada cabeça é um mundo, os
indivíduos tendem a agir no sentido da realização dos objetivos que lhe são
colocados pela sociedade de forma inconsciente, como um percurso natural
a ser percorrido, não segui-lo propõe a reflexão sobre as alternativas que se
abrem, mais ameaçadoras que seguras quanto a integração social dos indiví-
duos na vida social. Neste particular a educação tem uma referência forte,
não apenas por sua capacidade de dotar o indivíduo de conhecimento, mas
também e do modo incisivo, de lhe atribuir um estatuto jurídico relativo ao
título educacional que porta e que lhe permite exercer determinados papéis
na vida social.

O controle social pela educação formal atua sugando os indivíduos do
universo familiar e inserindo-os na sociedade mais ampla em instituições
extra-familiares, dentre as quais a escola é sintomática. Por ser vista como
algo que faz parte de um sistema de vida, a escola se representa sob dupla
perspectiva: o que é, de fato, e o que deveria ser. Não se estranha quando
qualquer indivíduo se sente à vontade para refletir sobre esta ambigüidade
da escola em relação aos seus direitos que incorpora como naturais. A má
qualidade de uma escola se rebate nos indivíduos como a oferta de uma
instituição subqualificada a um ser (ir)-reconhecido socialmente, destituído
de direitos em razão de sua impotência reivindicativa que sua condição de
pobre lhe confere. O capital social é, no caso, comprometido pelo que lhe é
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ofertado pela instituição escolar, abaixo das exigências sociais de formação
de capacitação para o exercício de práticas sociais requeridas.

A experiência da vida cotidiana naturaliza a forma social de ser e
condiciona os indivíduos à reprodução continuada da vida em estado de
pobreza. Não se é pobre porque se quer, mas também não depende do que-
rer para deixar de ser pobre, o jogo de forças sociais não é facilmente com-
preendido pelas pessoas no exercício cotidiano de suas vidas, de modo que
se pode concluir com Dubet (2001, p. 97) que os indivíduos são largamente
cegos às suas próprias práticas sociais. Em outras palavras, cegamente se
deixam conduzir pelo fluxo da vida social.

Ao artificializar um determinado universo de experiência e envolver as
pessoas em situação paradoxais que exigem reflexão a percepção de si come-
ça a se fazer provocando grandes inquietações em cada indivíduo e no grupo
como um todo. Composto, portanto, de homens e mulheres agrupados em
faixas etárias que vão de 16 a 24 anos, entre a adolescência e primeira juven-
tude, o grupo de controle sobre o qual incidiu a pesquisa e a intervenção
sociológica.

Ao serem pesquisados a partir da constituição de grupos temáticos fo-
cais, esses jovens incorporaram um senso crítico que não tinham antes agu-
çado, mas apenas potencial. A intervenção propôs uma série de
problematizações a respeito da identidade individual e coletiva, do modo
social de ser e das possibilidades de fazer e de ser na medida em que novos
valores foram introduzidos pela artificialidade da situação em que foram
postos a viver e conviver. O mundo artificial é total, isto é, as relações vivi-
das não são as da vida cotidiana na família, no bairro e na escola, mas di-
mensões que não seriam abordadas se não fosse a intencionalidade de pro-
posição de algo diferente a desafiar aquelas pessoas a uma vivenciação dife-
renciada.

A introdução de atividades lúdico e artísticas no currículo do curso pro-
duziu efeitos plurais no espectro de vivências daqueles jovens, levando-os a
uma reflexão sobre suas vidas e as de seus companheiros de curso nas ofici-
nas de convivência, arte e criação, em que o saber da razão se associa ao
estético das percepções sensoriais o mundo, permitindo, de modo orientado,
o enriquecimento da experiência de vida, incorporando a si possibilidades
antes insuspeitadas. Assim, uma sociologia do sujeito, ou “carnal”, é posta
em paralelo a uma sociologia da juventude e de mobilização social, de modo
que o campo da vida pessoal é transposto para o social em que a vida indivi-
dual joga e disputa espaço para a realização de si na sociedade. Eis que o
indivíduo se reconhece como um projeto de si e procura encontrar na socie-
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dade um projeto para si. É essa mudança que se torna significativa, a percep-
ção da sociedade como um corpo alargado de possibilidades para cada indi-
víduo e o compromisso de cada qual com a vida social.

O indivíduo se torna ator, se compreende como tal e se projeta como
possibilidade de si, não é mais o mesmo de antes, mas não sabe, entretanto, o
que poderá vir a ser na medida de suas expectativas e de suas possibilidades
concretas de realização de seus projetos. Diante de si está a realidade a exigir
competência instalada para lidar com as situações. A sociologia tem, assim, o
compromisso de captar a realidade próxima e íntima desses jovens em ação,
em que as representações de gênero e raça são a todo o momento acionadas
pelo culturalismo vigente. Recorremos, mais uma vez, à sensibilidade de
Wacquant (2002, p. 13):

E porque a sociologia normal das relações entre classes,
castas e Estado na metrópole norte-americana parecia-me
estar formigando de falsos conceitos que lançam uma tela
sobre a realidade do gueto que projeta o senso comum
racial (e racista) da sociedade nacional, a começar pelo
conceito de underclass, neologismo bastardo que permite
comodamente evacuar a dominação branca e a imperícia
das autoridades do front social e urbano focalizando a
atenção sobre a ecologia dos bairros pobres e o compor-
tamento “anti-social” de seus habitantes.

A sociologia de intervenção provoca mudanças e modifica as pessoas
enquanto o processo de intervenção tem o seu curso, mas quase sempre, na
forma de projeto social, tem um início e um fim, sem assegurar qualquer
continuidade, considerando que, como projeto, tem um horizonte e que a
sua função é proporcionar a aquisição de capital social. Os indivíduos que
passam por tais experiências certamente incorporam algo de novo a si, mas
não se tem segurança de que este capital social adicional à sua experiência de
vida cotidiana poderá ser usado para mudar o curso de sua vida, certamente
outros fatores devem ocorrer para que o potencial despertado se torne, efeti-
vamente, em energia capaz de modificar o destino dessas pessoas. O projeto
propõe e instala novas disposições, mas recorrer a elas requer contextos e
condições especiais para que possam ser devidamente acionadas. Sem uma
interferência externa, entretanto, os jovens estão condenados ao desencanto
das frustrações e nada então terá mudado se a continuidade do processo de
mudança não se fizer por outros meios.

Um instante no espaço e no tempo precisa ser transformado em políti-
ca pública para que os processos experimentais bem sucedidos se transfor-
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mem em estruturais a envolver um numero cada vez maior de jovens em
políticas de oportunidade de realização de suas potencialidades.
Universalizar experiências de êxito é dever do Estado, cabendo aos movi-
mentos sociais o papel de levar ao Estado suas reivindicações e implementar
medidas que atendam às demandas das populações, como é o caso da ju-
ventude brasileira vitimada por condições sociais adversas à inserção do
jovem na estrutura produtiva.

O impacto da sociologia de intervenção está no fato de que o conheci-
mento produzido é transmitido aos atores envolvidos para o conhecimento
de si mesmo e do mundo em que estão a partir da experiência vivida da
intervenção. Para o sociólogo de intervenção o seu ofício é o conhecimento
da estruturação de novas relações sociais que emergem dos arranjos postos
em prática na experiência interventora, na realização de objetivos em cada
ação proposta como realidades em si mesmas, a exemplo da montagem de
cenas teatrais, ou a consecução de um painel de grafite, composição de mú-
sica ou elaboração de pinturas e confecção de peças artesanais e elementos
de composição de cenários, como foi o caso deste projeto cuja finalização
foi a convergência de todas as oficinas de arte para a montagem do espetá-
culo “Uma noite terrível”, em que certo número de pessoas atuaram na
encenação e participaram com seus trabalhos para a representação  do es-
petáculo final. Deve-se destacar o fato de que o espetáculo foi montado
inicialmente no próprio bairro, mas sua estréia oficial foi no auditório do
CRH da Universidade Federal da Bahia, cumprindo a função de deslocar
os jovens de seus locais de origem e conquistar outros espaços em que pu-
dessem atuar, representação de si em ambientes desconhecidos na busca
do reconhecimento social, como mais tarde no Centro Cultural da Cidade
de Lauro de Freitas.

Sair da periferia é, portanto, um objetivo fundamental da inscrição de
novas identidades e de conquistar espaços mais alargados na vida cotidia-
na, ampliando as relações para além daqueles que são meramente locais. É
neste sentido que se fala em relações sem fronteiras, abertas, em que a cida-
de passa a ser a referência para a vida e não o local de moradia, o bairro
marcado pelo estigma e nele estar localizado o complexo penitenciário do
Estado, como se esta marca contaminasse os habitantes como transgressores
ou criminosos.

Na análise desenvolvida por Bauman (2005) sobre os sujeitos redun-
dantes da pós-modernidade o desemprego estrutural se configura como for-
ma social ampla de exclusão de uma proporção significativa da população
sem acesso ao mercado de trabalho ou que, tendo tido acesso, agora se torna
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impossibilitada de se manter no mercado de trabalho em decorrência da di-
minuição dos postos de trabalho decorrente da reestruturação produtiva.
Jovens que jamais tiveram acesso e adultos que foram descartados. Vale re-
correr mais uma vez a Bauman (2005, p. 54) na eloqüente formulação sobre a
infelicidade humana dos descartados, por serem redundantes, da sociedade:

Apenas uma linha colateral do progresso econômico, a
produção do refugo humano tem todas as marcas de um
tema impessoal, puramente técnico. Os principais atores
desse drama são ‘termos de comércio’, ‘demandas do
mercado’, ‘pressões competitivas’, padrões de ‘produti-
vidade’ e ‘eficiência’, todos encobrindo ou negando de
modo explícito qualquer conexão com as intenções, a von-
tade, as decisões e as ações de pessoas reais, dotadas de
nomes e endereços.

Diante, portanto, do paradoxo da pós-modernidade, a sociedade da
superabundância é também a sociedade do trabalho e do prazer, subverten-
do os princípios básicos do calvinismo em países como os Estado Unidos,
que segundo Daniel Bell já apresentava na década de 1970 o paradoxo do
sacrifício pari passu ao do prazer, com tendência contínua à transformação do
prazer como sentido social de ser.

Centrada no trabalho a estrutura social articula a inserção e simulta-
neamente o desembarque de quem estava em atividades tradicionais (em-
prego industrial), regulando o mercado de trabalho juridicamente, a exem-
plo das limitações a ocupação de atividades por pessoas sem nível educaci-
onal considerado como pertinente ao exercício desta ou daquela atividade.
Não tendo alcançado determinado nível, é o próprio indivíduo que traz
para si o controle social, julga-se legitimamente incapacitado para o exercí-
cio da função, embora possa estender a culpa à família, dificilmente ele se
verá como um produto social inacabado. Assim é com os jovens dos bairros
periféricos que se autoconsomem (consumição de si) como culpados de não
terem outras ligações e se consideram impotentes para mudar o destino a
que estão condenados, ou seja, a serem como foram para si os seus pais,
figuras fracassadas ao olhar dos objetivos de êxito da subjetividade pós-
moderna.

É muito importante considerar como as pessoas se reconhecem em suas
práticas sociais no conjunto da ação coletiva à qual estão envolvidos, sejam
como moradores de um bairro, sejam como agentes que reivindicam melho-
res condições para os espaços públicos valorizando o local em múltiplas di-
mensões, completando a urbanização que foi pioneiramente provocada pe-
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los próprios moradores no processo de autoconstrução de suas habitações. A
massa crítica de moradores canalizada em termos reivindicativos gera movi-
mentos sociais de bairro com alguma força no sentido de fazer com que o
poder público atenda a algumas das reivindicações. As alianças políticas se
tecem, sobretudo em relação ao poder local pela via da Câmara de Vereado-
res e se tornam eles canais de comunicação com o poder executivo. Assim,
como reconhecimento de lideranças locais, o poder se propaga em ações em
benefício de certas localidades em que políticos são reconhecidos como os
responsáveis por certos investimentos.

Esta forma de agir em que os mecanismos eleitorais funcionam como
acesso de pessoas aos postos do executivo e do legislativo, a cooptação de
lideranças populares se torna uma prática amplamente generalizada, um
modus operandi que ata o político ao eleitor em troca de benefícios que podem
ser coletivos, mas que passam pela elevação do prestígio local de uma figura
que se torna o ponto de contato. Assim, os cabos-eleitorais se constituem e o
entrelaçamento da população com o universo político se estrutura na aliança
do que outrora, no interior do País, Leal (1948) denominou de “coronelismo,
enxada e voto” como um modelo estrutural próprio de dominação, e que no
ambiente urbano são as ofertas de serviços e infra-estrutura, eventualmente
ajudas em dinheiro ou material de construção para aliciar pessoas fiéis aos
políticos que agem a partir de trocas de favores e favorecimentos.

Essas práticas enfraquecem as pessoas como agentes sociais
reivindicativos, fazendo-as flexíveis para o estabelecimento de negociações
pessoais, substituindo o comportamento político por este outro do tipo
clientelista. Essas práticas tão abusivamente freqüentes tiram dos moradores
comuns a vontade de lutar politicamente através da organização coletiva,
dissolvida nas relações de pessoa a pessoa e em nome de particularidades e
não de universais. Ditados populares como: “é dando que se recebe”, “a vida
é de mão dupla”, “me ajude que eu lhe ajudo” etc., encerram muito desse
pragmatismo que coloca o indivíduo como centro de favores e favorecimentos.

A análise micro sociológica compreende o universo local com seus me-
canismos micro-regulatórios e a produção de novos mecanismos de con-
trole social próprios do universo micrológico em questão. É bem sintomáti-
ca a reação dos jovens ao se compreenderem em sua rua e em seu bairro
diante da visão da cidade do Salvador, em que a imagem da cidade apare-
ce em toda sua mística da produção cultural turística oficial, ideológica,
como a descrevemos em artigo sobre o mito da baianidade (ESPINHEIRA,
2002, p. 80):
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Vindo dos setores produtivos ou institucionais, o
marketing de Salvador e da Bahia é acintosamente cínico,
e, como todo cinismo, dissimulado em verdade, em se-
dução do próprio baiano morador da cidade que, quan-
do apanhada em sua totalidade, se mostra fragmentada,
diversa, diferente e desigual; sustentada na frágil idéia
de baianidade a borbulhar como o azeite de dendê fer-
vente que extrai dos temperos vegetais e das carnes dos
peixes, crustáceos e mariscos os gostos que dão unidade
à moqueca.

A baianidade, como o dendê, é o veículo, portanto, o
caldo cultural que é a cidade cosmopolita; a ideologia
que permite a dominação aparentemente suave, adoçada
e gentil que mantém a maioria de seu povo nas mais
baixas condições de vida, afastada da centralidade de
tudo, porque ela é afro-descendente, estigmatizada pela
posição na qual foi disposta na hierarquia social e na
qual é preservada. Fundamento da ‘fábula das três raça’
(DaMatta, 1981), do branco dominante, do índio extinto
– caboclo heróico do 2 de Julho, altivo em sua
corporificação em bronze na principal Praça da cidade,
o Campo Grande – e do afro-descendente, em propor-
ção amazônica a colorir a cidade em sua efervescência
cotidiana.

No artigo de Cordeiro e Almeida, nesta coletânea, a percepção dos jo-
vens do bairro de sua realidade imediata e da cidade foi analisada. A visão
local, de proximidade difere em muito daquela em que a cidade se represen-
ta (é representada) no imaginário social como “terra da felicidade” em que a
rima se impõe: “sorria, você está na Bahia”, e eles próprios, sofrendo as dis-
tâncias e as carências de seu bairro se sentem também parte desse universo
místico maior.

Redução de danos sociais – nesta linha de atuação temos trabalhado em
áreas de risco social, sobretudo para a juventude em bairros populares de
Salvador com elevado índice de homicídios, tanto os registrados por moti-
vos fúteis como aqueles economicamente motivados. Em nossos estudos iden-
tificamos o fenômeno da banalização da morte como um dos principais para
a manutenção em curva ascendente dos homicídios, incidindo
prioritariamente sobre a população masculina com idade entre 15 e 29 anos.
A banalização vem de cima para baixo, das instituições do Estado para os
moradores em seus mais diversos lugares de moradia.
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Vale o quanto pesa...

Este recorte põe a juventude como alvo de um problema social que se
torna específico, merecedor de atenção especial. O fenômeno da banalização
da morte está correlacionado com a desvalorização da vida, o que estabelece
uma relação negativa de reciprocidade: “se você tem alguma coisa, você vale
alguma coisa; se você não tem nada você não vale nada”. Desvalorizando a
si mesmo, o reflexo é a desvalorização do outro, já que não valendo nada o
outro também se inscreve nessa mesma apreciação, assim, em conflitos difusos
a solução pela eliminação torna-se comum, porque se inscreve como comum
a penalidade máxima para uma pessoa que é devedora no comércio de dro-
gas (tráfico) ou que falha na repartição do butim de furtos e roubos. A seve-
ridade da punição não se faz acompanhar de um rigor no atendimento aos
compromissos, sendo freqüentes as falhas no pagamento de dívidas e de
outros acertos produzindo um estado generalizado de desconfiança e insta-
bilidade nas relações entre as pessoas que se dedicam ou que praticam even-
tualmente a transgressão, sobretudo quando se trata do mercado de drogas
ilícitas.

Redução de danos sociais é a continuação de uma linha de atuação que
inicialmente desenvolvemos no complexo urbano do Subúrbio Ferroviário
de Salvador, com 22 sub-denominações locais de identidade de lugar e apro-
ximadamente 500 mil habitantes, iniciado em 2001 e coroado em 2004 com a
publicação do livro: Sociabilidade e violência: criminalidade no cotidiano de vida
dos moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Convém dizer que efetuamos
uma redução do programa nacional de redução de danos aplicados às dro-
gas às questões sociais mais amplas de saúde pública, incluindo homicídios,
em busca de linguagens específicas para subsidiar campanhas e comunica-
ções voltadas à prevenção da violência e redução das disposições sociais para
se levar adiante individualmente processos de mediação e de solução de con-
flitos.

Sociologia de intervenção – um recurso adicional ao conhecimento e ao
planejamento de conseqüências sociais.

A aplicação das ciências tem suscitado críticas que vêm de vários flancos,
um deles é o do moralismo científico que vê a ciência como distante das
práticas sociais como um conhecer desinteressado e neutro, a propalar a pu-
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reza do conhecimento. A sociologia há muito é uma ciência comprometida
com o seu conhecer, na medida em que o que revela modifica a relação
estabelecida entre o pesquisador e o universo pesquisado que cada vez mais
incorpora esse conhecimento no acervo do conhecimento comum, utilizando
cada vez mais conceitos sociológicos popularizados, do mesmo modo que a
linguagem da medicina desliza para a vida mundana inundando-a de ter-
mos e conceitos que são absorvidos e utilizados como respostas racionais a
determinadas situações configuradas.

A sociologia na medida em que avança suas pesquisas sobre a vida
cotidiana e os sociólogos são convocados a emitir opiniões e reflexões sobre
os problemas sociais, a exemplo da violência, ou enfraquecimento de laços
que estruturavam a vida afetiva familiar tradicional, uma série de conceitos
e idéias entram no vocabulário do dia a dia do ser comum, não acadêmico,
que procura interpretar os fenômenos com base em argumentos mais consis-
tentes. Por exemplo, a leitura do jornal A Tarde nos chama atenção para a
manchete principal em que a polícia mata sua quarta vítima, um artista de
circo de 21 anos, acrobata, com oito disparos (POLÍCIA..., 2008). A seqüência
das páginas do jornal enfatiza mortes provocadas pela polícia de jovens sem
passagens pelas delegacias, sem defesa no momento da abordagem, com
protestos da sociedade civil denunciando a escalada de violência letal que,
segundo a edição do dia 23 de janeiro, somavam-se já doze assassinatos por
policiais, elevando a proporção relativa ao ano anterior e este ao que passara,
demonstrando que a violência policial está em linha ascendente. Poder-se-ia
dizer que o principal jornal do Estado tem como principais matérias a violên-
cia, com destaque para a policial, noticiando diversas manifestações da soci-
edade civil e um silêncio comprometedor das autoridades governamentais.

A linguagem da mídia utiliza termos que entram no jargão jornalístico
como de alta imprecisão de significado, instaurando uma dúvida que ao per-
manecer como tal não leva a nenhuma conclusão, seja do leitor, seja do siste-
ma institucional que se apega ao termo em sua carga de dubiedade e nela
oscila entre a investigação real e a aceitação dos fatos, já que são tão freqüen-
tes que se banalizam como normalidade. Aliás, o comandante geral da Polícia
Militar em entrevista ao Jornal da TV Bahia que se inicia às 6h15m, declarou
em alto e bom tom que “é normal” a polícia revidar qualquer agressão com
tiro. Nada, portanto, mais justificável do que dizer que houve revide a uma
agressão. Assim, o “suposto agressor reagiu a abordagem policial disparan-
do”, o que a polícia fez, então, foi simplesmente auto defesa. Assim os polici-
ais justificam a morte de um garoto de 16 anos que jogava bola em Pela Porco
e todos os demais, sempre apresentando armas e cápsulas deflagradas, como
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iniciativas de bandidos contra a polícia. O jovem acrobata, assassinato com
oito disparos, jogava futebol na hora da abordagem, como registra a reporta-
gem de A Tarde. A Polícia Civil chegou atirando. Depois do primeiro dispa-
ro, outros sete abateram o rapaz.

Qualquer pessoa que tenha tido alguma experiência com a polícia em
bairros populares pode registrar os momentos difíceis e perigosos que tenha
passado, como é o caso de um técnico de som que nos declarou no Subúrbio
Ferroviário que é preferível se deparar com ladrões à noite do que com uma
patrulha da Ronda Especial da Polícia Militar (Rondesp) Os casos de assassi-
natos se multiplicam em uma escalada perigosa e revela uma das mazelas da
sociedade que é a das desigualdades sociais extremadas em que se pode
reconhecer mais de dois pesos e duas medidas no trato das instituições soci-
ais com a população, violando o principio democrático da igualdade de to-
dos perante a lei e instaurando a diferenciação que leva ao cinismo
despudorado da forma como a “população em geral” é tratada pelos prepostos
das instituições de Segurança Pública, instaurando a barbárie como relação
institucional com a população.

Em estudo sobre a Corregedoria de Polícia Civil da Bahia, a professora
pernambucana Dra. Lemos-Nelson (2002), em artigo derivado da tese de
doutorado defendida nos Estados Unidos demonstrou o quanto se banali-
zou na Bahia a desculpa de “resistência a auto de infração”, justificando a
violência letal da Polícia Militar e a aceitação expressa dos delegados da Po-
lícia Civil, sem nenhuma investigação para verificar se, de fato, foi assim que
o fato se processou. São essas práticas que comprometem seriamente o siste-
ma institucional da segurança pública, que acumula um número de ações
letais tão elevado quando comparado a qualquer país civilizado, sempre se
repetindo a mesma desculpa que banalizada para ser a regra dos fatos coti-
dianos, que qualquer pessoa de bom senso percebe não ser possível, quanto
mais aos investigadores supostamente especializados das próprias policiais.
O fato é que a pena de morte foi entronizada como prática policial corriqueira,
não importando se pessoas não criminosas sejam também atingidas, afinal
são pobres, sem vozes ressoantes nos meios de comunicação, o que emitem,
quando é o caso, são protestos tímidos que não alcançam a sensibilidade
política do Estado.

Os movimentos negros falam em extermínio e utilizam o conceito de
genocídio considerando a predominância quase absoluta de afro-descenden-
tes entre as vítimas. O racismo institucional é levantado com ênfase para o
enquadramento da situação que se reproduz a cada dia, sem que as manche-
tes jornalistas inibam a seqüência dos fatos. Os estudiosos da violência urba-
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na sabem que há um descontrole das forças de segurança e este pode ser
visto a partir de diversos indicadores:

a) Policiais que promovem tiroteios em logradouros públicos ameaçan-
do a vida dos transeuntes;

b) Policiais despreparados para negociações em casos de seqüestro;

c) Policiais que atiram primeiro e verificam depois a cena suspeita;

d) Policiais que tratam as pessoas com extrema violência em suas abor-
dagens, agridem e humilham as pessoas em suas práticas de “barbarizar”;

e) Policiais que são reconhecidos pela eficácia de sua ação pelo potenci-
al de violência que se utiliza na ação legal;

f) Policiais indiciados por crimes e que estão em ação atuando livre-
mente no dia a dia;

g) Policiais envolvidos com o trafico de drogas, chantagens e crimes
contra a vida e o patrimônio convivendo com policiais honestos e
cumpridores de seus deveres institucionais;

h) Diferenciação de status entre os policiais das delegacias de crimes
contra o patrimônio e aqueles outros de crimes contra as pessoas, de-
monstrando o quanto os primeiros são privilegiados em dotação de re-
cursos, equipamentos e remuneração, revelação evidente do clientelismo
policial em relação às vítimas, pessoas ou instituições, das quais rece-
bem “indenizações” ou “pedágios” por suas elucidações. Estão aí as com-
panhias de seguro, como proprietários de veículos;

i) Policiais que asseguram a retaguarda do tráfico de drogas, desde o
crime organizado como das ações difusas de criminosos avulsos;

j) Policiais incorporam a ideologia da Corporação de ver pretos e po-
bres como marginais potenciais, naturalizando o racismo institucional
ao agir diferentemente nos diferentes espaços da cidade e na relação
direta da imagem étnica e social das pessoas.

Poderíamos continuar seqüenciando as situações em que as polícias se
inscrevem como coadjuvantes da transgressão e do crime constituindo uma
situação tal que o Estado se porta como cúmplice da criminalidade, não ape-
nas pela omissão, mas pela participação ativa de seus agentes. O Estado cri-
minoso assim se delineia à sombra do Estado democrático e se aceitam as
desculpas do dia a dia, banalizadas, porque a maioria a sofrer a ação do
estado de desordem é a população pobre, ela própria vista como “classe pe-
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rigosa”, sobretudo pela “elite” que tem voz e ressonância nos meios de co-
municação. Um cinismo institucional se instaura no despudor das ações re-
correntes de arbitrariedades cometidas por agentes institucionais.

Uma matéria do jornal A Tarde expõe fotografias de quatro vítimas ino-
centes, em quatro sub-blocos outros, inclusive a foto de um policial tentando
sacar a arma no protesto da sociedade moradora do bairro Imbuí em que
residia o jovem acrobata de 21 anos assassinado com oito tiros por membros
da polícia civil, comprovando o quanto a polícia recorre ao uso da arma em
meio social com perigo para a população (OS PECADOS..., 2008).

Esta edição é um documento jornalístico importante e nós, em nossa
trajetória profissional incorporamos criticamente as matérias da mídia como
peças importantes para a análise sociológica, não como prova, mas como
evidência de como a própria sociedade do ponto de vista plural da redação
do jornal e das repercussões que o próprio veículo e imprensa facultam, a
exemplo do Espaço do Leitor e outras declarações tomadas de modo difuso
das pessoas ouvidas a respeito de determinados temas. Ainda nesta edição,
destacamos o primeiro parágrafo:

Quatro jovens negros foram mortos este mês em Salva-
dor, numa seqüência que abrange 12 dias. Uma estatísti-
ca brutal: janeiro já contabiliza 12 homicídios, contra 76
no ano passado e 67 em 2006. Há uma progressão veloz,
pois os casos recentes representam aumento de 12,5% nos
registros da criminalidade (SAFRA..., 2003, p. 1-3).

Na seqüência, seguindo à página quatro: Entidades exigem punição para
policiais que matam, do jornalista Deodato Alcântara, à quinta: Violência em
blitz da PM leva terror a pai e filha, da jornalista Helga Cirino. A página sete é
dedicada ao protesto que os moradores da Ilha de Itaparica fizeram contra
assassinato antecedido de estupro, furtos e roubos em uma escala considera-
da intolerável sem o controle da segurança pública, assinada por Valmar
Hupsel Filho. Vale transcrever a chamada da matéria de capa:

O assassinato de 4 jovens negros e inocentes por policiais
é um dos muitos problemas que precisam ser soluciona-
dos pelo Estado. Ontem vieram à tona exemplos de
despreparo policial, insuficiência de efetivo e falta de
aparelhamento. Durante o protesto pelo assassinato do
acrobata Ricardo dos Santos, o major Fonseca intimidou
moradores do Bate-Facho, ameaçando sacar a pistola. Em
Itaparica, 300 pessoas protestaram contra o elevado de
roubos e homicídios. Ainda na Ilha, na 19ª CP, presos
passam o dia algemados no corrimão de uma escada por
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falta de carceragem. Outra questão é a da abordagem vi-
olenta a cidadãos. A crise é tão grande que surgiram in-
formações de que o comando da SSP será mudado.

Com fotografias em close, os últimos quatro assassinados com o se-
guinte texto:

As mortes de Lucas Hungria, 16 anos; Djair Santana de
Jesus, 16; Alexandre Macedo Fraga, 17; e Ricardo Matos
dos Santos, 21, ocorreram durante ações policiais, segun-
do testemunhas. Os inquéritos estão praticamente para-
dos nas 2ª, 4ª e 9ª CPs. Doze organizações do movimento
negro exigem providências do governo Wagner.

A situação configurada em que só neste início de janeiro a polícia já
matou doze pessoas em ações legais, recorrendo à farsa por demais conheci-
da e denunciada reiteradas vezes, de montar um suposto revide dos supos-
tos bandidos à abordagem policial, apresentando armas e munições que seri-
am das vítimas, transformando a ação policial em auto-defensiva e segundo
padrões legais de conduta, mesmo diante de testemunhas plurais que viram
a ação brutal de extermínio em bairros populares.

A politização dos protestos tem a ver com o momento político que pas-
sa a Bahia, após um longo período de governo de um grupo que se utilizava
da chantagem política garantindo a impunidade por crimes cometidos em
troca de apóio político incondicional, como foi o caso da descoberta de uma
sala secreta no prédio sede da Secretaria da Segurança Pública a esconder
centenas de processos contra políticos em todo estado, suspenso dos trâmi-
tes burocráticos desde o início da década de 90. Instituições como o Centro
de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) e a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) promoveram eventos anuais denunciando a impunidade
como uma característica do Estado da Bahia, sobretudo quando os crimes
eram praticados por policiais ou políticos ligados ao Partido da Frente Libe-
ral (PFL) e partidos aliados do carlismo2.

A vitória do PT em uma eleição surpreendente foi acompanhada de
uma ampla expectativa nas mudanças de paradigmas administrativos, em
parte atendida na adoção da transparência governamental em relação aos

2 Termo derivado do nome do líder político Antonio Carlos Magalhães, por três vezes
governador da Bahia, ministro e senador da República, morto às vésperas de completar
80 anos, em 2007, no exercício de sua função de Senador. Fora derrotado nas eleições
majoritárias para governo da Bahia e escolha de senador em 2006 para o PT e partidos
aliados.
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gastos públicos e revisão dos processos de licitação, atendendo às revelações
da Polícia Federal de grupos e pessoas que fraudavam o Estado, mas não
houve nenhuma mudança significativa em relação à Segurança Pública, ao
contrário, as falhas se sucederam de modo assustador e culminaram com
ações que só podem ser inscritas no absurdo do descontrole de um dos cam-
pos mais importantes da vida social contemporânea: Segurança Pública. O
agravamento do descontrole, da ineficácia e do envolvimento de policiais
com roubos, seqüestros, extorsões e grupos de extermínio tem comprometi-
do a instituição governamental, na medida em que a insegurança pública é
institucionalizada, banalizada, naturalizada.

A consolidação de uma frente de organizações não governamentais de
defesa dos Direitos Humanos, da cidadania, de crianças e adolescentes, as-
sim como movimentos que lutam contra as desigualdades raciais elevou o
potencial organizado de protesto contra esta situação, recorrendo ao Minis-
tério Público contra a violência, contra o racismo, sobretudo o racismo
institucional que se configura na forma de agir do Estado discriminando a
população afro-descendente, cujo caso mais grave foi a da suspeição de um
seqüestro em Porto Seguro e o assassinato de um suspeito, e a razão da
suspeição era o fato de ser negro. Estava claramente internalizado na forma-
ção daquela policial o lugar do negro na sociedade, e naquele momento, “fora
de lugar”, só poderia estar cometendo um seqüestro, dedução lógica de quem
só vê o negro como subalterno ou como marginal, porque foi assim que foi
formada. Era um trabalhador da dona do carro, e estava a servi-la, como era
o seu papel, com as mãos ocupadas em instalar a bateria de um celular. O
equívoco letal é praticado a cada momento quando negros “fora do lugar”
são abordados pela polícia. O racismo institucional se configura de fato, em
que pese o fato de ser a maioria do efetivo policial constituído de afro-des-
cendentes, incluindo seu comandante geral, o que nos leva a ver a instituição
Polícia Militar como uma poderosa ideologia a separar os “homens bons”
daqueles outro que não os são. A imagem tem importância, assim como o
“lugar” e a retaguarda de cada pessoa no servilismo implantado pelo siste-
ma patrimonialista da cordialidade política.3

3 Recorremos aqui a conceitos trabalhados por autores como Sérgio Buarque de Holanda,
em Raízes do Brasil: patrimonialismo, homem cordial; Raymundo Faoro, em os Donos do
Poder; Victor Nunes Leal, em Coronelismo, enxada e voto, só para ficar nestes três clássicos
estudos da formação política brasileira, que têm em comum a apropriação do público pelo
privado pelo sistema político brasileiro, transpondo para a vida pública as relações familiais
de contrato de relações e de deveres, em que o sentido de homem cordial se configura em
sua expressão mais plena.
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A sociologia de intervenção é uma metodologia de trabalho que leva a
Sociologia de Proximidade as suas últimas conseqüências. A praticamos em
nossas pesquisas no Subúrbio Ferroviário no final dos anos 2000, quando demos
início ao nosso trabalho de “redução de danos sociais”. Estudos epidemiológicos
do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA já haviam mapeado a violência em
Salvador por bairro, deixando muito claro que a pobreza é indefesa diante da
ação violenta do Estado e que se constitui em ambiente ecológico para a prolife-
ração de assentamentos transgressores e criminosos, tanto na formação de qua-
drilhas que assaltam e roubam, quanto daquelas que se dedicam ao tráfico de
drogas. Esses criminosos organizam redes de suporte que envolvem policiais e
funcionários de diversos escalões dos setores públicos, bem como corpo de ad-
vogados de “porta de xadrez” para entrar com os recursos para colocá-los em
liberdade tão logo sejam presos, o que contamina a sociedade com a idéia de
impunidade para criminosos e de insegurança para o cidadão comum, cuja úni-
ca alternativa é a omissão, já que o envolvimento em denúncia, em testemunho,
pode levar a prejuízos incalculáveis, inclusive à morte.

O estado de insegurança está institucionalizado. Quando adotamos o
procedimento da sociologia de intervenção é para chegar o mais proxima-
mente possível da vida cotidiana, fazendo-a representar-se a partir de certas
artificialidades construídas para a representação das situações concretas que
as pessoas vivem no dia a dia nos universos familiares e da rua, da escola,
das relações de vizinhança e naquelas outras mais largas da experimentação
da cidade como lócus experiencial de vida urbana.

Em Mata Escura foram selecionadas, com já dito, 50 pessoas na condi-
ção de estudantes da rede pública, com 16 a 24 anos e durante quatro meses
ofertamos cursos de formação com forte embasamento de arte-educação, com
a constituição de grupos temáticos de discussão em que os profissionais da
pesquisa podiam se beneficiar de duas situações muito específicas: a) de co-
nhecer face a face as pessoas entrevistadas, a partir de uma convivência rela-
tivamente prolongada; b) o conhecimento das pessoas individualmente e em
grupo, em que as duas situações se confrontavam frequentemente, podendo-
se avaliar a ação individual e a ação conjugada; c) grupos de realização, ação
coletiva direcionada à realização de projetos propostos, inclusive com a con-
sulta aos participantes sobre o que gostariam de fazer; d) despertar das pes-
soas para a análise crítica do cotidiano de vida a partir dos instrumentos
conceituais que foram introduzidos a partir dos cursos de ética, direitos hu-
manos, educação ambiental, cidadania e do reconhecimento das relações
interpessoais e institucionais baseadas nos princípios democráticos; e) eleva-
ção da auto estima como sujeito capaz de realização própria.
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A intervenção sociológica se dá em um laboratório que repercute a vida
cotidiana de jovens em um bairro popular, periférico em que a confiança das
pessoas no aparato institucional de proteção do Estado apresenta um nível
muito baixo, ao passo em que a ameaça desse mesmo aparato em relação às
pessoas comuns se apresenta como muito elevada, em decorrência do estado
de desconfiança em relação ao Estado como organização político-burocrática
de defesa da cidadania.

A pesquisa desenvolvida foi financiada com recursos da Secretaria de
Segurança Pública e da Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Bahia
(Fapesb) com vista ao desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção e
combate á violência, nada, portanto, mais pertinente do que o aprofundamento
do diagnóstico da situação da segurança pública na subjetividade da popu-
lação, que é a base para o agir social na vida cotidiana da população nos
afazeres diários da diversidade social em jogo. Nosso ponto de partida foi a
teoria sociológica que concebe a ação social como resultante de
intencionalidade decorrente da internalização de disposições para o agir ten-
do em vista determinados fins, orientação segundo a ética de convicção e
ética de responsabilidade, dois campos baseados na sociologia weberiana da
ação social. Corroborando este aporte teórico, o recurso aos instrumentos
analíticos que os conceitos de habitus de Bourdieu e Elias nos facultam para a
compreensão da percepção de mundo e do agir prático no mundo, mobili-
zando os desvios quando eles se fizerem necessários para garantir a eficácia
da obtenção dos objetivos de êxitos perseguidos.

Por fim, a possibilidade de comparação de dois estudos similares, mas
descolados no tempo e no espaço, assim como utilizando recursos aprimo-
rados a partir do primeiro, para o aprofundamento das análises sociológi-
cas da vida familiar, da subjetividade individual da moça e do rapaz, do
imaginário coletivo de juventude e do sentido de fruição da vida; de objeti-
vos de êxito e meios válidos para sua realização; dos valores idealizados e
aqueles em uso, situações de contorno de dificuldades e de afirmação de
expectativas.

Diante desses recursos que utilizamos, da sociologia de proximidade,
se poderia levantar contestação ao se dizer que os grupos foram influencia-
dos pelos profissionais e que responderam aos estímulos acionados, num
jogo de mútua influência. A nossa resposta é simples: vamos comparar os
estudos epidemiológicos, impessoais, baseados em dados estatísticos; va-
mos comparar diferentes circunstâncias e objetivos em estudos de proximi-
dade, como os que desenvolvemos e que canalizamos na nossa perspectiva
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de “ficção do real”4, e chegaremos a conclusão de que não há manipulação,
mas a captação sensível de situações em que as figurações sociais se fazem,
se expressam e se revelam, permitindo ao sociólogo o conhecimento da rea-
lidade social.

Desejamos, com isso, acrescentar ao conhecimento de nossa realidade
os meios de fazê-la mais condizente com as expectativas sociais e com os
princípios democráticos e da vigência plena dos direitos humanos. Identifi-
camos obstáculos, reconhecemos possibilidades de realização de objetivos
no conjunto dos problemas sociais mais amplos que envolvem as pessoas no
jogo da vida. Pobreza, desemprego, precariedade de moradia, falta de pers-
pectivas, sentimento de frustração e tantos outros aspectos negativos que
fazem da vida mais sofrimento do que prazer, e que levam as pessoas a sen-
tirem a vida como um peso, como uma consumição de si. Mas, também diante
de tantas dificuldades, os prazeres que são obtidos por arranjos que são fei-
tos a partir da criatividade popular, da estética particular dos lugares, dos
momentos, como forte potencial para o agir social positivo no sentido da
realização de si ou do contornar sofrimentos.

A sociologia de intervenção se orienta, portanto, para determinados
objetivos, para despertar as pessoas para a visualização de ideais sociais vá-
lidos, a exemplo dos direitos humanos, da ética nas relações interpessoais,
do reconhecimento do Eu em Nós, e do Nós no Eu, compromisso entre o ser
individual e o coletivo sem perder-se de si, sem sacrificar o interesse coletivo
por um egoísmo particularizado.

Poderíamos dizer que esta é uma sociologia voltada para a construção
de vida comunitária que pode ser apropriada pelos órgãos setoriais da ad-
ministração pública para a organização de suas ações voltadas para o atendi-
mento das pessoas e não ao contrário, como suas imposições burocráticas a
dificultar e até mesmo infernizar a vida das pessoas com a suposta capa de
atendimento ao público, como acontece na saúde, na educação, na seguran-
ça, enfim, em todos os campos em que os demandantes são pessoas pobres
sem retaguarda política ou policial.

Pode-se ter uma vida social mais confortável, mais generosa, mais
confiável se determinadas formas de agir forem acionadas, mas isso depen-
de de vontade, de desejo, que não pode ser visto como medida unilateral,
mas como relação democrática de decisão sobre o governo de cada comuni-

4 Cf. Espinheira (2008) que defende a teorização metodológica como mecanismo eficaz de
percepção da realidade social a partir de narrativas de experiência pessoais entrecruzadas
como personagens de um enredo social ficcional.
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dade no exercício da política como arte de administração dos interesses dife-
renciados dos seres humanos no jogo entre os espaços públicos e privados. É
claro que o nosso sistema político não se assenta em bases democráticas, mas
em mecanismo de cooptação das pessoas como apropriação de interesses
particulares, privilegiando umas em relação a outras em troca de vantagens,
sobretudo eleitorais, prevalecendo o casuísmo em lugar dos valores univer-
sais. O conhecimento da realidade é o primeiro passo para mudá-la, uma vez
que é possível demonstrar e provar as mazelas e quem delas se beneficia,
contrariando interesses mais amplos da população.

A ciência, ao chegar ao conhecimento da realidade tal qual ela é permite
a construção de um referencial político de ação norteado pelos valores de-
mocráticos levando ao aprimoramento das relações humanas na vida cotidi-
ana.

Em um interessante ensaio sobre a sociologia de intervenção, seu autor
Trepós (2001) recorre à imagem poética de Baudelaire tomando o albatroz,
que com suas asas imensas tropeça sobre o tombadilho do navio no qual
posou, e com toda a sua elegância em vôo mostra-se desajeitado e impotente
ao andar. A comparação é justificável e bela, na medida em que todo o co-
nhecimento das possibilidades de ação se depara com a realidade política
em que essas possibilidades não são medidas decorrentes do conhecimento
de causa, mas de interesses últimos dos atores que detém o poder de ação,
no caso os que governam e que controlam a população através de mecanis-
mos dissuasórios e de marketing ideológico. O conhecimento amplo como as
asas do albatroz dificulta o andar, ou seja, o mover-se fora de seu ambiente
em que pode expandir-se plenamente e realizar o seu vôo.5 Não é o caso do
sistema político em que vivemos, cujo interesse coletivo está subordinado
aos interesses particulares de grupos dominantes, não importando a verda-
de dos fatos, mas a conveniência deles para os benefícios daqueles grupos
referidos.

Posto no lugar do poeta, o sociólogo de intervenção sente a crítica que
lhe remetem os que o vêem tateando, confuso sob as asas quando não está
em pleno vôo. As dificuldades de apreensão da realidade cotidiana são am-
plas e a sociologia de proximidade leva o sociólogo a ser identificado como
agente de intervenção a todo o momento solicitado a explicar na imprensa
fenômenos sociais inquietantes, sobretudo, relacionado com a morte de jo-

5 “Le Poete est semblable au principe des nuées/ Qui hante la tempête et se rit de l’archer,
/ Exilé sur le sol au milieu des huées, / Ses ailes de géant l’empêchent de marcher”
(BOUDELAIRE, 1999).
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vens nos bairros populares da cidade em que a questão da “cor” da morte é
evidenciada por representantes dos movimentos negros.

A sociologia é uma ciência intencional uma vez que o conhecer implica
em direcionar as mudanças sociais para fins desejados. Quando se estabele-
ce, na forma de uma declaração universal os direitos humanos, por exemplo,
se quer afirmar que é assim que o mundo deve ver e tratar as pessoas, portan-
to, a partir de princípios que devem ser tomados como pontos a objetivar na
construção da realidade social. A sociedade, portanto, não é fruto de uma
acaso, mas de um processo em que o conhecimento toma partido daquilo
que é posto como legítimo por atender aos interesses universais dos seres
humanos. Então, guiado pela ética da convicção. Vale retomar a tradição
Iluminista que abre perspectivas para a modernidade, o sonho da emancipa-
ção do indivíduo e a incorporação da liberdade como condição necessária do
ser humano, se poderia dizer, a sua essência, retomando a velha tradição
grega e radicalizando-a como essência mesma do ser humano.

Como poderia uma ciência da vida social se desvincular dos ideais po-
liticamente conquistados e incorporados como valores, no sentido que lhe são
atribuídos por Heller (1970, p. 4), como construções históricas, como extrai
da contribuição analítica de Marx:

Segundo esta análise, as componentes da essência huma-
na são, para Marx, o trabalho (a objetivação), a socialidade,
a universalidade, a consciência e a liberdade. A essência
humana, portanto, não é ‘o que sempre esteve presente’
na humanidade (para não falar mesmo de cada indiví-
duo), mas a realização gradual e contínua das possibilida-
des imanentes à humanidade, ao gênero humano.

O ensaio de Herreros (2001) questiona a natureza sociológica da socio-
logia propondo uma radicalização, afirmando que a sociologia ao produzir
categorias cognitivas, com as quais o conhecimento se efetiva, uma relação
entre o conhecedor e o conhecido se estabelece de modo inelutável requeren-
do o que Giddens denominou de reflexibilidade. Assim, pode-se pôr a ques-
tão da maneira que segue:

O sociólogo parte de ações e do universo de significações
dos atores sociais para construir categorias cognitivas que,
segundo momento da reflexibilidade, retornarão segun-
do as diversas modalidades e com os efeitos imprevisíveis
aos atores, se integrando sob uma forma ou de outra a
seus universos de significação. Por exemplo, é a partir de
uma concepção dessas que A. Giddens considera que ‘a
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modernidade é profundamente e intrinsecamente socio-
lógica’ (HERREROS, 2001, p. 273).

Em sua análise da contribuição de Giddens, Herreros destaca que os
atores e os sociólogos participam da construção da modernidade na constru-
ção de categorias cognitivas e como estrutura social efetiva. O discurso soci-
ológico reestrutura a ação daqueles de que fala, de modo que a forma de
pensar a realidade é a partir de termos sociológicos. A disposição sociológica
de interpretação do real se torna um fato político largamente difundido, pois
é com a linguagem sociológica que os atores envolvidos devolvem as signifi-
cações que lhe são atribuídas.

Herreros (2001, p. 277) vai adiante e formula a seguinte questão: “si a
sociologia é uma dupla hermenêutica, vale dizer, um exercício de interpre-
tação que recupera sua autonomia ao agir sobre a sociedade, se vê o social,
ela o trabalha, ou seja, forma-o e deforma-o, intervém nela, assim como ela
participa de sua constituição”. Portanto, não há senão sociologia de inter-
venção e reivindicar uma sociologia de intervenção corresponde a uma
radicalização do projeto sociológico. Visto sob este ângulo, torna-se incoe-
rente se opor esta sociologia a uma outra que seria a sociologia como ciên-
cia do mundo acadêmico.

Conclui Herreros, que deste ponto de vista se coloca a prática sociológi-
ca como uma práxis social, não se confundindo com um exercício meramente
analítico e prontamente distanciado do “real”. Do ponto de vista prático “o
sociólogo que pratica a sociologia de intervenção reforça seu papel de opera-
dor social optando por uma forma de engajamento, que não é de modo al-
gum um desvirtuamento do ofício do sociólogo, mas uma radicalização”
(HERREROS, 2001, p. 277).6

Poderíamos dizer que os sociólogos em questão tomaram como ponto
de vista a necessidade de se estabelecer um pacto de ação que viesse a
desconstruir as disposições para ações violentas nas relações interpessoais e
institucionais a partir da construção de canais de comunicação entre pessoas
na horizontalidade, e nas relações hierarquizadas nas instituições. Alguns
pontos de partida devem ser considerados, a exemplo de vigências intelectu-
ais que marcaram certas épocas, evidenciando o caráter temporal das cons-
truções conceituais predominantes.

6 Herreros chama a atenção para o significado do termo engajamento que não deve ser
entendido no sentido de mobilização militante, mas simplesmente como implicação, ins-
crição em uma ação social sob uma forma ou outra em que se toma um ponto de vista,
uma opção, uma intenção a fazer valer.
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Na década de 1960 algumas ênfases foram registradas absorvendo as
maiores energias no campo das ciências sociais, especialmente da sociologia,
como no caso da América Latina em que revolucionismos entraram na or-
dem do dia, talvez como uma seqüência de movimentos sociais que no con-
tinente africano desencadeavam o período de descolonização nas principais
colônias européias: França, Bélgica, Holanda, Portugal, Reino Unido.

O avanço libertário africano encontra um movimento oposto no conti-
nente latino-americano marcado no mesmo período pela Revolução Cubana
que levaria o país ao círculo do socialismo, acirrando os Estados Unidos e
aos setores conservadores de todas as nações do hemisfério Sul e América
Central à formação de bloco autoritário anticomunista, pró-militares,
justificadores da derrubada dos governos eleitos pelo sufrágio universal e
usurpados pela Manu Militari em todos os países da América Latina, culmi-
nando com a deposição do presidente João Goulart, do Brasil, no dia 31 de
março de 1964. O golpe no Brasil, o maior país do continente sob o controle
absoluto dos Estados Unidos através de suas elites empresariais e militares
das três forças armadas, unidas no projeto de aceleração da modernização
da infra-estrutura na preparação do país para o desempenho de seu papel
completar na expansão do capitalismo internacional.

A homogeneização da expansão capitalista, especialmente dos Esta-
dos Unidos com a antiga reserva da América aos americanos, emanada da
Doutrina Monroe (1823) e seqüenciada com as ações que desde o início do
século XX permitem aos Estados Unidos o controle militar de outros paí-
ses, divisão internacional da produção de bens primários e da constituição
de mercados para os programas de substituição de importações, compra-
dores de tecnologias obsoletas garantidoras de atrasos estruturais coadju-
vantes do processo acelerado de acumulação dos centros hegemônicos, ao
tempo em que a ideologia desenvolvimentista se propaga com base na
ampliação dos parques industriais em uma época sem controle da poluição
ambiental, sobretudo nos países periféricos para onde vão as indústrias
mais poluidoras que nos países centrais começam a enfrentar a resistência
dos movimentos ambientalistas que se multiplicam em energia e campos
de especialização.

Nos valemos da análise sobre a presença norte-americana na América
Latina que elaboramos no documento levado ao Fórum Social Mundial de
Nairobi, (ESPINHEIRA; GOMES, 2007, p. 7) para ressaltar a visão dessa situ-
ação de dependência política, especialmente na América Central, que sem-
pre foi arrogante e decisiva, transformando alguns países em “república de
banana” e outros em “departamentos” da administração americana. Segun-
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do Rouquié (1991, p. 31), em seu estudo sobre a América Latina como o “Ex-
tremo-Ocidente”:

Desde Theodore Roosevelt, que não se contentou em ‘to-
mar o Panamá’, onde os Estados Unidos impuseram em
1903 o encrave colonial do canal, estes se arrogaram um
poder de polícia internacional na zona, ora controlando
diretamente as finanças dos Estados enfraquecidos, ora
fazendo desembarcar os marines para por termo ao ‘rela-
xamento geral dos laços da sociedade civilizada’ entre
seus vizinhos meridionais. Assim é que a Nicarágua foi
ocupada militarmente de 1912 a 1934, a República
Dominicana de 1916 a 1924, Finalmente Cuba se libertou
do jugo espanhol em 1898 apenas para se converter num
semiprotetorado, prevendo a emenda Platt de 1901, im-
posta pelos vencedores da guerra hispano-americana, um
direito de intervenção permanente dos Estados Unidos
na ilha toda vez que o governo não parecesse capaz de
‘assegurar o respeito às vidas, aos bens e às liberdades.
Esta clausula incorporada á Constituição cubana presi-
diu de fato as relações desiguais entre os dois países até
1959.

O controle político do capitalismo internacional sob a liderança dos Es-
tados Unidos na América Latina tomava Cuba como uma cunha comunista
cravada na América e, por isso mesmo, sujeita a um boicote continental para
estrangular a pequena nação e obrigá-la a entregar-se ao que era antes, bal-
neário de milionários americanos e europeus, paraíso de jogos e prostitui-
ção, na estruturação corrupta de governo local sob comando de militares,
como o último General Batista deposto pelos Barbudos de Sierra Maestra sob
o comando de Fidel Castro.

No Brasil, vingavam as idéias de Reforma Agrária, controle da remessa
de lucro das multinacionais, nacionalização de refinarias de petróleo, garan-
tia da autonomia dos povos e outras medidas nacionalizantes, vistas toda
elas como programa de esquerda ameaçador do empresariado industrial e
das oligarquias agrárias que fechavam as portas do rural e do urbano em
uma aliança de dominação que unia o país de Norte a Sul, de Leste a Oeste,
proprietários e empresários interessados tão somente em seus negócios sem
nenhum compromisso com um projeto de país e com o bem estar de seu
povo. O sociólogo Florestan Fernandes havia estudado meticulosamente o
processo da Revolução Burguesa no Brasil, evidenciando o pacto internacio-
nal das elites na manutenção do atraso do desenvolvimento do país em be-
nefício de alguns setores que acumulavam velozmente beneficiando-se do
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desequilíbrio regional e dos desníveis no sistema produtivo internacional-
mente compensado pela dependência estrutural programada. Em sua nota
explicativa, Florestan (1976, p. 3) fala deste livro:

É preciso que o leitor entenda que não projetava fazer
obra de “sociologia acadêmica”. Ao contrário, pretendia,
na linguagem mais simples possível, resumir as princi-
pais linhas da evolução do capitalismo e da sociedade de
classes no Brasil. Trata-se de um ensaio livre, que não
poderia escrever, se não fosse sociólogo. Mas que põe em
primeiro plano as frustrações e as esperanças de um soci-
alista militante.

A Manu Militari ou via Prussiana tornou-se o processo político por ex-
celência, ou melhor, substituiu o político pela burocracia da força, impondo
um modelo de desenvolvimento ditado de fora para dentro para satisfazer
as necessidades da expansão do capitalismo internacional. O Instituto Supe-
rior de Estudos Brasileiros (Iseb) foi criado com vistas a proporcionar uma
visão aprofundada e crítica da situação do País para permitir a formação de
um pensamento próprio para o destino da nação. Como um manifesto de
intenções o Iseb se propunha:

Para atingir os objetivos em vista dos quais foi criado o
Instituto Superior de Estudos Brasileiros empreende es-
tudos e pesquisas, realiza cursos e conferência, promove
concursos, confere prêmios, bolsas de estudo e divulga,
por todos os meios adequados, os estudos e trabalhos,
próprios ou de terceiros, que atendam às suas finalida-
des.

Empenhado na obra de emancipação cultural do País, o
ISEB se propõe, no que diz respeito a publicações, reali-
zar no plano editorial que inclui não só traduções de obras
estrangeiras – sobretudo das que nos ajudem a compre-
ender os problemas do homem brasileiro e do contexto
semicolonial e subdesenvolvido em que se acha situado
–, mas também e principalmente a produção de originais
brasileiros que revelem a nova perspectiva em que nos
encontramos (INSTITUTO..., 1960, p. 1).

A viagem que fazemos ao passado se relaciona com a necessidade de
explicitar a busca de atuação de uma ciência capaz de dar conta da realidade
através da compreensão dos fatos na realidade dos conceitos que utiliza para
guiar as ações. Sem um conhecimento da realidade toda ação desencadeada
para a solução de problemas pode vir a se constituir em agravamento, na me-
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dida em proporciona desvios e se distancia dos alvos almejados, criando a
falsa idéia de planejamento e planificação, como foi o caso brasileiro iniciado
com Celso Furtado com a constituição da Superintendência para o Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), como estratégia de equilibrar as desigualda-
des interregionais do País, com a exemplaridade do Nordeste, primeira região
capital da colonização e estagnada quando o país experimenta os primeiros
surtos da industrialização que se concentra no Sudeste, tomando São Paulo
como pólo propulsor da nova fase do desenvolvimento nacional.

Conceitos altamente operacionais como dependência, subdesenvolvimento
e desenvolvimento, colonialismo situam a realidade de um modo relacional his-
tórico, na dialética das relações de força e poder entre as nações, no entendi-
mento da economia mundial como um sistema, muito antes de se falar em
globalização na acepção atual. A substituição desses conceitos se presta a
mudança de olhares, levando a introdução de modismos como países emer-
gentes ou BRIC, mistura de realidades com o envolvimento das iniciais de
países como Brasil, Rússia, Índia e China, como se tratasse de uma mesma
realidade, como se todas essas nações estivessem no mesmo barco e depen-
dessem do mesmo ritmo de remar das galeras.

Nos anos oitenta, quando a crise de recessão atinge países como o Brasil
e instaura o que os economistas tanto alardearam como “a década perdida”,
novos movimentos sociais emergem da confusão econômica e política da
exaustão do modelo desenvolvimentista ditatorial que promove um
endividamento externo monumental na esteira da crise do petróleo provoca-
do pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e do avan-
ço dos países centrais beneficiados pelas exportações em petrodólares, sacri-
ficando os países do Terceiro Mundo imersos em escalada inflacionária e no
descontrole do planejamento interno. Neste período de desaceleração do re-
gime militar, com o movimento de redemocratização pelas “Diretas Já”, elei-
ções democráticas que só viriam na década de noventa, após a Assembléia
Constituinte que elabora a Constituição de 1988, preparando o país para sua
primeira eleição presidencial democrática direta após 21 anos de domínio
ditatorial militar.

Nesta época, no amadurecimento dos movimentos sociais mundiais e
na internacionalização de valores, sobretudo em decorrência do avanço dos
movimentos ambientalistas, tem ênfase a compreensão da teoria sociológi-
ca da ação da transição de uma sociedade industrial para a pós-industrial,
que na análise de Minguet, a partir de Tourraine, leva à inflexão teórica a
privilegiar a compreensão dessa transição e suas implicações do modo que
expõe:
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Partindo de uma sociologia clássica centrada na concep-
ção de sistemas, das estruturas e das funções a uma soci-
ologia que toma como eixo os atores, os processos, os
conflitos centrais, os enredos societários, os movimentos
sociais. O segundo conjunto parte do predicado segundo
o qual a sociologia da ação tem a necessidade de uma
metodologia de intervenção para agir o mais perto possí-
vel da ação dos movimentos sociais que modificam as
relações estabelecidas portadores de experiência e de sen-
tido, de orientações culturais, de um novo mundo que se
anuncia. (TOURRAINE, 1984 apud MINGUET, 2001, p. 47).

Os movimentos sociais, no stricto sensu, são constituídos de três di-
mensões ou propriedades da ação coletiva: 1) a defesa e a mobilização por
interesses específicos; 2) a identificação de um adversário e sua referência e
3) o apelo e a busca de referências básicas das correntes culturais da socie-
dade em ação. O autor, citando Tourraine, na seqüência de sua análise
exemplifica:

O movimento social dos trabalhadores pode se caracteri-
zar pela defesa de interesses (salários), a negociação co-
letiva (com os patronatos, os trabalhadores), o controle
social da economia (o progresso, o crescimento, a racio-
nalização industrial, o trabalho). Se o movimento dos tra-
balhadores aparece como crepuscular nas sociedades pós-
industriais, pode-se registrar a afirmação dos movimen-
tos ecológicos, dos movimentos das mulheres, dos movi-
mentos regionalistas e de outros que se voltam para uma
centralidade do social. A intervenção é um dispositivo
para  estudar o modo como uma sociedade é produzida
pela ação de seus atores, seus modelos culturais e suas
relações sociais. (TOURRAINE, 1984 apud MINGUET,
2001, p. 47).

Por fim, a concepção dos novos movimentos “como forma mais eleva-
da de transformação social pode se inaugurar nas premissas de grupos so-
ciais básicos, engajados, dotados de uma capacidade de ação coletiva com
a participação consciente de seus componentes, com a aguda perspectiva
de seu sentido e de sua mensagem”. No Brasil se poderia dizer que dos
movimentos de trabalhadores se deu o amadurecimento da constituição
coletiva do Partido dos Trabalhadores (PT) que marcou presença política
ativa no final do século XX e inaugura a hegemonia política no início do
século XXI com as duas eleições vitoriosas do Presidente Luis Inácio Lula
da Silva.
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Fica claro, portanto, que a sociologia deixa de ser a ciência acadêmica
neutral ou afastada, para tornar-se a ciência que acompanha o desenrolar
dos acontecimentos no calor da hora, carnal, com os sociólogos
responsabilizados por sua competência técnica em dar respostas, sobretudo,
às consultas da mídia em busca de peritos, como se tornaram todos os profis-
sionais diplomados para o exercício de suas funções específicas. “O sociólo-
go permite aos atores de um conflito em adquirir uma visibilidade social, na
tentativa de ligar as ações dos grupos ao complexo de relações culturais no
enredo da formação histórica” (LEGRAND, 2001, pp. 69). A sociologia da
ação não se basta ao distanciamento, mas ao envolvimento quase, ou mili-
tante, no acompanhamento mesmo dos movimentos em curso, se apoiando
nas idéias universais dos direitos humanos, da ética, da responsabilidade
social dos indivíduos emancipados, nos direitos sociais reconhecidos inter-
nacionalmente como componentes da dignidade humana independentemente
da capacidade aquisitiva dos indivíduos nos campos jurídico, político, da
educação, da saúde, da moradia, do trabalho, do lazer, da previdência, do
meio ambiente saudável e da segurança interna do cidadão e da paz interna-
cional. Não há, pois, nenhuma possibilidade de uma ciência social não ser
um compromisso de intervenção.

Em suma, poderíamos dar seqüência e fechamento a esta questão com a
posição de Legrand (2001, p. 70):

Tudo se passa como se a sociologia entrasse em uma nova
fase de seu desenvolvimento. Não se trata de fundar o
‘métier de sociologue’ (Bourdieu et al, 1973), mas de re-
conhecer a legitimidade de uma prática profissional fun-
dada sobre uma identidade de sociólogo, mesmo se não
se exclui referências a outras disciplinas e de outras com-
petências. Ao lado do pesquisador e do conhecedor-pes-
quisador aparece a terceira posição: a do sociólogo
interveniente. Ao lado da função de produção de conhe-
cimentos disciplinares e da formação de futuros
diplomados (agentes produtores ou propagadores de con-
ceitos) se esboça, de modo autônomo, uma atividade com-
binando a produção de conhecimento no nível
microsociológico e intervenção em grupos, organizações
e territórios.

Sem temor de ser mundana, a sociologia da ação se volta para a prática
da ação sociológica em ato, envolvida com os processos sociais de mudanças
conduzidos pelos movimentos sociais que requerem da sociologia o acom-
panhamento sociológico de sua ação para a compreensão de seu próprio pa-
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pel social no momento histórico em que decorrem. Compreensão do mo-
mento, dos envolvimentos plurais dos fatores e atores nos enredos constitu-
ídos pelas convergências de forças e interesses em conflitos a requerer dos
sociólogos distanciamento e proximidade, simultaneidade que a metodologia
de intervenção propicia para fazer da sociologia uma ciência em ato de co-
nhecimento, explicação e transformação da ação social em curso, no que se
poderia chamar de calor da hora. Neste processo e com tal intencionalidade,
a sociologia de intervenção em nada fica a dever ao rigor científico da
objetivação, ao compromisso com a busca da objetividade acima de tudo.
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O Sonho e a Realidade: sociedade e violência

Marcos César Guimarães dos Santos
Carlos Alberto da Costa Gomes

Aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes,
mas não aprendemos a viver como irmãos.

Martin Luter King

O Brasil é um país marcado por séculos de injustiça social, resquíci-
os de um passado escravista, cuja abolição manteve os escravos sem terra
e seus filhos sem escola. A questão da desigualdade e da exclusão social,
racial, não é só econômica, é também sociocultural. No Brasil, dos cerca
de 15 milhões de analfabetos com mais de 15 anos, 65% são negros ou
pardos.

Vivemos um momento de tentativa de desconstrução dessa realidade,
mas a superação deste círculo sociocultural, destas diferenças estabelecidas
pelos símbolos sociais, estão condicionadas historicamente a relações de
poder.

Foucault (1998) afirmava que o poder esta envolvido por representa-
ções coletivas, fazendo do domínio do imaginário e dos símbolos um lugar
estratégico de importância capital, sendo o imaginário social uma das forças
reguladoras da vida coletiva através desses dispositivos de exercício do po-
der. O poder, para se impor e sobreviver, precisa repousar em alguma legiti-
midade e, dessa forma, toda sociedade inventa e imagina a legitimidade com
que sustenta o poder. As instituições sociais e notadamente as políticas par-
ticipam do universo simbólico que as envolvem e formam o quadro da
legitimação.

O Brasil tem uma enorme dívida social com seus cidadãos. Os últimos
anos de crescimento econômico não representaram um desenvolvimento da
sociedade, aqui pensados em termos de oportunidades de acesso a uma edu-
cação de qualidade, ao emprego e renda, a uma moradia digna, por fim a
equidade nos serviços de saúde e segurança. Os jovens são as principais víti-
mas de um ambiente social adverso, expostos a situações de vulnerabilidade
social e violência. Nesse complexo contexto emerge uma série de dilemas,
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alguns são novos, enquanto outros acompanham a história do país há sécu-
los, porém voltam a ganhar força.

Assistimos cotidianamente noticiários que denunciam agressões contra
crianças e adolescentes, negros, violações dos direitos humanos, crimes de
racismo, preconceito contra homossexuais e algumas minorias. Crimes como
o cometido por um grupo, no qual havia um adolescente, que acabou por
vitimar o garoto João Hélio de apenas sete anos de idade, arrastado em um
carro pelas ruas do Rio de Janeiro por mais de 8 km, causando perplexidade
pelo espetáculo de barbárie. Ao mesmo tempo vem ganhando notoriedade
na mídia falada e escrita a participação de jovens em roubos, seqüestros e
homicídios. O aumento da histeria social e da violência carrega consigo rela-
ções de classe, raça e gênero.

A opressão contra a criança e o adolescente se realiza de múltiplas for-
mas, algumas explicitamente brutais, outras por mecanismos institucionais,
psicológicos, pela própria negação da sua capacidade e competência. Ser jo-
vem em nossa sociedade capitalista pautada por padrões de consumo é so-
breviver em meio a desafios. Nossa tão elogiada democracia bloqueia os ca-
minhos, só permite que poucos eleitos passem, aos demais impõe as adversi-
dades do cotidiano sofrível, da luta pela sobrevivência diária, o banimento e
a discriminação.

A matéria vinculada no jornal A Tarde aponta para um aumento de 263%
nos últimos dez anos no número de jovens recolhidos a casas de custodia
(BANDEIRA; SANTANA; CIRINO, 2007). Em Salvador, 4.500 jovens infra-
tores foram encaminhados a tutela do Estado. O perfil destes jovens, que se
transformaram em vitimizadores, é caracterizado pelo sexo masculino, a raça/
cor negra e parda, e por relatar casos de agressões familiares, físicas e psico-
lógicas. Têm em média 14 a 26 anos de idade, são moradores de comunida-
des carentes, em 90% dos casos não possuem o ensino fundamental comple-
to e 86% são usuários de drogas.

Diante desse quadro reacende-se o debate pela redução da maiori-
dade penal de 18 anos, para 16, 14 até mesmo 12 anos de idade como
forma de combater os crimes cometidos por jovens. Os menores infrato-
res são julgados sob a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e as penalidades previstas neste instrumento são chamadas de
medidas socioeducativas. Segundo o estatuto, o menor infrator pode ficar
no máximo três anos internado depois de julgado. O jovem pode receber
punições que variam da obrigação de reparar o dano causado, à prestação
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de serviços comunitários, liberdade assistida e a internação em institui-
ções educacionais1.

O aumento dessa população “carcerária” juvenil representa o fracasso
do Estado em prover oportunidades e acesso à educação e à economia. São
os pobres, negros, jovens, com baixa escolaridade que superlotam as cadeias
públicas. Há uma migração das periferias, das favelas, em direção as cadeias
onde, por falta de assistência adequada, aprofundou-se o envolvimento com
o crime, retroalimentando esse sistema excludente.

Em janeiro deste ano, o jornal A Tarde colocou como destaque em sua
página principal um número alarmante de 1.337 assassinatos ocorridos so-
mente na cidade de Salvador, segundo dados do Centro de Documentação e
Estatística Policial (CEDEP). Representam um aumento de 38,3% em relação
ao ano de 2006 (CIRINO; LIMA, 2008).

Esses dados revelam a falta de investimento por parte do Estado em
políticas de prevenção e combate a criminalidade que vem sendo tratada
apenas como questão de policia, com o aumento de efetivo, investimentos
em aquisição de armamentos e viaturas, com recursos tecnológicos e técnicas
modernas de perícia criminal. Comprovam que o Estado (penal) está apenas
preocupado com a repressão. É preciso tratar da criminalidade como conse-
qüência do fracasso dos programas econômico-sociais ao longo da nossa his-
tória que resultou na exclusão de grande parte da população, não
oportunizaram a igualdade de acesso a bens de consumo desejados pela a
sociedade, que valorizaram um tipo de estrutura assistencialista que repro-
duz o estigma do fracasso e da incompetência.

A violência é um fenômeno que vem se acentuando no mundo contem-
porâneo. Entender a relação entre a violência cotidiana (estrutural, simbóli-
ca, física, econômica) e a sua implicação tornou-se um desafio da sociedade
como um todo. Vale ressaltar que jovens moradores de bairros populares,
com renda familiar de até dois salários mínimos, com baixa escolaridade e
estudantes de escolas públicas são os mais envolvidos por essa violência.

Nos últimos anos há um crescente interesse pelo estudo do crime e da
insegurança, em especial no campo das ciências sociais aplicadas, com vista
à construção de Políticas Públicas de redução da violência, através de proje-

1 Os Centros de Atendimentos Socioeducativos (Case-BA), que deveriam prover a
ressocialização dos jovens infratores, através da arte-educação, de auxilio médico- psico-
lógico e, apoio as famílias, não possuem nenhuma estrutura necessária ao desenvolvi-
mento de suas atividades, denuncias de maus-tratos são constantes, superlotação, falta
de acompanhamento jurídico.
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tos de desenvolvimento local sustentável, com a captação de talentos da pró-
pria comunidade, resgate da identidade local, valorização do seu potencial
endógeno, ênfase no capital social e humano. A efetivação de parceiras entre
o público e o privado favorece o ganho social, econômico e cultural de ambas
as partes. Hoje há mais interesse em empresas que buscam o diálogo com as
comunidades e que dão prioridade a questões de responsabilidade social.

Nesta pesquisa propomos romper as barreiras entre o conhecimento
acadêmico e a sociedade, fazendo com que as novas tecnologias, temas,
metodologias e preocupações da universidade tornem-se próximas da reali-
dade das comunidades. Esta caminhada requer a adoção de novas posturas
e novas táticas por ambas as partes.  Repensar a teoria tendo a realidade
como referência significa criar um movimento constante de construção e re-
construção. O que norteou este trabalho foi a concepção que a produção aca-
dêmica não deve perder-se nas gavetas dos centros de pesquisa, que esses
saberes devem ter uma relação de responsabilidade com a sociedade, que a
pesquisa deve ser comprometida com a melhoria da qualidade de vida, com
um mundo mais justo e, finalmente, que é necessário compreender a função
social da universidade.

Este artigo propõe analisar os conceitos de violência, suas formas
estruturantes e suas relações com as dinâmicas do Estado, da sociedade bra-
sileira e seu processo sócio-espacial, visando perceber como essa fragmenta-
ção e anomia do Estado, no cumprimento do seu papel social, contribuem
para a explosão da violência.

Conceitos de violência

A história da formação da sociedade brasileira é marcada ao longo do
tempo pelo regime da escravidão no qual o indivíduo era desqualificado na
característica fundamental de pessoa humana e tratado como “mercadoria”
de manipulação dos seus “donos” estabelecendo a servidão de índios e ne-
gros, posteriormente instumentalizou comportamentos de “mando”, por parte
de uma pequena elite branca e de “submissão” para o restante da população
marginalizada em relação ao poder.

Como afirma Adorno (1994) durante o regime monárquico a sociedade
resolvia os seus conflitos relacionados à propriedade, ao monopólio do po-
der e à raça utilizando, de  modo geral, o emprego da violência física e sim-
bólica. Este era considerado um comportamento normal, legítimo e por ser
rotineiro passava a ser institucionalizado. Ao longo da história do nosso país,
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o que se tem observado é que mesmo com a implantação do regime republi-
cano2, cujo fundamento básico era o bem comum e o bem público a todos os
cidadãos, esse quadro de violência alterou-se adaptando-se a nova realida-
de, desenvolvendo novos mecanismos de opressão e exclusão, até porque,
no campo político, temos convivido com várias alternâncias de regimes au-
toritários e ditatoriais que implodiram o direito das minorias. Estes foram
períodos que trouxeram elevados custos à convivência democrática do nos-
so povo, com violações do direito à vida e inúmeras mutilações físicas ou
psíquicas, mas infinitamente pequenas em relação à mutilação do processo
político, de sua evolução, redundando em prejuízos sociais de difícil
mensuração, mas com reflexos sentidos por toda a sociedade.

Assim foi a apropriação das forças policiais e das forças armadas para a
garantia de uma “ordem” apesar desta “ordem” ser contestada, gerando a
sua deformação em relação a sua finalidade de proteção do cidadão para
predador da cidadania que até hoje sentimos, ao largo de qualquer controle
social, autista em seus processos e técnicas. O mesmo ocorreu com a justiça,
defasada e anacrônica, anti-social e elitista, atenta à condenação dos desvali-
dos e relapsa em relação aos poderosos.

Durante muito tempo, a discussão sobre a segurança pública ficou a
cargo do Estado e de suas instituições, tratada como caso de polícia. Hoje, o
alto índicie de criminalidade que aflige a sociedade, principalmente nas co-
munidades carentes, trazem aos holofotes da mídia o debate do enfrentamento
da violência. Estamos em um mundo de múltiplas verdades, onde, na acade-
mia, através de uma mediação crítica se busca a construção de políticas pú-
blicas governamentais e não governamentais (sociedade civil, organizações
não-governamentais) de combate a violência.

O medo generalizado da violência coloca-a como questão de ordem.
Questiona-se em todas as esferas da sociedade a presença e o papel do Esta-
do no combate a violência (BAUMAN, 1998).

Não existe um conceito fechado de violência, ele varia de acordo com
cada sociedade. Porém, nas sociedades ocidentais há uma singularidade em
conceituar a violência enquanto perda dos direitos e/ou quando o cidadão
tem sua integridade moral e física ameaçada. A violência pode tanto ser um
mecanismo de defesa, quanto pode ser intencional. Para Hannah Arendt
(1994), a violência é um instrumento, não o fim, com isso a autora busca colocá-
la dentro das manifestações das relações sociais. Segundo Foucault (1998), a

2 Para melhor compreensão da formação do regime republicano no Brasil ver Carvalho
(1999).



106

O sonho e a realidade

violência pode ser vista enquanto dispositivo de controle, tanto por parte do
aparato oficial do Estado, quanto por pequenos grupos por meios ilícitos.

Para a filósofa Marilena Chauí (1999, p. 3-5) a violência é:

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza
de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é
coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de
violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valo-
rizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo
ato de transgressão contra o que alguém ou uma socieda-
de define como justo e como um direito.
Consequentemente, violência é um ato de brutalidade,
sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e ca-
racteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela
opressão e intimidação, pelo medo e o terror.

Minayo (1994) enquadra as múltiplas formas de violência em três gran-
des categorias, a estrutural, a da resistência e a da delinqüência. A primeira
corresponderia a expressões da desigualdade social construídas historica-
mente, onde as pessoas são impedidas de ter acesso a seus direitos sociais
básicos e fundamentais. A segunda refere-se à construção de uma cultura de
dominação e de inferioridade do diferente, fundamentados em preconceitos
de classe e raça, a partir de representações simbólicas da realidade social.
Por fim a da delinqüência produto da reação ou não do individuo sujeito a
violência estrutural e da resistência, para fins pessoais, obter: o que lhe é
negado, sem observar quaisquer princípios ou normas sociais.

Para Durkheim (1996), a violência representa um estado de fratura nas
relações sociais, das normas, uma das formas de regulação da vida humana,
é o conjunto de normas sociais que pode ser visto de diferentes formas pelos
indivíduos, influenciados por um olhar de classe. A violência funda-se sobre
as desigualdades e as agressões são suas expressões mais externas e
evidenciadoras. Admite várias origens, tanto do aprendizado social, quanto
de fatores externos ao indivíduo, já que o homem é influenciado também por
suas condições de existência.

Formas estruturantes e a dinâmica do Estado

Hoje a violência está representada no nosso imaginário, materializada
em nossas ações, no aparato de segurança (grades, seguranças particulares,
câmeras e outros) que montamos para nos “isolarmos”. Somos todos, parte
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desse cotidiano inseguro que atinge de maneira diferenciada as pessoas,
institucionalizado pelas hierarquias sociais que se manifestam do nascimento
do indivíduo até o cumprimento de todas as etapas de sua vida, presente na
desigualdade de acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde
digno e eficaz, ao trabalho, a moradia. No abandono, por parte do Estado, das
garantias do bem-estar social a toda a população, sem distinção de classe, raça
e gênero, portanto, se concretiza nas práticas das desigualdades3.

Na concepção da professora Alba Ramos (informação verbal),4 “vivemos
em um Estado de separação, de diferença, a sociedade é o coração do Estado5,
mas esse Estado separou-se dessa sociedade, tornou-se anacrônico.” Hoje, po-
demos ver claramente um divórcio entre o que a sociedade deseja e o que o
Estado desenvolve em ações. As sociedades e os indivíduos abriram e abrem
mão de sua autonomia em prol da normatização do Estado, da garantia do
bem comum, mas o Estado deixou de ser representativo, respeitado.

A globalização vem exigindo a diminuição do papel do Estado. A dis-
cussão sobre o novo liberalismo e as privatizações da rede social (saúde, edu-
cação) refere-se, sobretudo, às obrigações e deveres que o Estado tem com a
sociedade e com a família, com a criança e o adolescente, com os idosos e a
responsabilidade com os diferentes grupos étnicos e que quase sempre não
são cumpridas. A desarticulação do Estado do bem-estar-social, influencia-
do pelo modelo econômico neoliberal, vem estimulando o surgimento de
uma sociedade individualizada, baseada na concentração e na exclusão.

 Processo socioespacial

Os anos 1970 e 1980 registraram uma forte expansão urbana nas regiões
metropolitanas, em especial a cidade de Salvador, que em pouco mais de 30
anos teve uma explosão demográfica saltando de uma população de 1.007,195
para 2.457,000 em 2000, segundo dados do IBGE, esse crescimento vertiginoso
é marcado por uma desigualdade social no uso e ocupação do solo urbano, a

3 Como afirma Francisco de Oliveira há um flagrante desmantelamento do Estado brasi-
leiro.

4 Palestra proferida no Seminário Segurança e Diversidade. Salvador, 2007.

5 O Estado é produto da sociedade, fruto das suas contradições internas, que se utiliza da
força legitimada e de outros mecanismos em prol do controle social. Para uma maior compre-
ensão da Relação entre Estado e sociedade civil ver, Bobbio (1997).
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favelização do território, local propício para a fusão entre desigualdade e a
segregação, evidenciando uma relação dialética entre as questões sociais e es-
paciais. Há uma concentração dos pobres nas periferias dos centros urbanos.

O crescimento urbano desordenado, a favelização do território, o agra-
vamento das constantes crises econômicas, a forte desigualdade de distribui-
ção de renda são, em parte, fatores explicativos da violência disseminada na
sociedade segundo Gomes (2005).

Nas palavras de Espinheira (2004, p. 26), “a pobreza contribui para a
violência, não que o pobre seja mau, mas é embrutecido pelo não ter”, por
estar longe de uma educação de qualidade, de bens de consumo, forçados a
adaptar-se à lógica perversa do “mercado”, do “ter”, ou seja, colocam-se
em evidência as aspirações culturalmente construídas e as possibilidades
reais estruturadas socialmente para a realização dessas aspirações, a busca
pela satisfação, por ser reconhecido. No mundo do consumismo, da estéti-
ca, as relações sociais se baseiam na aparência. As necessidades são social-
mente construídas, cria-se o desejo social, as permanentes frustrações são o
oposto do desejo, em alguns casos uma mola para a violência, para a
criminalidade.

A violência não é sinônimo de pobreza, não devemos, portanto, criminalizá-
la. Isso corresponderia à desumanização do pobre, o que direcionaria o indiví-
duo aos espaços da rua, onde a mendicância e/ou o crime tornam-se formas de
vida. A pobreza não tem como conseqüência direta a violência. A construção da
desumanização da pessoa coloca como diferente o outro (diferente dos
parâmetros da sociedade) deve ser execrado, cria-se um estado de separação
social. Estigmatiza-se a pessoa, ela deixa ter direito à proteção do estado.

A incidência do crime e da criminalidade está associada a três grandes
hipóteses:

1.  A opção do individuo pelo crime;
2.  Fatores estruturais (econômicos, sociais, políticos e culturais);
3.  Falência das instituições sociais e das normas.

Para Gomes (2007), o Estado se omite em relação à sociedade, permite
que pequenos crimes deixem de ser reprimidos, chega-se a um nível em que
a sociedade acostuma-se, banaliza a violência, colocando na questão econô-
mica a responsabilidade por estes desvios, desencadeando um processo de
aceitação do crime e, progressivamente, um estado de entorpecimento, quando
o crime ou várias espécies de crime já são aceitos como normais. Posterior-
mente entra-se em uma nova fase, a da admiração pelos jovens, da glorifica-
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ção dos comportamentos criminosos, da sua adoção como “moda” e como
forma de ascensão social em uma sociedade que nega outras formas de reco-
nhecimento, como o esporte, a arte, a educação, o trabalho, etc.

Grupos “marginais” têm seus direitos individuais violados, apoiado
pela legitimação da sociedade que os vêem como diferentes, como os “de
fora”. As garantias dos direitos são vistas enquanto bens escassos, condicio-
nais, baseado na impotência do Estado em universalizar os direitos. O mau
funcionamento do aparato estatal gera um capital social negativo, facilitan-
do a influência dos criminosos.

Castel (1997) propõe que se pense na “marginalização”, ou seja, na exclu-
são social, enquanto processo, resultado de uma permanente relação de confli-
tos econômicos, sociais e culturais, que têm na exclusão, na desumanização, o
“fim de um processo”. Segundo o autor, o indivíduo encontra-se em um duplo
processo de desligamento em relação ao mundo do trabalho e da sua rede
social. A exclusão tem como resultado a vulnerabilidade social6.

Fragmentação, anomia do Estado e explosão da violência.

Tem-se como hipótese inicial a idéia da violência neces-
sária e da cultura de violência como formas de autodefe-
sa e de reconhecimento, interpessoal e social. A amizade,
a cumplicidade e o amor, de um lado, e de outro o ódio, o
desprezo e a vingança são sentimentos que movem os jo-
vens em suas relações de sociabilidade e de conflitos nos
processos de adaptação ao ambiente urbano e que recor-
rem a meios violentos para resolvê-los ou superá-los
(ESPINHEIRA, 2006, p. 1).

A violência necessária se dá pela anomia7 do Estado, pela ausência des-
te e por uma conjuntura estrutural que coloca o individuo em uma condição
de vulnerabilidade nas suas redes sociais e no “mundo” do trabalho.8

6 O conceito de vulnerabilidade social permite perceber como grupos sociais heterogêne-
os podem estar submetidos a um processo de precariedade das suas redes sociais, que
comprometem sua subsistência. Está associado também a disponibilidade negativa de
recursos e o acesso a bens sociais produzidos pelo Estado, sociedade e mercado.

7 Palavra de origem grega. Vem de anomos (a representa ausência, privação; nomos, lei,
ordem).

8 Grupos sociais excluídos têm difícil acesso a bens materiais e simbólicos.
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Merton (1949) observa que as sociedades em determinados contextos
produz metas culturais, que representam valores a serem alcançados pelos
indivíduos, tais como riqueza, fama, sucesso profissional, reconhecimento,
respeito, entre outros. Em contra partida as sociedades produtoras das metas
desenvolvem mecanismos institucionais para se alcança-las. Em termos teó-
ricos todos teriam as mesmas oportunidades e direitos na busca de obter
esses “desejos” socialmente construídos, porém as sociedades no campo das
relações cotidianas se estruturam de tal forma que impedem que a grande
maioria das pessoas conquistem as meta, desta forma surge o que podemos
chamar de desvios de comportamento, mecanismos desenvolvidos por indi-
víduos ou grupos, com o objetivo de atingir as metas socialmente construídas,
superando os obstáculos institucionais impostos.

Em especial essa conjuntura acaba por impelir o jovem ao que podemos
chamar de atos de incivilidade. O conflito coloca-se enquanto fator estruturante.

A violência é utilizada para a resolução de problemas, de conflitos. O
conflito coloca-se enquanto fator estruturante. Transgride-se para ser aceito
na sociedade, para ser reconhecido, respeitado, para participar do mundo do
consumo. O ato da transgressão é uma forma de buscar quebrar as barreiras
impostas, barreias estas que impedem que participem e compartilhem dos
equipamentos materiais e simbólicos da sociedade. A violência nessa con-
juntura é uma alternativa de inserção.

O processo de vulnerabilidade de grupos sociais, refere-se possibilida-
de de gerenciar os dispositivos que afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou
controle de mecanismos que constituem os recursos necessários para o apro-
veitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e socieda-
de. Assim a vulnerabilidade à pobreza não se limita em considerar a falta de
recursos financeiros, comprometendo o acesso a serviços, trabalho, educação
e as próprias redes sociais.

A família forma os primeiros laços sociais que têm importância signifi-
cativa para a integração dos indivíduos no sistema social moderno. Redes
sociais com laços fortes têm maior poder de articulação, desenvolvendo es-
paços de sociabilidade positiva. Há uma valorização do capital social9

intergrupal. Porém famílias de baixa renda estão expostas a um processo de

9 Capital social corresponde aos recursos disponíveis a indivíduos e grupos sociais, base-
ado nas relações sociais estabelecidas entre os atores envolvidos, baseado na sua capaci-
dade de buscar novas relações, participações em redes, envolvimento em organizações
sociais, só sendo acessível por meio dessas relações. Podendo o capital social ser indivi-
dual, grupal, comunitário, externo ou de conexão (ponte).
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vulnerabilidade sócio-espacial. O capital social contextualiza as ações indi-
viduais e coletivas. O capital positivo auxilia na redução da violência através
da construção de comunidades com laços fortes, ou seja, melhores equipa-
das para a resolução de conflitos.

Uma análise das redes sociais permite a compreensão da estrutura soci-
al e da ação individual. Estas se constituem em pontes que ligam os indiví-
duos as instituições sociais e a inserções sociais que garantem sua identida-
de. A densidade, a centralidade e a proximidade são pontos que identificam
e caracterizam a rede em que se está inserido.

Vizinhança, amigos, parentes, correspondem aos laços fortes. Já cole-
gas de trabalho, sindicatos, entre outros, formam os laços fracos. Em comu-
nidade de baixa renda os laços fortes são extremamente importantes, os la-
ços de solidariedade ajudam na sobrevivência, porém não se deve negar o
conflito. Em situações comunitárias que predominam os laços fracos há mai-
ores possibilidades de influência da criminalidade. Comunidades que pos-
suem baixos índices de desenvolvimento geralmente têm pouca capacidade
de mobilização social, participação em assembléias e associações, a maior
parte da população não se interessa pela atuação direta na resolução dos
problemas que afetam o bairro, nessas áreas o capital social é pouco desen-
volvido.

O capital social é um elemento endógeno aos grupos sociais, represen-
tando elementos como o acesso a cidadania, a cooperação, ao empoderamento
de suas potencialidades locais, a luta pela conquista de espaços de equidade,
ajuda recíproca e confiança. Pode ser visto também da forma tradicional ba-
seada nas relações familiares. A partir da análise de suas potencialidades, os
grupos ou redes têm a possibilidade de ter suas características principais
valorizadas de forma positiva em prol do individuo e da comunidade a par-
tir de projetos de desenvolvimento local.

Os indivíduos encontram-se inseridos nas mais variadas redes sociais,
onde figuram sentimentos de pertencimentos e representações das práticas
sociais, que estruturam a vida em sociedade. A exclusão social no Brasil tem
raízes profundas, Gomes (2007) cita José Honório Rodrigues, para afirmar que:

A divisão entre o poder e a sociedade manifesta-se espe-
cialmente pela estabilidade da estrutura e a instabilidade
governamental, pelo desequilíbrio entre a população re-
presentada no poder e a mantida na periferia, pela não
integração à sociedade de vasta camada da população
(RODRIGUES, 1965 apud GOMES, 2007, p. 10).
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Hoje esta exclusão permanece e se manifesta no exercício da cidadania,
onde o cidadão da polis é substituído pelo cidadão de consumo.

Espinheira (informação verbal),10 aponta que as “diferenças são histori-
camente construídas, Salvador nunca foi uma cidade igualitária, é uma cida-
de que exclui, desvaloriza, que não reconhece os seus 2/3 da sua população
está na pobreza”. O espaço urbano é percebido pelos jovens como uma clara
segmentação sócio-espacial que estigmatiza e exclui. O estigma está no sujei-
to, e não no fenômeno.

A classificação das pessoas em “classes sociais”, o ato de
classificar e ser classificado e as formas e padrões de ocu-
pação por renda das populações na cidade moderna evi-
denciam um processo de segregação e de exclusão, que
contribui para o estabelecimento de uma cultura de vio-
lência e de crime como um ethos social contemporâneo
(SOARES, 2004, p. 4).

 Algumas Idéias conclusivas

A violência não é localizada em um determinado espaço e tempo, clas-
se social, raça e gênero, ela é plural, tanto no processo de vitimização, quanto
na autoria, atinge a todos os grupos em maior ou menor escala, porém jovens
negros, pobres, moradores de bairros periféricos são as maiores vítimas da
violência institucionalizada pela desigualdade. A falta de equipamentos, ser-
viços públicos e áreas de lazer, de convivência, crescimento urbano
desordenado e excludente fazem aumentar o apartheid social, a violência e
sua percepção.

Os meios de comunicação estão presentes em todas as esferas da reali-
dade social. É relativamente comum que a sociedade contemporânea, seja
conceituada como sociedade de massa, onde grandes corporações criam, in-
centivam os desejos de “sonhos” de consumo e têm a capacidade de estimu-
lar formas de comportamento, difundir idéias e hábitos.

São instituições poderosas, com grande grau de penetração nos lares de
todo mundo, em especial no caso do Brasil, onde recentes pesquisas vêm
apontando o televisor como principal objeto de lazer do povo brasileiro. Suas
informações chegam rapidamente a todos os cantos do país, ultrapassando
as barreiras geográficas e de classe social.

10 Palestra proferida no Seminário Segurança e Diversidade realizado em Salvador, 2007.
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O controle da disponibilidade e do acesso às informações para o públi-
co em geral esta condicionado ao projeto de sociedade estabelecido pelos
grupos que controlam os meios de comunicação de massa.

Rádio, TV, cinema, jornais impressos, revistas, entre outros, estão liga-
dos muitas vezes de forma oposta entre si, a um processo de construção de
um consciente coletivo. Disputam a legitimidade e a credibilidade de seus
projetos frente aos seus consumidores. Sua forma de atuar ocorre de maneira
variada, depende do público para que esteja voltada a sua produção, horas
se vale do populismo, explorando a miséria social da população pobre, outra
negligenciando a existência de conflitos sociais.

A criação de estereótipos por parte da mídia vem influenciando de
maneira decisiva a percepção da violência em determinados locais, com mai-
or incidência em bairros periféricos e pobres, aumentando assim o temor da
população sobre estes locais. A mídia, através de suas ações jornalísticas,
muitas vezes tendenciosas, ajuda a estigmatizar um grupo e um local. Am-
pliando a discriminação social de determinados territórios urbanos e das
pessoas que lá habitam, amplia-se a diferença entre bairros ricos e pobres,
essa discriminação não se apresenta apenas de forma material, como tam-
bém de forma simbólica. Como podemos observar no depoimento abaixo de
um dos participantes do Projeto Arte, Convivência e Criação, que ilustra essa
situação:

[...] Tânia faz um contraponto entre a Salvador bonita e a
Salvador feia, a boa e a ruim e eles demonstram que por
conta da forma que a mídia mostra a Mata Escura, faz
parecer que no bairro só mora gente ruim, bandido ou
traficante. Para eles, Mata Escura só aparece na televisão
em situações negativas, marginalizando o bairro e seus
moradores, Tiago11: ‘Por isso que as pessoas acham que
aqui é um lugar feio, se só mostram violência!’ Tânia:
‘Vivemos em uma sociedade onde a imagem tem muito
valor’ (Relatório de observação, Tatiana Costa, 01/09/07).

A mídia não é isenta e por isso constrói juízos de valor, antecipa signifi-
cados e estigmatiza pessoas. O papel da mídia está na sua capacidade de
influenciar a opinião pública em médio e longo prazo.

Não devemos cometer o erro de sobrevalorizar a influência dos meios
de comunicação, pois, por mais que busque construir a massificação de um
tema, em especial a violência, não podemos negar as percepções que as pes-

11 Nome fictício.
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soas têm da sua realidade, das suas relações sociais, do seu cotidiano. Estes
não sintetizam todos os anseios dos indivíduos, suas opiniões não são abso-
lutas.

Contudo, cabe repetir que a violência não é exclusividade da pobreza,
da falta de equipamentos públicos, de serviços básicos, mas esses são fatores
que potencializam suas manifestações, como comprovou Zaluar (2006) na
apresentação de sua pesquisa inédita à época, no seminário Segurança e Par-
ticipação 2006, do Observatório de Segurança Pública da Bahia, sobre a vio-
lência entre jovens de classe média do Rio de Janeiro: “havia sido construída
uma cultura da prática da violência, de lutas, de brigas em ambientes públi-
cos, quase sempre de agressão sem motivo e de forma covarde”.

Minayo (1994) cita Hagel, Freud, Harbemas e Sartre, entre outros, para
argumentar que a violência não é só resultado da história – externalidades –
como, também, de fatores internos que têm origem na própria consciência. A
consciência em si é resultado da evolução social que permitirá ao homem
conhecer e julgar sua própria realidade. O homem é um ser social e, em soci-
edade, ele se constrói enquanto sujeito. Se constrói culturalmente.

A realidade nos é percebida através da pesquisa, o sonho nos é permiti-
do pela leitura de várias pesquisas. O sonho é a prevenção do risco social e
do dano social, a interromper este círculo vicioso que se arrasta por mais de
500 anos.
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Jovens, cidade (s) e direitos humanos

Tania Cordeiro
Andrija Almeida

Uma cidade é uma cidade. Ela é feita à imagem e seme-
lhança de nosso sangue mais secreto. Uma cidade não é
um diamante transparente. Ela espelha, palmo a palmo,
o mundo dos homens, suas contradições, abusões, virtu-
des e desterros. Milímetro por milímetro. A mão do ho-
mem em toda parte. No asfalto. No basalto domado. Na
pedreira. Nos calçadões. Na rua, onde os veículos veicu-
lam o nosso exaspero e desespero. Uma cidade nos reve-
la. Nos denuncia naquilo que escondemos [...]. Construí-
mos nossa cidade. Somos construídos por ela [...].

Hélio Pellegrino

Os educandos do Projeto Convivência, Arte e Criação elaboraram,
como parte do processo seletivo, um texto a partir do tema “Minha rua,
meu bairro, minha cidade”. O conjunto destes escritos foi fundamental
para a construção do Módulo Direitos Humanos, realizado em quatro
encontros semanais na Escola Márcia Meccia, no bairro de Mata Escura,
em Salvador.

Este ensaio retoma a leitura das referidas produções textuais dos
educandos, considerando a riqueza de questões que estas encerram, especi-
almente no que diz respeito às representações feitas pelos autores acerca das
três dimensões espaciais do tecido urbano, através das quais identificamos
um elenco de pistas a propósito de: não cumprimento efetivo de direitos ci-
vis e sociais, não pertencimento à cidade, carências de infra-estrutura urba-
na. Tudo isto sem oposição a declaradas paixões por Salvador e orgulho de
nela habitar.

Para o desenvolvimento deste texto, elegemos 21 redações a partir do
critério da diversidade de sentidos atribuídos pelos autores aos três espaços
urbanos tratados. Desse modo, organizaremos a exposição analisando a di-
mensão das representações contidas nestes escritos e as correlacionaremos
com o âmbito dos Direitos Humanos.
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A análise aqui desenvolvida está em consonância com a afirmação de
Harvey, segundo a qual uma reflexão a respeito de qualquer grandeza espa-
cial específica implica “uma série de efeitos e processos que produzem dife-
renças geográficas nos modos de vida, nos padrões de vida, nos usos de
recursos, nas relações com o ambiente e nas formas políticas e culturais”
(HARVEY, 2004, p. 110).  Este autor também nos recorda um parâmetro que
consideramos adequado para o estudo que ora pretendemos empreender e
diz respeito ao conceito de “produção de escalas espaciais”:

Os seres humanos costumam produzir uma hierarquia
acomodada de escalas espaciais com que organizar suas
atividades e compreender seu mundo. Lares, comunida-
des e nações são exemplos óbvios de formas de organiza-
ções contemporâneas existentes em diferentes escalas.
Intuímos de imediato no mundo de hoje que o caráter das
coisas se afigura distinto quando analisado nas escalas
global, continental, nacional, regional, local ou do lar/
pessoal. O que parece ou faz sentido numa dessas escalas
não se manifesta automaticamente em outra (HARVEY,
2004, p.108).

Para efeito do exame aqui desenvolvido, as escalas consideradas estão con-
tidas no limite máximo de expansão – a cidade – e no limite mínimo de contra-
ção – a rua. Por sua vez, as representações relativas a essas grandezas serão
analisadas mediante a perspectiva dos direitos humanos que propomos ser con-
cebida também sob a ótica de duas escalas: primeiramente, o caráter universal e
genérico, aplicável a todos os espaços e a todos os seres humanos e, em segundo
lugar, a sua possibilidade de aplicação prática em contextos localizados.

Na primeira dimensão tem-se a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos e suas complementações que foram ou são definidas em lugares que
concentram poderes, a exemplo das Conferências das Organizações das Na-
ções Unidas e encontros específicos com os chamados líderes mundiais, cujas
decisões podem causar impactos que transcendem a escala de tempo vivido
por cada indivíduo.

Por outro lado, no âmbito local são evidenciados problemas de ordem
prática para a implementação dos princípios básicos de defesa da dignidade
humana. Identificando-se, desse modo, uma distinção entre as escalas global
e local, esta última representada pela dimensão do tempo cotidiano.

As referidas escalas não devem e não podem ser representadas por pers-
pectivas que traduzam a noção de um todo no qual cada uma das partes funcio-
naria como um tecido perfeitamente ajustado um ao outro sem contradições ou
ambigüidades. Para melhor explicitação do argumento, cabe o recurso a uma
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metáfora, levando em conta a idéia de descontinuidade entre as escalas e, por-
tanto, a perspectiva de que não se trata apenas de ponderar noções como maior/
menor, pequeno/grande, a exemplo de um bolo e uma de suas fatias. Ao contrá-
rio, pela idéia aqui proposta a concepção de escala seria mais bem ilustrada a
partir da visualização da receita culinária e do processo de confecção do bolo.

A cidade por seus jovens escritores

Cidade do turistaA minha cidade é ótima para morar prin-
cipalmente quando citada em relação a turista. Que a ci-
dade de Salvador fica muito movimentada bastante co-
nhecida lá fora como por exemplo: São Paulo!Minas-Ge-
rais, Rio de Janeiro e outros então eu não tenho que falar
da cidade de Salvador (Francisco1, 22 anos, RED 12).

Cidade de problemas urbanos e sociaisEntre um ponto tu-
rístico e outro se esconde também uma dura realidade: pes-
soas desabrigadas, crianças por falta de assistência ingres-
sando no mundo das drogas, adolescentes se prostituindo
porque talvez não tenha encontrado uma oportunidade de
conquistar os seus objetivos. As autoridades [...] passam
por essa situação desapercebidos. Tirando essas pequenas
situações que não nos ajudam a viver em um mundo me-
lhor, eu amo a minha cidade (Joana, 17 anos, RED 07).

Cidade das contradições: é bonita, mas é feia; é alegre,
mas é tristeNa minha cidade os pontos turísticos são to-
dos belos pois eles se preocupam muito com o turismo na
Bahia.  Mais tem que ter bastante policiamento pois  o que
tem de furto de veículo roubado não é brincadeira, e fora
as outras coisas estupros, assaltos a ônibus e a pedestres
são muitos altos os índice. E só tem um problema nas ruas
as pessoas jogadas nas calçadas parecendo bichos, sem lar
e sem família e a prostituição com menores de idade isso
tudo é muito ariscado (Elvira, 19 anos, RED 15).

O quadro apresenta discursos que ilustram perspectivas dos jovens so-
bre a cidade de Salvador, as quais são comuns também aos outros textos
escolhidos para análise. Como é possível observar, o mesmo objeto – no caso,
a cidade – é referido de modo diversificado pelos sujeitos, fazendo-se notar
construções matizadas que indicam a impossibilidade de se forjar um con-
senso em torno de uma das representações identificadas sem prejuízos ou

1 A fim de preservar a identidade dos jovens autores, os nomes aqui utilizados são fictícios.
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violência às outras. O que se pretende, então, é tomar a diversidade constata-
da como parte constitutiva dos sentidos atribuídos ao referido espaço urba-
no e a partir disso interpretá-lo.

A cidade do turista

Festas, lugares bonitos, praias, belezas naturais, sítios históricos, culi-
nária, dança, música, carnaval e o Pelourinho como ícone máximo represen-
tativo do espaço físico/simbólico. Através deste prisma, a cidade é um car-
tão-postal cujo personagem mais destacado é um usuário em lugar de mora-
dor. Ele é pose e como tal está bonito combinando com o cenário, podendo-
se dizer que o lugar está à sua altura, portanto, digno dele.

Numa leitura incauta, pode-se dizer que esta é a cidade onde impera a
cidadania. Porém, este ponto de vista não se sustenta quando se reconhece
que a cidadania, dado o seu caráter universalista, não pode estar contida
somente em uma fração do tecido urbano assim como se dá com a distribui-
ção de determinados traços geográficos e até mesmo de pontos turísticos.
Não se pode cogitar uma reivindicação para instalar um Elevador Lacerda
ou até um Mercado Modelo em cada bairro da cidade do Salvador. Ao con-
trário, da cidadania exige-se que esteja diluída por todas as partes, ou seja,
em todas as dimensões da cidade entendida como “o domínio dos direitos
universais, fonte da igualdade e da liberdade” (BURGOS, 2005, p. 191). Des-
se modo, podemos dizer que soaria até ridículo sair para visitar, nos centros
urbanos, microcosmos da cidadania como também seria uma demonstração
de escassez deste bem reservá-lo a datas especiais com organização de ceri-
mônias de demonstração de sua existência.

Entretanto, a projeção que os jovens moradores de Salvador fazem nas
redações, a propósito dos espaços turísticos, aponta para uma questão
preocupante, pois eles tomam estes territórios como sinônimos da própria
cidade e, pelas indicações contidas nos textos, o “habitante” daquele espaço
é o Outro. Nestes termos, verifica-se uma inversão da lógica na qual o cida-
dão de Salvador (como o são os nossos jovens escritores) se representa como
“estrangeiro”. Esta percepção, por sua vez, tem impacto sobre o sentimento
de pertença, elemento absolutamente necessário ao estabelecimento de rela-
ções sólidas com a coisa pública e, sobretudo, com as possibilidades daí de-
correntes de inscrição social e política no espaço urbano (BURGOS, 2005).

Em certo sentido, ao descrever Salvador com estas características, os
jovens autores reconhecem o visitante como sujeito de direitos, principal-
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mente no que se refere ao direito à cidade, como ilustra o excerto seguinte “a
minha cidade, é linda tem muitos pontos turísticos, um mais lindo que os
outros. O nome dela é Salvador, parece que só foi feita para os turistas” (Vi-
tória, 22 anos, RED 19).

Ao mesmo tempo em que há o reconhecimento prático do Outro como
um portador de direitos, não se evidencia, nas linhas dos textos examinados,
a contrapartida de se conceber a si mesmo com equivalente poder de
titularidade de direitos. Essa situação, em nosso contexto social, se combina
com o fato de que embora tenhamos conquistado avanços formais relativos
às garantias dos direitos, eles não têm encontrado correspondência em ter-
mos da vida prática. Ao contrário, entre nós, “o reconhecimento como pes-
soa de direito ainda está fundido [...], de certo modo, com a estima social que
se aplica ao membro individual da sociedade em seu status social”
(HONNETH, 2003, p.183).

Um aspecto evidente nesta representação da cidade diz respeito ao ele-
mento que pode ser considerado basilar no ideário dos Direitos Humanos, a
saber, a dignidade humana. No caso em questão, pode-se depreender a exis-
tência de alguns sujeitos mais dignos a ponto de justificar a elaboração e
produção dos espaços urbanos à sua medida, ao seu lazer, ao seu prazer, à
sua atenção. A Salvador do e para o turista traz uma recordação de uma certa
medida humana que, ao mesmo tempo em que inclui de maneira ampla-
mente confortável, alegre e feliz um segmento social, o faz obrigando à ex-
clusão grande parte de sua população. Além disso, indiretamente, sugere a
estes sujeitos excluídos que se conformem à condição de “estranhos” a esta
espécie de zona de alta proteção, espaço a ser prezado por todos, fator de
orgulho tal como se apresenta nas redações, porém, um lugar reservado para
o visitante/cidadão.

Artigo 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direi-
tos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às
outras com espírito de fraternidade. Artigo 2º Toda pessoa tem capacida-
de para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, reli-
gião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Não será tampouco fei-
ta qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou interna-
cional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujei-
to a qualquer outra limitação de soberania.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos)
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Cidade de problemas urbanos e sociais

Entre o Pelourinho e o Solar do Unhão, quantos moradores de rua!
Em seus textos os jovens escritores preenchem, entre um ponto turístico

e outro, os vazios deixados nos registros do cartão-postal. E assim surge a
cidade-problema misturada com a Salvador do turista.

Minha cidade tem muitos problemas como na segurança,
nos meios de transporte, na infra-estrutura, na falta de
organização dos governantes. Mais apesar de tudo adoro
minha cidade pelas praias que ela tem, o clima tropical
quente, os pontos turísticos e especialmente o nosso car-
naval, que é o melhor (Luísa, 24 anos, RED 02).

A minha cidade o emprego esta muito difícil, mas as ve-
zes o emprego esta difícil por falta de estudo (Charles, 19
anos, RED 09).

Esta concepção de cidade heterogênea contribui para neutralizar certos
estereótipos muito simplificadores de Salvador: não é somente a terra da
alegria, da felicidade, da magia, do axé e da tranqüilidade. È também o lugar
de problemas sociais, econômicos e políticos que são vividos mais intensa-
mente pelos segmentos mais pauperizados.

Ao compor a imagem da cidade a partir dessas duas referências, os jo-
vens autores se insurgem contra o lugar comum, normalmente realçado pelas
esferas hegemônicas, que tende a exaltar os aspectos elogiáveis do local e a
negligenciar os seus dramas urbanos, especialmente quando se pretende res-
ponder, de modo implícito, à pergunta: o que é Salvador? Quem sabe, os auto-
res não tomaram o momento daquela escrita como uma oportunidade, mais
ou menos rara, de falar sobre a sua cidade através da acusação de existência de
vida além do mundo turístico e belo? Mesmo sem saber se este foi um desejo,
podemos dizer que eles evidenciaram uma idéia mais complexa de lugar cujos
componentes estão difusos em matrizes que vão do cotidiano, passando por
certos espaços midiáticos até as agências de publicidade institucional.

Apesar de se registrar uma atitude mais crítica, esta representação de
Salvador converge ainda para uma percepção que tende a dividir o espaço
urbano em territórios mais ou menos autônomos os quais, mesmo que muito
próximos fisicamente, guardam distâncias quase intransponíveis no plano
simbólico. Neste sentido, nossa metrópole pode ser metaforicamente repre-
sentada pela flor do bem-me-quer, cujas pétalas se alternam entre o bem e o
mal para formar a fina flor de cidade.
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A consolidação dessa sorte de especialização crescente dos espaços, por
sua vez, contribui para a naturalização da descontinuidade entre os “aqui” e
os “lá” de modo a afrouxar os vínculos dos lugares que contornam cada su-
jeito concreto e o tecido mais amplo da cidade. Isto pode retirar dos indiví-
duos o ânimo de participação, revelando-se como um dos elementos
limitadores do “pleno uso popular do potencial político inerente aos regimes
democráticos” (BURGOS, 2005, p. 191).

Vale ressaltar, tendo em vista as questões anteriormente propostas, que
as produções textuais dos jovens, não obstante seu caráter crítico, expressam
uma natureza próxima do diagnóstico por meio da exposição de um elenco
de problemas urbanos. Entretanto, não são cogitados mecanismos de atua-
ção dos próprios sujeitos que identificam os referidos problemas. Em nenhu-
ma das redações em análise é aventado o emprego dos “remédios
institucionais” previstos pelo jogo das regras democráticas para a efetivação
dos direitos, o que indica limitações quanto ao pertencimento ao mundo da
cidadania.

Os textos assinalam uma conquista dos jovens no plano da
constatação de problemas e, pela natureza das carências enumeradas,
pode-se afirmar que as mesmas guardam claras evidências de falta de
respeito aos direitos sociais básicos, no entanto, as deficiências descritas
não são indicadas como prova desta falta. Não se observa, nem mesmo, o
emprego de expressões que denotem indignação e, sobretudo, empenho
com as resoluções. Este modo de expressar sugere uma interpretação acerca
de um escasso poder que esses indivíduos supõem em relação a si mes-
mos, dentro de um cenário marcado pela existência de uma cidadania
hierarquizada na qual “uns têm mais direitos do que outros, enquanto
outros ainda começam a habitar o espaço do não-direito” (NASCIMEN-
TO, 2000, p. 75).

À luz da ótica dos Direitos Humanos, esta cidade representada nos es-
critos dos jovens pode ser vista como protagonista de flagrantes situações de
desrespeito ao princípio da igualdade. Os textos fornecem indícios de que há
uma distribuição desigual dos recursos a qual acarreta carências sociais e
violações dos direitos dos cidadãos socialmente mais vulneráveis, sendo es-
tes os que necessitam de mais proteção do Estado nas áreas da saúde, educa-
ção, segurança, habitação, lazer e assistência social.

Associado à repercussão da desigualdade na vida cotidiana, tem-se a
sua incorporação no plano subjetivo, dotando os indivíduos de mecanismos
de apreciação de suas possibilidades de participação mais ou menos confor-
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madas às condições objetivas de suas vidas. Neste sentido, os indivíduos
parecem sentir-se acanhados para exercer plenamente o direito à participa-
ção na vida da cidade, como se não reunissem as condições para assumir tal
papel. Este mal-estar em si consiste em um dos entraves para o processo de
difusão e de utilização dos Direitos Humanos no âmbito da vida prática. E
isto em função de haver, no imaginário das camadas sociais mais
empobrecidas, a idéia corrente de que o mundo direito não lhes compete, é
como se fosse um luxo. Eis aí um dos desafios para se consolidar a aproxi-
mação entre essas comunidades e a agenda dos Direitos Humanos como um
dos mecanismos legítimos de superação das desigualdades sociais, o que
pode concorrer para a produção de resultados consistentes no âmbito da tão
comentada bandeira da inclusão.

Artigo 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer dis-
tinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qual-
quer incitamento a tal discriminação. Artigo 21 §1. Toda pessoa tem o
direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por inter-
médio de representantes livremente escolhidos. §2. Toda pessoa tem igual
direito de acesso ao serviço público do seu país. §3. A vontade do povo
será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em elei-
ções periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou
processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Cidade das contradições: é bonita, mas é feia; é alegre, mas é triste

“Todavia” pode ser o nome de Salvador? Nos textos dos jovens escrito-
res há uma incidência da conjunção adversativa na representação da cidade:

Mais apesar de tudo adoro minha cidade (Luísa, 24 anos,
RED 02).

Mais mesmo assim Salvador continua com as suas quali-
dade” (Mel,16 anos, RED 04).

Mas não e o paraíso tem violência faltam muitas coisas,
mais segurança, menos violência, mais oportunidade, me-
nos desemprego, mais alegria menos tristeza (Wando, 17
anos, RED 08).
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“Cidade-porém”, resultado da contração do espaço com o olhar que dele
se extrai. É amor incondicional. Entretanto, com olhos abertos. Prova de amor
maior, que a tudo vê, muito condena e ainda assim ama. Que amor é esse?

A cidade é vista à luz de uma dimensão emotiva, por conseguinte,
como objeto de encanto. Que mal há nisso? A resposta imediata é nenhum.
Ao contrário, em princípio, é sempre bom amar.  Entretanto, quando os
laços mais fortes (e quase exclusivos) com a cidade são tecidos sob a égide
da emoção pode acarretar um modo de pertencer que não contempla os
interesses daquele que ama. Isto porque, para além da paixão, os vínculos
com a cidade devem contemplar um compromisso de caráter cívico, do qual
decorrem as relações de reconhecimento político e jurídico entre os cida-
dãos e a esfera pública. Afinal, o amor não admite garantias e exigências,
em seu lugar comporta as delícias dos sonhos e das ilusões. Não há possi-
bilidade de acionar um “Tribunal do Coração” para pleitear reciprocidade
de sentimentos. O amor escapa a esse domínio: quem o vive, o faz por con-
ta e risco, não podendo exigir que o objeto amado se transforme para aten-
der aos desejos.

Um dos riscos é de ter um amor não correspondido, como parece ser o
caso dos jovens escritores. Trata-se de uma paixão declarada, mas nem por
isso a cidade os convida para a sua companhia. Inversamente, procura lhes
ocultar, lhes silenciar, tendendo a não reconhecer os seus lugares de vida
como parte dela mesma, ou ainda, a caracterizá-los como manchas ou de-
feitos a serem removidos através, por exemplo, das práticas de “limpeza
social”.

Cabe salientar que a possibilidade anteriormente mencionada faz parte
dos riscos implícitos nas relações amorosas e, no caso específico, torna mais
vulnerável ainda aquele que ama pelo caráter unilateral da paixão que, por
sua vez, coloca em estado de desequilíbrio a “balança do reconhecimento”
(HONNETH, 2003).

Complementarmente, a cidade nutre em torno destas pessoas uma ex-
pectativa de que elas se incubam de serem opacas – como se isto fosse um
préstimo e uma prova de amor – para o “bem” da “formosura” urbana frente
a outros, entre os quais os turistas. Aqueles indivíduos que, na relação com a
cidade, correspondem a tal nível de “entrega”, afirmando-se no campo típi-
co das “relações primárias afetivas” (HONNETH, 2003), renunciam, de certo
modo, à sua capacidade de participação política.

É necessário atentar para o fato de que qualquer interpretação sobre
renúncias desta natureza deve pressupor a existência de complexos e contra-
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ditórios processos sociais de constituição da subjetividade, a qual por sua
vez também reflete a distribuição desigual das oportunidades para os sujei-
tos (BOURDIEU, 2001). Nesta perspectiva, os próprios códigos sociais que os
indivíduos manipulam podem gerar impactos significativos na disposição
para a escolha e o uso de recursos, de um modo geral, incluindo-se aqueles
próprios do mundo democrático. Podemos visualizar esta questão a partir
do recurso à imagem de um cardápio, a qual faculta ao usuário a possibilida-
de de escolha para a confecção de seu prato. Esta liberdade, no entanto, está
inscrita dentro de determinados limites, entre os quais destaca-se a necessi-
dade de se ter alguma familiaridade com as opções apresentadas.

Estas reflexões não visam incentivar a renúncia ao amor, inclusive pela
cidade. As ponderações devem ser tomadas, em certo sentido, como uma
forma de amor que pretende alertar para uma necessária composição entre
este afeto e outras maneiras de cuidado com a vida humana e com os espaços
que a contém.

Ultrapassando as fronteiras do amor habitual, abrem-se horizontes an-
tes não vislumbrados, como a exigência de reciprocidade no cumprimento
de acordos, de deveres e obrigações bem como do emprego de instrumentos
de reivindicação e de proteção de direitos individuais ou coletivos.

É dentro desta outra forma de cuidado que se torna possível exigir da
cidade o respeito aos seus moradores. Isto sugere, sobretudo da parte de
quem reivindica esforços variados no sentido de colocar em xeque o seu lu-
gar previsto na (e pela) cidade, desestabilizando as bases das relações costu-
meiras (e acostumadas) anteriormente estabelecidas (e fundadas em princí-
pios privatistas), propondo uma nova ordem de relações que priorize os prin-
cípios de universalização das regras e valores democráticos como forma de
integração social à cidade.

Essa é uma das maneiras de amor que vale a luta na medida em que
pode tornar concreta e efetiva a confluência do plano das conquistas formais
de direitos com o plano do mundo vivido, tendo como conseqüência o reco-
nhecimento de filiação de todos os habitantes ao universo da cidade. Pode-
mos propor, à guisa de comparação, o estabelecimento de uma espécie de
teste de filiação no qual poderíamos proceder ao exame do grau de efetividade
de direitos e garantias contidos na vida de cada cidadão, estabelecendo as-
sim teores toleráveis e intoleráveis. A isso poderíamos rotular, conforme as
atuais sugestões de marketing, de “DNA Cidadão”.

Tal concepção de filiação tem respaldo em muitos dos fundamentos
basilares dos Direitos Humanos, em especial, o princípio da igualdade e da
dignidade já tratados anteriormente. Dentro desta chave de leitura, é forço-
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so que o direito à cidade seja universal, independente dos poderes, patri-
mônios ou riquezas que se hospedem em qualquer das partes de sua exten-
são. Do mesmo modo, não cabe exceção entre as pessoas, a exemplo da
contestação, às vezes, lançada por alguns grupos mais bem situados acerca
de uma distribuição de serviços e atenção pública proporcional à contribui-
ção tributária.

A cidade me escapa: o bairro e a rua pelas lentes dos jovens

Se essa rua fosse minha, eu mandava asfaltar. Falta posto médico, polí-
cia, escola pública de qualidade, áreas de lazer, iluminação, saneamento bási-
co. Os moradores carecem de emprego e de segurança para transitar com tran-
qüilidade. Apesar das ausências, o lugar se apresenta nos textos como um es-
paço querido a ponto de tão graves lacunas tornarem-se pequenos detalhes.

O meu bairro está precisando melhorar bastante 1º na se-
gurança que é horrível, 2º na infrestrura do bairro e 3º o
atendimento no posto de saúde que falta muita coisa, mais
eu sei que meu bairro não é um dos piores, gosto dele
mesmo assim [...] sobre minha rua que apesar dos pro-
blemas é um local agradável. [...] lá está precisando de
algumas reformas. Precisamos que o local seja asfaltado
algumas ruas precisa de escadas e a escola pública que
temos no local precisa ser mais organizada. Outro ponto
é a segurança que não temos nenhuma pois há muita
marginalidade nesta localidade. Mais gosto do local
(Luísa, 24 anos, RED 02).

Artigo 6º Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconheci-
da como pessoa perante a lei. Artigo 25 §1.     Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar,
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os servi-
ços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle. §2.     A maternidade
e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crian-
ças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção
social. Artigo 28 Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacio-
nal em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração
possam ser plenamente realizados.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos)
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Os discursos dos jovens sobre o bairro e a rua se estruturam através de
uma indicação constante de múltiplas faltas. É como se estes espaços fossem,
em primeiro plano, o que eles não têm. Essa maneira singular de atribuir
características, em si, gera como um dos efeitos a desqualificação dos locais
em apreço, a qual por sua vez é ambiguamente contrabalançada pelas decla-
rações de afeto ao lugar.

Para refletir sobre esse recurso de definição dos espaços pela falta, é
interessante lançar mão da análise feita por Mayol (1996) sobre o bairro – a
qual podemos considerar extensiva também ao domínio da rua. Para este
autor, o próprio fato de o indivíduo ser usuário habitual do espaço implica
experiências sociais em relação ao lócus capazes de lhe conformar status de
portador de determinado endereço, cuja marca passa a ser socialmente reco-
nhecida como uma espécie de assinatura que “se inscreve na história do su-
jeito como a marca de uma presença indelével na medida em que é a configu-
ração primeira, o arquétipo de todo o processo de apropriação do espaço
como lugar da vida cotidiana pública” (MAYOL, 1996, p. 44).

Nos escritos aqui estudados, as representações do bairro e da rua,
inseridas em uma perspectiva da falta, nos remetem a indagações a propó-
sito das vidas destes próprios habitantes (cidadãos?). Afinal, as carências
mencionadas se inscrevem em seus próprios corpos não se tratando de as-
pectos exteriores como uma paisagem que possa ser contemplada. É neces-
sário reconhecer que, ao tratar de seus lugares de pertença, os jovens estão
falando de si mesmos, ou seja, as faltas indicadas lhes pertencem como
atributo. Eles são, por conseqüência, aqueles que se distinguem socialmen-
te por não possuírem: o asfalto, os serviços de saúde, de educação, de segu-
rança pública, etc.

As lacunas atribuídas ao espaço têm o condão de revelar, naqueles su-
jeitos, mais uma falta, agora de natureza simbólica, que pode classificá-los
numa condição de “sem-direitos” e reforçar a percepção do mundo da expe-
riência tendo como parâmetro esta gramática da naturalização do “não ter
direitos”.

Talvez isso contribua para a explicação do porquê as pessoas, ao se re-
ferirem à gama de carências de direitos básicos, o fazerem sem
questionamento, indignação ou revolta. É como se a baixa capacidade do
Estado em universalizar e garantir os direitos não encontrasse maiores resis-
tências por parte dos grupos normalmente lesados, chegando-se a ponto de
eles considerarem os efeitos das desigualdades e das violações de direitos
como requisitos exclusivamente aplicados (e adequados) a si próprios.  Para
ilustrar a idéia, consideramos que, tendo em conta o padrão apresentado nas
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redações, as suas linhas não dão pistas que sugiram demandas consideradas
“cabíveis aos bairros nobres”, por exemplo, a instalação de avenidas largas,
bem pavimentadas e sinalizadas, arborizadas, iluminadas, à medida do res-
peito aos direitos dos usuários /cidadãos.

Em contraste com demandas “impróprias ao local”, o morador expres-
sa um “senso de adequação” ao exteriorizar suas modestas queixas (sonhos?):

Precisamos de muita segurança que nós não temos neste
momento de hoje. Por causa que toda rua tem beco sem
saída porém quando acontece alguma coisa só vai se pa-
rar pelas ruas que tem saída, para os policiais não conse-
guirem pegar eles. Quando eles vão fazer alguma coisa
de errado eles saem pelas ruas correndo e os policiais atrás
[...] pegar eles nunca consegue (Sônia, 22 anos, RED 17).

Pois quando chove na minha rua a água envade tudo,
fazendo com que tenha-mos prejuiso em muitas coisas a
iluminação por exemplo é muito pouco e ainda não tem
asfalto e é o maior lameiro. Tem pessoas principalmen-
te senhoras de idade que quando desse escorrega e cai,
acabam se machucando por isso o asfalto seria essencial
p/ minha rua, e uma rede de esgoto também (Elvira,19
anos, RED 15).

Por estas citações, é possível observar posicionamentos críticos relati-
vos à via pública por elas se apresentarem como obstáculos sejam ao trânsito
automotivo (o que por sua vez prejudica ou até inviabiliza ações de seguran-
ça pública) ou à locomoção de transeuntes. A experiência de morador do
bairro e da rua fornece mecanismos para atribuição de sentido que são medi-
ados pelos usos rotineiros dos espaços e, deste modo, o indivíduo cria no-
ções êmicas e úteis a territórios específicos, que não são generalizáveis para
os contextos mais amplos da metrópole.

No âmbito desta questão, cabe recordar que “ao ficar mergulhado em
um cotidiano, o indivíduo tende a ficar prisioneiro de uma sociabilidade prag-
mática perseverante e absorvente” (MACIEL, 2006, p. 247), sociabilidade esta
que quando se situa em contextos de exclusão social pode afastar o sujeito de
cogitações capazes de abalar mais sensivelmente as referências simbólicas
ou materiais dos ambientes urbanos.

Ao lado desse modo de representação do espaço pela ótica da falta
manifesta de equipamentos e serviços, tem-se uma outra carência que torna
mais diversificado o quadro de pertença dos jovens autores a um estado do
não-direito. Referimo-nos ao âmbito da expressão escrita. A partir da leitura
dos textos, identificamos as dificuldades de manejo da língua escrita e as
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compreendemos como indícios de não-pertencimento dos jovens ao domí-
nio de normas lingüísticas socialmente reconhecidas e valorizadas.  Nos pró-
prios textos de acusação que os jovens fazem para se referir à carência de
escolas públicas de qualidade em seu bairro residem muitas evidências des-
ta própria falta:

[...] Mais tem muita coisa que queria que mudasse nele
como: as escolas publicas tivesse um padrão de ensino
melhor [...] (Laísa, 16 anos, RED 11).

 [...] Meu bairro tem tudo para ser o melho bairro de Sal-
vador mais falta muita para os moradores do bairro [...]
Começado pela educação que é precária [...] (Lea, 17 anos,
RED 06).

A crítica agora evidenciada, em certos espaços sociais é vista como impró-
pria, justamente porque se sabe que todos somos iguais, independentemente da
posse de títulos escolares ou do domínio dos códigos socialmente legítimos.
Entretanto, é necessário recordar que vivemos em um contexto no qual

o discurso competente é o discurso instituído. É aquele
no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser
assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a qual-
quer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qual-
quer circunstância. O discurso competente confunde-se,
pois, com a linguagem institucionalmente permitida ou
autorizada, isto é, com um discurso no qual os
interlocutores já foram previamente reconhecidos como
tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as
circunstâncias já foram predeterminados para que seja
permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a
forma já foram autorizados segundo os cânones da esfe-
ra de sua própria competência (CHAUÍ, 1981, p. 7).

Desse modo, ignorar o poder que o discurso tem de conferir atributos
ao seu autor torna-se algo quase irresponsável. Tal posicionamento não con-
tribui para efetivar a igualdade, em seu lugar, vão sendo incorporados eufe-
mismos nas condutas dos indivíduos e grupos bem intencionados que for-
jam percursos mais curtos para a integração dos segmentos excluídos. Estes
caminhos, entretanto, são frágeis e às vezes falsos por favoreceram a uma
concepção de cidadania escassa em lugar de plena, ao evitar, por exemplo, o
reconhecimento de que na língua “os efeitos de dominação estão ligados à
unificação do mercado que, ao invés de abolir os particularismos os constitui
em estigmas negativos” (BOURDIEU, 1989, p. 128).
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As dificuldades de manejo da língua escrita, em determinadas circuns-
tâncias da vida prática, assumem um teor de gravidade mais acentuado, a
exemplo das situações que exigem a mobilização de aparatos institucionais
que constituem os espaços típicos para o pleito de garantia de direitos e de
denúncias de violações.

Não se deve negligenciar que em tais instâncias predomina uma retóri-
ca hermética (preponderantemente escrita) que tende a dificultar o acesso à
compreensão por parte dos que não são peritos. Esta inacessibilidade é sen-
sivelmente ampliada quanto mais os indivíduos não dominem os códigos
genéricos da língua escrita consensualmente legítimos.  Desse modo, se tor-
na quase dramática a distância entre as exigências do campo institucional e a
performance dos sujeitos com fragilidades básicas tocantes o domínio dos
aspectos que orientam a constituição da língua.

Quando se busca solução jurídico-institucional, implicitamente, reco-
nhece-se como válido este universo ao qual se está apelando e que é marcado
por códigos diferenciados, desse modo:

Entrar no jogo, conformar-se com o direito para resolver
o conflito, é aceitar tacitamente a adoção de um modo de
expressão e de discussão [...] È também, e, sobretudo, re-
conhecer as exigências específicas da construção jurídica
do objeto: dado que os fatos jurídicos são produto da cons-
trução jurídica (e não o inverso), uma verdadeira
retradução de todos os aspectos do ‘caso’ (BOURDIEU,
1989, p. 229-230).

Para o interessado na defesa dos seus direitos, é muito importante ser
eficaz no manuseio de variados recursos lingüísticos (vocabulário, coerência
de argumentos, capacidade de síntese etc.) na formulação do seu “caso”, de
modo a contribuir para que a sua queixa seja mais imediatamente interpreta-
da como típica para acionamento daquelas instituições. Ao lado disso, para
ampliar as suas chances de êxito junto ao nosso contexto institucional é con-
veniente que o reclamante, também, se incumba de antecipar certos elemen-
tos que devem ser produzidos à medida das exigências desse universo como:
exposição precisa do acontecimento, indícios do impacto social causado pelo
problema, identificação das partes, histórico das tentativas de providências,
entre outros.

Estas ponderações não devem ser interpretadas como um consentimen-
to acrítico relativamente às matizes de dificuldades de acesso características
do mundo das instituições. O que pretendemos assinalar é que as dificulda-
des existem e é estratégico que reconheçamos sua existência como parte do
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nosso empenho na busca por justiça e universalização de direitos. Também é
recomendável que se diga que a mera habilidade de ordem lingüística não se
constitui em passaporte para o acesso ilimitado ao universo das instituições,
contudo o manejo destas habilidades funciona como um dos pré-requisitos
para aumentar a eficácia dos sujeitos ante a ordem institucional.

Diante destas considerações, podemos observar que não está se dando
uma correspondência entre as prescrições relativas aos Direitos Humanos e
o seu conteúdo material em âmbito local e cotidiano. Por sua vez, essa não-
correspondência evidencia as dificuldades relativas à efetivação do direito à
igualdade que está explícito na abertura de 25 artigos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos através da expressão “Toda pessoa”. É como se a
prescrição “Toda pessoa tem direito” sofresse uma peculiar tradução para
contextos de desigualdades, podendo ser lida da seguinte maneira: “cada
pessoa tem o direito que merece”.

Cabe lembrar que o sentimento de viver baseado no merecimento é in-
corporado pelos indivíduos enquanto habitantes dos espaços sejam estes fí-
sicos ou sociais, gerando uma sensação de adequação à estranha distribuição
desigual de eqüidade: “Conclusão: Nem todos os lugares que você mora tem
que ser do jeito que você imagina e do jeito que você prefere e gosta” (Ana
Cristina, 15 anos, RED 05).

Artigo 19 Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direi-
to inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e
transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de
fronteiras. Artigo 26 §1.     Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a to-
dos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. §2.     A instrução
será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e
do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades funda-
mentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. §3.     Os pais têm prioridade de
direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Arti-
go 27 §1.     Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural
da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus
benefícios. §2.     Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e
materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da
qual seja autor.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos)
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Considerações finais

As análises até aqui desenvolvidas, se tomadas pela ótica do pessimis-
mo, podem soar como um dispositivo desencorajador da conquista da
efetividade dos direitos (se forem tomadas pela ótica do pessimismo). Po-
rém, o que se pretende assinalar são justamente alguns desafios constatados,
a partir das leituras dos textos escritos pelos jovens, para estabelecer pontes
mais consistentes entre os acordos firmados oficialmente por instâncias legí-
timas localizadas em escalas internacional e nacional e o viver diário dos
sujeitos nas escalas locais.

Pelo que foi observado, uma das coisas que saltam aos olhos é que os
nossos jovens “desejam” muito menos do que os Direitos Humanos ofere-
cem. Neste sentido, essa “ambição moderada” se constitui em um entrave e
como superar esta barreira é um desafio que se coloca como evidente. É inte-
ressante reconhecer que:

o ingresso num mundo novo significa uma ruptura com
a sociabilidade tradicional, mas também uma ruptura com
todas as representações que afundam. Os indivíduos e os
grupos sociais são obrigados a essas rupturas ou confron-
tados com elas mais do que constituem verdadeiros su-
jeitos de escolha (GARCIA, 2005, p. 311).

Torna-se notória a necessidade de se oferecer conforto a essas pessoas que
estão sendo convidadas a migrar desse mundo tradicional com o qual têm fami-
liaridade. Não é tão simples oferecer informação sobre a “boa-nova” dos Direi-
tos Humanos e esperar que, automaticamente, os receptores realizem mudanças
substanciais em suas vidas. Com isto queremos chamar a atenção para o fato de
que o problema não se restringe à mera transmissão da informação.

É necessário reconhecer o papel desempenhado pelas referências pré-
vias dos sujeitos no processo de apropriação de novos conhecimentos. To-
dos nós lançamos mão de complexos mecanismos a cada vez que estamos
diante da necessidade de compreender novas informações. Nós as aquila-
tamos a partir dos nossos repertórios e se não dispomos de uma diversida-
de de indicações, tendemos a reconhecer as informações não em seus as-
pectos de novidade e sim em seus componentes que mais se aproximam de
nosso repertório tradicional. Neste sentido, os contornos sociais que não
re-alimentam os novos conhecimentos contribuem para a não efetividade
dos mesmos, tornando muitas vezes frágeis e até inócuas algumas iniciati-
vas inovadoras.
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Para fazer frente a tal circunstância, deve-se buscar a regularidade da
oferta de informação, contribuindo para que esta se torne familiar. Assim,
experiências como os projetos pontuais de difusão em Direitos Humanos
devem ser vistas pelo Estado como um ponta pé inicial a ser seguido de um
senso de responsabilidade pública para que o esforço não seja perdido nas
contingências da vida que não oferecem lastro para desdobramentos pro-
missores. Não cabe, em momento algum, atribuir o “insucesso” dos esfor-
ços descontínuos a uma inapetência “natural” dos sujeitos para o mundo
dos direitos.

Desse modo, o Estado deve pavimentar o hiato entre o sujeito e a
ordem institucional formalmente disponível para ele. Em termos práti-
cos, o que poderia ser isso? Através, por exemplo, da incorporação aos
currículos escolares de conteúdos relativos ao domínio dos Direitos Hu-
manos e da disponibilização equânime de equipamentos de justiça e ci-
dadania.  À guisa de metáfora, tomemos os dispositivos legais que ampa-
ram os Direitos Humanos como uma fonte de energia e, por conseguinte,
um potencial.  No entanto, para ser manejado, precisa contar com apara-
tos, primeiro de mediação entre a fonte e um nível imediato de recepção
(retransmissor de energia) para, em seguida, se verificar a difusão maciça
do recurso. Se o espaço em questão não dispuser de equipamentos de
recepção de energia distribuídos eqüitativamente, é inevitável que a al-
gumas partes deste universo não chegue a energia ou que esta seja precá-
ria. Portanto, é fundamental que a rede de distribuição penetre em todos
os “poros” do referido espaço.

Não parece restar dúvida de que este desafio é tarefa do Estado, caben-
do-lhe democratizar a condição de cidadão para todos os indivíduos, não
sendo recomendados os mecanismos de terceirização que venham substituir
a implementação de políticas públicas, posto que os Direitos Humanos res-
guardam os direitos de todos os cidadãos e que

quando os interesses de diferentes partes entram em con-
flito, devíamos dar uma igual consideração a todos os in-
teresses, o que significaria que os interesses mais premen-
tes ou fundamentais teriam precedência sobre os menos
fundamentais” (SINGER, 2002, p. 270).

Cabe ressaltar que a postura do Estado é decisiva para o sucesso ou
insucesso de missões desta natureza. A realidade observada tem indicado
que não é viável superar, de modo mágico ou através de malabarismos de
marketing, os problemas postos. Estas “soluções” mais atrapalham, porque
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implicam uso de recursos humanos e econômicos assim como o empenho de
sonhos que são facilmente frustrados.

Esse desencantamento é politicamente perigoso, pois pode desembocar
em comportamentos e atitudes de descrédito institucional ante a urgência de
controle do social pelo poder público que, diante de pressões da opinião pú-
blica, venha a ser instado a adotar medidas punitivas e estigmatizadoras,
contrárias à perspectiva da cidadania. É de se levar em conta que já existe
disseminada em nosso tecido social a defesa de posições duramente contrá-
rias aos Direitos Humanos, mais amplamente traduzidas no modo pelo qual
a população tende a reagir favoravelmente quando as forças policiais públi-
cas cometem arbitrariedades contra infratores da lei, “embora esse desres-
peito não esteja de forma alguma restrito ao abuso policial e ao universo do
crime” (CALDEIRA, 2003, p. 344).

Complementarmente a este cuidado, cabe atentar para o fato de que,
quando as cotas de informação e formação não são suficientes para realizar
significativas alterações em suas vidas, a frustração por parte dos indivíduos
beneficiados por projetos pode gerar ou até ratificar a impressão de que os
Direitos Humanos não funcionam. Diante disto, é quase necessário clamar
ao Estado a cura destes mesmos direitos. Nestes termos, cabe salientar que o
desafio aqui proposto perturba o consenso já cristalizado acerca das vanta-
gens do Estado Mínimo, essa

espécie de operação ideológica pela qual a falência dos
serviços públicos é mobilizada como prova de verdade
de um discurso que opera com oposições simplificadoras,
associando Estado, atraso e anacronismo, de um lado, e,
de outro, modernidade e mercado (TELLES, 1997).

Nossa insistência quanto à premente mobilização do Estado denota um
entendimento de que esta instituição é o poder estabelecido responsável e
capaz de universalizar o acesso aos direitos aqui reclamados, podendo a so-
ciedade civil vir a contribuir de maneira significativa, porém sem a mais re-
mota possibilidade de substituir as obrigações estatais. Para isto, deve-se re-
conhecer que

a luta pelos direitos humanos no Brasil tornou-se uma
luta pela ampliação da cidadania – incorporando deman-
das de caráter social e simbólico às lutas por cidadania –
historicamente vinculadas às demandas civis e políticas.
Ou seja, há hoje no país uma íntima relação entre a ques-
tão democrática, a justiça social e a luta pelos direitos
humanos (NEVES, 2002, p. 215).
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Diante das reflexões aqui desenvolvidas, podemos sugerir uma pers-
pectiva de acompanhamento dos empenhos públicos para minimizar a
realidade do não-direito. Uma das vias, aparentemente pueril, seria o uso
sistemático, em longa duração, de produções escritas nas escolas públicas
com o tema “Minha rua, meu bairro, minha cidade” como instrumento
capaz de fornecer indícios da dinâmica de filiação dos nossos jovens à
cidade. O que se deseja é encontrar no “futuro do presente” uma altera-
ção rumo ao empoderamento por parte de nossos autores. Entretanto,
mesmo que este futuro seja mais remoto, já será motivo de satisfação cons-
tatar nas linhas textuais que há avanços em direção aos horizontes dos
Direitos Humanos.
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A cultura da violência na vida cotidiana de um
bairro periférico:

circunstâncias e possibilidades

Elisângela Silva dos Santos

Tratar do tema de violência urbana ou de manifestações de violência no
cotidiano de vida dos citadinos tornou-se, nos últimos tempos, um fator
marcante pela crescente experiência coletiva de insegurança pessoal,1 pelo
aumento real das formas violentas de comportamento e a visibilidade
conferida ao fenômeno pelos meios de comunicação. A imprensa divulga
um número crescente de seqüestros, além de homicídios, assaltos e agres-
sões físicas – onde os últimos acontecem, inclusive, num momento propício
ao entretenimento.

O período atual se firma como aquele em que a violência está sem con-
trole e que a própria segurança pública se encontra despreparada para
enfrentá-la. Em vista de tal fato, as populações urbanas vêm dando uma aten-
ção diferenciada aos problemas de manutenção da ordem pública nas cida-
des brasileiras.

No que diz respeito à estruturação da sociedade com suas normas jurí-
dico-formais que ordenam o espaço urbano, os agentes que ameaçam a or-
dem pública podem ser considerados como criminosos, ou seja, suas condu-
tas passam a ser compreendidas em termos de regras violadas ou, se consi-
derarmos tal idéia dentro de uma perspectiva durkheimiana, um estado de
“anomia”.

Há uma diversidade de fatores que comportam essa discussão a res-
peito da violência, com um conjunto de determinantes e causas que contri-
buem para a constituição dessa temática. A construção da discussão sobre
violência neste artigo se origina de reflexões acerca da nossa hipótese de
trabalho discutida no projeto Convivência, Arte & Criação, realizado em

1 Tal sentimento de insegurança generalizada está, segundo Silva (2004), no centro da
experiência da vida urbana na atualidade por diversos motivos: crise da legitimidade do
Estado, enfraquecimento da capacidade de controle social de agências estatais – especifi-
camente as que constituem o sistema de administração da justiça criminal, a ampliação
da violência como meio de obtenção de interesses, entre outros.
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Mata Escura, bairro localizado no miolo urbano,2 em 2007. Tal hipótese su-
gere a idéia de

[...] violência necessária e da cultura de violência como
formas de autodefesa e de reconhecimento, interpessoal
e social, em que a amizade, a cumplicidade e o amor, de
um lado, e de outro o ódio, o desprezo e a vingança são
sentimentos que movem os jovens em suas relações de
sociabilidade e de conflitos nos processos de adaptação
ao ambiente urbano e que recorrem a meios violentos para
resolvê-los ou superá-los (ESPINHEIRA, 2007, p. 2).

Estabelecemos a noção de violência como condição de vida, uma forma
de estar-no-mundo, estilo em permanente tensão. Esse modo violento surge
tendo em vista certas disposições introjetadas e culturalmente formuladas
como habitus ou sistema de esquemas de conhecimento adquiridos que fun-
cionam no nível prático, que aprendemos de geração em geração, transmiti-
dos pela cultura. Fundamentamos-nos na concepção de “habitus gerador”,
tratado por Bourdieu (1998), formado por disposições adquiridas pela expe-
riência, variáveis segundo o lugar e o momento; a noção de habitus funciona
aqui como princípio de classificação e organização da ação.

A banalização da violência aparece como caminho efetivo para solução
dos conflitos e tensões da vida cotidiana. Espinheira (2001, p. 11) relacionou
tal situação numa dimensão da violência desnecessária,3 ou seja, aquela que é
esboçada em irrupções de intolerância, que pode ter como fim último a gera-
ção de assassinatos por “motivos fúteis”. A resolução dos acordos
interpessoais termina na eliminação do outro. Acrescenta ainda que esta ver-
tente situa-se no plano cultural, expressando-se no lúdico, na festa e na di-
versão: “São formas culturais de resistência social à exclusão, agressividade
no sentido da inclusão, da participação efetiva, do estar junto, do comparti-
lhar emoções”.

2 O Miolo de Salvador é assim denominado desde os estudos do Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano para a Cidade de Salvador (PLANDURB), da década de 1970. O nome
se originou pelo fato da região situar-se, em termos geográficos, na parte central do mu-
nicípio de Salvador, ou seja, no “miolo” da cidade. Ele está localizado entre a BR 324 e a
Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, estendendo-se desde
a Invasão Saramandaia até o limite Norte do Município.  Localiza-se ainda entre as divi-
sas de Salvador com os municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho. Para saber mais
consulte Fernandes (2004).

3 Segundo o autor a marginalidade e a exclusão são as fontes da violência necessária e as
diferenças são as inspirações da violência desnecessária.
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A hipótese pode ser considerada como um juízo de valor sobre a reali-
dade, que pode prever e constituir fatos novos que a inteligência integra com
o saber adquirido, cuja significação é renovada em um sistema coerente. Tendo
como base a hipótese de trabalho buscaremos mostrar neste artigo que tal
condição de vida possui um significado instrumental e cognitivo, na medida
em que tem uma representação que se apresenta como objetivamente ade-
quada a determinadas situações, com modelos mais ou menos obrigatórios
de conduta e uma dimensão prático-normativa que rege a ação dos indiví-
duos. Acrescentamos também a idéia de que a ação dos indivíduos está in-
trinsecamente ligada a uma realidade singular, com regras estabelecidas no
bairro em que moram, onde uma rede de relações é tecida continuamente na
experiência da vida cotidiana.

Não visamos neste trabalho realizar uma discussão ampliada sobre vi-
olência no bairro de Mata Escura e sim fazer uma menção especial, utilizan-
do como medida as observações feitas no desenvolvimento do projeto, as
conversas informais com os alunos e o material coletado no grupo focal. Como
técnica de levantamento de dados, o grupo focal ocupa uma posição inter-
mediária entre a observação participante e as entrevistas em profundidade.
O moderador de um grupo focal assume uma posição de facilitador do pro-
cesso de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais que emer-
gem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opiniões sobre um
determinado tema.

Essa última técnica de levantamento de dados da pesquisa foi impor-
tante para compreender o processo de construção das percepções, atitudes e
representações sociais do grupo de jovens que selecionamos no projeto. Ha-
via a intenção de identificar os aspectos da vida cotidiana que afetavam de
forma negativa a vida dos mesmos, ou seja, as coisas que lhes causavam
vergonha, desgosto, medo, raiva e ódio e de que maneira expressavam tais
sentimentos.

A interligação a tal proposta se deu tendo como ponto de partida temas
específicos: lugar, família, violência, convivência, trabalho. As menções e ca-
tegorias foram organizadas em núcleos temáticos que davam suporte a li-
nhas de argumentação, revelando de que modo os participantes dos grupos
focais se posicionavam diante do tema ou foco da discussão. Na dinâmica
dos grupos de discussão, os 50 jovens participantes do projeto foram subdi-
vididos em subgrupos, contendo no máximo 10 integrantes heterogêneos –
indivíduos mais e menos comunicativos – para que houvesse a possibilidade
de maior participação dos mesmos e melhor controle do processo pelos mo-
deradores. A partir de um roteiro pré-estabelecido, procuramos cobrir a má-
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xima variedade de tópicos relevantes sobre o assunto e promover uma dis-
cussão produtiva. Utilizamos neste artigo especificamente os resultados das
discussões sobre as temáticas “lugar” e “violência”, focalizando nas relações
vividas no bairro. Com suas histórias pessoais buscamos compreender a
maneira como se comportavam no bairro, tendo como parâmetro essa dispo-
sição internalizada de violência, e quais as circunstâncias que possibilitavam
certas atitudes tomadas pelos mesmos nesse contexto de confronto com as
tensões sociais e conflitos estabelecidos diariamente.

Também é importante esclarecer que não pretendemos construir uma
imagem maniqueísta da sociedade, onde existiriam os indivíduos “bons ou
de bem”, habitantes de um espaço privilegiado da cidade e os “maus ou
marginais” que habitam os lugares periféricos e pobres de Salvador, numa
idéia de repartição urbana em zonas selvagens e civilizadas. Nem mesmo
cair no engodo de imputar de forma mecânica a noção de criminalidade à
pobreza.4

Entretanto, é relevante salientar que certas circunstâncias de
vulnerabilidade – seja econômica, social, etc. – criam sensações de insegu-
rança e frustração em diversos grupos sociais, ocorrendo de forma mais acen-
tuada naqueles que experimentam relações mais fragilizadas (ALMEIDA,
2000). As formas encontradas para a superação dessa situação de
vulnerabilidade podem ser as mais diferenciadas possíveis.

O bairro de Mata Escura tem certas regras que constituem disposições
práticas de seus moradores, que se posicionam e agem a partir da ordem
estabelecida no lugar. Adotamos como meta neste artigo a comprovação da
hipótese deste projeto demarcando o lugar como um espaço social ou esfera
de significação social que separa e configura certas atitudes, onde ocorrem
mudanças dos indivíduos em seus gestos e papéis sociais, colaborando para
um comportamento diferenciado.

Lugar periférico, lugar marginal

Quase sempre que se fala de “periferia” parece estar presente a identifi-
cação de um tipo específico de espaço urbano a uma forma de comportamen-

4 Além disso, devemos sinalizar que não podemos generalizar tal idéia fundamentada
na hipótese que pretendemos confirmar, nem perder de vista a noção de que existem
pessoas que fogem a esse tipo de comportamento e possuem outras formas de encarar a
realidade em que vivem e trajetórias de vida diferenciadas.
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to coletivo de seus moradores. Além de indicar distância, essa referência apon-
ta para aquilo que é precário, carente, desprivilegiado em termos de infra-
estrutura urbana e serviços públicos. A periferia também pode ser vista em
certas circunstâncias como lugar sinistro e de delinqüentes, possuindo, in-
clusive, uma densa concentração de propriedades negativas ou
estigmatizantes.

Segundo a concepção de Bourdieu (1997), o bairro estigmatizado de-
grada simbolicamente os que o habitam que, em troca, o degrada simbolica-
mente. Os lugares marginais têm sua própria dinâmica e determinam for-
mas coercitivas de convivência em relação a todos os moradores. Residir num
lugar que carrega o estigma de marginal pressupõe estratégias individuais
de circulação, aceitação e reconhecimento, onde formas de interações sociais
são regidas por uma ordem estabelecida que exige certos tipos de comporta-
mento. As falas e representações discursivas dos moradores dão uma estéti-
ca própria tanto ao grupo quanto ao indivíduo em suas formas de ser e viver
o cotidiano. A realidade a qual se aplica a ação dos indivíduos é singular,
além de ser refratária ao conjunto de leis que regem a vida deles.

O espaço social encontra-se inscrito de forma simultânea nas estruturas
espaciais e nas estruturas mentais que são um produto da incorporação des-
sas estruturas; os agentes sociais são constituídos no espaço social e na sua
relação com ele. Sob pena de se sentirem deslocados, aqueles indivíduos que
penetram em um determinado espaço devem cumprir as condições exigidas
por ele. O modo violento de ser pode transformar-se num discurso que soci-
aliza as práticas e instrumentaliza os modos de ser e de fazer cotidiano das
pessoas. Nas relações de sociabilidade e no cotidiano de vida tais disposi-
ções constituídas pelos moradores do bairro são utilizadas para o
enfrentamento das dificuldades e conflitos da vida diária. Um lugar de ad-
versidade social pode também criar a possibilidade de conformismo como
um dos impactos diretos dessa degradação simbólica tratada por Bourdieu.

Na maioria das vezes quando se pensa num bairro com características
depreciativas as pessoas “de fora” encaram os “de dentro” com certo descré-
dito. Goffman (1988) considera a insegurança do indivíduo estigmatizado
em relação à maneira como os considerados “normais” o identificarão e o
receberão. Observamos nos discursos dos jovens de Mata Escura a tentativa
de desconstrução da imagem negativa que recai sobre a localidade e a busca
de refazer essa imagem deteriorada de lugar marginal; tentam ainda extin-
guir a idéia da violência atrelada ao lugar. Bianca5 é taxativa ao comentar
sobre a interligação do bairro à violência: “O povo fala muito da violência. Eu
conheço gente que não mora em Mata Escura, eles acham que o bairro é uma miséria.
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[...] Eu entrei no msn e disse que morava em Santo Inácio”. Ao questioná-la sobre
o motivo da omissão do lugar onde mora, ela respondeu: “Eu não queria per-
der o gatinho”. Eles elaboram códigos para se sobressaírem de situações
estigmatizantes, e estão bastante preocupados com as questões relativas à
sua aceitação social. Segundo os jovens, a penitenciária Lemos de Brito6 é um
ponto de referência negativa do bairro, que se associa a outros aspectos que
contribuem para que o lugar seja encarado como marginal. Acrescentam que
Mata Escura é conhecida através da mídia numa associação freqüente à
marginalidade e violência.

A situação de conformismo foi percebida em uma de nossas observa-
ções das oficinas, mais especificamente a de artes, ministrada pela arte-edu-
cadora Débora Fontes com o seguinte tema: “Meus sonhos que serão realiza-
dos”, na qual eles deveriam criar metas para os próximos dez anos. Os alu-
nos procuraram recortes de revistas e fizeram desenhos de coisas que deseja-
vam, lugares de seus sonhos ou pessoas que gostariam de parecer. Enquanto
observávamos os alunos, muitos deles bastante entusiasmados, eufóricos e
sorridentes na medida em que se projetavam como pessoas de sucesso no
futuro, conversamos com Maurício sobre suas aspirações futuras. Ele havia
escolhido três sonhos: ter filhos, servir ao exército ou ser policial e a Univer-
sidade. A nossa conversa assim se desenrolou:

Elisângela: Você não quer ter uma casa não? Veja, todo
mundo está procurando uma casa na revista e você não
quer um lugar melhor pra morar? Quer viver numa fave-
la como essa aqui na foto?

Maurício: Professora, aqui em Mata Escura é uma favela, a
senhora tá pensando que Mata Escura é isso aqui é? A se-
nhora não sabe, quer ver? Vá lá onde eu moro de noite os
bandido com a arma na mão, o povo passando fome [...].

Elisângela: Você tá aí quietinho, não sonha com mais nada
não?

Maurício: Eu não sonho nada. Sabe, é sonho quando eu
durmo [...].

Elisângela: Quer dizer que você não acredita nessa coisa
de sonhar não?

5 Os jovens citados neste trabalho tiveram seus nomes originais modificados.

6 Erguida na década de 1950 é, ainda hoje, o maior presídio do Estado da Bahia.



Elisângela Silva dos Santos

145

Maurício: Acredito não. Por exemplo, meu pai fez curso
pra ser eletricista, pra ser professor de informática [...], no
final passou por um bocado de profissão maluca: cobra-
dor, gari, agora é jardineiro profissional [...]. Eu não quero
ficar sonhando demais, se não passar no alistamento do
exército vou estudar e esperar pra ver o que aparece.

Elisângela: Você não acha que pode ser melhor do que
seu pai é hoje?

Maurício: Acho que não. Vou ser a mesma coisa que ele.

Esse agregado de pessoas que sofrem do estigma imputado ao lugar
tem ao mesmo tempo perspectivas intragrupais divergentes e suas relações
de convivência são construídas através de uma idéia que não é unilateral. Da
mesma maneira em que certos indivíduos desempenham um papel adequa-
do ao lugar e situação social em que fazem parte, outros vivem o cotidiano
dentro de uma perspectiva de uma cultura da violência como realidade soci-
al, compartilhando certos valores e aderindo certas normas que tem certos
tipos de controle social.

Pudemos perceber nas conversas estabelecidas nos grupos focais que
há entre esses jovens uma crescente pressão para resolver os conflitos atra-
vés da violência, uma mentalidade que se adquire como forma de vida e
tem, em determinados casos, o apoio da família para a criação dessas dispo-
sições que são introjetadas: “[...] a família apóia as brigas, ninguém deve apa-
nhar”, diz Paulo. Então perguntamos: Porque acontecem essas brigas? Ele res-
ponde: às vezes a gente toma as brigas dos pais.

Assim como os demais colegas Maurício expõe sua opinião sobre a
causa dos desentendimentos e rixas entre os moradores, complementando:
“[...] às vezes as brigas são dos mais velhos com os mais novos, os novos ficam
guardando raiva até poderem retrucar. Eu sou besta, vou deixar pra lá?” Os indi-
víduos modificam suas opiniões originais, ajustando-as à norma grupal.
Estabelece-se como regra o “não voltar para casa apanhado”, pois isso po-
deria implicar em cair no ridículo em alguma situação social. O medo de
ser ridicularizado aparece como um sistema de controle que exerce pressão
sobre esses indivíduos.

O habitus aparece como princípio gerador e unificador que retraduz as
características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida
unívoco, que se reflete através das escolhas de pessoas, de bens e de práticas.
Os habitus são diferenciados, mas também são diferenciadores; são princípi-
os de práticas distintas e distintivas (BOURDIEU, 2001).
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O bairro como espaço de afirmação e reconhecimento

Cair no ridículo ou ser difamado por certas pessoas no lugar onde mora
quando se é considerado como “covarde” ou “medroso”, acaba criando uma
espécie de reconhecimento social indesejado pelos jovens selecionados na
amostra. As sanções de exclusão social, desprezo e ridículo podem ser enca-
radas em certas circunstâncias como intoleráveis. O “viver por si”, resolven-
do os problemas através da violência como meio imediato e efetivo pode
também ser derivado da busca pela aceitação, reconhecimento e afirmação
perante a sociedade.

Além disso, as situações de conflito também se revelam enquanto
um modo de vida próprio do lugar, por isso, certos indivíduos engen-
dram um conjunto de perspectivas e parâmetros para reger suas condu-
tas. A violência neste sentido pode ser manifestada “como uma forma
social de ser, algo que representa as vontades e interesses de indivíduos
ou grupos sociais em constituir um ethos próprio de sobreviver na socie-
dade [...]” (SANTOS, 2001, p. 57). Mas através de quais caminhos esse
ethos é traçado e transmitido? Nas relações estabelecidas por esses jovens
no bairro e suas formas de encarar o mundo tentaremos fazer uma breve
sinalização sobre certos fatores que influenciam as maneiras
comportamentais dos mesmos. Para isso, fundamentamos nossa discus-
são através da interligação entre o modo de ser dessas pessoas e suas
relações com os outros no ambiente em que vivem.

Para Bourdieu (1997, p. 165), “Se o habitat contribui para fazer o hábito,
o hábito contribui também para fazer o habitat através dos costumes sociais
mais ou menos adequados que ele estimula a fazer”. Nas relações exercidas
no bairro ou na rua como espaço de sociabilidade, e também de violência,
visamos analisar as diversas facetas da conduta humana bem como sua dis-
posição prática na vida cotidiana. Cada situação apresenta expectativas es-
pecíficas, exigindo do participante individual respostas específicas a essas
expectativas. Os papéis executados dão forma e constroem tanto a ação como
o ator, a identidade é atribuída socialmente, sustentada e transformada soci-
almente. A representação de papéis e processos formadores da identidade
são geralmente irrefletidos e não planejados (BERGER, 1978).

A rua é um lugar repleto de fluidez e movimento. Nela afloram-se sen-
timentos e tipos de ações com leis particulares que regem a vida dos indiví-
duos de forma normativa. É uma “zona em que cada um deve zelar por si,
enquanto Deus olha por todos” (DA MATTA, 1991, p. 61) e onde relações de
sociabilidade podem ocorrer de forma violenta. É também espaço de violên-
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cia que atinge adolescentes e jovens na interação com o mundo da delin-
qüência, do consumo de drogas, do crime, das agressões policiais ou de ex-
terminadores. É lugar de individualização e onde sentidos e moralidades
comuns subjazem à formação de sentido e à orientação da ação. Ao mesmo
tempo, as ruas e praças como espaço de sociabilidade podem ser ocupadas
por diversos agrupamentos coletivos juvenis, que se estruturam a partir de
galeras, bandos, grupos de orientação musical7, entre outros. Em certos mo-
mentos a violência sem significação aparente surge como parceira inseparável
dessas manifestações coletivas .

Certos espaços de sociabilidade podem ser palcos de violência e agres-
são entre grupos de jovens, onde em uma situação de interação um ou vários
atores podem agir de maneira direta ou indireta, causando danos a uma ou
mais pessoas em graus variáveis tanto na sua integridade física quanto na
sua integridade moral (WAISELFISZ, 2005). Por sabermos que nas competi-
ções da vida cotidiana a resolução dos conflitos podia ser dada através da
violência, no acerto de contas na porrada, na bala ou facada, buscamos iden-
tificar os sentimentos que afloravam nesses jovens. Era preciso perceber como
se dava a construção dos itinerários da vida cotidiana através dessa lingua-
gem da violência.

Em Mata Escura a possibilidade de que os espaços de sociabilidade se
transformem em espaços de violência entre os jovens ocorre de forma bas-
tante freqüente, segundo as afirmações dos alunos do projeto:

Sabrina: Toda vez que tem festa no fim de linha tem briga
do pessoal do inferninho, grupinho contra grupinho. Os
do bairro também brigam entre si, mas quando vem al-
guém de fora se junta pra bater eles mesmo.

Bruna: Aqui no final de linha quando os bares estão aber-
tos e rola bebida, sempre rola briga. Eu tenho uns amigos
que só andam em barreira, ninguém pode tocar neles.

Elisângela: E quando estão sozinhos?

Bruna: Eles mexem, mas aí o cara vai correndo chamar a
barreira.

7 Como acontece em São Paulo com o Rhythm and Poetry (RAP), entendido como produ-
to da sociabilidade juvenil, que revela uma diferente forma de apropriação do espaço
urbano e do agir coletivo, que tem a capacidade de mobilizar jovens excluídos em torno
de uma identidade comum. A apropriação do espaço da rua tem como objetivo criar
músicas, cantar – uma forma de contar sobre o que se passa – seus dilemas, denunciar ou
ridicularizar o que ocorre na sociedade. Ver Sposito (1993).



148

A cultura da violência

Mário: Eles procuram briga. Não achei briga, vou brigar
com alguém. Quando tá na barreira se acha o máximo,
mas quando tá sozinho parece uma putinha. Aí o povo
quer descontar e ele corre e chama a barreira.

Elisângela: Vocês acham que devem resolver tudo na por-
rada?

Juliana: Acho que sim. Você conversa e não resolve nada.

As situações de conflito e violência passam a ser naturalizadas por
esses jovens, que buscam se afirmar no local onde moram. Mas aqui não
se trata apenas de máscaras ou de cenários que o indivíduo usa ou desusa
ao seu bel prazer, mas também de estratégias diante da realidade, com
esferas de sentido que a constituem e permitem moralizar e normalizar o
comportamento por meio de perspectivas próprias. Os comportamentos,
gestos, atitudes estão de acordo com uma forma distinta de organização
do espaço, em que ações e reações no mundo da vida cotidiana englobam
um panorama onde as diferenciações que se podem encontrar são com-
plementares, jamais exclusivas e paralelas. No bairro de Mata Escura há
um discurso criado como reflexo de relações cotidianas que são vividas
pela tensão constante de não se mostrar frágil ou inferior: “Aqui ninguém
baixa a cabeça não. Se baixar a cabeça eles montam. Em outros bairros eu baixo a
cabeça, mas aqui não”, diz Sabrina.

Em outros casos as brigas ocorridas no bairro ou no ambiente da rua
acontecem como autodefesa e não apenas como fator de reconhecimento
social, como nos contou Joaquim: “Quando eu tô quieto num lugar e alguém
procura briga a gente tem que revidar. Se não revidar a pessoa sempre vai procurar
briga”.

No que tange às relações de convivência no bairro, entre os jovens que
tivemos contato, descobrimos, nas discussões do grupo focal, que não há
respeito entre eles quando algum morador passa sem cumprimentar o ou-
tro. Se você não estabelece boas relações de convivência entre os morado-
res pode sofrer situações de violência como assaltos, agressões, etc. Pode-
mos encarar tal situação como fazendo parte da noção de novas imagens de
conflitividade social na cidade. Há uma infinidade de significados cultu-
rais que subjazem à formação de sentido e à orientação da ação, que se
estabelecem na vida diária, onde a forma violenta de ser pode influenciar
na organização da mesma.
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Conclusão

O indivíduo é um elemento nas interações sociais, reagindo a seus efei-
tos pela sua própria vontade e sendo influenciado pela forma de estruturação
da sociedade em que vive. Devemos ter em mente que a confirmação da
hipótese nunca é categórica e definitiva e que existem possibilidades de ou-
tros dados serem capazes de chegar ao resultado desejado. Procuramos nes-
te trabalho compreender a originalidade da realidade da vida que rodeia
esse grupo de jovens e no seio da qual estão situados, para colocar em evi-
dência a estrutura das relações e da significação cultural nas suas formas
diversas.

O conceito de cultura é valorativo e para nós a realidade empírica é
cultura porque e enquanto a relacionamos com as idéias de valor. Ela abran-
ge os elementos da realidade e a ínfima parte desta realidade singular, que é
examinada de cada vez, se deixa colorir por nosso interesse determinado por
essas idéias de valor. Somamos a tal idéia o fato de que a maneira como a
sociedade está estruturada nos fornece uma medida de organização para a
vida social, constituindo-se por um conjunto de práticas que a regulam. É
importante salientar que as práticas da vida cotidiana são dependentes de
um grande conjunto de elementos de difícil delimitação, não havendo possi-
bilidade de abarcar todas as situações que acontecem nas relações entre os
indivíduos.

A vida dos jovens selecionados é formada por uma diversidade absolu-
tamente infinita de coexistências e sucessões de acontecimentos que apare-
cem e desaparecem. Os elementos que se distribuem nessa relação de coexis-
tência se acham uns ao lado dos outros, cada um situado em seu lugar “pró-
prio” e distinto (mas em certas circunstâncias podem, também, misturar-se),
utilizando-se do bairro como um espaço onde se dão tais acontecimentos.

No percurso que se constrói na vida cotidiana, pudemos perceber que
esses indivíduos utilizam-se dos modos violentos de ser por alguns motivos
e situações. Isso pode ocorrer como forma imediata de viver, servindo-se de
certa agressividade para a superação de agressões e conflitos; nas relações de
sociabilidade, como autodefesa e ainda como uma questão de afirmação e
reconhecimento social. Nesse sentido buscamos sinalizar as circunstâncias
que deram possibilidade para a configuração da cultura da violência como
condição de vida.

Mata Escura é lugar periférico daqueles que sonham, dos que se utilizam
de certos códigos de conduta para sobreviver no ambiente social ao qual estão
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inseridos, dos que querem ser aceitos pelos “de fora”, dos que se impõem aos
“de dentro”, daqueles que se conformam com a vida que levam e de outros
tantos indivíduos de variados perfis que não propomos analisar nesse estudo.
Eles buscam, também, se incluir num sistema que é regido por regras próprias
de convivência no lugar e moldam seus comportamentos a partir de disposi-
ções práticas internalizadas com caráter normativo e regulador.
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Violência e Contemporaneidade:

(Em briga de foice mulher se mete!)1

Helder Bomfim
Natasha Krahn

As brigas são pra ver quem manda,

todo mundo quer ter o poder (J. J., Grupo Focal 1).2

Partindo da noção de Foucault (2007a) de que qualquer relação social é
uma relação de poder, o presente artigo discute e enuncia as principais estra-
tégias utilizadas por alguns jovens de Mata Escura no processo de auto-afir-
mação de suas identidades. Essa comunidade do miolo da cidade do Salva-
dor é considerada como localidade de grande vulnerabilidade social, pois é
formada por um “grande aglomerado residencial de baixa renda e carente
de infra-estrutura, que ocupa as meias encostas das diversas localidades do
bairro” (CALDAS; NUNES; SANTOS, 2007, p. 31). E por conta de suas pecu-
liaridades, como a presença da Penitenciária Lemos de Brito, a população
desse bairro é estigmatizada e discriminada, e ela encontra na violência uma
forma de “ser alguém”, de se provar para os outros, de ser visível e respeita-
da. Essa prática não abrange só os homens; as mulheres têm encontrado tam-
bém na violência uma forma de impor respeito e buscar dignidade, mostran-
do uma transformação nos papéis socialmente esperados de cada gênero. Se
o processo de afirmação não pode ser dado, a priori, a partir do capital eco-
nômico, o poder se impõe através da violência, tanto na sua forma física,
quanto verbal, reforçando o estigma e recriando um capital simbólico pauta-
do nos valores ditados na cultura da violência.

O conceito “violência” pode ser entendido de diversas formas, ou visto
em diferentes dimensões. De forma geral, violência se resume a toda ação,
numa interação social, que manifeste no(s) outro(s) constrangimentos, danos

1 Com essa frase fazemos referência a um diálogo da peça Uma Noite Terrível, escrita
pelo professor Gey Espinheira, dirigida por Petinha Barreto e interpretada pelos jovens
integrantes do projeto Convivência, Arte e Criação, em 2007.

2 O grupo focal 1 discutiu sobre o tema violência no dia 22 de setembro de 2007 e teve
como mediadoras Natasha e Elisângela.
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físicos, morais e/ou psicológicos, quando este o considera dessa forma. Pode
ser um evento extraordinário ou parte constante da vida cotidiana desses
agentes. Entendemos que a noção de violência transcende essa definição, ela
deve ser considerada em suas dimensão simbólica. Como proposto por Silva
(2004, p. 295), a violência é considerada também como uma

[...] construção simbólica que destaca e recorta aspetos
das relações sociais que os agentes consideram relevan-
tes, em função dos quais constroem o sentido e orientam
suas ações. [...] [E essa construção simbólica] revela aos
agentes modelos mais ou menos obrigatórios de condu-
ta, contendo, portanto, uma dimensão prático-normativa
institucionalizada que deve ser considerada.

Na nossa análise, procuraremos nos ater à violência que ocorre cotidia-
namente entre os jovens de um bairro em situação de vulnerabilidade social,
a violência que não se dá, necessariamente, para a obtenção de bens materi-
ais, mas sim por status, por afirmação, por visibilidade, pela valorização do
ego. Cuja principal estratégia utilizada tem sido a reprodução de práticas
violentas no dia-a-dia. Embora esses processos possam ser alcançados a par-
tir do consumo e da obtenção de determinados bens materiais que são enca-
rados como sinais diferenciadores de classe.  O uso de práticas violentas, o se
impor para os outros, o não abaixar a cabeça, o “tá me olhando por quê?”,
são formas de “ser alguém” sem necessariamente possuir capital econômico.
Ao usar o expressão “ser alguém” não queremos utilizá-la aos moldes de
Zaluar (2004), que usa essa expressão ligando à prática do ir a escola e atra-
vés do estudo conquistar um emprego digno. Mas queremos sim resignificá-
la, e com essa expressão, ressaltar que na cultura da violência o “ser alguém”,
refere-se a ser “bicho solto”, ou a ser “miseravão” ou “miseravona”, e está
associado ao uso da violência como estratégia de auto-afirmação. Sendo que
tais práticas na cultura da violência são legitimadas, significadas e geram
status.

As Barreiras

(J.): as brigas são por rixa, você na área dos outros, [vol-
tando do] [...] muquifest, no ônibus teve briga [por causa
de uma rixa], um cara falou pro outro não descer do ôni-
bus e ele desceu e o outro atirou nele (Grupo Focal 1).
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Durante as discussões, principalmente, nos grupos focais, percebemos
o quão são importantes para esses agentes os processos ligados a auto-afir-
mação, e como em qualquer processo de identificação, a negação do outro é
o primeiro passo para afirmar quem sou eu. Essa negação do outro é dada,
muitas vezes, pelo uso de práticas violentas. E o mesmo processo se dá
com a identificação de grupo. “As pessoas se socializam e interagem em
seu ambiente local, seja ele a vila, a cidade, o subúrbio, formando redes
sociais entre vizinhos” (CASTELLS, 2006, p. 79). Entretanto, o próprio
Castells aponta que redes são criadas não só pela territorialidade, e sim
também por outros fatores de coesão. Os grupos formados são chamados,
em Mata Escura, de barreiras.

Por barreira compreendemos um obstáculo, algo difícil de ser ultrapas-
sado, e esse é o sentido figurado indicado pelo dicionário de língua portu-
guesa, o primeiro significado da palavra corresponde a “parapeitos ou trin-
cheiras construídas de paus muito próximos e alinhados”. Entretanto, em
Mata Escura há uma resignificação desse termo, e barreira passa a corresponder
a um grupo de pessoas ligadas por laços de solidariedade, que são reforça-
dos pelas identificações territoriais, andam em grupos e são pertencentes a
estes, na sua maioria, são jovens. A territorialidade é o fator de coesão que
mais foi identificado durante nossa coleta de dados, mas é importante frisar
que este não é o único fator de coesão dos grupos. Existem outras identifica-
ções que reforçam os laços de coesão entre os agentes.

(J.): O que mais tem aqui é barreira. Sussuarana com Mata
Escura sempre procura briga quando tem festa no fim de
linha [...].

(E.): Eu tenho uns amigos que só andam em barreira, nin-
guém pode tocar neles.

Elisângela: e quando estão sozinhos?

(E.): eles mexem, mas aí o cara vai correndo chamar a
barreira (Grupo Focal 1).

As barreiras, como qualquer outro grupo, possuem suas normas
determinantes de pertencimento: o “cair pra dentro” é uma das práticas que
garantem a coesão deste grupo. Por “cair pra dentro” entendemos o entrar
para a briga no momento de enfrentamento de barreiras, todos integrantes
devem entrar na “batalha”, devem “cair pra dentro”.  Essas “batalhas” são o
clímax das chamadas rixas, que são rivalidades existentes entre os diferentes
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grupos e que são reforçadas por contínuas diferenciações. Podem ser exter-
nas, como mostrado na fala de (J.), exemplificando a rixa entre os bairros de
Sussuarana e da Mata Escura, e reforçada pela fala de outro jovem: “se você
chega em Santo Inácio e diz que é de Mata Escura cai no pau, o mesmo acon-
tece aqui”; assim como podem ser internas, entre as diferentes ruas ou micro
regiões do bairro, fazendo com que algumas pessoas tenham algumas restri-
ções quanto a por onde possam transitar tranquilamente, pois estão indireta-
mente ligadas à alguma barreira.

As rixas acabam normativizando e disciplinando os comportamentos
no dia-a-dia dos moradores do bairro, não restringindo aos envolvidos dire-
tamente nos conflitos. “Por causa de um grupo todo mundo é prejudicado (J.
J., Grupo Focal 2)”.3

A partir de nossas discussões percebemos que não só as barreiras, que
praticam ações violentas em grupo, e por causa de sua identidade grupal,
fazem parte do cotidiano dos jovens de Mata Escura. As ações violentas
são práticas corriqueiras também entre aqueles que não têm uma identifi-
cação direta à uma barreira. Existem códigos de condutas que orientam as
ações tanto dos grupos quanto dos indivíduos isoladamente, nas relações
interpessoais, que acabam gerando brigas. O “olhar torto” para alguém é
muito citado pelos jovens como sendo gerador de brigas. O olhar vigilante
de Foucault (2007b) nos mostra como é importante a aprovação do outro, e
o olhar que desaprova, que condena, que estigmatiza serve de alavanca
para um “tirar pergunta”, ou até mesmo uma agressão física. Esse olhar
dociliza, causa raiva, e o revidar é a lei, é uma prática normativizada e natu-
ralizada, o revidar se tornou uma resposta ideal para provocação do “olhar
torto”, e o “tirar pergunta”, que é o questionamento das provocações, tem
sido apontado como ineficaz, “tem muito bate-boca, mas acaba em porra-
da. Ninguém quer conversar mais não, não fica muito no bate-boca não (E.,
Grupo Focal 1)”.

A ausência, a ineficácia e o descrédito na Instituição Policial e Judicial
acentuam o desejo e a necessidade de resolver os problemas com as própri-
as mãos. A atuação violenta no bairro, por parte da instituição Policial é um
dos principais motivos de descrédito na Instituição. Em uma entrevista fei-
ta com os participantes do Projeto, eles afirmaram que a ação policial é um
dos principais agentes da violência no bairro. E quando questionados a res-
peito da Instituição Judicial seus argumentos demonstram que eles carac-

3 O grupo focal 2 discutiu sobre o tema  convivência em 14 de novembro de 2007 e teve
como mediador Helder.
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terizam essa instituição como morosa, por isso eles vêem o ato de prestar
queixas como ineficaz. Segundo Foucault (2007b), a legitimidade do uso da
violência passou da centralização das mãos do Soberano para as mãos das
Instituições sociais. Devido ao descrédito e a ineficácia destas Instituições,
há uma ampliação da legitimação das práticas violentas, centralizadas nas
ações institucionais, para a ação de agentes não institucionais. O resolver
com as próprias mãos é produto da construção de discursos legitimadores
dessas práticas.

A vingança é alcançada com o resolver com as próprias mãos, pois fugir
da briga significaria ser identificado enquanto medroso e/ou fraco, estigma
que seria cotidianamente lembrado. Além de se estigmatizarem os medro-
sos e os fracos, quem apanha também se torna motivo de chacota, os própri-
os pais ressaltam que se eles chegarem a casa tendo apanhado, apanharão
novamente, como mostrado nas falas:

(C.): se alguém apanhar, todo mundo começa a comediar.

(E.): se eu apanhar, quando eu chegar em casa minha mãe
me bate outra vez por ter apanhado (Grupo Focal 1).

Gênero e Violência

Você se mostrar melhor que o outro é uma questão de honra, e levar
desaforo para casa é vergonhoso. (J.) afirma que “é mulher e homem, aqui
ninguém pode abaixar a cabeça” (Grupo Focal 1). O “baixar a cabeça” citado
por (J.) diz respeito ao não revidar, o deixar pra lá, significa o se entregar, e é
sinônimo da demonstração de fragilidade. (C.) diz, “se alguém me bate eu
bato, as mulheres daqui são muitas gaiatas. Se você não quer brigar elas di-
zem que você pediu pinico” (Grupo Focal 2).

Contradizendo o imaginário construído sobre os papéis socialmente
esperados, os jovens de Mata Escura enfatizam que a violência não faz parte
só do cotidiano masculino, as mulheres, tanto quanto os homens, se metem
em brigas e são também agentes da violência. Segundo o grupo de jovens
com quem convivemos por alguns meses, brigas entre mulheres fazem parte
da rotina. E uma das motivações segundo (R.) é que “mulher tem inveja de
mulher” (Grupo Focal 2). Percebemos, nos argumentos utilizados pelos jo-
vens, a idéia de que as mulheres se afirmam a partir de competições, que a
construção do ser mulher está ligada a uma constante rivalidade entre elas,
que se dá nas comparações de quem se veste melhor, quem é mais cheirosa,
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e quem tem o corpo mais próximo de tipo ideal de beleza compartilhado
nessa unidade social. Essa seria umas das motivações para as brigas entre
mulheres, assim como a fofoca e a briga por homem. Se afirmando a
“miseravona”, ao reproduzir práticas violentas.

Embora existam diferentes motivações para a prática de ações violentas
entre as mulheres, as brigas por homem são o tipo de conflito mais apontado
às meninas. Brigas, estas, como demonstradas pela fala de (C.): “vem uma
vagabunda pra roubar o marido da outra e o marido nem se mete e os vizi-
nhos ainda incentivam [...] não briguem, se matem!” (Grupo Focal 3).4 A pe-
culiaridade desse processo não é em si mesma demonstrada quando investi-
gamos as motivações para a briga, pois estas são sempre vistas com desdém
pelos outros, sem procurar perceber suas reais motivações. Diferentemente
das brigas masculinas, suas repercussões serão veiculadas, na sua grande
maioria, como brigas por homem.

No Grupo Focal 3, os meninos afirmaram que quando as meninas bri-
gam por eles, os mesmos se sentem os gostosos, poderosos. Enquanto a mo-
tivação para a ação violenta é apontada pelos outros como sendo pura e sim-
plesmente por homem e pela atenção do homem, outras motivações são,
muitas vezes, despercebidas e desprezadas. Esse efeito míope acaba geran-
do poder nas relações sociais entre gêneros, reforça os processos de domina-
ção masculina. Esta prática não deve ser pensada puramente pela sua di-
mensão instrumental, o machismo incrustado nos valores da sociedade ori-
enta as práticas sem que haja, necessariamente, um processo de racionaliza-
ção, de questionamento das agências, que acabam empoderando, ainda mais,
os homens. A mulher, assim como o homem, busca além de tudo ser melhor
que a outra, não só para ele, mas para si mesma e diante de todos. A partir
das práticas violentas, as mulheres buscam acima de tudo sua auto-afirma-
ção. Há, entretanto, uma confusão na observação desse fato, os meios são
entendidos como fins, a briga por homens, é apontada, pela maioria, como o
fim, embora seja uma estratégia, um dos meios para a auto-afirmação.

As discussões dos grupos focais ressaltaram o fato de que há uma trans-
formação nas disposições para a prática. E conseqüentemente uma mudança
nas práticas que se esperam que as mulheres adotem. Estas disposições in-
corporadas organizam e orientam as práticas dos agentes no campo social, e
os diferenciam socialmente. É sabido que esse fato não é tão novo assim, mas
todos o enfatizaram e alegaram que “não são só os homens, há muita violên-

4 O grupo focal 3 discutiu também sobre o tema violência em 22 de setembro de 2007, mas
teve como mediadoras Tatiana e Tiara.
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cia entre as mulheres também”, mostrando que apesar de ser “normal” e
corriqueira, esta prática ainda surpreende, pois ainda existe no imaginário
coletivo a idéia de que as mulheres devem agir de forma diferente. Esperam-
se outros comportamentos das mulheres, apesar de a maioria das jovens te-
rem admitido já ter brigado com outras mulheres.

Discutindo sobre gênero, percebemos que o machismo prevalece, ele
disciplina os corpos e o comportamento dos agentes; no caso das meninas,
ele impõe que a menina deva agir tendo suas ações orientadas por um con-
junto de disposições bem definidas, traçadas por diferenciações do universo
masculino desde a infância. Esta é uma questão bastante controversa, pois,
embora a apologia da violência também seja feita para as meninas.
Relembremos a fala de (E.), supracitada, que dizia que sua mãe a advertiria
se ela chegasse em casa apanhada; ainda assim a reprodução destas práticas é
vista como um desvio.

Nesse contexto as meninas se encontram no meio de diferentes propos-
tas de condutas, uma apologética à violência e outra que também disciplina e
normatiza as condutas orientando padrões de comportamentos tidos como
ideáis, propondo que a mulher seja “certinha”. Por certinha percebemos que
eles caracterizam as mulheres que não saem com vários homens, que são
fiéis, que não se envolvem em confusões, e que não “dão ousadia”. Enquan-
to o homem continua com o comportamento socialmente esperado, olhando
para todas as meninas, mesmo na presença de suas namoradas, traindo-as,
até com um consentimento imposto a elas, brigando uns com os outros.  A
menina que sai com muitos homens é a piriguete, e o homem que sai com
muitas mulheres é o gostosão, é o cara. Mas apesar dessa diferenciação dos
significados dados às suas ações a mulher começa a ter as mesmas atitudes
socialmente esperadas dos homens, usando as mesmas estratégias de afir-
mação que eles, brigando por eles, constituindo barreiras e até mesmo crian-
do rixas.

As motivações para comportamento da mulher e do homem, na maio-
ria das vezes, são as mesmas, as necessidades de auto-afirmação. Embora
haja essa consonância de motivações, os discursos construídos para explicar
o fato, a forma como os fatos vão sendo veiculados, no boca a boca, é dada de
forma distinta. Em muitos casos as brigas de mulheres são associadas à briga
por homens, fofoca ou inveja, enquanto que a briga de homens são sempre
associados a outros motivos, “não brigo com o homem, por causa de mulher,
[...] porque ‘se o cara buliu com ela foi porque ela deu ousadia’. [...] ‘se ele é
gostoso ou não, ela não olhe, vire para o outro lado’ (R., Grupo Focal 3)”.
“Mulher briga muito por fofoca, por inveja, já o homem se mete mais nas
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rixas, brigas em festas (R., Grupo Focal 2)”. O importante é perceber que o
que também motiva as práticas dos homens para a inserção nas brigas em
festas, ou em outros espaços, é a auto-afirmação e a necessidade de esclareci-
mento das fofocas, e em alguns casos também a inveja. Não percebemos a
existência de uma diferenciação das motivações, mas sim, percebemos que o
diferente tratamento e as distintas repercussões se dão devido ao machismo
enraizado na Sociedade, que disciplina corpos e embasa discursos. O
machismo se manifesta no discurso como estrutura estruturante, que ao ser
reproduzido se solidifica na estrutura social.

Outra peculiaridade das relações social são dadas pelas diferenciações
internas de classe do bairro, gera distinções entre as meninas e os meninos
em Mata Escura. No bairro de Mata Escura existem aqueles que são conside-
rados metidos ou metidas, seja por uma questão de atitude, ou devido ao seu
capital econômico. Os metidos e metidas são considerados os mauricinhos e
as patricinhas. São caracterizados como boys e patis aqueles que se compor-
tam como se fossem pessoas diferentes dos outros moradores do bairro. Es-
sas diferenciações são também motivadoras da formação de rixas. Implicân-
cias rotineiras são práticas de ambas as partes.

Conclusão

Entendemos por cultura da violência a incorporação, que é dada por
um processo disciplinador, das disposições para as práticas violentas no
dia-a-dia de convivência. A reprodução das práticas estruturadas são
estruturantes, como proposto por Bourdieu (1989), na sua conceituação de
habitus.  Na sua proposta, os habitus são as disposições incorporadas que
orientam a ação e diferenciam os agentes no espaço social. E por sociabili-
dade violenta caracterizamos as estratégias de uso dessas práticas como
instrumentos para inserção dos agentes na vida social, dado pelo processo
de auto-afirmação. Ao se inserirem eles se diferenciam, e ao se diferencia-
rem eles se identificam e se identificam agregando às suas representações
determinadas características, reproduzem práticas, utilizam sinais, conso-
mem bens materiais, que são valorizados dentro da cultura da violência na
qual eles se inserem a partir da sociabilidade violenta.  Esse processo de
identificação é marcado por uma constante luta para manutenção das iden-
tidades, visando suprimir a condição precária e eternamente inconclusa da
identidade. A “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado,
[...] como alvo de um esforço, “um objetivo”; como coisa que ainda se pre-
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cisa construir a partir do zero [...] e então lutar por ela e protegê-la lutando
ainda mais (BAUMAN, 2005 p. 21-22). E é a partir dos valores da cultura da
violência que se dá o processo de reconstrução de um capital simbólico,
buscando-se, a partir do uso das práticas violentas, que o outro reconheça a
força do seu capital simbólico.

O deslocamento da atenção do universo masculino quando pensamos
no fenômeno da violência, a ênfase dada à reprodução de agências violentas
protagonizadas por agentes femininos, para obtenção desse capital simbóli-
co, demonstram que o fenômeno não mais se restringe ao universo masculi-
no. As mulheres, que antes eram apenas apontadas como vítimas da violên-
cia, embora não tenham deixado ser, hoje passam a ser importantes protago-
nistas desse fenômeno, reestruturando a gramática normativa de gênero da
sociedade contemporânea. Assim como no mercado de trabalho, falando das
mulheres em geral, não restringindo a atenção às mulheres de Mata Escura,
elas passam a ser reconhecidas se inserindo nos espaços sociais públicos,
enquanto agentes, reprodutores de práticas também violentas disciplinadoras
e disciplinadas.

A necessidade de auto-afirmação através desse capital simbólico,
reconstruído por eles, pode estar associada a uma baixa auto-estima, devido
a estigmatização da população local. Além da vulnerabilidade social,

concomitante a urbanização de região a construção da
Penitenciária Lemos de Brito, no nordeste da área do bair-
ro (1974) e a duplicação da BR 324 (entre 1974 e 1975), na
porção oeste contribuirão com a ocupação do bairro atra-
indo parentes dos presos e ex-detentos, incrementando o
comércio local (CALDAS; NUNES; SANTOS, 2007 p. 35).

Por conta desta peculiaridade, criou-se um forte estigma aos morado-
res do bairro, quando a imagem dos habitantes do local é diretamente associ-
ada à presença da penitenciária. Eles internalizam, embora também critiquem
essas construções simbólicas: “Eles [os outros] acham que aqui moram ban-
didos e parentes de bandidos (R.,Grupo Focal 2).”

Percebemos através do Projeto que trabalhos sociais como “Convivên-
cia, Arte e Criação” são importantes na construção de novas formas de auto–
afirmação e sociabilização. O questionamento das verdades naturalizadas
pode ser instigado a partir da inter-relação e da convivência de diferentes
agentes sociais. A troca de experiência norteou uma reconstrução de senti-
dos das práticas cotidianas. E mostra que a reprodução de práticas violentas,
por ser um construto histórico-cultural não é estático. A resignificação das
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condutas pode levar a constituição de um agente reflexivo, a partir do exercí-
cio do questionamento das naturalizações da vida cotidiana. Que permite
que a sociabilidade violenta pode ser substituída por outras formas de soci-
abilidade.
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O peso da família na constituição dos
indivíduos e na realidade mataescurenses

Cláudia Santana dos Santos Moura

A sociedade pertence ao reino da cultura, enquanto a fa-
mília é a emanação, no nível social, daqueles requisitos
naturais sem os quais não poderia haver sociedade nem,
certamente, humanidade.

 Claude Lévi-Strauss

Neste artigo dedicar-me-ei a analisar a instituição familiar a partir de
relatos de jovens informantes participantes do projeto Convivência, Arte &
Educação. É objetivo contemplar da melhor maneira possível a diversidade
presente nesse contexto comum, atentando para as influências da baixa con-
dição econômica nas relações familiares e sociais. Estabelecem-se também
relações com outras realidades sempre que julgar necessário. O aspecto
socioeconômico está situado como importante fator de análise das represen-
tações familiares, sem caracterizá-lo como determinante ou limitador das
relações humanas, atentando para os riscos de cair na armadilha de reforçar
ou seduzir-se por certos estereótipos.

Situam-se as políticas públicas como um interessante mecanismo de
intervenção, desde que respeitem e estejam adequadas às diferenças das po-
pulações assistidas, discutindo o quão e em que medida a família influencia
e é importante na vida social, e abordando a relação entre as violências e a
família, a convivência de gêneros e gerações.

Família: base, referências e vínculos

A família ainda é situada como espaço privilegiado de socialização para
a prática e incentivo de valores morais e coletivos e para desenvolver laços
de solidariedade. Ela deve instruir o indivíduo para a vida social. “Conselho
de minha mãe eu não troco por nada nesse mundo.” À família cabe fornecer
os aportes afetivos e, sobretudo, materiais imprescindíveis para alcançar o
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desenvolvimento e bem estar ideais dos seus entes. “Minha mãe é batalhadora,
independente de tudo que sofreu, sempre batalhou para dar a mim e a meu
irmão tudo que podia.”

Vicente (2000, p. 48) entende que desde cedo a criança precisa das rela-
ções de parentesco para se desenvolver. “Ela carece de cuidados com o cor-
po, com a alimentação e com a aprendizagem. Mas, nada disso é possível se
ela não encontrar um ambiente de acolhimento e afeto. Os bebês não sobrevi-
vem ao desamor.”

Ao crescerem alguns indivíduos podem se considerar desligados dessa
ideologia da necessidade: “Eu sou independente e não preciso perguntar a A
e a B o que eu tenho que fazer.” Entretanto, dificilmente uma pessoa desliga-
da de laços de parentesco se sentirá plenamente confortável ou satisfeita.
Para um indivíduo a referência familiar ou o simples fato de saber que pos-
sui algum parente mesmo que este se encontre muito distante são coisas bas-
tante acalentadoras.  “A criança inicia sua história dentro da história de sua
família, de sua comunidade e de sua nação” (VICENTE, 2000, p. 48-49).

Assim, órgãos específicos buscam ao máximo garantir a integração da
criança à sua família. Ainda quando a família se encontra repleta de dificul-
dades e transtornos, considera-se que o indivíduo precisa se agarrar a ela, já
que é a única que possui e sem ela terá grandes dificuldades de se integrar à
sociedade e conviver harmonicamente.

Tende-se a explicar a conduta dos indivíduos focando sua vivência fa-
miliar quando não a considerando única variável possível. Sendo assim, a
idéia pregada no imaginário nacional é a de que um indivíduo que habita
uma família desajustada, que está afastado da sua, ou que não a tem, neces-
sariamente, será um ser humano infeliz. “Esta é uma sociedade relacional,
na qual fora da família não há salvação” (ARAGÃO, 1983, p. 114). Seguindo
essa lógica, “nenhuma ovelha deve se desgarrar do seu rebanho”, conside-
rando que a experiência familiar é necessária e insubstituível. “A família na-
tural ou substituta é sempre melhor do que qualquer instituição de internação”
(VICENTE, 2000, p. 52).

O rumo trilhado por tal raciocínio conduz à concepção de que a forma-
ção de uma pessoa é indissociável do arranjo familiar o qual integra. Ou seja,
se uma pessoa é feliz ou triste, calma ou agressiva, vândala ou não deve à
sua experiência familiar, da qual não pode resistir. Além disso, os sem-famí-
lia estariam no mínimo em desvantagem. Diante de tais idéias, convém in-
dagar sobre caráter determinista conferido à família. Ainda que essa seja o
parâmetro pelo qual o indivíduo pensa sobre si mesmo e sobre a relação que
mantém com os outros e que “a família tem sido, é, e será a influência mais
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poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pesso-
as” (GOMES; PEREIRA, 2005, p. 358), há escapatórias.

Eu fui criada para o mundo. Minha mãe só ia na escola
quando eu aprontava. Minha família não pesa na minha
personalidade, são batalhadores, mas gosto de ter o meu,
sou mais criada pelo mundo. Tive filha, morei na casa de
minha mãe, mas sou eu sozinha, não gosto de falar deles.
Eu sou eu e acabou. Eles não são referência em nada para
mim (jovem informante).

Independente da veracidade dessa explanação, ela serve como um si-
nal de que os sujeitos são pacientes e também agentes nas relações que de-
senvolvem, seja no âmbito familiar ou fora desse – eles transformam o que já
existe.

Evidentemente o cenário familiar que o indivíduo habita e se envolve
ao nascer, assim como a ausência deste, influenciará a sua formação e desen-
volvimento. A aceitação e a internalização de valores pelos recém-chegados
provém da reprodução de valores transmitidos pelos parentes. “Meu pai não
admite que eu não dê a benção a ele. Teve uma vez mesmo que eu cheguei da
rua e já fui pedindo meu pai me dê um real. Ele disse: a benção você não
pediu, mas um real você pediu”. Porém, também é resultado de construções
próprias do sujeito, o qual ao se relacionar com outras pessoas imprime sig-
nificado ao contexto que o cerca. Uma jovem contou que ao conversar com a
mãe e com o padrasto sobre a idéia de se inscrever neste projeto não encon-
trou apoio algum e completou:

Eu sei o que é meu bem. Eu nunca faço o que ela manda.
Se eu achar que é certo eu faço. No dia da inscrição do
curso eu cheguei em casa, disse que ia me inscrever e meu
padrasto trancou a porta e levou a chave achando que eu
ia namorar. Mas eu não segui, pulei a janela e vim pra cá.

Num dos grupos focais realizados lançamos o ditado: “filho de peixe,
peixinho é.” e em seguida perguntamos quem concordava com ele ou não e
por que. A maioria discordou, ainda que julgasse forte a influência da famí-
lia. Alegou-se que os filhos podem se espelhar nos pais ou não e que toda
pessoa tem liberdade pra fazer e ser o que quiser. Alguns expressaram:

Ninguém é forçado a fazer nada.

Vai da cabeça de cada um.
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Os pais influenciam sim, mas não determinam. Eu vivi
com meu pai até dez anos, se fosse assim eu tinha que ter
influência dele. Se ser criminoso tivesse no sangue eu tava
ferrada.

Eu vou aonde meu pai nunca foi. Eu me inscrevi no vesti-
bular, minha mãe tá no segundo ano e para o ano vai pa-
rar. Meu pai não fez nem a quarta série.

Quanto àqueles que concordaram com o provérbio basearam-se em
exemplos próprios. Um deles explicou: “Os pais limitam os filhos para aqui-
lo que eles vão ser.” Outro disse ser igual ao pai: “galinha e cachaceiro”.

No grupo focal realizado com outros jovens também assistidos pelo
projeto, surgiram comentários como: “Cada um tem sua natureza. Minha
mãe é gente boa, mas meu pai é casquinha”. “Alguma coisa do meu físico
tenho dos meus pais, meu pai tem natureza ruim eu não, não existe isso (Fi-
lhinho de Peixe Peixinho é).”

Quando questionados se a criação recebida da família influenciou o
que se tornaram um deles afirmou: “Com certeza, totalmente”, e todos
concordaram.

A influência da família na formação de agentes sociais

As construções inconscientes possuem extrema significância para a com-
preensão de certos comportamentos ou manifestações dos sujeitos. Conside-
rando a família enquanto instituição básica da formação dos indivíduos é de
acordo com esse aporte que eles tenderão a se posicionar e agir diante das
circunstâncias. Ao tratar das bases inconscientes, isto é, centrar-se no plano
das idéias estruturadas, Aragão considera que essas exercem forte influência
e poder decisório nos diversos atos da vida social cotidiana das pessoas e
metaforicamente afirma que “a violência no Brasil tem um ar de família”. Ele
argumenta que a violência:

[...] Em sua forma genérica, social e difusa, considerada
como princípio relacional, e não como reação (igualmen-
te existente, evidentemente) a condições materiais de vida
ou de histórias individuais particulares, estaria ligada à
importância do universo materno acoplada à ausência de
significação própria, ou predominante, do espaço públi-
co, ou propriamente cívico. Ou seja, pela forte predomi-
nância do pólo doméstico em seu seio (ARAGÃO, 1983,
p. 115).
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Deste modo, haveria uma desarmonia ou incompatibilidade entre valo-
res e sua eficiência ou aplicabilidade, ao serem empregados tanto no âmbito
doméstico quanto no público.

A violência doméstica também foi relatada nas discussões. “Eu brigo
muito com meu irmão, porque eu arrumo a casa e ele bagunça. Eu via violên-
cia em minha família quando morava com meu pai, ele brigava muito com
minha mãe, mas depois graças a Deus ele foi embora”. Quando perguntados
sobre o fator que mais gerava os conflitos intrafamiliares a maioria afirmou
ser o alcoolismo.

Alguns alegaram ter sido agredidos por madrastas e padrastos. “A mi-
nha relação com minha família é difícil. Meu padrasto só não me bate por
causa de minha mãe.” Outra jovem revelou que o padrasto já havia lhe dado
uma paulada na cabeça. Uma contou que convivia com uma madrasta agres-
siva quando residia com o pai. Certa vez, a madrasta agrediu o irmão com
um pedaço de madeira e ela revidou. O pai, ao chegar a casa e ser informado
do que se passou bateu nos filhos.

Quanto à violência, em sua acepção geral, é compreendida por alguns
dos jovens como um desajuste ou inoperância familiar, ou seja, aí sua dimen-
são geral é imperceptível. Logo, é na família que está a solução: “A mãe tem
que dar educação pro seu filho, pra eles não tomarem o caminho errado, que
é o que tá acontecendo com os jovens hoje em dia”. Já outros acreditam que
não basta a família desejar e se esforçar para educar seus filhos. “Um filho
pode fazer o que quiser, tanto é que tem família que tá ali unida, ensina o
caminho certo pro filho e ele vai e toma o caminho errado.”

Relação família-Estado

De modo geral, considera-se o papel da família zelar pelos seus mem-
bros, e quanto menor for a idade desses, maior deve ser o cuidado. Logo, ela
é responsabilizada pela educação, desenvolvimento, conduta e formação dos
seus entes. Atualmente essa responsabilidade é dividida, em certo ponto,
com o Estado, já que a educação das crianças é considerada uma responsabi-
lidade também social, então, cabe a família e ao Estado impedir a
marginalização dos indivíduos.

Entretanto, considerando a minha experiência de campo, faz-se perti-
nente destacar um fato explicitado em muitos relatos dos próprios jovens.
Há um significativo afastamento entre grande parte das populações de baixo



170

O peso da família

nível socioeconômico e o Estado. Assim, a família se torna a única referência
educacional de muitos destes indivíduos. Nesse caso, as famílias invariavel-
mente são responsabilizadas, e de tal modo se sentem, pelo comportamento
e formação de seus entes. “Por detrás da criança excluída da escola, nas fave-
las, no trabalho precoce urbano e rural e em situação de risco, está a família
desassistida ou inatingida pela política oficial” (FERRARI; KALOUSTIAN,
2000, p. 13).

A promoção e o apoio às famílias, sobretudo àquelas em
situação mais vulnerável, e o reconhecimento das mes-
mas enquanto agente social ativo e objeto de políticas
públicas, constituem-se em fatores decisivos na busca dos
objetivos prioritários do desenvolvimento humano, tais
como a eliminação da pobreza, o acesso à saúde, a educa-
ção e a alimentação, a erradicação do trabalho infantil, a
promoção da igualdade entre gêneros e a proteção inte-
gral a seus membros, das crianças aos mais idosos
(MAURÁS; KAYAYAN, 2000, p. 9).

Em alguns estudos destinados atualmente ao tema família se nota certa
descrença na eficácia de políticas públicas para camadas populares. Embora
apóiem tais programas não acreditam realmente que estas camadas, mesmo
que ajudadas possam alcançar o nível de progresso tido como ideal. “O sen-
tido das necessidades básicas das famílias pobres deve suplantar a mera vi-
são biologista e incluir outras como psicológicas, sociais e éticas, de auto-
estima, de uma relação significativa com os outros, de crescimento da pró-
pria competência ou de uma participação na definição do significado de sua
vida pessoal e dos demais” (TAKASHIMA, 2000, p. 79).

De maneira alguma deve se estabelecer uma relação direta entre pobre-
za e tipo de formação familiar, como se a condição econômica determinasse
o feitio dos vínculos familiares mantidos. Assim, pais ou parentes pobres são
geralmente considerados menos capazes de exercer tais papéis.

Tais análises concernentes às famílias das camadas populares preci-
sam ser mais amplas e receptivas, sobretudo porque há uma diversidade
que contrasta com a idéia de padrão hegemônico. O pesquisador que se
propõe a lidar com família deve estar ciente que está lidando com relações
e convivência, já que a partir da relação entre os indivíduos é que se alicerça
a família. Sobre sua convivência familiar uma jovem respondeu: “Pior pos-
sível com meu padrasto e minha mãe, sou sempre criticada, é uma relação
complicada.”
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A família não se define, portanto, pelos indivíduos unidos
por laços biológicos, mas pelos significantes que criam os
elos de sentido nas relações, sem os quais essas relações se
esfacelam, precisamente pela perda, ou inexistência, de
sentido. Se os laços biológicos unem as famílias é porque
são, em si, significantes (SARTI, 2004, p. 18).

Nível socioeconômico e relações familiares

A perspectiva enviesada torna a pobreza algo natural e retira sua carga
histórica, política e ideológica. Tais grupos familiares não possuíram nem
possuem a mesma liberdade e possibilidades que a de uma família das altas
camadas, por conta da precariedade ou da falta de condições materiais de
existência. Todavia, seu perfil econômico não necessariamente ressoa em suas
relações familiares ou em sua conduta. As famílias das camadas populares
sempre enfrentaram problemas de caráter econômico, mas, sobretudo sofre-
ram dificuldades de caráter político e ideológico.

A classe branca dirigente constitui o grupo social formador e legitimador
do ideal de família, amparada pela força da moral cristã. É essa percepção
que qualifica e determina valores e padrões sociais brasileiros. Nesse senti-
do, as famílias que fogem desse modelo tendem a ser diagnosticadas como
deficientes e desajustadas. A padronização e naturalização das relações fa-
miliares fazem com que qualquer caso que fuja significativamente às regras
seja classificado como anormal.

Quanto à solidariedade entre famílias prefiro considerá-la como significa-
tivo elemento auxiliador da sobrevivência de muitas famílias de baixo poder
aquisitivo e não como regular ou indispensável para a manutenção das mesmas.
“Sem dúvida, o conjunto de atributos ideológicos, políticos e psicológicos que
circundam a idéia de família irregular desfaz, na essência, qualquer tentativa de
valorização das famílias das classes populares [...]” (NEDER, 2000, p. 45).

Evidentemente, o nível socioeconômico é uma variável importante na
compreensão do comportamento humano, pois acarreta qualidades de vida
particulares, as quais interferem expressivamente nas concepções dos sujei-
tos. A situação socioeconômica surge nesse contexto como um fator de gran-
de peso e pode agir como elemento fomentador da desestruturação familiar.
A miséria e a extrema penúria material tendem a esgarçar e desestabilizar os
vínculos afetivos e de solidariedade intrafamiliares. Nessa condição, a famí-
lia estará mais vulnerável a conflitos e rupturas.
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As milhares de famílias sem terra, sem casa, sem traba-
lho, sem alimento enfrentam situações diárias que amea-
çam não só seus corpos - território último do despossuído
- mas, simultaneamente, seus vínculos e subjetividades.
Este estado de privação de direitos ameaça a todos, na
medida em que produz desumanização generalizada
(VICENTE, 2000, p. 55).

Contudo, a condição econômica das famílias não domina suas relações
nem as torna tão diferentes. Família com pouco poder aquisitivo não signifi-
ca família com pouco sentimento ou afeição pelos seus parentes. “Não tem
família que não tenha umas briguinhas.” Alguns afirmaram ter uma relação
aberta e tranqüila com os familiares mais próximos. Para muitos, por mais
que houvesse conflitos em suas famílias se pudessem as escolheriam. “Eu
não trocaria minha família por nada.” Uma jovem, por sua vez, revelou: “Se
eu pudesse, eu mudava.”

A partir das informações obtidas na pesquisa de campo, considero a
família a instituição de grande peso na construção da identidade do sujeito.
Contudo, julgo imprudente fazer distinções de ordem estritamente econômi-
ca. A família pode representar o elo afetivo mais forte e constituir o arcabouço
simbólico que organiza a concepção de mundo tanto para um pobre quanto
para um rico. O indivíduo tem certa liberdade de dar a tal construção social o
seu significado, o qual não está subordinado à sua condição financeira.

Transformações e manutenção da instituição família

A modernização da família brasileira foi marcada basicamente pelo
individualismo. Tal instituição precisou se reajustar às mudanças sofridas,
sem, entretanto, se enfraquecer. Verifiquei que ela permanece desempe-
nhando funções próprias e dificilmente substituíveis. Atua como um forte
componente reforçador e mantenedor das práticas e regras sociais, visto
que aí se absorvem os valores éticos, morais e, portanto, sociais. Sendo as-
sim, é compreensível que se tenha grande preocupação com o que a família
está ensinando, ou melhor, a serviço de quem e do quê está a educação
familiar. Os valores pregados dentro do âmbito familiar ressoam na estru-
tura social vigente.

O que realmente diferencia o homem dos animais irraci-
onais é o fato de que, na humanidade, uma família não
poderia existir se não houvesse sociedade, isto é, uma
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pluralidade de famílias prontas a reconhecer que existem
outros laços que não os consangüíneos, e que o processo
natural de filiação somente pode ocorrer através do pro-
cesso social da afinidade (LÉVI-STRAUSS, 1982, P. 372).

Diante da dinamicidade das relações familiares mantidas pelos
pesquisados, é indevido tentar compreender a família utilizando um concei-
to fechado ou singular. Uma conversa informal que tive com um dos jovens
contribuiu muito nesse sentido. Ele revelou que ia ser pai e foi logo dizendo
que não era do tipo fiel, e que não acreditava nem conhecia ninguém no mundo
que assim inteiramente o fosse. Ressaltou que não usava nenhuma coleira no
pescoço – que não estava amarrado a ninguém. Quando interrogado se a sua
parceira também tinha o direito de ser infiel ele disse: “Claro, se eu tomar
um corno foi porque eu mereci.” Completando: “Ninguém tem nada que não
merece.” Acrescentou também que para ele casamento era desnecessário, “um
pedaço de papel.” “pra quê casar?” Alegou que se o casal mora junto tem os
mesmos direitos – “família é viver junto” e criticou o uso da aliança. Afir-
mou que amava a esposa, e em seu semblante mostrou-se muito feliz com a
chegada do bebê. Contou que ia para um show, mas desistiu porque tem que
juntar dinheiro pro filho, “criança dá muito trabalho”.

Questões de gênero dentro no universo familiar

Durante o período que convivi com os jovens assistidos pelo projeto
em Mata Escura coletei dados e relatos, formal e informalmente. Dentre
outras diferenciações, percebi que a questão de gênero era um forte norte
nas relações que aqueles jovens tinham consigo mesmo e com os demais.
Certa vez, no desenvolvimento de uma atividade uma jovem integrante do
projeto me disse: “Professora, se eu ganhasse na megasena eu ia dividir
com minha mãe, minha tia e minha irmã. Com meu pai não, senão ele ia
gastar tudo em cachaça.”

Numa outra atividade realizada na oficina de artes pude captar uma
revelação bastante significativa. A tarefa era modelar na argila algo de que
tivesse muito medo. Uma das jovens fez uma cobra, uma barata e uma ara-
nha. Contudo, quando questionada se aqueles eram seus maiores medos
mesmo ela expôs que seu maior medo mesmo era seu pai. “Tenho mais medo
de meu pai que de tudo.” Prontamente começou a desenhá-lo e não mostrou
inibição ao apresentar seu maior temor. Disse também: “Eu nunca briguei
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com meu pai, porque ele fala, eu obedeço. A gente só se vê no domingo,
almoçamos sozinhos. A gente nem conversa, ele pergunta do que eu preciso,
como eu tô no colégio, eu respondo e pronto. Minha mãe é o amor da minha
vida. Depois dela vem minha avó.”

Quanto à importância da família outra expôs: “Família ajudou mais em
não desistir das coisas. De eu nunca desistir de nada, sou revoltada por cau-
sa da minha mãe, ela me critica muito, fora ela a minha família sempre me dá
apoio, me ajuda em tudo.” Já outro jovem expressou: “Minha mãe é minha
vida, eu mato e morro por ela”. Enfim, entendo que há referências e valores
correspondentes a personagens familiares específicos, e que de maneira ge-
ral, essa diferenciação se dá através do gênero. Isto quer dizer que o papel
desempenhado por cada ente envolve concepções, sentimentos e posturas
que são apresentados e interpretados pelos demais. Deste modo, as noções
são significadas e internalizadas.

Considerações finais

A partir da observação participante e dos dados coletados com a pes-
quisa duas constatações são importantes considerar. A primeira é que o tipo
de conformação social em que tal população está situada, ou seja, o espaço
citadino e urbano imprime características peculiares nessas organizações fa-
miliares. A segunda corresponde a um aspecto latente, porque visivelmente
manifesto – a cor dessas famílias. Todos os jovens com os quais trabalhamos
eram não-brancos. A realidade é que essas famílias são marcadas pela diver-
sidade tanto no que se refere ao arranjo quanto aos tipos de sociabilidade
que desenvolvem. Vale ressaltar que nem todos os indivíduos estão cientes
ou expressam as coisas como eles realmente pensam ser. Cada interpretação
é eminentemente própria e, portanto, passível de controvérsias.

Perante a experiência adquirida, constatei ser infactível compor um
modelo de família brasileiro devido à diversidade. A experiência familiar do
indivíduo não o determina. Uma atitude abominável ou admirável não se
justifica pelo fator família. Atualmente a responsabilidade pela formação dos
sujeitos tende a ser cada vez mais considerada como da família e do Estado.
o qual, costuma agir através de políticas públicas voltadas em sua maioria
para as famílias de baixa renda.

Concordo que a falta de condições financeiras interfere nas relações fa-
miliares, mas jamais funciona como um fator determinante das relações. Muito
menos implica a falta de sentimento ou afeição pelos seus parentes. Ao con-
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trário, a afetividade é o que mais caracteriza as famílias pesquisadas. Pelo
que vivenciei acho praticamente impossível que alguém ali desligado de la-
ços de parentesco pudesse se sentir plenamente confortável ou satisfeito. A
referência familiar ou o simples fato de saber que possui algum parente mes-
mo que este se encontre muito distante ou que estejam de relações cortadas,
é em si algo bastante significativo. A família apresentou-se como uma insti-
tuição norteadora e necessária nas relações humanas e, portanto, sociais.
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Neste estudo, a partir das relações de vizinhança, pretende-se analisar
o espaço público da rua, como um espaço de interação social, de intensa pro-
dução e reprodução de sentidos e compartilhamento de emoções.

A vizinhança é o meio entre a casa e a rua. Na realidade analisada, o
bairro de Mata Escura, o vizinho, normalmente, não é considerado de casa e,
na maioria dos casos, não é uma pessoa da família, mas é alguém que se
define como incluso nas relações mais diretas e cotidianas. O vizinho é tam-
bém um indivíduo a quem se pode recorrer e a quem se reconhece nas suas
formas de convivência e vivência social. A esta dinâmica social damos o nome
de solidariedade, pautada nos princípios de cooperação, confiança e recipro-
cidade.

 Percebemos que as pessoas se afastam ou se aproximam em diferentes
níveis e situações. O custo, bem como as formas de associar-se ou não se
associar aos interesses coletivos, re-significa as relações cotidianas, especial-
mente na esfera do familiar, como é o caso da vizinhança. A vizinhança é,
então, o símbolo do vínculo entre a casa e a rua, ela se constitui como um
espaço intermediário, nem tão impessoal quanto a cidade e nem tão particu-
lar quanto a casa, é a expressão de uma relação local de proximidade, de
cotidianidade, com mecanismos particulares de articulação.

Para este escrito, utilizamos como instrumentos de coleta de dados os
grupos focais realizados durante o “Projeto Convivência, Arte e Criação”, e
entrevistas individuais com os jovens selecionados e com moradores do bairro.
Inicialmente, tinha-se um grupo de estudantes universitários que se desloca-
va para um bairro periférico, cuja marca registrada são os altos índices de
criminalidade. A convivência no bairro nos despertou o interesse em estudar
suas relações de vizinhança.

Vizinhança: convivência na rua

De forma semelhante ao constatado por Elias e Scotson (2000) ao estu-
dar a comunidade de Wiston Parva, nos deparamos com relações de vizi-
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nhança tão ricas e criativas que nos levaram a dar prioridade a estas relações
deixando de lado outros indicadores, como os índices de criminalidade e
violência e a rede de tráfico de drogas, que se supõe serem mais constantes
no bairro. Ou, nas palavras de Elias e Scotson (2000, p. 15): “[...] o desloca-
mento do interesse da pesquisa, ao passar do problema da delinqüência para
o problema mais geral da relação entre diferentes zonas de uma mesma co-
munidade, evitou o que poderia ter sido um desperdício de esforço.”

Nesse trabalho, considera-se relação de vizinhança como sendo diver-
sos indivíduos habitando uma mesma rua, convivendo diariamente, seja
por pouco tempo, seja em longas conversas na porta de casa, na esquina ou
até mesmo em breves cumprimentos. Já nas primeiras semanas do projeto
ficou clara a importância das relações de vizinhança. Estas são, pois, uma
das formas de convivência mais próximas entre os moradores e repletas de
significados. Dão-se num local comum, a rua, analisado como um espaço
social de intensa troca e integração que se reproduz através das relações
grupais.

Na realidade de Mata Escura é possível dizer que identificar as relações
próximas é identificar os indivíduos se expondo uns aos outros. Morar em
casas uma do lado das outras faz as pessoas também morarem juntas. Os
encontros diários são vivenciados na rua onde se mora, sejam eles encontros
agradáveis ou não. As aparições públicas na vizinhança não são ignoradas, o
conhecimento da rotina alheia pelos outros moradores é um elemento que
comprova uma vida pulsante e observada por indivíduos que compartilham
a vivência numa mesma rua.

Para alguns a rua pode ser considerada simplesmente como passagem,
caminho; enquanto outros vêem na rua mais que um itinerário. Nesse traba-
lho, a rua revela-se como palco de contínuos acontecimentos, em movimento
constante, por isso nela a vida social se manifesta. A rua nos revela formas
de apropriações e temporalidades, pois guarda em si a “vivacidade” dos
encontros humanos. Isso porque não está se falando da rua em si, mas de
experiência da rua, e mais, a rua onde se mora enquanto lugar e suporte de
sociabilidade.

A rua onde se mora é para seus moradores o local onde os indivíduos
se sentem e se localizam em um território, “em sua área”. É o espaço social
de convivência diária, de encontros entre conhecidos, de cruzamentos entre
pedestres, conversas entres amigos, brincadeiras de crianças, de comércio, é
também um espaço de conflitos, fofocas.

Os encontros entre vizinhos acontecem mais no espaço da rua, quando
se chega do trabalho, da escola, para se bater um papo na porta de alguém,
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ou mesmo na casa do vizinho, (C.P.): “Oxi, já começa sexta, um indo pra casa
do outro, conversando na rua mesmo e nos sábados, às vezes, tem até feijoa-
da na casa de alguém.” São vários os relatos de vizinhos que se juntam sem-
pre que possível para relaxar da rotina diária ou mesmo por gostarem de
estar juntos.

Com base nos dados do questionário e dos grupos focais aplicados com
os meninos e meninas participantes do projeto a maioria afirma gostar dos
vizinhos e da rua onde moram, inclusive afirma ocupar boa parte do tempo
livre em conversas na rua com amigos, conhecidos e vizinhos (74%, enquan-
to apenas 26% preferem permanecer em casa). Já quando perguntados sobre
os principais agentes desencadeadores de formas de violência, a convivência
entre vizinhos não é o fator mais mencionado (aparece com freqüência de
6,4%). Os meninos e meninas, em sua maioria, não mudariam de bairro e
consideram sua moradia confortável (39,3%), apesar de reconhecerem as
muitas dificuldades encontradas em Mata Escura.

Se para Sennett (1993) o espaço da rua se esvaziou de sociabilidade,
uma vez que a mesma se configura como passagem e não como lugar de
permanência, nota-se o contrário nas relações de vizinhança do bairro
analisado, onde se tem pessoas interagindo a todo o momento por vários
motivos.

A relação de vizinhança é depois da relação familiar o segundo contato
diário dos moradores de Mata Escura, “é ela a menor unidade local”. A rua
onde se mora se transforma para os moradores em um itinerário cheio de
rituais e regras, (J.P.): “Se eu passar vinte vezes na rua, vinte vezes vai ter
alguém pra falar, ou dar um bom dia, boa tarde”. A vizinhança se faz através
de encontros diários entre pessoas conhecidas, muitas vezes amigas outras
não, são pessoas que se reconhecem e acima de tudo são pessoas que se olham,
se cumprimentam, se falam, brigam, conversam, convivem em seus espaços
identificando seus atores. A relação de vizinhança constrói um sentimento
de afirmação e pertencimento entre seus moradores: afirmação de ser e estar
em um local onde se reconhece o outro e onde se é reconhecido, (P.S.): “Aqui
as pessoas conhecem quem é do bairro na hora, é fácil, pelo jeito de falar, a
roupa, é tudo”. Pertencer a um bairro, a uma vizinhança, a um “pedaço”
significa dispor de uma referência concreta, visível e estável; significa tam-
bém ser reconhecido em qualquer circunstância, o que implica o cumprimen-
to de determinadas regras de convivência, (R.P.): “Gente que não é do bairro
e chega tirando onda tem que ser sacaneada mesmo, a malandragem bota
logo o olho”.
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Para Da Matta (1997, p. 26):

O Pai é a rua, o Estado e o universo implacável das leis
impessoais. O Filho é a casa com suas relações calorosas,
sua humanidade e seu sentido da pessoa feita de carne e
osso. E, finalmente, o Espírito Santo é a relação entre os
dois, o ‘outro lado’ do mistério. A virtude que fica no
meio-em cima de um muro!

Nesse sentido, a vizinhança se encontra no muro, nem incluso nas rela-
ções domésticas da casa, nem no ambiente hostil da rua. Seus vizinhos não
são da família, mas os são familiares, não são parentes, mas são pessoas com
as quais se comunicam diretamente, cara-a-cara. É nas relações de vizinhan-
ça que o espaço público da rua se transforma num ambiente caseiro.

Para Da Matta (1997) a sociedade é englobada pelo eixo das leis impes-
soais e pelo mundo da rua, ficando o domínio das relações pessoais a esfera
da casa totalmente submersa. A casa é o ambiente da família, espaço moral,
domínio privativo e íntimo. É a casa também encarada muito mais como um
palco, um local físico, do que como um ator. A casa está em oposição ao
mundo exterior, ao universo da rua.

A rua é representada pela fluidez e movimento, nela se encontram os
indivíduos anônimos, vigorando também nesse espaço o discurso da
impessoalidade, onde os segmentos dominantes, como elucida Da Matta
(1997), tendem a tomar o código da rua para produzirem a fala totalizada, a
qual baseia-se em mecanismo impessoal, simbolizado: pelo modo de produ-
ção; luta de classe; subversão da ordem, enfim, a lógica do capitalismo.

A rua pode significar também solidão, desproteção, insegurança; estar
sujeito às normas impessoais. Porém a rua como espaço compartilhado entre
vizinhos pode ser sinônimo de proteção e companhia; (L.P.): “Quando pas-
sei mal de asma logo arrumaram um carro pra me levar no hospital e quando
cheguei já tava todo mundo me esperando, recebi visita o dia todo, a rua
toda perguntava se eu já tava bem.”, informante: “Ah, quando se faz um
bolo minha mulher fala, vamos separar o pedaço de não sei quem, o bolo não
é só de casa.” Mas também pode ser a rua palco de muitas confusões, o que
não deixa de ser uma forma de interação e convivência; (C.P.): “Minha rua é
muito barulhenta, quase todo dia tem confusão por causa disso.” Outro in-
formante: “Tenho um casal de vizinhos que fuma a noite toda, tem dia que
não dá pra dormir, briga o tempo todo, fala alto, ninguém gosta deles lá na
rua.”, “Quando tem briga de mulher lá na rua, tem vizinho que grita logo,
bate não, mata logo!”
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A relativização que Da Matta (1997) propõe entre o espaço da casa e da rua
gira em torno da concepção do “espaço moral”. A moral e os bons costumes
estavam associados ao espaço da casa. Esta representa o espaço íntimo e privati-
vo da sociedade brasileira desde a época colonial. Para ele, na verdade, não re-
criamos na rua o mesmo espaço caseiro e familiar, não vemos a rua como espaço
público, no sentido de: pertence a todos, espaço comum, de todos:

[...] desde que aprendi que casa e rua constituíam uma opo-
sição básica na gramática social brasileira, não estamos
aqui diante de um contraste rígido e simples, dado por
substâncias invariantes contidas em cada termo, mas fren-
te a um par estrutural que é constituído e constituinte na
própria dinâmica de sua relação (DA MATTA, 1997, p.16).

Mas a rua que não é passagem, a rua que é construtora de sentidos e
espaço de convivência cria um lugar intermediário: para alguns, estarem na
rua onde moram é já estar em casa; (J.P.): “Quando tô na minha rua não
tenho hora para entrar em casa, conheço todo mundo e todo mundo me co-
nhece”, para outros a rua onde se mora é um território perigoso, inseguro;
(J.P.): “Lá você não vê criança brincando na rua do final da tarde em diante,
os caras não respeitam mesmo, andam de arma na mão, fazem miséria.”

Sennett (1993) ao analisar o declínio do homem público fala das mudan-
ças que ocorreram entre as esferas da vida pública e da vida privada e em que
medida o esvaziamento de uma vida pública traz problemas ao homem mo-
derno e contribui para mudanças significativas no meio urbano. Para ele, a rua
se apresenta como o resultado da contradição entre o público e o privado.

 O autor ressalta o espaço público moderno como algo desprovido de
sentido, classificando-o como uma “supressão do espaço vivo”, afirmando
que “o homem moderno perdeu a oportunidade da experimentação que as
ruas lhe ofereciam por trocar zlico ao longo dos anos. Tal interpretação en-
tende que as cidades em seus espaços se transformaram em um lugar de
estranhos. O mundo privado se torna um refúgio, um lugar no qual se pode
conhecer as pessoas, um lugar caracterizado pela intimidade e o mundo pú-
blico passa a ser visto como um lugar de caos, de desordem e de encontro
entre desconhecidos.

Para Sennett (1993) não se compartilha mais um “código de credibilidade”
que permitia que os moradores da cidade interagissem entre estranhos, por-
tanto, o espaço urbano como um espaço de vivência em meio a diferença era
construído a partir de um código de crença que permitisse que ambos os indi-
víduos interagissem por meio de papéis sociais socialmente construídos.
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O que existe hoje é a entrada da personalidade no domínio público cri-
ando assim uma sociedade intimista. Tal visão implica numa personalização
das relações sociais, ou seja, a partir de uma secularidade fundada na noção
de imanência do significado, as pessoas se vêem na obrigação de demonstrar
traços de sua personalidade no espaço público. Em cada instante e a cada
momento estão mostrando o que “realmente” são para as outras pessoas.
Portanto, as relações sociais são esvaziadas de conteúdo e um código de
credibilidade não é mais possível, pois as ações não são vistas a partir de um
ponto de referência comum, e sim, em termos de personalidade, de intimi-
dade. A relação com um mundo de estranhos que poderia ser construída em
meados do século XVIII sobre um código de credibilidade socialmente insti-
tuído não é mais possível: as pessoas agora se defendem dos estranhos, pois
qualquer contato é sempre um contato íntimo, uma invasão de privacidade
(SENNETT, 1993).

Os chamados “territórios concretos da comunidade na cidade moder-
na: as vizinhanças, o quartier.” (SENNETT, 1993, p. 359) são para o autor uma
espécie de retraimento à uma convivência mais aberta, dificultando um con-
tato com outros, os de fora do “gueto”, tirando das pessoas a chance de enri-
quecer as suas percepções do mundo da vida. Para ele existe hoje uma cele-
bração do gueto, onde a experiência humana se encontra centrada em um
território local íntimo e fechado; retraído em si mesmo.

Se para Sennett (1993) a formação de localismos gera retraimento, para
Maffesoli (2000) pode ser uma forma de compartilhamento intenso. Este au-
tor analisa as relações na modernidade do ponto de vista dos contatos cotidi-
anos e mais especificamente das relações grupais e coletivas. Entende que as
forças impessoais geram aproximação e não afastamento, uma vez que ne-
nhum lado da existência social se faz sozinho. Para ele, existe uma lógica de
atração social que não permite uma pessoa viver isoladamente e, ao mesmo
tempo, cria a necessidade de compartilhamento das coisas do mundo. Esse
mesmo mundo oferece condições sócio-culturais para os encontros e posteri-
ores junções espontâneas que constituirão complexas redes de ligação dos
indivíduos e laços sociais de convivência.

 A socialidade, para Maffesoli (2000), não seria algo mensurável, porém
seria possível de ser detectada, uma vez que se veria concretizada no encon-
tro entre pessoas e em sua existência social mais próxima. Podemos dizer
que a socialidade nada mais é do que agregações diversas, muitas vezes tran-
sitórias e com limites indefinidos, orientados para o bem viver em comum.
Ele se refere a socialidade afetiva como a “nebulosa afetual”, defendendo a
idéia de que em meio aos encontros sociais existiriam interesses que ultra-
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passariam os limites da razão, sendo, nesse caso, interesses afetivos. O senti-
mento afetaria ou até mesmo determinaria as relações e o mundo social tam-
bém seria orientado pelas emoções, como se verifica em alguns depoimen-
tos: “Sei que Mata Escura não é o melhor bairro, mas as amizades que fiz
aqui me faz gostar muito de morar em Mata Escura” (R.P.).

Sobre a lógica da identidade, o autor tece uma crítica que se baseia na
qualificação da identidade como não desencadeadora de efeitos devastado-
res para os fenômenos grupais. Essa situação é observável com a crescente
desindividualização das sociedades. A principal questão seria o aparecimento
de grupos que não valorizam as atitudes homogeneizadoras e as interpreta-
ções individualizantes do todo social.

O mundo contemporâneo não estaria tão somente baseado nas ideolo-
gias e necessidades das grandes estruturas políticas e econômicas, mas nas
fragmentações das relações de identificação grupal. Um indivíduo assume
os papéis de filho, estudante, amigo, vizinho e outros ao longo de sua vida e
ser vizinho, portanto, implica contato, vivência diária, compartilhar de uma
vida local cotidiana.

Segundo o autor a coletividade está sendo valorizada em sua subjetivi-
dade, pois a vida social não está mais voltada para a racionalidade contratual
das relações, mas sim para o viver em comunhão de sentimentos. As “tribos”
seriam a concretização do sentir em comum, ou seja, a vida social seria guia-
da pela lógica da “estetização da existência”. Tais manifestações seriam ob-
servadas no cotidiano e na realização do ideal comunitário tão analisado por
Maffesoli (2000). Esse ideal vislumbra um mundo compartilhado, um mun-
do cheio de estilos que se combinam para o bem viver em sociedade. O mun-
do moderno, para ele, seria uma grande “tribo” formada por uma
multiplicidade de outras menores.

O estar junto, a heterogeneidade de estilos, o reconhecer-se enquanto
grupo, enfim, todas essas expressões sociais tomaram uma projeção maior
nas sociedades modernas. A ditadura do consumo permanece, mas a busca
pela essência do homem, a busca pelo compartilhamento de experiências e
expectativas renasce nesse ambiente de tantas imposições sócio-culturais que
procuram manter a superficialidade das relações e o distanciamento das pes-
soas como regras.

Morar em Mata Escura é morar longe dos centros comerciais mais anti-
gos da cidade, distante das praias e shoppings, afastado dos grandes super-
mercados; nem mesmo uma casa lotérica e uma farmácia 24 horas existem
no bairro, ou seja, morar em Mata Escura significa morar em um bairro cheio
de limitações e distanciamentos. Mas apesar dos muitos motivos para se sair
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do bairro, seja pelos citados acima, seja por conta de trabalho ou estudo fora
do bairro, estar em Mata Escura, segundo alguns dos seus moradores: “[...] é
estar em casa”. O bairro, as ruas, se reveste de proximidade e seus morado-
res admitem ter intimidade com o próprio bairro: “Aqui todo mundo pelo
menos sabe quem é todo mundo, eu pelo menos conheço toda Mata Escura”,
já outros pensam ser o bairro, a rua onde moram, território do tráfico de
drogas; (A. E.): “Aqui a maioria das briga e morte é por causa de competição
por boca ou dívida de droga, só na Rua Direta1 mesmo que se pode andar de
boa à noite”.

Elias e Scotson (2000), em seu estudo sobre a comunidade de Winston
Parva analisam como se estabelecem os laços entre os moradores mais anti-
gos e os recém-chegados (os primeiros são chama de estabelecidos e os últi-
mos de outsiders), e deste estudo sobre a convivência mapeiam como está
distribuído o poder, o papel da fofoca e o peso do estigma.

Na realidade, com o empréstimo do termo insiders e outsiders do traba-
lho de Elias e Scotson (2000), almeja-se mostrar as relações entre os morado-
res do bairro e entre os outsiders, que não se restringem, na análise, aos re-
cém-chegados, mas aos não moradores do bairro, em geral. A passagem trans-
crita abaixo poderia se encaixar perfeitamente a realidade da maioria dos
moradores de Mata Escura, mas trata-se da Zona 2 da comunidade de Winston
Parva:

As portas ficavam menos solidamente fechadas para os
outros; as paredes eram mais finas; quase tudo o que acon-
tecia dentro de casa ficava ao alcance dos olhos e ouvidos
dos vizinhos; não se podia esconder muita coisa; os as-
pectos particulares e comunitários, “individuais” e “so-
ciais” da vida eram menos separados (ELIAS; SCOTSON,
2000, p. 78).

A observação de como estão dispostas as casas, forma de moradia da
maioria dos moradores do bairro, mostra como elas são próximas, pequenas
e com uma grande quantidade de grades em portas e janelas que durante a
tarde estão quase sempre abertas, somente com as grades trancadas. As ruas
são bem movimentadas, as travessas também, com senhoras sentadas nas
portas de casa, crianças brincando, jovens conversando. Nessas ruas de casas
pequenas uma vida pulsante aproxima seus moradores, conforme atesta uma

1 A Rua Direta de Mata Escura é a principal do bairro, nela estão as muitas transversais e
encostas enladeiradas compostas por residências.
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moradora: “Todo mundo conhece dona D. lá na rua, ou ela ta sentada na
porta de casa ou ela ta debruçada na janela. Sabe da vida de todo mundo!”.

A fofoca tem importância estratégica nas relações de vizinhança. Du-
rante as entrevistas, conversas e os grupos focais, ela apareceu como um dos
elementos mais citados. Muito presente nas relações sociais, a fofoca requer
perceber o outro; falar do outro precede um conhecimento de alguém, ter
informações sobre a vida deste, sabendo-o enquanto outro. As redes de con-
tato, os laços que se estabelecem em uma vizinhança possibilitam a circula-
ção de fofocas.

Elias e Scotson (2000) ressalvam a importância da vizinhança em uma
comunidade quando tratam da estrutura familiar encontrada num bairro:

Às vezes, na verdade, parecia um tanto questionável a
possibilidade de se falar em termos significativos de uma
“estrutura familiar” sem referi-la à estrutura das relações
entre as famílias- à estrutura da vizinhança (ELIAS;
SCOTSON, 2000, p. 86).

Em suas observações sobre a fofoca dizem que este não é um fenômeno
independente, pois está interligado às normas e crenças coletivas e às rela-
ções comunitárias. Os autores nos falam que quanto mais unida é uma co-
munidade, mais abertos e rápidos serão os canais de transmissão das notíci-
as, haverá menos barreiras à comunicação. Esta assertiva vale também para
o bairro da Mata Escura: “Aqui nem adianta, você ta tomando uma cervejinha
e olhando pro lado pra saber se tem algum vizinho ou conhecido, porque se
amanhã tiver uma fofoca com seu nome você fica sabendo quem foi que co-
meçou” (fala de morador).

Existem vários motivos para se fofocar e a abundância de notícias sobre
os outros é um ponto. Muitos outros motivos foram citados pelos morado-
res, “a falta do que fazer”, “para ter algo mais com o que se divertir”, “para
criar intrigas”. Elias e Scotson (2000) salientam que em todas as suas diver-
sas formas, as fofocas têm um valor considerável como entretenimento, pois
animam as relações de um bairro, e quando “Se um dia parassem os moi-
nhos da boataria na “aldeia”, a vida perderia muito de seu tempero” (ELIAS;
SCOTSON, 2000, p. 122). (E.P.): “Eu gosto mesmo de falar da vida dos ou-
tros, sou logo a primeira a começar espalhar uma fofoca.” (J.P.): “Vixe, a
fofoca aqui é demais, por isso que não dou ousadia a ninguém da minha rua,
se eu sei que quando eu virar as costas tá todo mundo falando de mim!”

A fofoca se trata mais de um interesse coletivo do que simplesmente o
interesse pelas pessoas, embora possa funcionar como um fluxo de intrigas
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causadoras de conflitos, (L.P.): “A gente tem de se impor, vou deixar os ou-
tros ficarem falando coisa com o meu nome, que nada, vou logo tirando per-
gunta e se continuar quebro a cara!”. Existe também a fofoca vigilante, aque-
la que funciona como um meio de controle social do bairro. Nesse caso, acom-
panhado com o mexerico vem um juízo moral da conduta da pessoa citada,
geralmente o intuito é que essa fofoca se espalhe para que os outros perce-
bam quais são as atitudes mais aceitas ou não em uma comunidade, (L.P.):
“Vou fazer o que no fim de linha, se lá só tem mulher bregueira, é cada histó-
ria absurda!”. Esse tipo de fofoca tem o efeito de reforçar e aprofundar o
preconceito e a discriminação grupal, uma vez que reforça crenças coletivas
comuns entre os moradores, com isso as informações circulam já imbuídas
de significados compartilhados.

Agora, assumindo uma posição mais pessoal, é sempre notável como a
vida se expressa pulsante e encantadora nas relações mais cotidianas e roti-
neiras. O mundo da vida não se encerra à distância. As pessoas estão
vivenciando a construção de laços mais longuínquos, mas, nem por isso, elas
têm deixado de se relacionar e dialogar, olhando nos olhos uma das outras.
O homem social não se individualizou completamente, ele constrói relações
estreitas, ele busca uma convivência mais próxima e emocional, ele ainda
almeja um bem maior, uma solidariedade de interesses.

O agrado como forma de sociabilidade

Em Mata Escura, tal como ocorre em muitos bairros periféricos de Sal-
vador, notam-se relações de vizinhança mais intensas, baseadas em dimen-
sões simbólicas que não se equacionam por uma lógica de mercado. Durante
as oficinas realizadas, muitas jovens participantes do projeto iam assistir ou
freqüentar as atividades acompanhadas por crianças. Muitas dessas crianças
não tinham nenhum vínculo de parentesco com a jovem e eram, normalmen-
te, filhos dos vizinhos.

Quando perguntávamos se a jovem ganhava algum dinheiro para cuidar
da criança, ouvíamos respostas certas vezes positivas outras não. O interes-
sante, porém, era que o dinheiro não tinha o mesmo significado do que é pago
a uma babá para cuidar de uma criança, por exemplo, mas era, acima de tudo,
uma forma de manter um vínculo social e permitir uma troca mútua favores.

Com a ascensão do capitalismo e a mercantilização das relações sociais,
a convivência baseada na reciprocidade e troca, na lógica do “doar – receber
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– doar” descrita por Mauss (1974) ao analisar o kula, no qual as trocas não
têm a simples função de quitar uma dívida adquirida, mas um caráter sim-
bólico de estabelecer laços sociais, foi substituída por uma acentuada liber-
dade e individualização pautada em valores de mercado.

Na análise de Mauss (1974) em lugar de relações mercantilizadas
equacionadas por um valor monetário, tinha-se uma teia de relacionamentos
que se centravam em trocas simbólicas, no qual a dádiva gerava uma obriga-
ção (dívida), que unia aquele que deu e o outro que recebeu em uma teia
simbólica de relações, na maioria das vezes assimétrica, tal como as interações
entre vizinhos observada em Mata Escura, como se pode perceber na fala
desta jovem mãe: “[...] eu não, quando ela precisa de mim eu não faço? [...]
por que eu vou pagar?[...].”

É interessante pontuar que se em algum momento, injustificadamente,
uma das partes se nega a fazer um favor, há um abalo nas relações de reci-
procidade e no sistema de cooperação.

Com base nas informações obtidas sobre vizinhança, convivência e bairro
esclareceram-se como as redes sociais locais se estruturam e se ajudam para
superar as adversidades impostas pelo meio. Normalmente, os entrevista-
dos nem se dão conta do funcionamento dessas redes de cooperação,
supervalorizam os conflitos existentes, especialmente os decorrentes da fo-
foca e fazem breve referência às situações cooperativas, como se fossem algo
corriqueiro, cotidiano, minimizando a sua importância.

Durante o tempo de convivência no projeto, ainda que insuficiente para
propor conclusões generalizantes, pôde-se perceber que pesa sobre os jovens
de Mata Escura o estigma de fazer parte de uma comunidade situada no
mesmo local onde fora construída uma penitenciária. Ainda que boa parte
afirme que a presença da penitenciária não influencia diretamente sua vida,
eles não negam que a existência ali impacta na sua relação com os de fora.

O peso do estigma tem menos impacto na relação entre os moradores,
ao contrário do que ocorre com os não-moradores. Não se pretende com isso
considerar a Mata Escura como um espaço uniforme e afirmar que em todas
as ruas ocorre o mesmo tipo de interação entre vizinhos, (P.P.): “as ruas são
bem diferentes, as pessoas falam da rua e generalizam para o bairro”.

Ainda que estejamos falando de um bairro periférico, este, igual a qual-
quer outro espaço urbano, é fragmentado. Existem determinadas ruas onde
moram “pessoas de melhor condição” (Rua Direta e os condomínios fecha-
dos) e as ruas mais pobres (como a Invasão, o Inferninho), e nestas ruas o
nível de interação e ajuda entre os vizinhos são bem diferentes.
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As pessoas de melhor situação tendem a freqüentar lugares fora do bairro
e a interagir menos dentro dele. Enquanto que os moradores de áreas mais
pobres interagem mais entre si, brigam mais entre si e se relacionam por uma
rede simbólica muito mais forte e criativa. Metaforicamente, diríamos que
enquanto a classe média do bairro mantém portas e grades reforçadas, fe-
chadas; as populares preferem as portas entreabertas, ainda que com grades,
para estabelecer, pelo menos, um contato mínimo com o seu vizinho.

Independente dos níveis de interação influenciados pela condição
sócio–econômica do morador, cabe citar que mesmo nas ruas pobres há
uma diferença nos vínculos de vizinhança. Estes podem variar em fun-
ção, por exemplo, do tráfico de drogas, (J.P.) “A minha rua mesmo fica
deserta”, quando existem lugares (não especificados pelos jovens) em que
os traficantes favorecem a cooperação, até mesmo participando, ou em
outros casos em que eles inibem essa vinculação; da freqüência e conteú-
do das fofocas, entre outros fatores. Nota-se que as redes comandadas
pelo tráfico não se mantêm, apenas, através do uso da força, mas pela
existência de uma solidariedade mínima entre os moradores, (R.P.) “o
mau daqui é a bandidagem...a gente fala com os bandidos...” (E.P.): “Eu
falo por amizade mesmo”, (R.P.): “Às vezes a gente tem até consideração,
ajuda um ou outro”.

Novamente teremos que analisar elementos como confiança, reciproci-
dade e cooperação que constituem a liga básica das relações humanas se or-
ganizam e re-significam a convivência entre moradores, mesmo em situação
de vulnerabilidade, como as apontadas, (C.P.): “tem a união dos morado-
res... os traficantes também são unidos..., quando eu vim morar aqui tinha
um traficante, B., o nome dele, que emprestou dinheiro a outro, eles brinca-
vam no campo de futebol”

Ainda sobre a articulação das redes de tráfico, os jovens parecem con-
cordar ou aceitar certas regras. Essa aceitação se dá ora pela sensação de
impotência, ora pelo entendimento da importância destas regras, (C.P.): “dois
primos meus morreram por causa de débito!”, (T.P.): “você pega uma pedra
de craque, é cinco conto. Eu te dou um prazo, se você não pagar, ele vai até
sua casa ou pega algo de valor, ou vai diretamente à pessoa que você gosta se
não paga mata...os traficantes tem que prestar conta do dinheiro, ele compra
a droga na mão de alguém, se ele não cobra quem vai morrer é ele”

Os jovens apontam que a omissão frente ao tráfico se dá pela
incredibilidade da policia, enquanto instituição mantedora da ordem e medo
de por em risco sua integridade física e de sua família, (R.P.): “a polícia é a
pior coisa que tem! Os moradores são bem melhor!”, (C.P.): “não adianta
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pedir ajuda a polícia se eles também são bandidos”. Por outro lado, o trafi-
cante pode ser reconhecido como alguém familiar (amigo de infância, vizi-
nho), ou, como mais raramente apontado, como responsável pela criação de
uma rede de solidariedade, de fundo paternalista, sustentada pelo tráfico
que gera uma dívida e coercitivamente influencia as pessoas a se aliarem,
pelo menos, se omitirem diante dela.

Para entender as ambivalências e paradoxos que permeiam a realidade
brasileira, que, a princípio se mostraram semelhante à encontrada na Mata
Escura, aparentemente avessa ao pilares básicos no qual se apóia a democra-
cia ocidental liberdade, igualdade e fraternidade, é necessário rediscutir al-
guns conceitos-chave.

O ponto de partida é pontuar as considerações durkheimianas sobre o
tema. Para o autor, a solidariedade social é um fenômeno moral que por si só
não se presta à observação exata. Nas palavras do autor: “[...] É uma virtualidade
intangível que não se abre a observação” (DURKHEIM, 1989 p. 83), esta de-
pende de condições sociais exteriores que as traduza e as torne possível.

Durkheim (1989) afirma que a divisão social do trabalho assume papel
fundamental nas sociedades capitalistas complexas. Em outras palavras,
quanto mais especializadas forem as sociedades do ponto de vista do traba-
lho, mais interdependente se tornam os indivíduos. Nesse sentido, todos nós
estamos imersos numa teia de relações que envolvem o pessoal e o impesso-
al, o conhecido e o desconhecido. Ou como o enunciado, a esfera da casa e da
rua, e por conseqüência, o seu intermediário, onde o pessoal e o impessoal se
cruzam, a vizinhança.

O autor vincula o grau de solidariedade à existência de normas jurídi-
cas. Entretanto, os grupos podem criar regras e normas que extrapolem as
normas jurídicas, ou mesmo, que sejam contrárias a elas, como a cooperação
com o tráfico ou redes ilegais.

Reis (1995) diz que há um custo de associação; assim a depender dos
riscos calculados em associar-se ou não se associar aos valores coletivos pode-
se notar o grau de cooperação entre os indivíduos. Esse mesmo cálculo pode
ser pensado em relação às redes pelas quais se articulam o tráfico de drogas
em Mata Escura, assim como a omissão e o descrédito no Estado, com Insti-
tuição mantenedora da paz e da ordem.

Outra explicação para desafeição pelas grandes instituições sociais pode
ser encontrada em Maffesoli (2000). Segundo o autor, nos grandes centros
urbanos está existindo cada vez mais um reagrupamento dos indivíduos em
torno de microtribos. Esses indivíduos estariam buscando novas formas de
solidariedade, que não podem ser encontradas nas grandes instituições soci-
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ais, daí, decorre do fato das reuniões da associação do bairro serem restritas,
com poucos participantes, pois as pessoas se articulam buscando formas
imediatas de resolver seus problemas e vêem discussões deste tipo, como
perda de tempo, que não levará ninguém a lugar nenhum.

Segundo Laniado (2001), o substrato da solidariedade social, a confian-
ça, é dado pelo ambiente social, através das normas e valores compartilha-
dos. Complementa que do ponto de vista da gênese, a confiança se baseia
nas relações sociais mais simples, assumindo papel estruturante com o
favorecimento de formas de organização cooperativas. Em inúmeras conver-
sas com moradores ficou claro que a confiança se dá quando se tem um sen-
timento de pertencimento. As pessoas que afirmaram não gostar do bairro,
ou que só citaram os pontos negativos de Mata Escura, normalmente, não
participam mais intensamente dessa teia de relações com os vizinhos, se en-
quadram, portanto, no perfil daqueles cuja relação está restrita aos breves
cumprimentos, mas nem por isso estão inumes das especulações e elabora-
ção de fofocas a seu respeito.

Cabe pontuar que o sistema de reciprocidade não é uma relação equili-
brada entre doador e receptor, apresentando, por vezes, inúmeras assimetrias.
E assim, como Elias e Scotson (2000) encontraram em Wiston Parva assimetrias
de poder entre moradores, não-moradores; os antigos e os recém-chegados;
os mais jovens e os mais velhos podemos perceber a mesma disposição dos
moradores de Mata Escura.

Para Heller (1998) a solidariedade é um campo de interação, esta pode
estar voltada tanto para o bem, quanto para o mal. Nesse sentido, comunida-
des com elevados índices de delinqüência e uma baixa predisposição aos
valores democráticos teriam formas de organização solidária peculiar,
centradas em valores e normas, às vezes, desviantes, das normas jurídicas a
qual estão submetidas.

Da Matta (1991) ao mostrar os tênues limites entre as esferas da casa e
da rua, deixa claro como elementos culturais interferem na relação público-
privado, entre o custo de associar-se aos valores coletivos gerais e aos valo-
res compartilhados por grupos reduzidos e garantir seus interesses imedia-
tos, (T.P.): “lá onde eu andava se um ladrãozinho levasse uma roupa a gente
dava um tiro na mão”. Estes interesses são variáveis, passam desde necessi-
dades de segurança, inibindo os assaltos entre aqueles reconhecidos como
moradores à mutirões para levantar uma casa, bater uma laje. Todos esses,
porém, centram-se em valores compartilhados por determinada “tribo”, per-
passando pelo caráter simbólico do agrado, ou no seu extremo, do uso da
força, como os linchamentos dos ditos “ladraozinhos”.
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É sabido que a sociedade brasileira baseada na cultura da satisfação do
“eu” primeiramente, acaba por impedir que o sentimento de confiança, coo-
peração e reciprocidade se proliferem em termos macro-sociais, mantendo-
os restritos a esfera familiar.

Por outro lado, a ineficiência das Instituições ajuda a fortalecer os laços
na esfera do familiar. Já que enquanto indivíduo, retomando um conceito de
Da Matta (1991), o cidadão é tratado como mais um e está sujeito a todos os
trâmites burocráticos necessários para obter determinado bem ou serviço,
fato que o transforma em Ser comum. Contrariamente, enquanto pessoa, é
conferido ao cidadão status superior que o distingue de uma massa e lhe
atribui caráter especial e extraordinário, facilitando a não realização ou ace-
leração de alguns trâmites.

Resumidamente, se enquanto pessoa é mais fácil obter ganhos na teoria
das vantagens cotidiana, as pessoas irão então fortalecer relações no âmbito
do familiar, especialmente através das trocas simbólicas, reforçando a di-
mensão da pessoa em contraposição a do indivíduo.

Nesse sentido, o agrado que se dá a vizinha que trabalha no posto de
saúde, aquela que toma conta do seu filho, seja levando um pedaço de bolo
da festa, dando-lhe uma lembrancinha, é um mecanismo de colocar-se en-
quanto pessoal e estabelecer relações mais estreitas, a qual se espera que um
dia seja recompensado, ainda que os mecanismos compensatórios não seja
eqüitativos.

Se analisarmos a interação entre os vizinhos de Mata Escura pelos os
parâmetros de positividade ou negatividade, tomando de empréstimo o con-
ceito de Heller (1998), perceberemos que a necessidades de garantir os inte-
resses imediatos favorece a cooperação a nível micro-social, em detrimento
da cooperação global. No entanto, deixaremos de analisar as formas de soli-
dariedade criativamente inventadas, como a relação a partir do agrado, que
abrange desde o cuidar do filho do vizinho à formação de multirões para
“bater” uma laje, em detrimento de elaborar um esquema mensurável de
positividade para esses arranjos.

Enfim, as relações que se estabelecem entre os moradores de Mata Es-
cura, sejam elas mais ou menos cooperativas e engajadas com os valores ge-
rais de uma sociedade democrática ocidental, representam formas cotidia-
nas que moradores de bairros populares se articulam, convivem e interagem.
O engajamento ou não dessas formas de cooperação com o que se espera que
seja a postura de indivíduos de uma sociedade capitalista contemporânea
revela um paradoxo há pouco observado pelos cientistas socais: paralelo a
uma cultura de massificação há um esforço para afirmação do “eu”, enquan-
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to pessoa, pertencente a um determinado grupo possuidor de um sistema de
crenças e valores.

Boudin (2001) chama atenção para o movimento de redefinição dos
sistemas de pertença, isto é, da mesma forma que aqueles que detêm o
capital criaram mecanismo para expulsar os maus vizinhos, elevando o
valor da terra, os despossuídos ou menos favorecidos criam seus própri-
os sistemas de pertença incluindo uns e excluindo outros, de forma a ga-
rantir a concretização de necessidades imediatas, por meio de articula-
ções cooperativas.

Conclusão

A convivência em Mata Escura nos possibilitou observar como se da-
vam as relações entre vizinhos e a importância destas para a vida dos mora-
dores. É interessante pontuar que ao se trabalhar com comunidades ditas em
situações de riscos sociais ou vulneráveis, seja pelos altos índices de violên-
cia ou pela grande adesão à criminalidade, parece certo encontrar em campo
um verdadeiro estado de barbárie.

Engana-se aquele que acredita que esta comunidade se mantém exclu-
sivamente pelo uso da força. Ao contrário, pudemos observar a existência de
mecanismos de vinculação e ajuda mútua, muito semelhante aos encontra-
dos em sociedades simples, nos quais seus participantes, mesclada às impo-
sições capitalistas de impessoalidade e do ter, numa sociedade de consumo,
fazem vir à tona outro tipo de associação, na qual o ser se realiza diariamente
nas relações interpessoais com a vizinhança, fazendo emergir outra dimen-
são da vida cotidiana.

Na dimensão do ser ou do sendo com os outros, a vizinhança foi
costumeiramente ressaltada, seja nas manifestações em prol da construção
de mais espaços de sociabilidade, seja pelas manifestações de amor ao bair-
ro, normalmente associadas às redes de relações pessoais construídas com
os vizinhos. A relação entre vizinhos é, portanto, uma relação diária, não
banal, que constrói laços de afetividade e/ou pertencimento a um lugar e às
pessoas que nele estão inseridas, sendo válido perceber como, em meio às
adversidades, os indivíduos são capazes de cooperar e, criativamente, se or-
ganizar para garantirem um mínimo necessário à sobrevivência e convivên-
cia coletivas.
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A representação dos medos: a plasticidade das
emoções

Patrícia Smith
Nádia Souza Dias

O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido
[...]. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são
guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles
são apenas ferramentas que usamos por sua função prá-
tica. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes de
ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fa-
zer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. Os olhos não
gozam... Mas, quando os olhos estão na caixa dos brin-
quedos, eles se transformam em órgãos de prazer: brin-
cam com o que vêem, olham pelo prazer de olhar, que-
rem fazer amor com o mundo (ALVES, 2004).

Em sintonia ao escrito de Rubem Alves, o trabalho realizado com os
jovens de Mata Escura foi para nós um aprendizado do olhar. Para o traba-
lho de pesquisa-ação, para o desenvolvimento da sociologia da proximidade
e de intervenção, os nossos olhos não puderam permanecer na caixa de ferra-
mentas das tradicionais técnicas de pesquisa. Tiveram sim que vagabundear
nos espaços diferenciados de nossa cidade marcados pelo abandono, nas his-
tórias de vida e nos depoimentos de jovens que habitam estes lugares, colhi-
dos nos grupos focais, entrevistas e oficinas de arte, a buscar o sensível, dan-
do vez ao encantamento, na relação que se constrói com o outro e quando
este encontro permite ver melhor a si mesmo.

Também, em aproximação com o texto do italiano Ítalo Calvino, quan-
do este autor ilustra as narrativas de Marco Polo a Kublai Khan, na experiên-
cia de seu personagem a visitar Tamara – a cidade símbolo - e ao sair desta,
num continuo, o vislumbre das representações de formas infinitas em ele-
mentos que têm suas configurações a partir do que é volátil, a busca por um
olhar que ao ver reconhece símbolos e se faz consciente, portanto, de que o
que se tem visto é ao mesmo tempo revelador e encobridor de aspectos da
realidade:

Caminha-se por vários dias entre árvores e pedras. Rara-
mente o olhar se fixa numa coisa, e, quando isso aconte-
ce, ela é reconhecida pelo símbolo de alguma outra coisa:
a pegada na areia indica a passagem de um tigre; o pân-
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tano anuncia uma veia de água; a flor do hibisco, o fim
do inverno. O resto é mudo e intercambiável - árvores e
pedras são apenas aquilo que são.

Finalmente, a viagem conduz à cidade de Tamara. Pene-
tra-se por ruas cheias de placas que pendem das paredes.
Os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que sig-
nificam outras coisas: o torquês indica a casa do tira-den-
tes; o jarro, a taberna; as alabardas, o corpo de guarda; a
balança, a quitanda. [...].

[...] O olhar percorre as ruas como se fossem páginas es-
critas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você
repetir o discurso, e, enquanto você acredita estar visi-
tando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes
com os quais ela define a si própria e todas as suas par-
tes.

Como é realmente a cidade sob esse carregado invólucro
de símbolos, o que contém e o que esconde, ao se sair de
Tamara é impossível saber. Do lado de fora, a terra esten-
de-se vazia até o horizonte, abre-se o céu onde correm as
nuvens. Nas formas que o acaso e o vento dão às nuvens,
o homem se propõe a reconhecer figuras: veleiro, mão,
elefante [...] (CALVINO, 1990, p.17-18).

Sensibilidade e consciência sobre o que se vê ou a visão comprometida
em reconhecer o jogo que se revela e se esconde a partir da illusio, em formas
de captura que lidam com os interesses dos indivíduos na importância ou
insignificância que se atribui ao que se vivencia, ao que se realiza e constrói
coletiva ou individualmente e no que se coloca ou não enquanto manifesto
(BOURDIEU, 1996).

Nesse sentido, tem-se o raciocínio sobre a necessidade de manter o olhar
voltado as próprias práticas – ou num aspecto mais amplo, sobre a proposta
de intervenção – pensando-as nas circunstâncias decorrentes da convivência,
na constituição de um circuito prático-analítico entre o que é proposto, reali-
zado, analisado e reelaborado, pelos indivíduos e neles próprios, de efetivação
no ato do fazer e de implicação no instante seguinte. Em relação a esta idéia,
Castoriadis (1982, p. 95-96) argumenta:

a teoria não podia ser dada previamente, pois ela emerge
constantemente da própria atividade. Elucidação e trans-
formação do real progridem, na práxis, num condiciona-
mento recíproco. É exatamente esta dupla progressão que é
a justificação da práxis [...]; porque, para a práxis a ultima
instância não é a elucidação e sim a transformação do dado.
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1 Denominados olhar-estético a experiência de ver e sentir o mundo estando no mundo,
consciente de que a criação de imagens, visões ou sentidos é extraída do experimento do
eu (subjetivo), por meio do eu/corpo (objetivo/ concreto), na relação com o mundo.

A ação dialógica ou a utilização do olhar-estetico1 – ambivalente por-
que sensível, critico e consciente; porque olha o mundo e olha a si mesmo
como um reflexo ao espelho – torna-se aplicável e aplica-se por meio de uma
metodologia que permite ter em mente alguns elementos de ordem
epistemológica (princípios, fundamentos, representações, valores, preconcei-
tos...), na qual são incorporadas reflexões sobre o cotidiano, as emoções e as
diversas realidades dos agentes sociais analisados e dos próprios práticos de
pesquisa, na confrontação entre lógicas, saberes, práticas e realidades dife-
renciadas, ou seja, de circunstâncias e existências. Do embate é possível reco-
nhecer limites de compreensão e ainda novas possibilidades, “o que não se
deixa reduzir ao simples decalque materializado de uma ordem racional pré-
constituida, em outros termos, o próprio real e não um artefato estável, limi-
tado e morto” (CASTORIADIS, 1982, p. 96).

Nesta proposição, o que não é mensurável foi eleito por nós como obje-
tivos a serem alcançados, ou seja, a identificação de elementos que façam
diferença numa proposta para a mudança de percepção do ser-no-mundo,
do estar-no-mundo e sentir-o-mundo dos agentes envolvidos. Além disso, a
constatação de que esse tipo de metodologia transforma a percepção e a con-
duta tanto do pesquisador/interventor quanto do pesquisado/multiplicador,
sendo que o próprio registro destas notas é, por natureza, parcial, não con-
clusivo, enquanto é também elemento de pesquisa e exercício para novas
reflexões.

Ainda no momento deste escrito questões de implicação na pesquisa
não foram de todo visualizadas. Culmina-se, portanto na construção de um
texto a tentar considerar aspectos que não se opõem ou negam; inferidos a
partir de circunstâncias vivenciadas na concretude do cotidiano e das rela-
ções pessoais, e que assim apenas complementam ou somam na análise de
determinada realidade.

Campo paisagem: por onde os olhos passeiam!

Caracteriza a nossa sociedade a necessidade de visualizar o palpável
e/ou quantificável. A busca por números é uma constante no que tange à
resolução de problemas relacionados à juventude (desemprego,
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2 Esta autora usa como argumento os resultados de pesquisa realizada na Cidade de Deus
(um conjunto habitacional da COHAB no Rio de Janeiro, que serviu de cenário para um
dos filmes brasileiros que tem como mote a denuncia à explosão da violência urbana),
indicando que neste lugar o número de pessoas envolvidas nas diversas atividades ilíci-
tas era muito menor do que se dizia. Segundo o levantamento feito, algo em torno de 1%
da população total do conjunto.

marginalidade, defasagem escolar etc.). Deriva daí, também, o imperativo
de localizar socialmente e espacialmente os lugares considerados violentos.
Os moradores dos lugares com alto índice de violência são por fim estigma-
tizados, ao passo que tentam livrar-se do estigma acobertando-o, posto que
os repertórios de violência são também incorporados pelos agentes que habi-
tam os lugares violentos (GOFFMAN, 1988).

Situação que não se dá gratuitamente. Primeiro, porque eles também
integram a illusio, na qual as idéias socialmente prevalentes formatam um
jogo “de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas
objetivas do espaço social” (BOURDIEU, 1996, p. 139), disseminando concei-
tos e representações que passam a estar compartilhados, num entendimento
tácito e presumível que se faz generalizado e reproduzido inclusive por aque-
les que poderiam testemunhar com maior propriedade contra conceitos pré-
determinados, estabelecidos, ou sugerir outros textos.

O locus da violência ou o lugar violento – lugar-alvo – tomado pelo sa-
ber comum como um “campo minado” e espaço de evitação ou pelo saber
científico enquanto lugar para o qual converge a curiosidade investigativa
tem sido mal compreendido ou caracterizado insuficientemente a partir do
binômio pobreza x violência, ainda por uma constatação anterior, verificada
no contexto urbano “onde os pobres figuram simultaneamente como prota-
gonistas dos crimes violentos e como suas vítimas preferenciais” (ZALUAR,
2004, p. 218).

Para além desta premissa, Zaluar (2007) observa que é necessário “ul-
trapassar a argumentação simplista do determinismo econômico que faz com
que se pense que toda a questão da violência e da criminalidade possa ser
explicada apenas pela pobreza e pela desigualdade”. Complementando esta
idéia a autora salienta:

Convém não esquecer que, apesar da enorme desigual-
dade neste país, pouquíssimos são os jovens pobres que
seguem a carreira criminosa, exigindo assim um entendi-
mento especial que considere o contexto social mais pró-
ximo de suas ações, tenham eles maior ou menor contro-
le sobre elas [...].2
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3 Neste mesmo livro são várias as referências, distribuídas entre as linhas dos artigos que
o compõem, que dizem das variações de entendimento sobre motivações e conseqüênci-
as da violência, alguns na citação de elementos encontrados a partir do discurso dos jo-
vens que participaram dos grupos focais propostos pelo projeto de pesquisa do qual de-
rivam estes escritos, ou ainda de idéias retiradas de textos de outros autores. Podemos
destacar de forma resumida algumas dessas noções: violência para obtenção de bens
materiais, visando garantir o “consumo orgiástico” e, em última instância, a produção
generalizada; violência como instrumento para garantir o status, “por afirmação, por vi-
sibilidade, pela valorização do ego”, ou seja, “como estratégia de auto-afirmação”; vio-
lência institucional e institucionalizada justificada pela fragilidade das estruturas de co-
esão social e garantidoras da ordem (Família, Estado, Justiça); ou aquela favorecida pelo
etos da “hipermasculinidade” que ultrapassa a idéia de classe social, como forma de “tor-
nar mais complexa a análise dos contextos sociais amplos e locais para entender por que
cada vez um maior número de jovens (de todos os estratos sociais) incorpora práticas
sociais que os tornam predadores do próximo“ (ZALUAR, 2004, p. 258).

4 Tem-se aqui o entendimento da violência enquanto expressão que resume um estado de
negligência institucional e institucionalizado, na interconexão de aspectos políticos, econô-
micos e culturais, que evidencia o abandono material e simbólico de áreas físicas e de pes-
soas que têm nestes espaços seus locus de atuação, que diz do não reconhecimento social
do outro, ao mesmo tempo em que o inviabiliza.

Desde o início discuti teorias que vinculam a pobreza e a
criminalidade, ou que explicam uma pela outra, nos mol-
des do determinismo, bem como as que consideram a
criminalidade uma forma de resistência à ideologia do-
minante, tomando por base a proteção que os criminosos
dariam aos favelados e pobres em geral, e a oposição à
polícia, como era a voz corrente então (ZALUAR, 2004,
p. 257).

Não se trata, obviamente, de minimizar a violência e a amplitude de
suas expressões e motivações,3 mas em compreendê-la em suas conseqüênci-
as, principalmente para os espaços da nossa cidade já marcados pelo aban-
dono, nos quais são vivenciadas precariedades e ausências de elementos es-
truturais básicos, tais como habitação, saúde, lazer, emprego, renda, alterna-
tivas, segurança, etc, que em si se configuram enquanto circunstâncias de
violação de direitos. Esta concepção é estruturante da análise da Sociedade
do Medo. São, pois, os lugares pobres os lugares da violência4, guardando a
complexidade de entendimento sobre o termo, antes ainda que os números
oficiais, os jornais, as revistas, os filmes, ou demais instrumentos das estru-
turas comunicacionais e/ou informacionais de massa, revelem estas confi-
gurações.

A constatação nos permite refletir sobre agravantes das conseqüências
sociais da situação instalada. É ainda Zaluar (2004, p. 257) que nos esclarece
sobre isto:
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5 Consideramos os jovens de Mata Escura múltiplos em suas realidades, maneiras de
pensar, sentir e agir e semelhantes por compartilharem das mesmas angustias no que
tange ao desemprego, a violência e a formação escolar deficiente.

afirmar a associação entre pobreza e criminalidade, en-
tre pobreza e violência, leva a um claro viés que reforça
a discriminação contra os pobres, tanto das instituições
encarregadas de reprimir o comportamento considera-
do criminoso, quanto no imaginário da população em
geral.

Outra derivação mais próxima seria também uma espécie de miopia
sobre práticas violentas ou criminosas que permanecem encobertas, a exem-
plo dos crimes denominados pela expressão “de colarinho branco”, onde os
agentes envolvidos – juízes, banqueiros, comerciantes, deputados, senado-
res e governantes – não obstante à gravidade de suas ações, beneficiam-se
desse obscurecimento.

Olhar os espaços de pobreza tomando-os prioritariamente como lugar
violento guarda também outras implicações no que concerne à relação do
que se vê e do que se encobre. Referimo-nos ao obscurecimento ou
invisibilidade de aspectos que ao serem considerados passariam a, de algum
modo, ser decisivos na percepção das circunstâncias vivenciadas, de com-
prometimento direto na forma de conceber estes espaços e seus habitantes,
na interconexão com outras realidades, na influência de lógicas diferencia-
das, emergindo elementos subjetivos de interferência em alternativas de
mudanças representacionais e/ou simbólicas, legitimando-os para a compo-
sição de propostas mais sensíveis de atuação, e por isto mesmo, talvez, mais
ampliadas.

Conviver, pesquisar e agir: (re)arranjos no sentido da
transformação social

O projeto de pesquisa/intervenção na linha de Redução de Danos Soci-
ais em bairro com elevado índice de risco social para a juventude foi pautado
nos princípios da arte-educação, levando em consideração o capital social
dos jovens múltiplos e semelhantes,5 daí a necessidade do envolvimento efe-
tivo com os jovens e entre eles.

A partir dos primeiros contatos surgiram várias inquietações em rela-
ção ao andamento da pesquisa-ação: como entender cada um dos agentes
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6 Gauthier (1997), utilizando-se de Castoriadis (1982), define imaginário como a capaci-
dade incessante e indeterminada de conceber, produzir, construir e inventar e referindo-
se a Postic a respeito de ser esse elemento o dinamismo gerador nas relações sociais, “que
tem o papel de suprir uma falta e de neutralizar os efeitos da experiência vivida, e até
exorcizá-los. [e que] surge quando funciona o jogo do possível em relação ao real” (POSTIC,
1993 apud GAUTHIER, 1997, p. 70), afirma que é através do desejo de cada pessoa em ser
reconhecida em sua singularidade, condição assegurada pelo imaginário, que se tem a
possibilidade de acolhimento de todos, em suas diferenças.

7 Outras categorias analíticas, de maior espectro, que se confrontam no experimento tam-
bém podem ser consideradas: neutralidade e cultura; objetividade e subjetividade; o visí-
vel e o invisível; questões sobre a credibilidade dos sentidos (enganos, sonhos, ilusões e
alucinações); e as diferenciações entre os objetos do mundo e os objetos da ciência.

sociais, participantes do projeto? Entendê-los em esferas mais pessoais e/ou
individuais? Entendê-los como um elo dentro de um emaranhado de ações e
fatos que geram conseqüências para o projeto? Para a sociedade? Como agir
diante da multiplicidade de ser-estar-no-mundo destes indivíduos? Como
promover possibilidades de convivência? No viver-com se estabelecem nor-
mas para uma vivência coletiva igualitária ou se deve partir da
heterogeneidade do grupo para construir as disposições sociais/culturais que
permitem uma convivência mais participativa?

A preocupação com o coletivo, com o questionar e o não reproduzir as
lógicas de modelos prevalentes que são de exclusão, mantendo as considera-
ções sobre expressões e investimentos individuais, foi priorizada.6 Serrão e
Baleeiro (1999, p. 27) ao falarem da importância da formação do vínculo en-
tre o educador comunitário e os adolescentes de periferias sintetizam:

[...] o trabalho com jovens se pauta mais na construção de
um vínculo de caráter libertador, fundamentado na con-
fiança e no respeito, do que em discussões formais sobre
temas objetivos. Libertador é o vínculo, é a relação que
permite a expressão das questões pessoais sob as mais
variadas formas, que possibilita a descoberta de que é
possível somar diferenças, que garante a existência do
individual dentro do coletivo, que viabiliza a percepção
das contradições pessoais e grupais e a construção de
novos caminhos.

Lidando com noções que se colocam como determinantes na convivên-
cia – igualdade e diferença, homogeneidade e heterogeneidade, aderência
ou divergência, liberdade e coação mediação/diálogo e conflito, entre ou-
tros7 – numa proposta de envolvimento que transforma as relações e implica
na concepção e na possibilidade de pesquisa e na diferenciação entre obser-
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vação e experiência, põe em xeque a figura do pesquisador em seus pressu-
postos de distanciamento.

A elaboração desenvolvida nesses moldes permite considerar também
o sentido de “conhecer”, em definição e tipos de conhecimento para todos os
envolvidos na proposta. No espaço de liberdade, quais aquisições cada agente
pode e deve alcançar? Em quais direções? As respostas mais diretas vêm a
partir do que não está dado, quando as dificuldades e limitações de compre-
ensão e ação dos práticos-pesquisadores comunitários e dos jovens
pesquisados, em condicionamentos e cerceamentos produzidos ao longo da
vida de cada indivíduo coletivizado, tornam-se evidentes.

Nos grupos focais e na convergência dos temas desenvolvidos (traba-
lho, família, violência, convivência e meu bairro), identificamos uma varie-
dade de interpretações, mas numa análise mais refinada sobre o que está
elaborado, tem-se a percepção sobre a repetição de algumas abordagens, dos
discursos, dos símbolos e representações, culminando nas noções de precari-
edade, de violência, de barreiras sociais, que se por um lado parecem dizer
de uma completude em suas ausências, encarnam um vazio de símbolos,
portanto, um vazio de sentidos, que digam do diferente e de outras possibi-
lidades.

A redundância verificada pode conduzir a um lugar comum para o qual
o olhar novo deve estar atento: contra o olhar viciado, contra a miopia. Nesta
constatação diz-se das limitações das lógicas de ação ou modelos que se ali-
mentam da/na reprodução. Todavia, é partir disto, do experimento confron-
tado, ou seja, da práxis, que se pode pensar o papel da repetição, identifican-
do-a como elemento revelador.

Paradoxo posto. Conhecendo que o que se vê e o que se ouve, para além
do que é interpretado e produzido, é “guiado” pelo corpo social, pode-se
indagar: o que se fala? O que se ouve? O que não se diz? O que se registra? O
que se torna inaudível? E não exatamente pelo que se diz, mas considerando
suas repetições, e quando se compara com outras formas de dizer, para quem
diz, como diz, por que diz, em suas determinações, tem-se a visão clara de
que há um código, anterior, estabelecido, “infra consciente”, “fundado na
cumplicidade ontológica entre o habitus e o campo”.  Com estas e outras pa-
lavras Bourdieu (1996, p. 43-44) explica ao tempo em que justifica:

De fato, essas antecipações pré-estabelecidas, espécie de
induções práticas fundadas na experiência anterior, não
são dadas a um sujeito puro, a uma consciência
transcendental universal. Elas são criadas pelo habitus
do sentido do jogo. Ter o sentido do jogo é ter o senso
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8 Sob coordenação do sociólogo Gey Espinheira, o projeto recorre à estética sociológica
como princípio teórico fundamental o que se pode também denominar de sociologia de
proximidade ou, na expressão de Wacquant, sociologia carnal; por fim poderíamos con-
cluir como denominação de sociologia mundana.

9 O projeto de pesquisa-ação previu a realização de curso, no total de 180 horas, ofereci-
do aos jovens previamente selecionados, ministrado em oficinas de arte-educação, em
atividades experimentais ligadas ao Teatro, à Dança, à Música, às Artes Plásticas e à
Literatura.

histórico do jogo. Enquanto o mau jogador está sempre
fora do tempo, sempre muito adiantado ou muito atrasa-
do, o bom jogador é aquele que antecipa, que está adian-
te do jogo. Como pode ele antecipar o decorrer do jogo?
Ele tem as tendências imanentes do jogo no corpo, incor-
poradas, ele se incorpora ao jogo.

São as atividades “diferenciadas” ou “diferenciais” do projeto,8 princi-
palmente aquelas ligadas à arte-educação, que auxiliam no processo de
desvelamento, compreensão e confrontação deste código, mesmo no que pode
ser colocado enquanto funcionalidade: “A arte só aponta o além do que se
deixa ver. [...], tem por única função fazer-nos passar do visível ao invisível,
da aparência das coisas a sua pura essência” (MAFFESOLI, 1996, p. 72).

A arte-educação, no sentido da aplicação ou reelaboração de lingua-
gens de outros campos e na utilização de instrumentos específicos, possibili-
ta a vivência e a compreensão do mundo por uma lógica e/ou perspectiva
sensível, contra utilitarista, baseada na experimentação. Da realização de ati-
vidades propostas no cronograma do curso9 tem-se a aproximação com ele-
mentos de um fazer de natureza diversa, subjetiva, sensorial – no uso do
corpo, no fazer-sentido com o corpo, na interação entre o sentir-psicológico,
o sentir-ação, e o sentir-saber, e quando é útil recordar “que o sensível,
longamente estigmatizado pode ser um fator de conhecimento. Não se deve,
aliás, esquecer que os que se dizem e se querem ‘positivos’, não podem fazer
totalmente abstração de seus fantasmas, situações sociais, ou pessoais, coisas
em que intervêm, em boa parte os sentidos. A partir daí, integrar o sensível
na análise social é dar prova de lucidez” (MAFFESOLI, 1996, p. 73).

O olhar-estético permite notar diferenças: entre uma lógica/modelo/
práticas instrumentais e positivistas e uma lógica/modelo/práticas sensí-
veis; entre os instrumentos de pesquisa ou de ação (grupos focais e as ofici-
nas de arte), com implicações nos resultados alcançados; permite ter consci-
ência de que por conta de cada forma de interação, com seus elementos cons-
tituintes particulares, as respostas e/ou inferências serão sempre especiais.
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10 Os temas previamente definidos para serem trabalhados no curso abrangiam os se-
guintes títulos: Ética, Direitos iguais e Direito à diferença; O trabalho; O Lugar; “Casos
escabrosos”; culminando com a temática propositiva “Vamos fazer um projeto!”.

Oficinas de arte-educação como instrumento de pesquisa e
experimento diferenciado

Como apresentado em outras partes deste livro, as temáticas sugeridas
no curso eram trabalhadas nas várias linguagens artísticas, em atividades
que propunham o conhecimento, a leitura, a interpretação, a invenção, a pro-
dução, o registro, e a livre expressão.10 O envolvimento dos jovens nas ofici-
nas de artes plásticas, dança, literatura, música e teatro foi marcado, em prin-
cípio, por vergonha e por inadaptação.

Os jovens, inicialmente, se sentiam incapazes de desenvolver as ativi-
dades propostas pelos arte-educadores e ainda consideravam “tudo uma
maluquice!”. Também porque havia uma expectativa em relação ao formato
do curso, o que passou a estar manifesto, entendido como condizente ou
mais semelhantes aos modelos oferecidos em maior prevalência pelas insti-
tuições que lidam freqüentemente com este público. Esperavam assim ativi-
dades de caráter profissionalizante, que ensinariam um ofício ou transmitiri-
am conhecimentos mais próximos aos conteúdos de educação formal, mes-
mo que soubessem da curta duração da proposta.

Na execução das atividades das oficinas de arte que aqui estarão des-
tacadas (literatura e artes plásticas), em dois momentos diferenciados a
servirem de exemplos, tivemos o envolvimento de mais de 30 jovens, en-
tre 16 e 24 anos, a trabalharem “casos escabrosos”. Eles conhecem do tema.
Relaciona-o com outros textos e acontecimentos, identificam-no em seus
sentimentos e reflexões sobre o lugar onde vivem: o bairro, a cidade, o
país.

Na oficina de literatura do dia 31 de agosto de 2007, o texto Uma noite
terrível de Gey Espinheira e o quadro Guernica de Pablo Picasso (1937). Ele-
mentos das duas peças foram destacados, interrogados, cruzados, no senti-
do de possibilitar a abordagem da temática, seu tratamento e análise, além
da construção de um diálogo entre os jovens. No texto escrito, o que aparece
enquanto elementos de ficção para delinear a narrativa de fato real – recurso
de imaginação utilizado pelo autor – ilustra e dimensiona por meio das figu-
ras monstruosas descritas, elementos e significados em/de paridade com
momentos de horror, de fúria e de injustiça:
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Assim estavam todos naquela noite morna quando se deu
o estrondo e os seres horrendos irromperam e lançaram
fogos de seus olhos, trovões de suas bocas e raios de suas
mãos. [...]. Denilson foi agarrado pela primeira gárgula e
gritava, os outros dois, sem nada falar, olharam com olhos
espantados que logo foram fechados pelo fogo que vinha
das mãos dos anjos infernais que levavam Denilson para
o inferno com eles, a implorar que o deixassem, que não
o matassem. Mas eram anjos infernais e vingadores, não
eram humanos, tinham asas pontudas, garras afiadas, e
suas cabeças eram como de lagartos, sem face, sem ore-
lhas, só boca e olhos chamejantes. Vociferavam, gritavam
insultos, obscenidades em meio a trovões e raios
(ESPINHEIRA, 2007).

Na tela, o outro elemento de comparação, tínhamos o simbolismo de
Pablo Picasso a ilustrar em imagens a destruição de Guernica. Elementos e
significados destacados pelos jovens da Mata Escura compõem possibilida-
des de interpretação da figura. É assim que uma das jovens imagina: “a lâm-
pada acesa deve ser para clarear aquela escuridão; alguns braços de pessoas
devem dizer de pessoas no chão, muitas delas frustradas; pessoa com corpo
torto e braços para cima, com fisionomia de sofrimento; esta pessoa deve
estar tentando se erguer, mas não está conseguindo, talvez pelo sofrimento.
Ela está em pânico; e as sombras são as frustrações, os medos das pessoas”
(B.C., 23 anos).

Formas de expressão diferentes – texto escrito em prosa (conto) e texto
imagético (obra de arte) –, numa inter-relação.  As análises dos próprios jo-
vens, na construção de textos comparativos, apresentam:

O texto ‘Uma noite terrível’ é um texto bastante interes-
sante e cheio de cenas incríveis. Mostra a cena de uma
mulher guerreira, que vive com seus quatro filhos, sendo
que para três deles acontece um sofrimento. O que pude
comparar entre o texto e o desenho, e o que vejo em co-
mum, é a guerra, as sombras, os monstros e a mãe deses-
perada. Acho que estas figuras têm a ver com a história
de Elvira (B.C., 23 anos).

Essa história não é muito estranha não. Não porque eu já
a tenha lido, mas porque são coisas que acontecem no dia
a dia. Não se compara o mal, mas podemos dizer que o
anjo com grandes garras que solta fogo pelas mãos, que
tinha asas pontudas e cabeça como lagarto, são os crimi-
nosos que estão em busca de vidas para tirar, que estão a
fim de violência e matam sem parar. A figura também
diz da violência, da guerra. A violência é conseqüência
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11 A oficina dos Medos em Arte e Literatura, realizada no dia 14 de setembro enquanto
atividade arte-educativa do projeto Convivência, Arte & Criação – Mata Escura 2007 foi
conduzida por Patrícia Galvão, comunicóloga, e pela artista plástica Débora Fontes.

12 É importante salientar esta característica para a atividade de investigação e quando
procuramos diferir entre instrumentos de pesquisa de natureza diversa. No processo co-
municativo, entre indivíduos, o receptor pode interferir na informação pronunciada pelo
emissor e este a todo instante é convidado a reconfigurar o seu discurso e a sua prática
para atender às solicitações do jogo interacionista, manipulando assim a impressão que
os outros têm dele (GOFFMAN, 2005). Entendemos que este seria um elemento decisivo,
diferencial, para os dados obtidos a partir dos Grupos Focais, que, conforme menciona-
do, guardam certa linearidade/homogeneidade de sentidos, em diferenciação ao que é
produzido por meio das oficinas de arte-educação.

da humanidade. Nós somos todos ignorantes, presos na
escuridão, doidos para que chegue o amanhecer. O que
seria este amanhecer eu não sei, porque só vejo cada dia
mais escurecer. Isto traz medo, ódio, insegurança. Mas
sei que pequenas ações mudam uma grande sociedade
(E.J., 19 anos).

A partir de uma proposta de atuação flexível, guardou-se a possibilida-
de de, no processo de curso, identificarmos uma temática ou subtemática a
ser explorada em maior profundidade. Assim que, numa perspectiva de de-
rivação dos Casos Escabrosos, sem estar prevista inicialmente, foi realizada
a Oficina dos Medos.11 A decorrência aqui deve ser assinalada no sentido de
compreendê-la enquanto decisiva, por se configurar como exercício de liber-
dade, vivenciada por quem propõe e por quem executa.

 Durante a oficina de modelamento dos objetos de argila, atividade na
qual a subjetividade não está de antemão direciona, os jovens elaboram e
representam, em formas e discursos, seus medos. No instante da confecção
estão presentes somente o sujeito, como emissor, e o objeto (a argila), como
receptor. Nesse caso, o receptor é um elemento passivo, pois recebe a infor-
mação do emissor sem estar na posição de interferir no processo dialógico. É,
portanto, um receptáculo de informações e molda-se para atender a solicita-
ção do emissor.12

Também é preciso considerar a natureza do objeto com o qual se estava
lidando. Algo que adere ao eu, e em sua estranheza de forma e consistência
(o viscoso), no contato diferenciado, descontrola, desacredita, vulnerabiliza:

Talvez até submergir-me no lago ou no mar reafirme o
meu poder de guardar intacta a minha forma, o controle
sobre o meu corpo, minha liberdade e domínio: em al-
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gum momento, se o desejar, posso voltar, secar-me, não
receando nem por um instante o compromisso, a descren-
ça do meu próprio ser, sendo aquilo que me penso ou
quero ser. Mas imaginemos um banho num barril repleto
de resina, alcatrão, mel ou melaço... Ao contrário da água,
a substância grudar-se-á, aderirá a minha pele, não me
soltaria (BAUMAN, 1998, p. 39).

 Bauman refere-se ao viscoso como algo que põe em risco a liberdade
e/ou o senso do eu, ou funda o medo de perdê-los, relativizados a partir do
poder do próprio ator. A viscosidade dos estranhos... A idéia aqui defendida
aproveita-se em parte deste raciocínio, mas propõe outra perspectiva: a es-
tranheza da relação, configurada por uma experiência solitária de aderência-
dissolvição-proposição, libera o sujeito, liberta-o dos elementos externos, das
apreensões previamente concebidas.  A confusão dos sentidos instaura a perda
da objetividade e possibilita com maior veemência a compreensão e postura
diante do mundo não mais a partir de uma lógica linear, mas configurada
pela transversalidade e multiplicidade.

O delineamento do encontro talvez faça compreender a sentença da ar-
tista plástica Débora Fontes ao referir-se à forma da experiência, num co-
mentário feito durante a realização da oficina: “Trabalhar com argila é sem-
pre muito forte!”. Forte também seria o conteúdo sugerido na difícil emprei-
tada: representar os medos antes ainda de dizer de uma definição. E os jo-
vens todos investiram intensamente, com gosto e com coragem, e quando
dias e dias depois comentavam da experiência.

“‘Medo’ é o nome que damos a nossa incerteza; nossa ignorância da
ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – para fazê-
la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance” (BAUMAN,
2008, p. 8). Os medos, habitantes da escuridão, em suas formas natural e
derivada,13 falam por nós. Nossas angústias e inseguranças. Trazem notícias

13 Em seu livro intitulado Medo Líquido, Bauman (2008, p. 9) descreve, decorrente do medo
‘natural’ comum a toda criatura viva, uma forma de medo de ‘segundo grau’ que seria
social e culturalmente ‘reciclado’: “O medo secundário pode ser visto como um rastro de
uma experiência passada de enfrentamento da ameaça direta – um resquício que sobrevive
ao encontro e se torna um fator importante na modelagem da conduta humana mesmo que
não haja mais uma ameaça direta à vida ou integridade. [...] é uma estrutura mental estável
que pode ser mais bem descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo; uma sensa-
ção de insegurança (o mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qual-
quer momento com algum ou nenhum aviso) e vulnerabilidade (no caso de o perigo se
concretizar, haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se defender com sucesso; o
pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende mais da falta de confiança nas defe-
sas disponíveis do que do volume ou natureza das ameaças reais)”.



208

A representação dos medos

14 Para Bauman (2008, p. 10), num esforço de organização dos medos, “os perigos dos
quais se tem medo (e também os medos derivados que estimulam) podem ser de três
tipos. Alguns ameaçam o corpo e as propriedades. Outros são de natureza mais geral,
ameaçando a durabilidade da ordem social e a confiabilidade nela, da qual depende a
segurança do sustento (renda, emprego) ou mesmo a sobrevivência no caso de invalidez
ou velhice. Depois vêm os perigos que ameaçam o lugar da pessoa no mundo – a posição
na hierarquia social, a identidade (de classe, gênero, étnica, religiosa) e, de modo mais
geral, a imunidade à degradação e à exclusão sociais.” No artigo, não tivemos a preocu-
pação em organizar os medos conforme categorias mais lineares, por exemplo, seguindo
a sugestão de Bauman, ainda porque, muitas vezes, numa mesma fala/diálogo de apre-
sentação dos medos, os jovens mencionam elementos múltiplos e variados.

de como vivemos os dias e as noites, revelam o que somos, e o que nos falta,
como a necessidade e o medo do outro num jogo de distância e aproximação.
São, portanto, ambivalentes, mostram complexidade ainda quando expostos
sem medo e tudo parece estar revelado, ocultando, todavia, criando novos e
novos mistérios.14

Alguns dos depoimentos dos jovens, registrados durante a oficina, di-
zem dos seus segredos.

Meus medos estão aqui nesta maquete. Aqui sou eu e aqui
são as pessoas. Tenho medo da solidão. A solidão é hor-
rível, coisa mais pavorosa! Tenho medo do fundo do poço:
de chegar aonde não se tem mais esperança. Medo da
morte: de morrer e de perder alguém que amo muito. E
tenho também medo do ser humano, pois as pessoas são
difíceis, algumas são duas caras, traiçoeiras, nocivas até...
então é isso! Isso tudo são coisas que devemos temer” (P.,
24 anos).

Minha escultura não foi por medo e sim porque me ins-
pirei nas histórias de terror. Fiz um rosto de bruxa. Te-
nho medo de ser acusada injustamente e por isso faço o
máximo para que isso não aconteça. Assim procuro ter
amizades fiéis e sempre tratar bem o próximo (E.R., 19
anos)

Não só o medo revela, mas também o medo do medo. O medo de não
ser reconhecido, de desconhecer, de não saber fazer, de não ir adiante,... de
não se fazer compreensível aos outros, na preocupação de estar e compor o
jogo interacionista, de ser excluído, ou naquilo que é intransponível,
inexorável...

Tenho medo de cobra. Aqui estão muitas cobras. Tenho
medo do medo. Do que me paralisa (C., 19 anos).
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Medo, não, desespero!!  ...De ser pisada pela sociedade,
da violência, de cobra, de traição e de parar, não evoluir
(E. de J., 24 anos).

- H., o que foi que você fez? Qual é o seu medo?
- Eu fiz eu mesmo.
- Você tem medo de você?
- É, ... aqui só tem eu.
- Por que você tem medo de você?
- Porque me falta... me falta informação.
- E o que você faz para controlar este medo?
- Eu não faço nada!
- Não faz nada? Fica com ele guardado em você?
- É... (H., 24 anos).

Tenho medo de arma. Olha as balas aqui! Se não tiver
bala não assusta, não. Porque a arma vazia não me dá
medo, mas com as balas... Alguém armado e eu sem ter
como me defender, sem poder fazer nada! (R., 21 anos).

Eu tenho medo do que eu li na bíblia, que diz: quando
nós morremos, nós voltamos a ser o que éramos antes de
nascer. Entendi que não existe alma e que nós não ressus-
citamos. Todos nós fomos baseados em Adão, ele foi fei-
to de areia e é onde nosso corpo vai ficar quando morre-
mos (A.L., 20 anos).

Também o medo do que não se é quando a exigência está posta, dos
vácuos e atritos existentes na relação entre o individual e o coletivo, entre o
eu e o outro, que se evidenciam não como afirmativas, mas quando da ante-
cipação de respostas, negativas ao que está exigido, cobrado, em termos de
aparência, comportamentos, posturas, aquisições.  Ainda no que depende da
escolha (a afirmação do desejo em sua diversidade) e do esforço pessoal ante
as possibilidades de concretização, considerando os limites impostos pelos
padrões ou normas, criados e estabelecidos por formas e estruturas sociais
institucionalizadas (família, escola, estado, igreja), no que elas controlam ou
nos seus próprios limites de atuação:

Meu medo é um homem bem grandão. Bem fortão ele é...
Tenho medo de tomar anabolizante e ficar assim, olha! ...
Olha a seringa!... Tenho medo de ficar assim: fortão em
cima, só que embaixo não tem nada! (R., 17 anos).
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15 O aspecto da produção do medo ou de medrosos (indivíduos portadores ou consumi-
dores do medo), principalmente relacionado às questões de violência, tem para esta pes-
quisa valor determinante, no sentido de pensar os interesses envolvidos e as conseqüên-
cias resultantes de um estado de medo generalizado ou localizado em áreas específicas
da nossa cidade. Caldeira (1992 apud Zaluar, 2004, p. 244), registra que “o ‘discurso do
crime’ encontrado na população não só magnifica a violência como contribui para
aumentá-la por meio da privatização da segurança”, e retomando aspecto já destacado
neste escrito, a autora complementa: “Sem negar o aumento real da criminalidade, mais
recentemente fizeram-se estudos sobre outros setores da população, como os de classe
média, cuja mobilidade teria sido bloqueada. O simbolismo associado ao medo de crimes
teve, de fato, conseqüências sociais que mereciam ser bem investigadas: ou bem os
migrantes nordestinos foram tomados como foco desse medo, justificando uma ideologia
racista e paroquial, marcando diferenças, impondo divisões e enclausurando o mundo
social [...], ou bem os favelados, pretos e pobres, provocando o afastamento entre eles e os
membros da classe média [...].”

Tenho medo de meu pai. Ele me assusta demais. Eu fiz
ele aqui, olha! Fiz até a cicatriz que ele tem nas costas. Ele
tem duas: uma nas costas e outra na perna. Foi a delega-
da que fez estas cicatrizes nele... (P., 17 anos).

Os medos não são vãos, sendo possível pensar em sua construção, ao se
analisar a forma como se expressam e seus conteúdos. Sobre esta produção
Bauman (2008, p. 12) recorda que “todos os dias, aprendemos que o inventá-
rio de perigos está longe de terminar: novos perigos são descobertos e anun-
ciados quase diariamente, e não há como saber quantos mais, e de que tipo,
conseguiram escapar à nossa atenção (e à dos peritos) – preparando-se para
atacar sem aviso.” A fabricação em série referida é abonada facilmente
(BAUMAN, 2008, p. 15):

a economia de consumo depende da produção de consu-
midores, e os consumidores que precisam ser produzi-
dos para os produtos destinados a enfrentar o medo são
temerosos e amedrontados, esperançosos de que os peri-
gos que temem sejam forçados a recuar graças a eles mes-
mos (com ajuda remunerada, obviamente).15

Num estado em que “o incompreensível virou rotina”, pensar a organi-
zação do cotidiano, dos modos de vida, em função dos sentimentos de medo
e suas derivações acaba por ser algo pertinente. Enquanto uma elaboração
do indivíduo ou do social frente a circunstâncias de instabilidade e de fatos
externos, que também passam a ser amplificados, justifica mudanças e
operacionalizações no âmbito material e comportamental, com práticas
limitadoras de evitação do outro e de coisas (experiências, relações, buscas,
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encontros...), no impulso de desvencilhar-se, para a adequação ou equilíbrio
entre o medo e a realidade. Esta soma sobre a soma é perigosa. Bauman (2008,
p. 32), por uma metáfora, ilustra:

as condições da sociedade individualizada são inóspitas
à ação solidária; elas militam contra a visão da floresta
por trás das árvores. Além disso, as florestas antigas, an-
tes paisagens familiares e facilmente reconhecíveis, foram
dizimadas e é improvável que novas florestas as substi-
tuam, já que o cultivo da terra tendeu a ser repassado a
pequenos proprietários agrícolas que trabalham indivi-
dualmente. A sociedade individualizada caracteriza-se
pelo afrouxamento dos laços sociais, esse alicerce da ação
solidária. Também é notável por sua resistência a uma
solidariedade que poderia tornar esses laços duráveis – e
seguros.

Analiticamente, o fluxo inverso também pode ser proposto. Se é algo
construído, certamente, se pode pensar na sua desconstrução. Surgem daí
possibilidades de ressignificação e reelaboração do medo, do que está dado,
posto como absoluto, na liberdade de criar e fantasiar que em sua efemeridade
se misturam com a incerteza sobre o que está produzido e guardam a vonta-
de de se posicionar, de superar limites, a partir das perspectivas de transpo-
sição ou transformação da realidade que amedronta.

Eu queria fazer uma alma. De alma é o que tenho medo.
Como é que posso fazer uma alma?16 (E., 18 anos).

- Você fez um lobisomem...
- é, eu quis fazer um lobisomem, mas agora acho que está
mais parecido com um lobo... não?
- Acho que parece um lobisomem. Você escreveu aqui,
não foi? Lobisomem diz a etiqueta... Pois eu também es-
tou vendo um lobisomem. Você tem medo de lobisomem?
- Tenho. Tudo que vem de noite eu tenho medo... caipora,
lobisomem, mula sem cabeça...
– E o que você faz pra controlar o seu medo? O que faz
para lidar com esse medo?

16 No decorrer da oficina, a jovem E., de 18 anos desiste de simbolizar com a argila qual-
quer que fosse a alma. Faz um caixão e diz que aquilo significa a morte. O medo dela
agora é a morte. Acomoda-se na possibilidade de reelaboração, no intento de
materialização do seu medo, na concretização de algo que representa um elemento de
ligação/meio/morte e que conduz à alma e não exatamente a alma – elemento disforme
que pensava não dar conta de representar.



212

A representação dos medos

17 De acordo com Mészáros (2005), a educação tornou-se peça fundamental no que tange
a acumulação capitalista e no que tange ao consenso, ao conformismo quanto a injusta
reprodução do sistema de classe. O autor aponta que a educação, como instrumento de
emancipação humana, transformou-se num instrumento de perpetuação e de reprodu-
ção desse sistema.

- Eu não saio de noite. Fico sempre em casa. De noite, no
escuro, não tem quem faça eu sair.... (C., 20 anos).

Tenho medo do Governo, porque não faz nada pela gente
(R., 21 anos).

No âmbito da pesquisa, a subtemática do medo, enquanto derivação
de Casos Escabrosos, em sua diversidade de representações, leituras e diá-
logos, pode também ser tomada enquanto lugar de protesto, de
posicionamento político. Lugar de afirmação, através do que se nega, do
que se rejeita, do que deve, precisa e pode ser modificado. Entre o que
mobiliza e impulsiona, o que se faz para conter, controlar, conviver com o
medo? O que se faz para se livrar das amarras, essência e efeito do que
amedronta, apavora?

- Tenho medo de cobra,
- Mas você fez uma cobra enorme e uma pessoa montada
nela!
- É que eu tenho medo, mas por isso mesmo tenho mais é
que domar ela, você não acha?! (E., 19 anos).

Tenho medo. Mas vou até o fim. Até conseguir, eu não
desisto nunca!” (El., 24 anos).

Dos medos de viver à vida como projeto

A sociedade compreende que a inserção dos jovens moradores da pe-
riferia no mercado de trabalho e a melhoria do ensino17 seriam as peças-
chave para reverter sua a situação de vulnerabilidade social, incluindo a
diminuição dos índices de marginalidade/homicídio desse grupo social
ou de expressões de violência. Porém, o que se tem demonstrado é que,
para além da implantação de políticas públicas que considerem estas ques-
tões, é fundamental a atenção para um aspecto primitivo – no sentido de
primeiro – esquecido pela sociedade: a arte de conviver como perspectiva
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de transformação social dos indivíduos independentemente de seu
posicionamento na sociedade.

Nesse sentido, o cuidado, a atenção e a preocupação devem estar volta-
dos a considerar a “fragilidade” das pessoas, quando a capacidade de argu-
mentação é reduzida, logo, com implicações na possibilidade de posicionar-
se, apresentar e fazer valer sua opinião – capacidade de se fazer ouvir. Dian-
te de representações sociais que esperam ou requerem uma identificação/
aproximação com um modelo “prevalente”, de vozes qualificadas, a demo-
cratização e legitimidade da fala, do argumento, são decisivas.

Tal reflexão relaciona-se diretamente com a necessidade de reconheci-
mento individual, de detenção, vontade e exercício de poder e da confiança
sobre si e sobre o que se produz (auto-estima), conectada com a urgência de
reconhecimento e identificação com o outro, de uma causa, ideologia ou pro-
jeto coletivo, mediados pela construção de diálogos e negociações. Para tan-
to, disposições sociais voltadas para a vivência em comum, quais sejam a
confiança, o respeito, a aceitação das diferenças, a valorização do outro e a
delicadeza no tratar tornam-se imprescindíveis.

A convivência e o vivenciar são fatores que permitem o exercício e o
aprendizado das novas disposições. Possibilitam ainda a reflexão sobre o
que se vive; promovem o start no processo contínuo que é a práxis: prática e
teoria direcionadas à ação e à percepção e elaboração de novas realidades.

O objetivo do projeto, que se volta para a experimentação e o convívio
visando promover a convivência e as posturas de reflexão face aos proble-
mas da sociedade, fora de todo alcançado. O desenvolvimento da temática
dos casos escabrosos, com a representação dos medos na realização de ofici-
na, exemplifica o êxito, registrado também nos depoimentos dos jovens:

Mexer com barro e dele transformar algo que nos apavo-
re foi interessante. As criatividades dos alunos... cada
coisa!, cada medo, cada figura mais bonita do que a ou-
tra! (I.S., 18 anos).

A experiência foi muito legal. Porque pudemos expres-
sar nossa criatividade e mostramos nosso conhecimento
e nosso medo. Foi uma maneira especial de podermos
realmente dizer que todos são capazes e têm talento, para
criar e dizer algo (J.P., 21 anos).

Os temas, na medida em que conduzem ao estranhamento, mas tam-
bém ao que está próximo, pelo que se passa a contra gosto, no que é inadmis-
sivelmente vivenciado por cada um daqueles meninos, a promoverem senti-
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mentos de tristeza, impotência e frustração diante do que existe e não pode
ser evitado, tem-se circunstâncias que fazem aflorar o medo e dele o desen-
rolar de sentimentos, idéias, percepções sobre a vida individual e coletiva.
Assim, todos reconhecem e se opõem às realidades das quais fazem parte,
quando o que se evidencia são seus aspectos atrozes, adentrando num cam-
po conceitual que toca o lado-humano do ser-estar-viver no mundo, de im-
plicação própria e de perspectiva de atuação política.

São as questões subjetivas, plurais, de comprometimento envolvendo
a todos os que participaram do projeto (os jovens pesquisados, os instruto-
res e os práticos de pesquisa), que nos fazem entender a proposta como
algo que se comunica com a vida. Que fazem nascer em nós ou confirmam
a idéia de que é preciso mudar, transformar a realidade. Acalantam-nos
frente às dificuldades e incertezas e nos aquecem, em idéias e força, para a
continuação dos projetos de vida. Eis que é preciso ir além, porque a vida é
sempre maior.



Patrícia Smith e Nádia S. Dias

215

Referências

ALVES, Rubem. A complicada arte de ver. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 out.
2004. Caderno Sinapse. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/
ult1063u947.shtml>. Acesso em: 17 jul. 2008.

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1998.

______. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 4. ed. Campinas:
Papirus, 1996.

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Cia. das Letras, 1990.

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginaria da sociedade. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 1982.

ESPINHEIRA,Gey. Uma noite terrível. Salvador: FFCH/CRH/UFBA, 2007.
Módulo do Curso de Extensão Teoria e Método em Comunidade.

GAUTHIER, Leliana de Sousa. Imaginário social e escola. Cadernos de Pesquisa
Núcleo de Filosofia e História da Educação, Salvador, v. 1, n. 1, 1997.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriora-
da. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1988.

______. A representação do eu na vida cotidiana. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Petrópolis: Vozes, 1996.

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005.

SERRAO, Margarida; BALEEIRO, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver.
São Paulo: FTD, 1999.

ZALUAR, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2004.

______. Entrevista com Alba Zaluar. 2007. Disponível em: <http://
atelierdetexto.blogspot.com/2007/10/folha-de-so-paulo-2004-alba-zaluar.html>.
Acesso em: 07 jul. 2008. Entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em
2004.





217

O pensamento como antídoto do mal:
experiências com jovens no bairro de
Mata Escura em Salvador-BA.

Antonio Mateus de Carvalho Soares

Pensar é agir no mundo e pelo mundo, o pensamento pode
ser um obstáculo ao mal.

 Hannah Arendt

Tentar compreender o crescente envolvimento de jovens e adolescentes
em atos transgressores é elaborar um complexo diagrama de cruzamentos e
interseções entre situação econômica, psicológica, familiar, cultural, interli-
gadas à fragilização do Estado de Direito e a um quadro de pluricausalidades.
Deste modo, a questão que se coloca neste artigo, não aprofundará os moti-
vos e as causas da violência, mas as possibilidades de conte-la através da
ação do pensamento e das perspectivas criadas pela arte-educação como prá-
tica metodológica, que deve estar presente na escola, e na vida de jovens e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Aqui destacaremos as
possibilidades da arte vislumbrada como instrumento dialético que aciona o
pensamento crítico.

Reafirmar o discurso que a escola é uma instituição social falida, e seus
métodos pedagógicos são retrógrados, não nos traz novidade. Estamos cien-
tes deste fato, e nosso objetivo é destacar possibilidades de novas reflexões a
partir das experiências do projeto “Convivência, Arte & Criação”, que se re-
alizou no bairro de Mata Escura em Salvador-BA, no transcorrer de 2007. A
execução deste projeto cria em cada um dos envolvidos a necessidade de
pensar os valores educacionais, o papel político da escola e a compreensão
de que a educação deve ser para a subjetivação e não para a sujeição, e que a
arte em suas múltiplas formas: música, dança, literatura e teatro, induz o
pensar, o fazer, o agir no mundo e pelo mundo.

 O estimulo ao pensar, o resgate da auto-estima, o desenvolvimento da
consciência política, o reconhecimento dos direitos humanos, subjacentes ao
desenvolvimento da cultura da paz eram objetivos manifestos do projeto re-
alizado em Mata Escura. Como método, utilizamos a arte-educação, pois acre-
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ditamos que através da arte o ser humano é sensibilizado e desbloqueado
dos preconceitos e através da arte o ser humano é sensibilizado e
desbloqueado dos preconceitos e amarras sociais. A arte excita a liberdade
criadora e imaginativa das pessoas fazendo-as pensar e se envolver concre-
tamente no mundo. E como nos indica Morin (2005, p. 34) “o pensar não é
servir às idéias de ordem ou de desordem, é servir-se delas de modo
organizador e, às vezes, desorganizador para conceber nossa realidade.”

A arte-educação como prática de despertar o pensamento crítico amplia
as possibilidades de vislumbramento do mundo comum, da reflexão, da
imaginação e da sensibilização. A prática artística permite uma nova re-sig-
nificação de nossas ações, de nossa vida e de nossa dimensão sensível. O
homem sensibilizado é um ser capaz de multiplicar o sentido da alteridade,
a defender as diferenças e a lutar pela coerência na ação política.

A escola como local propício para o desenvolvimento da arte-educa-
ção é também lugar para a construção de uma consciência social crítica e
política. A arte-educação como meio de comunicação e desconstrução da
violência, em um contexto de continuo movimento criativo deve estabele-
cer ferramentas educativas renovadas e que sejam utilizadas como estraté-
gias de minimizar o mal banalizado que se manifesta progressivamente em
áreas empobrecidas. Estas estratégias educativas devem legitimar o saber e
a arte como intensificadores da vida. Deste modo, tal artigo afirma as pos-
sibilidades da arte-educação no combate a estupidez humana, como meio
de tornar a escola e o aprendizado mais sedutor, impedindo que jovens e
adolescentes se deixem capturar pelo mundo das transgressões, da violên-
cia e do crime.

A escola como alvo da ação política

Se o mundo público não existe mais,

talvez a política deva ser reinventada e

as instituições escolares poderão

ser o local dessa reinvenção.

    Hannah Arendt
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Para Foucault (2000) “a instituição escolar está presente no contexto
da modernidade capitalista, não apenas para ensinar saberes, mas para con-
trolar, adestrar as mentes e tornar dóceis e submissos os sujeitos escola-
res.” Ao longo de sua constituição a escola foi suprimida, tranformando-se
em uma instituição repressiva e disciplinadora, uma instituição que nega a
política e a livre expressão crítica. A escola da sociedade contemporânea
ainda é regida sob o principio do controle1 e da reprodução social capitalis-
ta, mesmo assim é possível um deslocamento de parâmetros que estimule
o movimento da ação e descolonize o pensamento, tornando-o autônomo e
reflexivo.

Repensar a escola é refletir sobre a sociedade e perceber a sutileza de
suas relações. Quando a escola não se realiza em suas ações como uma insti-
tuição transformadora, ela se mostra uma entidade vazia, e no vazio da esco-
la, habita o vazio da política, e nestes vazios se instala a violência que aniqui-
la o “mundo partilhado” e o “mundo sensível”, como nos indica Arendt (1990,
p. 20). Como uma agência política, a escola do pensamento descolonizado é
um lugar de reflexão, não deve ser nunca concebida como uma fábrica de
ordens, mas como uma promotora da liberdade de pensamento. A escola
deve negar os vícios que se manifestam através de seus controles e
disciplinamentos,2 e se legimitar como uma instituição transformadora, lu-
gar da ação e do discurso, espaço de desenvolvimento da política e das rela-
ções de sociabilidade. A política que nos referimos, não é o sinônimo de go-
vernar, mas de falar e ser ouvido, estabelecendo um diálogo em que todos
têm o direito à palavra, pois é com a “palavra que nos inserimos no mundo
humano, e esta inserção confirma o fato original e singular de estar no mun-
do” (ARENDT, 1995, p. 189).

A noção de política é constituída a partir do conflito e do diálogo,
que deve se fazer presente na escola pela prática da ação e do discurso. A
corrosão da ação, o esvaziamento do discurso conduz a deterioração da
política à destruição do mundo comum, nos restando um mundo som-

1 No regime das escolas, as formas de controle contínuo, estão presentes, através da ava-
liação contínua, e das formas de disciplinas que visam a introdução do estudante na “em-
presa”  em todos os níveis de escolaridade (Cf. DELEUZE, 1992, p. 225).

2 A disciplina consegue desenvolver técnicas que permitem o ajustamento da
multiplicidade dos homens à multiplicidade dos aparelhos de produção. A disciplina
tem a capacidade de diferenciar, hierarquizar e classificar não somente os comportamen-
tos e atitudes, mas também os indivíduos, em função de suas índoles, sua natureza e seus
valores (Cf. FOUCAULT, 1999, p. 59).
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brio, onde o mal é banalizado e as mais distintas violências se naturali-
zam aniquilando o sentido dialético da vida e a perspectiva libertadora
do pensamento.

A ação e o discurso devem estar presentes na escola, que deve estimu-
lar o diálogo entre os homens e potencializar sua presença no mundo. A
ação é um dos privilégios permitidos ao homem, nem um outro animal é
capaz da ação política, para praticá-la o homem precisa da presença de ou-
tro homem.3 O discurso e a ação estão imbricados e são manifestações sin-
gulares, presentes na vida humana, e faz do homem um ser político e
constituidor de um mundo comum,4 onde todos têm do direito a fala  a
efetiva participação social.

Como movimento de mudança, a ação destrava o homem, rompe as
amarras, e possibilita a liberdade do pensamento, o desenvolvimento das
subjetividades e a mediação da pluralidade humana, em seu duplo aspecto
de igualdade e diferença. Para Arendt (1995, p. 55): “Se não fossem iguais, os
homens seriam incapazes de compreender-se entre si, ou de fazer planos
para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fos-
sem diferentes, os homens não precisariam do discurso ou ação para se fazer
compreender”. Impulsionada nas aproximações e nos aspectos de igualdade
e diferença do homem – a liberdade – no movimento da ação, é uma condi-
ção indispensável na elaboração do mundo comum e na afirmação política.

A liberdade de movimento é também a condição indis-
pensável para a ação, e é na ação que os homens primei-
ramente experimentam a liberdade no mundo. Quando
os homens são privados do espaço público – que é cons-
tituído pela ação conjunta e a seguir se preenche, de acor-
do consigo mesmo, com os acontecimentos e estórias que
se desenvolvem em história – recolhem-se para sua liber-
dade de pensamento (ARENDT, 1987, p. 181).

3 No centro do pensamento de Hannah Arendt sobre a condição humana estava, de fato,
a ação. Contudo, a condição humana do sujeito da ação enseja-lhe outras atividades que,
embora pelo ângulo de análise da autora possam ser consideradas passivas, devem ser
incluídas no âmbito da Vida Activa, porque atuam de modo à por no mundo constrangi-
mentos e limites que balizam a ação. [...] Arendt, decide centrar seus esforços teóricos ao
entendimento da vita activa, da esfera da ação humana, que ela denomina de condição
humana.

4 A reflexão Arendtiana sobre a ação não se deve deter ao sujeito, mas na espontaneidade
do impulso que a faz emergir, junto como discurso – e sobre os processos limitadores dos
efeitos da ação no mundo (Cf. NETO-DANTAS, 1999, p. 63).
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Nenhuma outra atividade humana precisa tanto do discurso quanto
a ação, na verdade há uma condição de existência entre ambos. Em todas
as outras atividades o discurso desempenha papel secundário, como meio
de comunicação de algo que poderia igualmente ser feito em silêncio. O
discurso sem a ação, vira conversa que manipula, mas não comunica, sem
a comunicação pelo discurso não há transitividade. Sem esta última, a
ação torna-se instrumental, perde seu atributo de liberdade e passa a não
ser ação, mas fabricação, cativa de finalidades e mediações estranhas à
sua essência.  Através do discurso o homem presume a sua verdade. O
discurso é relevante na escola porque envolve o falar, o ouvir, excita o
conflito e transforma os elementos que as envolvem em questões políti-
cas por definição.

[...] Além de toda ação possuir a tendência inerente a vi-
olar todos os limites e transpor todas as fronteiras, há o fato
de que a ação atua sobre seres que também são agen-
tes, daí toda reação ser sempre uma nova ação e, por-
tanto, também ilimitada; a segunda  propriedade é a
imprevisibilidade: não só  é impossível prever as con-
seqüências  lógicas de cada ato mas há,  principalmen-
te, o fato de que, a partir do momento fugaz do ato se
inicia uma nova história, que terá seu sentido indepen-
dente daquele ato que a gerou, um sentido que somente se
revela quando ela termina, quer dizer, revela-se ao espec-
tador e não ao ator (ARENDT, 1987, p. 204, grifos do
autor).

É imprescindível no universo escolar o exercício da ação e do discur-
so, pois a escola é um lugar de socialização e humanização, um espaço de
heranças simbólicas e realizações históricas, uma instituição educacional
que deve despertar a reflexão crítica e política dos seus alunos, reafirman-
do-se como um espaço de diálogo permanente e de formação cidadã. A
ação, o discurso, o pensar e o fazer devem ser elementos norteadores das
práticas educativas, o pensamento em movimento quanto acionado deve
alterar criativamente as formas de percepção do mundo, para isto a escola
deve perceber a arte-educação como um dispositivo metodológico impres-
cindível para o estimulo a tomada de consciência e reconhecimento de di-
reitos.  A escola deve abandonar o anacronismo disciplinar e o
empresariamento de conteúdos e se colocar como instituição que deve me-
diar as transformações sociais, buscando continuamente o reconhecimento
dos direitos humanos, a conscientização política e o desenvolvimento da
cultura de paz.
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Dentro do enfoque dialógico, proporcionado pela teoria Arenditiana, a
escola deve ser vista como um instrumento de difusão, de socialização e re-
conhecimento dos direitos (civis, políticos e sociais) que definem o campo da
cidadania. A cidadania na escola deve ser percebida como uma ação desejá-
vel e política. Os métodos para o trabalho, ou melhor, a pedagogia para a
cidadania nas escolas deve ser amparada por práticas e dinâmicas criativas,
re-inventivas, e que despertem as subjetividades dos jovens e adolescentes.
O uso das linguagens da arte-educação se configura como uma atraente pro-
posta para a escola, pois mantêm uma relação diferente com a razão e com o
sujeito, se mostrando plausível para o desenvolvimento da conscientização
política, pois estimula a imaginação e nega as práticas disciplinadoras e
normativas que condicionam o pensar.

Juventude capturada e violentada

A responsabilidade diante do mundo se estabelece

mediante a inexorável correspondência entre pensar e agir.

    Hannah Arendt

O mal que habita os tempos sombrios da violência, da intolerância, do
desrespeito e do aniquilamento das relações de sociabilidade, fragiliza os
laços societais, desqualifica a subjetividade humana e captura a juventude.
No Brasil são os jovens que mais morrem e matam, indica pesquisa recente
da Unesco intitulada Mapa da Violência. Entre 1996 e 2006, os homicídios en-
tre a população de 15 a 24 anos de idade passaram de 13.186 para 17.312,
implicando em aumento de homicídios de aproximadamente 32%. Esse cres-
cimento, segundo Waiselfisz (2008), foi bem superior ao experimentado pe-
los homicídios na população total nos anos anteriores. Para estimar o que
isso significa, basta lembrar que temos no Brasil 35 milhões de pessoas na
faixa etária de 15 a 29 anos (IBGE, 2007), que se concentram nas grandes
cidades e nas regiões metropolitanas.
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Fonte: WAISELFISZ, 2008.

Na Bahia, Salvador ocupa a 4ª posição nacional em número de homicí-
dios,5 com jovens em situação de risco, realizando um comparativo nos últi-
mos anos, fica explicito que o número de homicídios cresce progressivamen-
te na capital, tendo duplicado entre os anos de 2002 e 2006, situação que
demonstra uma total falência da segurança pública.

TABELA DO CRESCIMENTO DO HOMICÍDIO EM  SALVADOR 2002-2006

Ano 2002         2003         2004         2005         2006

Homicídios             585         730     739          1062     1176

Fonte: WAISELFISZ, 2008.

Os dados da pesquisa Redução de Danos Sociais nos Bairros do Subúr-
bio Ferroviário de Salvador-BA (2002-2004), coordenada pelo sociólogo Gey
Espinheira e subsidiada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, confir-
ma esta progressão nos índices de homicídios, sobretudo entre jovens. Sina-

5 Cf. Waiselfisz (2008).
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liza que o intervalo de idade entre 15 e 24 anos é o de maior risco e no qual se
concentra os maiores índices de práticas violentas e crimes. Tal contexto nos
excita a questionar porque os jovens são o que mais morrem e matam no
Brasil, e especificamente na Bahia? Qual a condição de vida dos nossos jo-
vens? Quais suas expectativas?  Por que os jovens ingressam na cultura da
violência e do crime?

Diversos fatores influenciam o ingresso de jovens no mundo da violên-
cia e do crime, entre estes: a pobreza; as dificuldades de inserção no mercado
de trabalho; a ausência da família; o desestimulo gerado pela instituição es-
colar; a falta de perspectivas; a cartelização expansiva da delinqüência e da
droga; a impunidade e a perda de confiança na efetividade do sistema jurídi-
co. Fatores que correlacionados geram o bloqueio que se instaura em um
contexto social opressor e de múltiplas carências. Os jovens nestes contextos
de vulnerabilidade são capturados e lhe são impostos códigos de escolhas cria-
dos por um mundo, que para Bauman (2000a, p. 26), “fabrica incertezas, in-
seguranças e falta de garantias; viver na incerteza revela-se um estilo de vida,
o único estilo de vida possível, como tendência de uma ‘corrosiva desespe-
rança existencial’”.

  Incerteza, medo e risco, são situações presentes na vida dos jovens
pobres de Salvador, especificamente, os que residem nos bairros do su-
búrbio ferroviário e na área do miolo urbano.6 Jovens que vivem em um
contexto hostil de múltiplas carências e reincidentes fracassos, e que na
luta pela sobrevivência são vulnerabilizados a encontrar como alternati-
va o investimento em práticas transgressoras, que repetidas se constitu-
em em uma cultura de violência, dinamizada cotidianamente por um qua-
dro de despossessões e pobreza7. O jovem pobre é figurado como um
“despossuido” de direitos de razões, e de suas próprias expectativas de
futuro, ele faz parte de uma parcela da população que tem seu cotidiano

6 O subúrbio ferroviário de Salvador possui uma área de (41,5km2) é formado por cerca
de 20 bairros; o Miolo Urbano possui uma área de (115km2), o termo “miolo” significa
parte do território municipal situada entre os dois principais eixos viários de articulação
urbano-regional – a BR-324 e a Avenida Luiz Viana Filho (Avenida Paralela) – e as divi-
sas de Salvador com os Municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho.

7 A pobreza como terminologia que indica uma situação social vai instituindo seu signifi-
cado em paralelo à conformação do direito à cidadania. Sua discussão supõe igualmente
a dimensão da cidadania e a luta pelo acesso aos direitos básicos. A questão da pobreza
como efeito da desigualdade econômica e social, aparece, então, como questão política
que emerge com novas figurações em tempos de capital financeirizado (Cf. SOARES,
2007c, p. 24).
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marcado por diversas privações e angústias. A desqualificação social que
chega a estes jovens é rebatimento manifesto da perversa lógica do capi-
tal que exacerba a exclusão e aumenta o negligenciamento da cidadania
efetiva.

A juventude como uma etapa da vida em que os indivíduos deveriam ser
preparados a assumir o papel dos adultos na sociedade, consolidando sua in-
tegridade moral e critica, é negada. O jovem é privado de oportunidades para
obter esta preparação e se torna um adulto desprovido de condições instru-
mentais e cognitivas para se compreender e se fazer presente no mundo como
um sujeito transformador. Tal situação que se reproduz em um ciclo de deter-
minações e bloqueios faz parte da vida de milhares de jovens pobres.

Há um grande número de jovens que vivem um cotidia-
no dramático de privações, de humilhações e agressões,
e que têm em mente “descontar” os constrangimentos a
que são submetidos; outros tantos avaliam que “não tem
nada a perder” e se predispõem a ações de risco como
única alternativa possível para realizar seus objetivos [...].
Assim, impedidos de trabalhar, pois o sistema produtivo
não oferece a chance do primeiro emprego – e isso se agra-
va com a precariedade da formação educacional, estes
jovens se entregam a um ócio improdutivo e voluptuoso,
no qual a presença de substâncias psicoativas é freqüen-
te, e em seguida se iniciam em práticas transgressoras
como única saída para a obtenção de recursos
(ESPINHEIRA, 2001, p. 11).

Submetido a um esquema de captura e opressão, e sem autonomia
para operar seus códigos de escolhas,8 o jovem em situação de risco é atra-
ído pela cultura do crime, e busca encontrar na transgressão da legalidade,
as possibilidades de realização que a sociedade lhe nega. Tal situação, fi-
gura estes jovens como “vida nua”, a vida matável, que não merece ser
vivida, um Homo Sacer9 que se localiza sempre numa zona de

8 [...] Toda opção implica escolher uma coisa dentre outras e raramente o conjunto de
coisas a escolher depende daquele que escolhe. Outro conjunto de restrições é definido
pelo código de escolha: as regras que indicam com base em que se deve  preferir uma
coisa  e outras e quando a escolha é adequada ou não. Os dois conjuntos de restrições
criam o quando em que opera a liberdade de opção individual (Cf. BAUMAN, 2000a,
p.79).

9  O Homo Sacer é uma figura do direito romano. Sinônimo da vida matável que não merece
ser vivida – a vida nua. Não fazendo parte de nenhuma comunidade política a situação do
Homo Sacer é de permanente exceção (Cf. AGAMBEM, 2003a, p. 23).
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indiferenciação,10 fora do espaço jurídico e ao mesmo tempo enquadrado
nele, ou seja, estes jovens em situação de vulnerabilidade, fazem parte de
uma parcela social, em que o direito existe, mas não prescreve, em uma
esquema no qual a captura e o controle sobre a vida despolitizada  põe em
risco o seu próprio sentido.

Os jovens de mata escura11

Uma vida sem exame, sem reflexão,

não vale a pena ser vivida.

Hannah Arendt

O desenvolvimento das atividades de pesquisa do projeto Convivên-
cia, Arte & Criação em Mata Escura, nos possibilitou constituir um perfil
aproximado dos jovens do bairro, tendo em vista as suas vivências, perspec-
tivas, formas que se auto-percebem, e suas relações com o bairro, a família e
a escola.

Os jovens de Mata Escura não se diferenciam dos outros jovens de bair-
ros populares de Salvador; a situação de pobreza e dos múltiplos bloqueios
sociais, parece que homogeneíza os grupos, e os colocam em uma mesma
vulnerabilidade que se constitui por motivos e causas similares. Assim, po-

10 Nestas zonas de indiferenciação se criam situações, cada vez mais freqüentes, que des-
fazem formas de vida e transformam todos e cada um em “vida matável” (Cf. TELLES,
2006).

11 O bairro de Mata Escura, assim como outras áreas populares de Salvador-BA., apresen-
ta uma série de  problemas sociais, que repercutem na vida de seus moradores. Atual-
mente a população do bairro é de aproximadamente 47 mil habitantes (IBGE, 2007); nele
se localiza a Penitenciária Lemos de Brito, que ao ser instalada em 1974, atraiu parentes
de presos e ex-detentos para as áreas adjacentes, situação que gerou estigma das outras
partes da cidade em relação ao bairro.  Segundo dados de pesquisas, realizadas no Pro-
grama de Pós Graduação em Análise Regional da Unifacs, cerca de 30% da população do
bairro de Mata Escura não tem qualquer tipo de rendimento e 59% recebe entre 1 e 3
salários mínimos, situação de desigualdade que se exacerba, quando os indicadores de
problemas sociais  demonstram que a falta de transporte, saneamento básico, educação,
saúde e segurança pública, são os problemas mais graves do bairro.
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demos sinalizar que o perfil dos jovens em situação de risco de Mata Escura,
pode ser definido como aquele jovem que:12

(a) já procurou emprego ou trabalho e não conseguiu;

(b) não lê ou lê eventualmente;

(c) quando lê jornal, os assuntos ligados à violência e esporte, são os de
maior interesse;

(d) quando assiste TV, os programas de entretenimento e as novelas são
os mais assistidos;

(e) considera a cidade de Salvador bonita, boa de morar, mas ao mesmo
tempo, insegura e violenta;

(f) considera o bairro de Mata Escura bom de morar, mas ao mesmo
tempo barulhento e perigoso;

(g) conhecem alguém que já foi violentado;

(h) consideram que os traficantes, seguidos pelos policias militares são
promotores da violência;

(i) percebem a escola como um ambiente desagradável e inseguro;

Este perfil é a figuração dos jovens das áreas periféricas das metrópo-
les brasileiras, vitimas de múltiplas privações e adestrados a terem com-
portamentos e gostos parecidos, pois não são estimulados a re-afirmarem
sua cultura e suas potencialidades. Jovens sem perspectivas de inserção no
mercado de trabalho, que não conseguem vislumbrar a escola como um
lugar de encanto; vivenciam a violência banalizada e sabem que se encon-
tram em situação de insegurança. Viver para estes jovens torna-se um an-
gustiante desafio, com crises entre o querer e o poder, ganhando feições
aviltantes no momento em que até mesmo os seus quereres de sobrevivên-
cia lhe são negados: ao querer morar bem, alimentar-se dignamente, ter

12 As informações aqui apresentadas foram extraídas da pesquisa realizada pelo grupo
do Projeto Convivência & Arte Criação, com aproximadamente 50 jovens. O número de
jovens questionados não representa um quadro amostral de validade quantitativa
generalizável, mas possibilita construirmos aproximações de perfis e interpretações qua-
litativas cruzadas com o conhecimento empírico do bairro e da cidade de Salvador-BA.
Deste modo, sempre que nos referirmos aos jovens em situação de risco de Mata Escura,
estamos partindo de um somatório de observações que transcendem o quantitativo.
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acesso à escola de qualidade e ao emprego digno, ao lazer... direitos que
lhe são  negados.

No momento em que o jovem é totalmente desprovido das possibilida-
des de desenvolvimento dos seus potenciais ele é levado à perda da noção
de ordem; seu idealismo em relação à vida entra em crise; e a alternativa
encontrada é a transgressão e o envolvimento na cultura do crime.

[...] A juventude é vista como possibilidade, é o que pode
fazer, e como esse pode fazer está associado às disposi-
ções que lhes foram internalizadas, ele pode estar conde-
nado ao sucesso ou ao fracasso, pode inserir-se na socie-
dade e viver a contemporaneidade ou ser excluído e su-
bordinado a desempenhar o papel de fracassado social
(ESPINHEIRA, 1999, p. 54).

No desenvolver das atividades em Mata Escura, ficou explicito através
das entrevistas realizadas que a família é muito importante na vida destes
jovens, contudo ela se mostra ausente em muitas de suas dimensões – mate-
rial, simbólica e afetiva. A família na modernidade13 da grande metrópole é
uma instituição de laços frágeis e que sofre uma gradativa desintegração em
suas formas de solidariedade. Como resultante desta relação fragilizada, que
se consolida com as dificuldades econômicas, a família se mostra ausente na
vida de milhares de jovens em situação de risco.

- “Eu fui criada para o mundo. Minha mãe só ia na escola
quando eu aprontava. Minha família não pesa na minha
personalidade. Tive filha, morei na casa de minha mãe,
mas sou eu sozinha, não gosto de falar deles. Eu sou eu e
acabou. Eles não são referência em nada para mim.”

- “A convivência com meu padrasto e com minha mãe é a
pior possível, sou sempre criticada, é uma relação com-
plicada.”

- “A minha relação com minha família é difícil. Meu pa-
drasto só não me bate por causa de minha mãe.”

Quando a instituição família se mostra ausente, resta à escola o papel
de desenvolver medidas audaciosas e criativas para alterar a situação de ris-
co destes jovens. A escola, no exercício do seu oficio transformador, deve se

13 Cf. Bauman (2000b), a modernidade imediata é “leve”, “liquida”, “fluida” e infinita-
mente mais dinâmica que a modernidade “sólida” que suplantou. A passagem de uma a
outra acarretou profundas mudanças em todo os aspectos da vida humana.
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apresentar como uma alternativa, não para operar milagres, mas para for-
mar cidadãos políticos em condições de enfrentar a crise em um mundo onde
o mal é banalizado, e as incertezas são constantes. Deste modo, a escola deve
se auto-regular e revolucionar suas práticas metodológicas para se transfor-
mar em uma instituição sedutora e que consiga dialogar e envolver estes
jovens, pois é pela compreensão dos problemas que se pode começar a
equacioná-los. Da mesma forma, é pela formação voltada para a valorização
da cultura da paz que se criarão novas perspectivas de convivências, a partir
de dispositivos que animam e prestigiam a vida.

Nesta perspectiva, o projeto Convivência, Arte & Criação, nos indica
que é possível se trabalhar com a arte-educação dentro de um quadro de
formações temáticas integradas, que vislumbrem a partir da arte de fazer e
inventar, possibilidades e estratégias educativas para o desenvolvimento da
cultura da paz e a diminuição da situação de risco de jovens e adolescentes.
O alvo para a mudança é o pensamento e a forma de pensar destes jovens e
para isto é necessário compreender como estes jovens se sentem no mundo e
qual a interpretação que eles têm do mundo. O uso da arte-educação e a
aproximação com a linguagem destes jovens, certamente os sensibilizarão,
fertilizando o terreno para discussões sobre direitos humanos, cidadania,
formação política, identidade, auto estima, responsabilidade, mundo do tra-
balho, família e outros temas contextualizados à realidade e que possam es-
tabelecer links com a cultura da paz na perspectiva de se buscar o desenvolvi-
mento social, a legitimação da democracia, dos direitos humanos, da diver-
sidade e da política, como um conjunto de dispositivos que devem fazer par-
te das discussões no universo escolar.

A arte-educação contra o mal banalizado

Quando tudo é permitido, tudo é possível.

Hannah Arendt

A escola é o lugar da ação do aprender, e o aprender não é só a decodificação
de fórmulas matemáticas e a discussão de conteúdos programáticos. O apren-
der envolve o pensar, sobre si e sobre a vida em sociedade. A aprendizagem
escapa à ortodoxia da escolarização e vislumbra um ato de criação que estimula
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a subjetividade humana e as relações entre o individuo e a sociedade, pois como
nos indica Simmel (2006, p.17) “os indivíduos estão ligados uns aos outros pela
influência mútua que exercem entre si e pela determinação recíproca que exer-
cem uns sobre os outros”. Sendo assim, a escola deve ser sedutora, animada,
envolvente e que privilegie o pensamento crítico e as relações de alteridade,
principalmente para jovens e adolescentes. Enquanto promotora de mudança
social, a escola deve assumir claramente uma conotação política, contribuindo
na formação de indivíduos democráticos, capazes de criar e manter em funcio-
namento as estruturas democráticas. Deste modo, em verdade, a escola deve ser
concebida como agente de democratização da sociedade.

O projeto desenvolvido com os jovens de Mata Escura acerta no cami-
nho metodológico por perceber a cidadania como um processo construtivo.
Para isto trabalha com a desconstrução do óbvio na formação de jovens
multiplicadores da cultura da paz, a partir da formação para a prática políti-
ca, conduzida por formas e métodos criativos e eficazes de comunicação vol-
tadas para a prevenção à violência. Este projeto re-afirma que a educação
não deve ser separada da vida,14 ela não é apenas preparação, nem conformi-
dade, ela deve balizar  as ações transformadoras, investindo na busca do
direito a ter direito. Para isto os arte-educadores foram estimulados a desco-
brirem as linguagens específicas dos jovens, utilizando-as, como instrumen-
tos de aproximação, possibilitando o diálogo, o contato e o desenvolvimento
de gramáticas e práticas específicas, para ir de encontro à cultura de violên-
cia e ao esvaziamento do sentido da vida.

Desbloqueio: Na realização da dinâmica em que o jovem
(um por vez) deveria ir até o centro dizer o seu nome, e
fazer um gesto, que seria reproduzido pelo resto do gru-
po. Houve inicialmente comportamento de repulsa por
parte da maioria dos participantes, que consideraram tal
atividade uma “bobagem”. Um dos alunos em tom baixo
disse ao colega do lado: “Eu não vou fazer isso não”, e o
outro respondeu: “Eu também não! Já viu?” (risos). O arte-
educador,  insistiu na participação de todos e explicou
em que consistia a dinâmica... Ao final das atividades to-
dos participaram, o primeiro desbloqueio foi alcançado.
[Relatório de Campo, julho de 2007].

A desconstrução dos bloqueios e a legitimação do diálogo como ferra-
menta educativa é imprescindível para acionar o pensamento reflexivo e cons-
titui o discurso que defende a vida ativa, a cidadania, o reconhecimento social

14 “Educação é vida, é viver, é desenvolver-se, é crescer” (DEWEY, 1972).
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e a convivência entre diferentes. Nesta perspectiva, os diálogos educativos
realizados no bairro de Mata Escura, demonstram que as práticas que con-
templam uma educação do fazer e do pensar, elevam a subjetivação e a
criatividade humana nos tornando mais sensíveis frente ao mundo.

A utilização das linguagens da arte, como, por exemplo, oficinas de grafite,
pintura e fotografia, discussão de contos literários, dramatização, entre outras
práticas, são importantes para dar visibilidade aos interesses expressivos do jo-
vem, mantê-lo afastado de situações de risco, ou até mesmo para resgatá-lo de
uma condição violenta, em que possa re-significar suas experiências de vida,
afirmando sua identidade e avançando na compreensão de si mesmo e dos ou-
tros. Tal experiência nos indica a necessidade que a escola se afirme como centro
cultural, oferecendo, atividades de cunho artístico que preencham o vazio de
oportunidades lúdicas e educativas, sobretudo para que os jovens e adolescen-
tes confinados nas periferias das cidades, se aproximem da dança, do teatro da
literatura, ativando seu imaginário, provocando um campo múltiplo de deveres
humanos e possibilidades de invenção e ratificação das animações da vida.

Na escola que se estabelece como centro cultural há de
haver programas temáticos capazes de seduzir quem
aprende ou ensina. Há de se preservar o direito de acesso
ao patrimônio cultural da humanidade, a formação de
grupos culturais, clubes de ciências, presença na internet...
Há de haver, pelo menos por ali, os pássaros que nós idealiza-
mos. Em suma: raízes, troncos, conteúdos criados e recri-
ados, folhagem densa de valores, e lá em cima esses me-
ninos-pássaros cantando um futuro de ousadia e liberta-
ção (LIMA, 2008).

A arte-educação como instrumento de combate ao mal banalizado esti-
mula o imaginário e a espontaneidade inventiva do pensar, afirmar as sensi-
bilidades da existência, reabilita a reflexão crítica, a ação, o discurso, o diálo-
go, indicando novas formas de estabelecer os códigos de escolhas15 e a práti-
cas políticas tão necessárias à constituição da cidadania substantiva, através
do reconhecimento de suas responsabilidades perante a vida e ao mundo. A

15 O principal instrumento moderno para criação do código de escolha foi a educação.
Trata-se de um esforço institucionalizado para instruir e treinas os indivíduos na arte de
usar sua liberdade de escolha dentro da agenda estabelecida legislativamente. A educa-
ção visa a promover os optantes de sinais de orientação, regras de conduta e acima de
tudo, valores que orientem a opção, ou seja, dota-los da capacidade de distinguir entre as
razões corretas e incorretas de preferência e da inclinação a seguir aquelas a evitar estas.
A educação visa a induzir os indivíduos a internalizar as normas que dali em diante
guiarão a sua prática (Cf. BAUMAN, 2000a, p. 79).
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arte-educação possibilita a libertação dos condicionamentos e das deforma-
ções cometidas pelas sucessivas coerções que o controle social nos submete,
pois estimula o pensamento inovador e emancipatório.

Conclusão

As chaves conceituais de Hannah Arendt nos permitem a abertura de
uma reflexão sobre a vida e o mundo, o seu conceito de política vai de encon-
tro à situação de vulnerabilidade em que vivemos, no qual a opressão e o
descaso ganham força em seus controles, que excluem e captura um número
expressivo de jovens em situação de risco. Os tempos sombrios16 que marca-
ram durante um período a dubiedade do mundo estão presentes, o homem
continua sendo gradativamente esvaziado de suas subjetividades, e violen-
tado a cada rodada do capital de giro que financeiriza e controla a vida.

O entendimento da política sob o escopo teórico de Hannah Arendt re-
quer uma vinculação com um projeto de liberdade, o homem em sociedade
deve ser o ator principal das investidas de uma ação política em um espaço
comum, contudo as possibilidades para o desenvolvimento deste projeto de
liberdade lhe são negadas. Ao sustentar que a política é algo vital para os
indivíduos e para a sociedade, a teoria Arendtiana em suas críticas à
contemporaneidade, nos faz pensar sobre a necessidade do direito a ter di-
reito. Nos faz pensar sobre a situação dos 600  mil habitantes que moram no
Subúrbio Ferroviário de Salvador e convivem com a violência cotidiana. Nos
faz pensar sobre a população do bairro de Mata Escura, onde dos aproxima-
damente 47 mil habitantes, cerca de 30% não tem qualquer tipo de rendi-
mento e 59% recebe entre 1 e 3 salários mínimos.17 Nos faz pensar sobre a
juventude capturada e violentada. Nos faz pensar sobre a sociedade do blo-
queio, a falta de alternativas para o ingresso profissional, a exclusão

16 A história conheceu muitos períodos de tempos sombrios, em que o âmbito público se
obscureceu e o mundo se tornou tão dúbio que as pessoas deixaram de pedir qualquer
coisa à política além de que mostre a devida consideração pelos seus interesses vitais e
liberdade pessoal. [...] o âmbito público perdeu o poder iluminador que originalmente
fazia parte de sua natureza [...] a liberdade em relação à política, como uma das liberda-
des básicas, utiliza tal liberdade e se retira do mundo e de suas obrigações junto a ele Cf.
(ARENDT, 1987, p. 20).

17 Dados colhidos nos arquivos de pesquisas sobre o bairro de Bata Escura, no LTECS –
Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologiais Sociais.
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empregatícia, a não perspectiva de futuro e a situação endêmica de risco de
milhares de jovens brasileiros.

O pensar com consciência critica nos leva a perceber que um turbilhão
de privações e bloqueios permeia a sociedade e nos impede de contemplar-
mos o mundo comum; nos impede de termos nossos desejos realizados e
nossa cidadania efetivada. Tal capacidade de pensar, em vez de desestimular
nossa ação e discurso, nos potencializa a continuar buscando saídas contra o
mal banalizado, nos torna cidadãos críticos e motivados a promover a mu-
dança social. O pensamento reflexivo estimula o desejo de lutar por um mundo
comum, mais justo e com menos violência.

O pensamento como antídoto do mal deve ser cultivado nas institui-
ções sociais, entre estas, na escola como nos demonstrou o projeto Convivên-
cia Arte & Criação, que objetivando desenvolver a cultura da paz partiu das
especificidades da vida dos envolvidos, indicando processualmente um novo
ethos de convivência e reconhecimento das diferenças em busca da valoriza-
ção da vida, a partir do desenvolvimento de estratégias políticas que oriente
a ação no mundo e pelo mundo.
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Epílogo – A outra volta no parafuso: porque os
projetos sociais não são praticados1. Os limites
da ação social.

Gey Espinheira

Entre solidariedade e conflito o campo da violência se estende e ameaça
cobrir os lugares populares de nossas cidades, como ambientes marginais
ocupados por uma gente perigosa que se dedica a atividades também margi-
nais. Há nessa imagem tanto de equívoco como de acerto, uma vez que é
possível se conhecer a realidade desses bairros predominantemente pobres e
com elevadas incidências de casos policiais, inclusive homicídios, com uma
freqüência estatística capaz de naturalizar a violência, como tem acontecido
nos últimos anos, sobretudo diante da atitude da Secretaria da Segurança
Pública do Estado da Bahia e do Judiciário em se mostrarem incapazes de
elucidar a maioria absoluta dos homicídios (calcula-se que a taxa de
desvelamento não seja superior a 15%), de modo que os “corpos desovados”
– uso do jargão jornalístico e policial – não têm a responsabilidade pelos cri-
mes cometidos e as vítimas são culpadas, ou seja, elas trazem em si razões
para serem mortas, portanto, são pessoas que provocaram a situação em que
se encontraram.

Nos bairros populares ficam as imagens de promiscuidade e violência,
em que cada qual resolve a sua maneira as situações com as quais se defron-
tam, sempre como se as soluções dependessem das vontades individuais.
Embora haja muito casuísmo, há uma ordem social mais ampla que emerge
das próprias condições de vida na pobreza, em que as pessoas se organizam
de modo espontâneo para dar sentido e organicidade à vida cotidiana. As-
sim, o sentimento de vizinhança foi percebido pelo estudo das jovens pes-
quisadoras Tiara Oliveira e Tatiana Costa Ribeiro: “Vizinhança e solidarie-
dade”, que privilegiou as relações de cooperação e de afeto, sem cair na di-
mensão patética do elogio da pobreza como virtude, mas demonstrando que
há uma necessidade de apoio mútuo entre pessoas fragilizadas e que sem
este suporte a vida fica muito difícil, embora seja essa a realidade mais fre-
qüente do dia a dia.

1 Cf. ESPINHEIRA, 1994.
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Nas relações de gênero, as diferenças de papéis sociais de homens e
mulheres aparecem em dois planos: na afirmação das diferenças de gênero,
em que cabem às mulheres maiores interações com o universo doméstico, na
mais pura tradição da família brasileira, cada vez mais matrilinear; e a ado-
ção de disposições pra agir – reagir – masculinas pelas mulheres,
masculinizando certas relações que poderiam ser acobertadas pela suposta –
e tão somente suposta – delicadeza ou fragilidade, feminina. Assim, as jo-
vens não só defendem, como confessam, que brigam, que saem na mão gran-
de e que é esta a forma mais adequada de agir, reagir, porque é assim que as
coisas se configuram.  Helder Bonfim e Natasha krahn compuseram a análi-
se: “Violência e Contemporaneidade: Em briga de foice mulher se mete!2”.

Compreender o universo de um bairro popular é entender que os espa-
ços não são equivalentes e, portanto, não há uma totalidade quando se
visualiza uma cidade, ou mesmo uma região dela ou um bairro, mas um
conjunto de situações com as quais é preciso intermediar para sobreviver.
Em uma mesma rua pode-se viver normalmente em certo trecho e correr
riscos elevados em outros, dependendo da ecologia social, ou seja, da com-
posição dos moradores, locais em que se dá a formação de guetos, de grupos
homogêneos que se dedicam a atividades transgressoras, como grupos de
ladrões, assaltantes ou traficantes de drogas, que vivem associados e dessa
associação depende a própria sobrevivência do grupo. Nestes ambientes os
moradores comuns se tornam reféns do modo de ser do grupo hegemônico
que impõe as suas regras de convívio.

É muito importante se destacar o lugar e as relações que se estabele-
cem sobre o espaço que deve ser aqui qualificado diante das “abstrações”
das esferas que atuam sobre este espaço, mas sem a ele pertencer. O que se
problematiza nestes termos é a relação institucional do município – poder
local e lugar concreto – com o Estado e com a esfera Federal, a que estão
ligadas a Segurança Pública e tantas outras instituições que se relacionam
com as ordenações da vida cotidiana do cidadão. O fato de não serem mu-
nicipais os meios de mediação, a exemplo das delegacias de polícia e as
próprias Polícias, que pertencem a uma esfera mais abstrata, “sem lugar”,
já que o espaço concreto do Estado não existe, distanciando o cidadão dos
meios e de seu significado, assim como esses serviços se autonomizam, se
tornam para si e não para os fins socialmente estabelecidos. A ordem buro-

2 Com essa frase fazemos referência a um diálogo da peça “Uma Noite Terrível”, escrita
por Gey Espinheira, dirigido por Petinha Barreto e interpretada pelos jovens integrantes
do projeto: “Convivência, Arte e Criação”, em novembro de 2007.
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crática se torna mais fria e distanciada na medida em que é maior o fosso
entre os serviços e o cidadão em sua existência cotidiana, o seu entendi-
mento do mundo e suas formas de mediar as situações. Pode ser elemen-
tar, mas a realidade da vida cotidiana nos convida a pensar sobre o
automatismo de nossa conduta no desenrolar do dia a dia, tal como Berger
e Luckmann (1966, p. 35) nos iluminam:

A realidade da vida diária nos aparece já objetivada, isto
é, constituída por uma ordem de objetos designados como
os objetos antes de minha aparência em cena. A lingua-
gem usada na vida cotidiana continuamente me relacio-
na com as minhas necessárias objetivações e apresenta a
ordem que faz sentido dentro da significação que a vida
cotidiana tem para mim. Eu vivo em um lugar que é geo-
graficamente designado.

Quando as coisas que são tomadas como normais não se apresentam de
acordo com as expectativas, o sentimento de estranheza toma lugar e as pesso-
as são levadas ao desencanto em suas expectativas, o que pode parecer absur-
do ou perverso. É esta situação de frustração, por vezes tão repetidas que se
constituem a normalidade, que separa as pessoas da ordem institucional le-
vando-as a formas de desvio e transgressão das normas como forma de con-
tornar obstáculos à realização de objetivos individuais desejados.

O conflito institucional é patente e nele há muita razão para a ineficácia
de serviços e para a ineficiência programada como modo de ser, como se as
coisas tivessem sido propositadas para não dar certo, ou para gerar os confli-
tos que provocam como conseqüências indiretas de suas ações. O
distanciamento da “fonte do sentido” explica a diferença de tratamento nes-
ses serviços das diferentes classes sociais, em que o tipo humano comum
desconsiderado e visto como um problema a mais sempre que recorre em
busca de algum auxílio. Os conflitos populares são difíceis de mediação por
conta das injunções burocráticas das partes envolvidas na produção do sen-
tido da ação e das finalidades.

Tomemos um exemplo corriqueiro, o sistema de plantão dos policiais,
uma delegacia de polícia em um bairro em que os policiais não conhecem os
moradores e estes desconhecem os policiais e estes, por seu turno, não são
fixos, mas trabalham intercalados por tempo, sem nenhum compromisso
maior com o lugar, respondendo a esfera burocrática estadual enquanto atu-
am sobre um território concreto do município em que as pessoas efetivamen-
te se encontram: moram, trabalham, circulam, mas as decisões não são da
esfera local e sim da abstração Estado ou Nação, portanto, de ordens buro-
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cráticas mais distantes do cotidiano de vida do cidadão. Mora-se em uma
determinada rua, em um bairro, em uma cidade, lugares concretos geografi-
camente localizados em algum município. Esta é a realidade imediata do
cidadão, a que confere sentido a sua vida cotidiana.

Este aspecto tem sido pouco estudado como um dos principais entraves
à solução de problemas sociais, sobretudo aqueles que podem ser definidos
como localizados, tipificados. O espaço qualifica tudo que nele está ou nele
se relaciona. Não há espaço neutro ou que não seja capaz de impor seus
condicionantes desenvolvendo o sentimento de pertença ou de rejeição, na
identificação e ou estranhamento; simpatia/antipatia, convergência/diver-
gência. Não será exagero, recorrendo a Berger e Luckmann (1966, p. 36) afir-
mar: “a realidade da vida do dia a dia está organizada em torno de um “aqui”
de meu corpo e um “agora” do meu presente. Estes “aqui e agora” são o foco
de minha atenção na realidade da vida cotidiana”. Este “realismo da consci-
ência” nos marca profundamente e confere sentido e faculta a percepção de
sentidos. O mundo próximo e significante para cada um de nós. O
distanciamento institucional no atendimento às pessoas que precisam, de al-
gum modo, recorrer à atenção do serviço público provoca mal-estar e cons-
trangimento, como é o caso absolutamente normal da precariedade do aten-
dimento da saúde pública, com filas impiedosas e atos médicos insatisfatórios
ou não realizados. A segurança pública, a que sempre se recorre em caso de
ameaça, conflito ou crime, portanto, em situação de fragilidade psicológica,
seja como vítima ou agressor, o mau atendimento eleva o mal-estar e provo-
ca rejeição, afastando as pessoas.

Um cidadão comum – e se usamos este termo é para distinguir o ser
anônimo daquele outro que traz em si a marca de classe que o distingue e o
privilegia no trato do serviço público – que mora em uma rua, em um bairro
popular, tem a ordem social de sua cidade assegurada pela Polícia Militar,
que é da esfera estadual, cujo sentido de ação e sentido de ser emanados de
uma esfera mais distante daquela em que está o morador o afasta. É como se
estivéssemos falando da fonte de energia e de sua proximidade, quanto mais
distante, mais fria, menos significativa, ou seja, menor sentido para o cida-
dão, ao mesmo tempo que ele próprio é destituído de sentido para a função
pública, na figura do funcionário público formal, daí ele ser transformado
em problema: aquele que é e que traz em si um problema a mais. Assim,
entrar e uma delegacia é arranjar encrenca, seja para si mesmo, seja para os
policiais.
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Conhecendo os jovens

Trabalhamos com um universo homogêneo. A priori selecionado, mas
de pessoas que compõem o universo de um bairro. O universo de estudantes
selecionado foi objeto de uma consulta através da aplicação de questionário
para delinear o perfil do grupo, como um conhecimento anterior enquanto
não se processavam os grupos focais e a própria convivência de nossos pes-
quisadores com os jovens ao longo do curso, o que permitiria o conhecimen-
to de causa mais aprofundado, tal como era o objetivo do projeto o compre-
ender as disposições internalizadas para ações e reações favoráveis à repre-
sentação de condutas violentas, como levantada na hipótese do desenvolvi-
mento de uma cultura de violência como necessária à sobrevivência das pes-
soas em ambientes de pouca, ou nenhuma, mediação institucional formal.

O projeto visava jovens com idades entre 16 e 24 anos, faixas de idade
em que se manifestam mais vivamente as idéias de emancipação de objeti-
vos de realização existencial. Esta fase é também condizente com certo
distanciamento desses jovens do estágio educacional formalmente relacio-
nado com as faixas etárias, mostrando que há uma defasagem a superar ou a
conviver com ela.

O Segundo Grau é uma etapa da educação formal que abre perspectivas
formais para o exercício de uma série de atividades – empregos – que não
são acessíveis a pessoas sem a titularidade legal, o que opera como um inibidor
de possibilidades, além de ser um fator de desqualificação, de reconheci-
mento público da limitação do jovem ou da jovem que não atingiu aquele
limite educacional considerado mínimo necessário para o deslocamento das
pessoas de trabalhos primários para aqueles mais complexos, como ser caixa
de casas comerciais ou vendedores que sabem usar as máquinas de cartão de
crédito e débito automático e operar satisfatoriamente o computador. Co-
nhecer o uso de máquinas para operar vendas, verificação de estoque, preços
etc., requer que a pessoas seja digitalmente alfabetizada, e que certas habili-
dades acompanhem o processo mais elevado de educação no sentido mais
amplo, não se restringindo exclusivamente às operações técnicas das práti-
cas requeridas.

O nível de Segundo Grau completo é visto como um certo estágio de
amadurecimento do jovem, dele ou dela, diante da alternativa de ter um
trabalho ou de prosseguir os estudos e pensar na possibilidade de chegar à
Universidade, que no passado recente não fazia parte do universo subjetivo
das populações “populares”, mas que hoje estão na pauta cultural de jovens
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que romperam o formalismo acadêmico da Universidade elitista através de
movimentos sociais de cunho cultural que trilharam caminhos diferentes,
mas convergiram para a emancipação da mulher, da superação das desigual-
dades raciais e das orientações sexuais, ao lado de outros movimentos que
internalizaram a educação, a exemplo do Movimentos dos Sem Terra (MST),
hip-hop e outros. Uma série de cursinhos pré-vestibular surgiu em bairros
populares por instituições não governamentais ou aliadas às Universidades,
no sentido de ofertar a baixo custo ou gratuitamente formação para jovens
egressos da escola pública.

Vale aqui enfatizar a análise de Bourdieu (2003, p. 51) quando diz: “de
fato, essas escolhas que comprometem todo o futuro são efetuadas com ima-
gens diferentes do futuro”. Nesta frase está a síntese do problema educacio-
nal que ele destaca:

O capital cultural e o ethos, ao se combinarem concorrem
para definir as condutas escolares e as atitudes diante da
escola, que constituem o princípio de eliminação diferen-
cial das crianças de diferentes classes sociais. Ainda que
o êxito escolar, diretamente ligado ao capital cultural le-
gado pelo meio familiar, desempenhe um papel na esco-
lha da orientação, parece que o determinante principal
do prosseguimento dos estudos seja a atitude da família
a respeito da escola, ela mesma função, como se viu, das
esperanças objetivas de êxito escolar encontradas em cada
categoria social.

Na própria Mata Escura a presença de instituições como a Associação
das Comunidades Paroquiais da Mata Escura e Calabetão (Acopamec) que
faculta o acesso ao aprendizado técnico-profissional ao tempo em que oferta
a educação de segundo grau; do Laboratório de Tecnologias Sociais (Ltecs),
com seus cursos, sua biblioteca e estágios júnior, estabelecendo uma ligação
do segundo nível com o superior de modo objetivo, fazendo da Universida-
de uma presença relativamente próxima, a exemplo da participação da Uni-
versidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) com suas extensões.

Poderíamos dizer, e sem exageros, mas também sem se constituir em
“propaganda enganosa”, como falsas promessas, que o acesso à Universida-
de requer o fortalecimento do capital social desses jovens, o que não pode
acontecer sem que essas instituições de ensino superior se abram para o diá-
logo com seus cursos de extensão e seus acessos a estagiários, rompendo as
fronteiras simbólicas que separavam o “povo” – o “popular” da “elite” aca-
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dêmica. A des-aristocratização do ensino superior introduz no mundo subjeti-
vo do jovem a universidade como uma possibilidade e as profissões passam
a ser discutidas entre homens e mulheres, por exemplo, como enfermeiras e
nos segmentos do atendimento à saúde da família, ou os meninos no campo
da educação física, como algo que lhe parece muito próximo de realização
segundo suas capacidades. Mas não só, outras carreiras menos evidentes em
seus resultados são pensadas e hoje já se computam muitos jovens proceden-
tes de bairros pobres nos currículos das ciências sociais e humanas, assim
como nas áreas de educação e comunicação.

Sem fronteiras impostas às condições sociais, permitindo, portanto, o ir
além do que até então era tido como limite, uma abertura estabelece novos
padrões de comunicação com esses jovens e toda a nossa intenção foi a de
estabelecer o rompimento desses limites e introduzindo para esses jovens os
mecanismos para a aquisição do capital social necessário para fazer a trans-
posição das realidades, acionando os trâmites de acesso aos estágios júnior,
ao recebimento de Ações Curriculares em Comunidades (ACCs)3 e
envolvimento em cursos de extensão e especiais como este Convivência, Arte
& Criação.

A presença de universidades em bairros populares é a forma mais de-
mocrática de abrir as universidades para a sociedade sem reduzirem-se e
sem passar idéias ilusórias de acessos fortuitos, mas viabilizar a entrada de
pessoas que se sentiram convocadas pelas oportunidades que essas presen-
ças pontuais facultam. A superação das distâncias de raça/classe com a ado-
ção de políticas públicas de cotas com proporção relativa à escola pública,
assim como outros canais de ascensão escolar, como o Programa Universida-
de para Todos - PROUNI, dentre outros, fazem do ensino superior um obje-
tivo que pode ser pensado por populares, ou seja, que a subjetividade jovem
de grupos populares pode conter a Universidade como um objetivo de êxito.

Conhecimento e intervenção

Apesar do que foi dito, o objetivo do projeto Convivência, Arte & Cria-
ção é duplo: de pesquisa das disposições internalizadas pelos jovens do bair-
ro; e mudança nos padrões sociais em relação a tensões e conflitos com a

3 Programa especial da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia que
oferece atividades curriculares em comunidades.
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adoção de novos valores e padrões de comportamento apreendidos ao longo
dos cursos teóricos e das práticas das oficinas de arte & criação. O conheci-
mento primeiro do perfil do grupo foi fundamental, assim como tudo mais
que se seguiu no processo de convivência, resultando na convergência de
todos para a realização de um produto final coletivo impregnado de signifi-
cação para cada um dos participantes, como se poderá ver de modo mais
detalhando na publicação “Teoria e prática do trabalho social em comunida-
de”, segunda publicação filhote do projeto Convivência, Arte & Criação que
sai também com o honroso selo da Edufba e iniciativa do Centro de Recursos
Humanos (CRH) da UFBA.

Quem somos?

O perfil desse grupo começa com a relação com o trabalho, de 46 entre-
vistados, 9 disseram trabalhar e 37 não. O grupo é predominantemente femi-
nino, com 27 componentes a 19 do gênero masculino. Tal proporcionalidade
não é ao acaso, em quase todas as promoções de caráter cultural/social a
acorrida do contingente feminino é maior do que o masculino, o que se pode
ler, em uma primeira vista, como uma maior disposição das mulheres em
aproveitar oportunidades que são ofertadas, com maior flexibilidade
adaptativa, quer seja na experimentação dos projetos, quer seja na abertura
para novas experiências. Percebe-se, entre os homens, uma tendência a iden-
tidades ocupacionais menos flexíveis, como se as escolhas reais ou apenas
subjetivas do que quer ser ou fazer excluíssem alternativas, ou pelo menos se
colocam como barreiras. Em outras palavras, por exemplo, se um homem se
identifica como atividade profissional como pintor, ou pedreiro, se lhe for
ofertada outra alternativa de trabalho ele tenderá a ver a semelhança com a
sua “profissão” para então tomar uma decisão. Essa identidade principal do
fazer – somos o que fazemos e o que fazemos nos confere identidade de
fazedor – dispõe as pessoas no mercado de trabalho.

O projeto levou em consideração a percepção de si a partir do próprio
universo de moradia, focando em escala de proximidade e distanciamento a
casa, a rua, o bairro e a cidade, ou seja, do universo vivencial ao idealizado.

Sobre a moradia, 44 disseram morar em casas formais e apenas dois se
referiram à moradia como “barraco”. Para a maioria, 33 moram em casas
confortáveis, 17 em casas espaçosas e 14 em habitações vistas como peque-
nas. A avaliação é subjetiva, parte tão somente do sentimento dos jovens sem
entrar em critérios mais precisos, tal como foi o primeiro sentido dessa apro-
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ximação. Poderíamos dizer que de uma maneira geral as moradias do bairro
seguem o padrão popular, ou seja, casas construídas com blocos de alvenaria
constituindo as dependências internas tradicionais: sala, cozinha, sanitário e
quartos. Algumas dessas casas são de mais de um pavimento, enquanto ou-
tras se ressentem de reboco e pintura, pois ainda estão no processo de
complementação do investimento construtivo familiar, que em muitos casos
pode levar anos e até mesmo uma vida inteira sem chegar a sua finalização.
Conquistar espaço com a verticalização é uma estratégia, o que leva o “bater
da laje” como a incorporação de capital imobiliário que muitas vezes repre-
senta a agregação da família em um mesmo espaço, reforçando não só a uni-
dade de vizinhança (parentesco oculto), mas a de parentesco mesmo, em fi-
lhos e filhas casados que residem com os pais em seus respectivos comparti-
mentos.

Sobre o bairro, recorrendo a múltiplas escolhas, os jovens apresentaram
as seguintes opiniões:

Bom de morar 30
Barulhento 25
Perigoso 24
Tranqüilo 7
Bonito 4
Feio 4

Novamente frisamos que a reação à pergunta é subjetiva, sem se apoiar
em indicadores que não a opinião imediata à provocação da pergunta. Ob-
serva-se que o bom de morar pode estar relacionado com a moradia, já que
se dispõe da casa em condições satisfatórias; é muito importante levar em
consideração que em um mesmo bairro, ou mesmo em uma mesma rua, es-
paços são diferenciados e proporcionam diferentes ambientes. Há lugares no
bairro que são vistos como absolutamente normais, seguros, enquanto que
há outros que são vistos como lugares perigosos. A avaliação depende, por-
tanto, da ecologia dos moradores no âmbito do próprio bairro. Há lugares
em que só entra “quem tem negócio”, como se diz em linguagem popular, e
que acrescentam: lugares em que “nem a polícia entra”, ou seja, guetos con-
trolados por grupos marginais que mantém uma intensa fiscalização sobre a
presença de pessoas estranhas, reservando o espaço para pessoas que se su-
jeitam ao padrão adotado por grupos que têm atividades ilegais e se respal-
dam na solidariedade forçada que a situação de convivência exige, a exem-
plo de ponto de venda de drogas, ou grupos que se dedicam a furtos e rou-
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bos, identificados como pertencentes a quadrilhas em que um líder assume a
identificação do grupo.

A convivência com pessoas transgressoras implica em uma delicada si-
tuação de vizinhança, já que a proximidade física é inevitável e qualquer
desconfiança de comportamento que ameace denunciar o transgressor pode
ser objeto de retaliação, de modo que uma economia do medo organiza a
convivência dos diversos grupos, com especial tensão na relação entre os
filhos, sobretudo quando são crianças e adolescentes na busca de afirmação
de suas identidades.

Os arranjos de vizinhança são resultantes de experimentações da vida
cotidiana, um longo aprendizado de convivência com o outro com a menor
possível intromissão na vida de terceiros, em uma comunidade em que a
comunicação dos fatos cotidianos é feita sem maiores reservas, haja vista a
proximidade das moradias e o conhecimento que uns têm dos outros. Desa-
venças são postas a público em discussões abertas em que os vizinhos to-
mam conhecimento do conteúdo do que então se passa, caindo o assunto no
domínio público. É importante frisar que em ambientes de cultura popular
tal como o que descrevemos a descrição não é propriamente uma virtude,
como em ambientes burgueses, de modo que o defrontar-se publicamente
em discussões abertas é fato comum, levando a todos ao conhecimento de
certas questões que supostamente seriam do campo íntimo de pessoas ou
famílias.

Nos usos do tempo na vida cotidiana a TV é o maior atrativo, a maioria
passa mais de 2h diárias diante da TV, elevando consideravelmente este tem-
po nos fins de semana quando ocorrem os famosos programas de auditório,
sobretudo às tardes e à noite. Não há dúvida de que a TV representa o prin-
cipal canal de diversão e de comunicação, fonte de temas para as conversas e
trocas de emoções compartilhadas. São poucos os que dizem ler com alguma
freqüência, e a maioria não se lembra de livro lido recentemente. Na verda-
de, a leitura não é um exercício praticado, assim como ir a cinema, o que não
faz parte dos hábitos da maioria, sem falar na grande proporção dos que
confessadamente jamais foram ao cinema. Em relação a jornais, apenas seis
pessoas afirmaram que os lêem freqüentemente.

A cidade é vista em categorias subjetivas, assim como o bairro, com a
diferença em que um é experimentado no cotidiano de vida e a outra é
visualizada de forma mais idealizada a partir de determinadas imagens que
são construídas de modo um tanto vago ou ao sabor da construção ideológi-
ca de Salvador pelos órgãos oficiais de turismo e cultura:
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Bonita 27
Insegura 25
Boa de morar 24
Violenta 22
Ruim 4

Quando se questiona sobre os usos da cidade, ou seja, a vida para além
do bairro, a expressão “cidade” passa então a representar alguns espaços,
como praia ou shoppings, a exemplo das respostas dos jovens:

Praia 35
Shopping 24
Parentes 23
Show 16
Cinema 14
Bares 2
Trabalho 2

Sobre a sensação de insegurança os jovens indicaram os “lugares in-
seguros”:

Escola            16
Bares 23
A rua 13
Fim de linha 22

Sobre a experiência pessoal com a violência: conhece alguém próximo
que já sofreu algum tipo de violência? 41 Sim, 5 não. A grande maioria,
portanto, se sente familiarizada com a violência nas suas mais diversas ex-
pressões.

Tipos de violência experimentados pessoalmente, ou através de co-
nhecidos:

Agressão física 19
Agressão verbal 21
Roubo            20
Homicídio 17
Agressão sexual 13
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Sobre os agentes da violência, a identificação assim se faz:

Traficantes 33
Polícia            31
Usuários de drogas 27
Assaltantes 23
Vizinhos 8
Familiares 2
Outros (desordeiros) 3

Na avaliação do ambiente escolar as respostas são sintomáticas da ex-
pressão predominante do mal-estar, prevalecendo as opiniões negativas,
depreciativas das condições sociais nesse universo supostamente de promo-
ção social. Ainda que as respostas sejam altamente subjetivas, é possível
objetivá-las em fatos que na vida cotidiana se acumulam como experiências
sofridas pelos jovens nos constrangimentos enfrentados e no desconforto de
relações entre pessoas e grupos na representação de suas identidades. Aqui
se pode pensar sobre as conseqüências sociais de se estar em um ambiente
supostamente de caráter socializador e de formação humanista em que as
pessoas não se sentem à vontade, ou se identificam com ele, mas o
desqualificam.

Desagradável 21
Inseguro 19
Agradável 13
Desorganizado 12
Feio 12
Seguro 6
Bonito 5
Outros (difuso) 8

A estas questões diretamente respondidas no questionário a convivên-
cia permitiu o aprofundamento de seus significados para além dos dados
impressionistas levantadas inicialmente. O sentimento de insegurança dos
jovens na escola não se relaciona tão somente ao que se poderia denominar
de medo ou de ameaça de violência no sentido mais comum do termo, da
agressão verbal ou física cometida por alguém imposta como mais forte, mas
também a questão do confronto diante de outros jovens em que as identida-
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des são postas em xeque, expressão de beleza ou de arranjos culturais de
representação de si, o que incluiu vestuário, cabelo (penteados) e inscrições
no corpo (tatuagens, piercings) ou marcas de roupas que denotam o
entrosamento do jovem em um determinado círculo de comunicação.

A adolescência e a primeira juventude são dois momentos em que as
pessoas exigem muito de si mesmas e dos outros, com cobranças quase que
corrosivas nos comentários que fazem sobre a aparência ou modos de ser
dos outros, no que se toma como padrão de conduta ou de desvio. Sentimen-
tos como o medo foram objeto de oficinas, aqui nesta coletânea analisadas no
artigo assinado por Patrícia Carla Smith Galvão e Nádia Dias, em que os
jovens expressavam a fonte do medo, como no caso de uma menina em que
centralizou no pai a figura intimidadora, ele próprio vítima de agressão de
um policial, como a repetir nos outros o que sofrera marcando-o nas costas.
Para esta jovem a figura do pai representava a fonte maior de medo em sua
vida, embora dissesse não ter sofrido ainda nenhuma agressão séria, mas lhe
pesava a ameaça iminente que ele representava para ela, como um estado
permanente de opressão, obrigando-a a conformar-se o mais possível com as
suas rotulações.

Entedimento/desentendimento: conversas e falas

Nos grupos focais em que a temática da violência foi a tônica, as pesso-
as se posicionaram de forma radical entre o realismo da reação pronta, à
altura, para não levar desaforo para casa, ou seja, não se rebaixar; e a posição
cristã, possivelmente evangélica, em que transfere à esfera divina o fazer da
justiça, afirmando-se que a justiça divina é muito mais forte do que a dos
homens. De qualquer modo, é o sentimento de reparação que o ofensor deve
sofrer, reparando a ofensa no pagamento de uma pena que a justiça divina
cobrará com maior rigor do que a dos homens. Não há, portanto, idéia de
perdão, mas de vingança, da punição inexorável. Já o rapaz, que traz para si
a reação no calor da hora, cuja polarização se fez entre sua posição de reagente
imediato e a da evangélica, como dois extremos da questão, fala em revidar
na hora e se for preciso recorrer a uma arma, uma espécie de reserva técnica
à reação pessoal e meramente física que está apto a dispor. Este rapaz citou o
fato de ter tomado um murro de um policial no carnaval e que se vingou em
um mendigo. Indagado sobre sua atitude, ele explicou que não poderia ficar
apanhado sem descontar, e aqui o sentido de descontar perde toda a objetivi-
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dade da agressão sofrida e da identidade do outro agressor, para ser uma
forma de catarse, de sentir-se vingado na medida em que um outro alguém
pagou o que ele sofrera, como uma transferência do insulto recebido. Desvi-
ar o foco da agressão é muito comum e opera como um ritual de purificação,
sobretudo quando se direciona para as pessoas mais próximas e mais frá-
geis, até mesmo das relações de afeto, que sofrem com essas vinganças indi-
retas que a cultura do “desconto” tem que levar adiante. Se se sentir perdedor,
alguém deve perder mais ainda, como se a ter certeza de que não é a pessoa
nem mais infeliz, nem a que sofreu o maior revés. Há sempre alguém mais
infeliz, mais sofredor e a merecer, por isso mesmo, mais sofrimento. Vingar-
se não é desconstruir a força ofensiva – a que objetivamente o ofendeu – mas
fazer alguém passar por um sofrimento igual ou maior, e experimentar uma
situação mais radical. Se apanhou tem que bater, não necessariamente na-
quele que lhe bateu, mas em alguém mais fraco que deve sofrer as ofensas
por ele recebidas como em uma transferência simbólica da vingança.
Freqüentemente familiares são vítimas das brutalidades sofridas na vida co-
tidiana, como mecanismo de desconto, de “purificação”.

Há queixas freqüentes relacionadas pelos jovens à tendência do consu-
mo de bebidas alcoólicas pelos adultos, sobretudo pelos homens, pais e pa-
drastos, que estimulados cometem atos de violência ou se mostram cons-
trangedores quando em estado de embriaguez. A bebida foi vista como um
dos principais problemas a interferir no relacionamento das pessoas, sobre-
tudo entre pais e filhos, filhas, mas também entre os próprios jovens, sobre-
tudo em festas quando se deslocam para shows e se defrontam com outros
espaços demarcados por outras “barreiras”. Na oficina literária “Uma noite
inesquecível4” focamos um grupo de homens em seu ritual de beber, com o
ethos machista prevalecente, a partir de um fenômeno extraordinário a cha-
mar a atenção sobre a vida cotidiana. No caso, os fatos foram exacerbados
por acontecimentos extraordinários de caráter fantástico, quando o normal é
que o extraordinário seja absolutamente, e paradoxal, o banal.

As meninas se referem as brigas de mulheres como fatos banalizados,
sobretudo por razões de ciúme. “Caímos numa discussão de gênero – fala
uma das pesquisadoras em um grupo focal: “Os meninos dizem que não
brigam entre eles por causa de mulher”. R. fala que não briga com  homem
por causa de mulher, briga com ela, e explica sua posição: “porque se o cara

4 Incluído na coletânea de textos Teoria e método do trabalho social em comunidades,
publicado pela Edufba (2008).
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buliu com ela foi porque ela deu ousadia”; “Se ele é gostoso ou não, ela que
não olhe, vire para o outro lado”.

Para a cultura masculina brigar por causa de mulher é se submeter a
uma situação que a mulher cria ao dar ousadia e que põe um homem exposto
ao outro. É ela, portanto, quem vai se mostrar como “vadia” se der lugar a
uma disputa, e como tal não merece o empenho da competição por desvalo-
rizar-se diante de todos com o seu oferecimento. Os homens se protegem com
esses códigos de honra, transferindo às mulheres a iniciativa que as
desqualifica, pois a fidelidade é uma exigência que não pode ser flexionada
por eles e é essencialmente feminina. Entre os homens uma briga pode levar
a conseqüências radicais, muitas vezes chegando a matar ou morrer, por isso
mesmo os homens criam estratégias para evitar embates por causa de dispu-
ta de mulher.

As meninas ficam indignadas, dizem que muitas vezes elas não olham
e reclamam o fato deles olharem para as outras meninas, mesmo na presença
delas. A justificativa dos meninos sobre olhar para outras mulheres variou
do campo biológico (é o instinto masculino) ao vestuário feminino; segundo
eles a culpa é da mulher, eles dizem que muitas mulheres usam roupas cur-
tas e indecentes para chamar atenção deles. Por outro lado, nenhum admite
que a mulher olhe para um homem atraente, seria uma deslealdade, uma
forma de desafio.

A conversa sobre violência se encaminha para casos mais pontuais, con-
siderando que não são as relações interpessoais as mais graves, mas aquelas
que envolvem certas negociações perigosas, como por, exemplo, o
endividamento, sobretudo relacionado com a aquisição de drogas.

R.: “o primo da minha namorada tava devendo aos traficantes, o trafi-
cante avisou, ele não pagou, aí o cara matou ele e o irmão”.

T.: “os traficantes têm que prestar conta do dinheiro”. Ele explica, diz
que o traficante compra a droga na mão de alguém, “se ele não cobra, não
assume uma postura rígida diante dos seus devedores, então, quem vai mor-
rer é ele”. Não é estranha aos jovens a compreensão da lógica que rege as
relações de compra e venda de drogas. Não discutem o significado, mas tão
somente o risco considerando que é assim que as coisas funcionam, portanto,
é esta a normalidade da situação do mercado de drogas em qualquer lugar.
Há uma generalidade neste procedimento, não é uma especificidade do bair-
ro de Mata Escura. Nos acordos de compra e venda devem prevalecer os
códigos que os regem e no caso de drogas a dívida é intolerável e suficiente
para desmoralizar os atores se os papéis não forem seguidos à risca.
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T. descreve uma espécie de cultura do medo no universo do tráfico. O
tráfico, segundo a descrição dele, tem suas próprias regras e quem vai pegar
a droga, ou quem entra neste mundo, sabe delas, se o individuo “vacila”, o
uso da força passa a ser o instrumento de controle e de disciplina. Em mo-
mento nenhum ele demonstra discordar dessa lógica, ao contrário ele a re-
força e a justifica.

Perguntamos sobre quantas bocas tem no bairro, mas eles não querem
responder objetivamente, este é, como dizem, “um terreno minado”, só fa-
lam que são muitas e se olham entre si como se mutuamente se apoiassem
em suas escusas. Este é um assunto para o qual tem que se ter cuidado. Não
se pode falar muito sem incorrer em riscos.

Pedimos que todos falassem e dessem suas opiniões, os que sabiam do
tráfico e também aqueles que não sabiam, ou que  tinham opinião contrária à
de T. e dos demais que se posicionaram.

C. acha que a briga maior no bairro é entre traficantes e não por causa
de relacionamentos: “dois primos meus morreram por causa de débito”, fala
novamente.

Ela relata a experiência em um dia em que ela esteve com sua “irmã”
em uma boca de fumo comprando drogas: - “Uma vez eu fui com uma meni-
na... ela foi fumar, cheirar, sei lá... Raramente você vê uma mulher lá... Falei
que eu não ia pra cheirar, só vim pra acompanhar ela. Ela disse que os ho-
mens que estavam lá ficaram olhando para elas, mas, se você não ameaçar,
eles também não te ameaçam.”

T. não quer responder várias coisas. Ele sempre fala: “Quando eu anda-
va nisso...” ou “quando participava...”, falou da existência do sindicato, per-
guntamos o que era o sindicato, mas ele é muito cauteloso sempre pára a
conversa pela metade.

C. continua “se você passar encarando, ele desconfia”.
T.: “se você passar encarando, eu meto bala na sua cara”... “Antes de

você abrir a boca eu vou meter bala em você” (se referindo a um estranho
hipotético que passasse perto de um usuário e olhando diretamente para
ele).

Eles dizem que o olhar para o outro é um desacato, desperta uma des-
confiança, pode ser quem for. T. completa “a onda da droga deixa a pessoa
louca, sem condições de medir as conseqüências dos atos”.

Perguntamos sobre a visão deles em relação à violência existente no
bairro:

T. diz que “ta a mesma merda, a Mata Escura não mudou, a fofoca não
mudou”.  Ele retoma o tema fofoca e fala sobre o tipo de violência emprega-
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do em cada situação, a começar pela fofoca:  “se for fofoca eu dou um tiro na
língua, se não, um tiro no pé pra não andar mais.”... “Lá onde eu andava, se
um ladrãozinho levar uma roupa a gente dava um tiro na mão”.

C. contou que onde ela mora se roubar um parente o pessoal pega, mata,
só aceitam roubar alguém de fora. Há uma lógica de autodefesa de morado-
res que reforçam a idéia de pertença de modo que ninguém do lugar deve ser
molestado, sobretudo em casos de roubo. Tolera-se que alguém roube um
estranho, mas jamais alguém conhecido, “do pedaço”. Há uma grande into-
lerância da população em relação ao ladrão, que é tolerado quando ele res-
peita as regras de convivência e não age como tal em relação aos demais
moradores, quando, entretanto, as fronteiras são transgredidas, a reação pode
ser uma das mais violentas, como casos de linchamentos, como o de dois
rapazes agredidos e amarrados em uma árvore, tendo um deles morrido no
local e o outro internado em estado grave. Ambos atacaram moradores e
foram surpreendidos pela população no ato da agressão. A pena é sempre
severa com aqueles que rompem os códigos regentes dessas relações delica-
das entre diferentes papéis assumidos pelas pessoas.

Eles dizem que há rixa entre o povo da Mata Escura com os de Santo
Inácio, Cabula, Sussuarana5 e por aí vai. O que os meninos mostraram é que
há uma clara distinção entre “os de dentro” e “os de fora”. E se estabelece
uma política de convivência e interação para cada um desses grupos (essa
política também não é igual para todos pelos laços sociais que cada um tem
no bairro).

T. diz: “se você chega em Santo Inácio e diz que é de Mata Escura cai no
pau, o mesmo acontece aqui”.

Perguntamos a eles se não havia exageros na caricatura que eles dese-
nhavam da Mata Escura, pois eles falavam mal do fim de linha, que os de
fora não entravam e como nós nunca presenciamos nada disso poderíamos
por em dúvida as declaração deles, explicam as pesquisadoras.

T. prontamente diz que isso ocorreu por que estávamos acompanhadas
por M., que é do bairro. E que nós éramos mulheres, que gatinhas os homens
querem cantar e não agredir.

Já E., diz que não é bem assim, que pelo modo de se vestir dá pra saber
se é certinha, não é só chegar e ir abordando.

R. completa: - “Se ela tiver de salto, tirar onda, leva porrada.”

5 Bairros adjacentes a Mata Escura, com a mesma configuração urbanística e significado
cultural.
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T.: - “Essas pessoas que vai para um lugar, bota uma roupinha mais ou
menos, óculos escuros, celular, eu sou o primeiro a levar”.

Os meninos falaram (já as meninas permaneceram caladas) que se inco-
modam com pessoas que chegam querendo ostentar que são melhores que
eles. Deixaram clara a rejeição às “patricinhas” e aos “mauricinhos”6, pontu-
almente durante a conversa; falaram que já presenciaram várias cenas de
violência com pessoas que se enquadraram nesse perfil. Por esta denomina-
ção há conotação do distanciamento de classe social, sendo aqueles os que
vivem em bairros formais de classe média e que têm fácil acesso aos meios e
bens de consumos disponíveis no mercado, enquanto que os que vivem a
realidade dos bairros populares sentem as limitações que lhes são impostas.
É neste sentido que T. acusou P., pesquisadora do projeto, de viver em prédi-
os e em um mundinho diferente, como se verá logo mais a seguir.

 C. disse que uma vez viu um rapaz, jovem, bonito, com uma prancha
apanhando, por que ele supostamente havia olhado diferente para “os ca-
ras”; ele tinha “tirado onda” ao entrar no ônibus, aí uns homens se juntaram
e bateram nele. Ninguém no ônibus se meteu em favor do rapaz, todos assis-
tiram a cena.

Falam sobre lugares no bairro. Há territórios mais inacessíveis que ou-
tros.

R.: “O Inferninho é o único lugar aqui que eu não entro.”
C.: “Se eu passar no inferninho e não der bom dia, as meninas tiram

pergunta, já vi matando, já vi espancando, já vi roubando e não faço nada”.
T., bem baixinho, fala: - “Eu já participei de tudo isso”... Agora em alto

e bom tom: “A Mata Escura é boa, só as pessoas é que não sabem viver nela!”
C., sobre a cooperação: “tem a união dos moradores... os traficantes tam-

bém são unidos; quando eu vim morar aqui tinha um traficante, Branco, era
o nome dele, que emprestou dinheiro a outro, eles brincavam no campo de
futebol”.

T., em tom irônico, “Vá ver um baba na Bamboneira que você vai ver”...
“ Eu sou uma pessoa calma se você não bulir comigo você vai ficar vivo!”
 O que se pode fazer para mudar as coisas. Foi o próximo encaminha-

mento do Grupo Focal.
T.: “Não adianta tentar mudar se os outros não querem mudar; não

adianta você tentar convencer os caras se depois será a mesma coisa”.

6 Denominação popularizada dos tipos sociais representantes da juventude de classe-
média e rica com os seus símbolos de representação social.
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Ele fala sobre a discussão ocorrida no dia anterior na oficina de Litera-
tura, houve, pelo que parece, um mal entendido na comunicação e T. exalta-
do, não gostou da postura de P. especialmente quando ela lhe pediu que
respeitasse a opinião alheia. Segundo ele – “o mundo de P. é de prédios, paz
e alegria. Mas ela precisa saber que não é nesse mundinho que a gente vive”.

C. defende P., Diz que o proposto foi elaborar um texto com seu mundo
ideal e escrever o que você faria para construí-lo. Que, na atividade, eles
estavam livres para sonhar. Ela conta para T. a história do beija-flor no incên-
dio da floresta que leva água em seu bico “fazendo a sua parte”.

T. pergunta com ironia: - “Ele apagou o fogo?”. C. imediatamente res-
ponde: - “A gente tem que aprender a fazer a nossa parte”.

T.: - “Eu botei o que é lá, o mundo do inferno”! Repete a frase que ele
disse a P. durante o mal entendido do dia anterior: “Meu mundo morreu
quando eu tinha doze anos”. Sentencia.

O sentido de realidade de T. era aquele do conhecimento objetivo das
dificuldades, dos obstáculos que requerem que as pessoas endureçam para
enfrentá-los. A começar pela realidade do próprio corpo a desafiar a repre-
sentação de si no mundo das relações afetivas; em seguida, a da moradia e
das relações de proximidade no ambiente familiar e de vizinhança a inspirar
confiança ou medo e revolta, estranhamento e frustração. É neste sentido que
o jovem fala de “sua realidade” e de “uma morte de seu mundo aos doze
anos”. O que lhe marcou efetivamente lhe aconteceu, como algo natural de
quem vive o “seu mundo”, este diferente daquele de quem vive em prédios
de apartamentos em bairros de classe-média ou rica. A vida, portanto, não é
fruto do acaso, mas das condições reais em que é vivida. Esta é a lição que o
jovem transmite em sua amargura, em sua revolta.

- Em uma parte da conversa, em meio a uma confusão de falas, T. nos
conta que já tomou facada do pessoal do “sindicato” e que ele não é nenhum
anjinho não, diz que já fez muita coisa errada. O teor confidencial nos é pas-
sado de modo descontínuo, como devem ter sido os acontecimentos na vida
do depoente; não como uma história com sucessão de fatos, mas de fragmen-
tos significativos em uma ordem de ocorrências.

Essa parte do grupo focal se concentrou no diálogo entre C. e T., a
primeira, com uma visão otimista e entusiasta de que o mundo não está
perdido, e o segundo, com seu pessimismo e negativismo querendo afir-
mar que a humanidade não tem mais jeito, sempre tomando sua própria
prática pessoal.

C.: “Não tem um ser humano que não tem um pingo de amor no
coração”.
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T.: nos fala que só tem amor ao pai, a mãe, a mulher e ao cachorro!
C.: “No fundo, no fundo, a gente quer o bem de alguém”.
T.: “O bem de minha mãe quero sim, mas meu pai você pode tocar até

umas horas”.
B.: concorda com todos. Não gosta de se posicionar. Diz que a parte que

mais interessou a ela foi a discussão sobre a questão de gênero (como a mu-
lher deve se comportar, dar ou não ousadia, etc), em relação a este tema ela
fala: “Às vezes a gente ta de boa, quieta e o cara olha...”

J.: concorda com tudo que foi dito.
R., sobre como a comunidade se organiza para enfrentar as carências do

Estado e lutar por melhoras, diz que a associação dos moradores se reúne e
debate diversos problemas.

Perguntamos sobre o que eles pensavam da polícia, quase apanhamos
(risos)! Todos simultaneamente se voltaram para nós, e demonstraram a sua
incredulidade em relação à polícia e contaram casos de policiais corruptos,
foi um momento de grande alvoroço!

R.: “A polícia é a pior coisa que tem! Os moradores são bem melhor;
minha mãe tava varrendo a rua e os policiais empurraram minha mãe”.

Segundo C. não adianta pedir ajuda a polícia se eles também são bandi-
dos (fazendo referência aos policiais que vão chantagear moradores, etc.).

E.: “Não tem como a gente mudar não!”.
C.: “Eu acho que não é uma missão de uma pessoa só, é uma missão de

todos!”.
Bela fala para finalizar este grupo focal, – comenta uma das pesquisa-

doras – afinal são 17h e os meninos e meninas pontualmente se levantaram e
deram por encerrada a discussão. As pesquisadoras encerram a tarefa da-
quela tarde com aquele grupo específico. O tema era recorrente, não era pos-
sível discutir convivência sem falar nas relações tensas entre gêneros, entre
grupos de idade e entre “barreiras”, assim como as relações entre pais mães
e filhos e filhas. A família desponta como uma unidade de referência muito
forte, a pesquisadora Claudia Santana dos Santos Moura compôs a análise
“O peso da família na constituição dos indivíduos e na realidade
mataescurense”, como um último reduto, por vezes; por outras, como o gru-
po do qual se deve afastar para se livrar das terríveis condições que o grupo
familiar proporciona a alguns de seus membros, especialmente em casos de
abuso sexual.
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A casa e a rua

Em estudos anteriores havíamos chamado a atenção para a
desmistificação de alguns conceitos que são tomados como de valor absoluto
e dentre o de família estava a merecer atenção, sobretudo quando os estudos
empíricos estavam indicando, o grupo familiar como o responsável mais pró-
ximo de uma série de violências, sobretudo a sexual, incluindo o abuso, e os
maus tratos a crianças e adolescentes. Vale repetir o que foi dito por duas
razões: pelo resgate de um estudo de certo modo pioneiro, e pelo acerto em
tocar em temas tomados como tabus quando se referem à pobreza como um
problema em si, para o desespero, como já dito, daqueles moralistas que
vêem a pobreza como uma virtude, como purificação. Pedimos desculpas
pela longa citação, mas acreditamos em um país como o nosso em que as
publicações nem sempre são acessíveis, é importante recuperar a memória e
oferecer pistas para aqueles que quiserem aprofundar as suas pesquisas
(ESPINHEIRA, 1993, p. 24):

Casa e rua são idealizações sociais nas acepções referi-
das. Grande parte da população de Salvador mora em ha-
bitações exíguas, precárias e insalubres, sobrevivendo
com extrema dificuldade em razão da insuficiência de ren-
dimentos. Este quadro social reproduz a violência e a
transforma em elemento do cotidiano, sobretudo no meio
familiar. Na casa, a criança é um encargo, precisa ser ali-
mentada, tratada das contaminações mais elementares
proporcionadas pela falta de saneamento e agravadas pela
subnutrição; é também força de trabalho. Para ela, o tem-
po é muito curto para maiores atenções, o espaço é redu-
zido e a criança é sempre plural e exigente.

Não há renda suficiente, a comida é sempre pouco, o de-
sespero é uma constante, e a vida um desassossego e sabe
amarga. Há pouco tempo e espaço para a ternura,
embrutece-se desde cedo, quando ainda se é criança.

A casa é, muitas vezes, um inferno. O lugar do desespe-
ro, da brutalidade, da loucura cotidiana. A violência se-
xual, a bebedeira, o desencanto, o desamor... São tantas
as razões que transformaram as pessoas em seres
brutalizados. Para as crianças e adolescentes que vivem
em ambientes familiares adversos, a rua é uma alternati-
va e nem sempre a pior de todas.
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Na miséria, não há privacidade; e este é um problema
maior. A miséria não cabe num barraco; expande-se, tor-
na-se ostensiva e revela o íntimo das pessoas. Por isso a
miséria enlouquece, brutaliza.

Encontramos no ambiente familiar7 o desenrolar dos dramas pessoais e
dos grupos,8 de uma gente pobre e sofrida vivendo com o alcoolismo, com a
infidelidade e com o uso de drogas e atividades ilícitas atraindo novos talen-
tos para essas alternativas de obtenção de renda quando os mecanismos for-
mais se fecham. Assim, as pessoas convivem com outras que entraram em
situações difíceis por falta de apoio e de constante incentivo para um percur-
so social diferente do que aquele que ao prover rendimentos imediatos, tam-
bém condena ao risco e muitas vezes à morte precoce como inevitável.

Há oportunidade e risco, na verdade uma cultura de perigo que pare-
ce justificar a forma de ser das pessoas, os ritos de coragem e as demonstra-
ções de força que asseguram a fama e a liderança de determinadas pessoas
e grupos. Muitos jovens se sentem atraídos para este estilo de vida que
muito cedo permite autonomia em termos de obtenção de rendimentos e ao
mesmo tempo em que vincula de modo inelutável as pessoas a um estilo
de vida marginal que as coloca em constante perigo. É possível, então, se
afirmar que a vida de um jovem em tal situação tem uma duração muito
curta: seja pelas disputas internas entre traficantes ou ladrões; ou rivalida-
des mais fortuitas; seja pelo embate com as forças policiais, legais ou não.
A distinção aqui é necessária para dar conta de uma margem da atuação
policial como força de extorsão de jovens transgressores, de modo que es-
tes se tornam dependentes da ação policial e a sofrem sempre que
descumprirem o possível acordo estabelecido. Neste campo, embora se tra-
te da polícia, a sua função e o seu papel em nada têm de legais, mas, ao
contrário, se identificam com o próprio crime, na medida em que se tornam
parasitários de transgressores. Os jovens conhecem pessoas que morreram
e outras que foram expulsas do bairro, afastadas por grupos rivais, e outras
sob dominação sabem o quanto é sutil a fronteira em seguir uma vida for-
mal e aderir a atividades transgressoras e criminosas. As condições sociais
são frequentemente adversas, convocando jovens para atividades que pro-
movam a recompensa mais imediata dos anseios da vida: prazer e poder,
duas formas de encantamento que seduzem.

7 Ver COHIM; SILVA, 2007.
8 Cf. MOURA, 2008.
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Os bairros pobres são aqueles também mais destituídos de apoio às
famílias, em que há uma apologia do virar-se por conta própria, do safar-se a
qualquer custo, com as disposições internalizadas para certas ações, como
dis-posições assumidas pelos indivíduos. Mas se vai muito longe em se su-
por que todas as pessoas que vivem em ambientes como estes se deixam
levar pela mística do sucesso exclusivamente pessoal, o que requer talento e
disposição para perseguir um determinado estilo de vida que exige o dis-
pêndio extraordinário de energia a consumir muito do tempo, senão toda a
dedicação dessas pessoas, absorvendo-as por completo em um círculo que
não permite outra forma de vida senão aquela decorrente das próprias pres-
sões que a violência proporciona. A fama, por exemplo, requer ser reforçada
permanentemente, levando a uma intensa dedicação do interessado em man-
ter as aparências que lhe garantem a imagem socialmente construída de si.

Quando se tomam as estatísticas e elas se referem à predominância de
jovens assassinados com idades entre 15 e 29 anos, se está contabilizando o
grupo de maior risco, em uma fase da vida efervescente, a da adolescência
e da primeira juventude, quando ainda as pessoas estão em preparo para a
própria vida, na condição de aprendizes. Condenados, muitos, pelo cami-
nho sem volta a que foram destinados, a busca da alternativa marginal é
uma imposição da própria sociedade e não um desvio individual de perso-
nalidade.

O medo disseminado é, assim, produto da própria organização da soci-
edade, sobretudo de seus governos ao se produzirem efeitos perversos que
atingem de modo mais ou menos generalizado ou tocando mais especifica-
mente algumas pessoas ou grupos. A disseminação do medo pode ser com-
preendida como uma paranóia que se alastra pela forma como a mídia trata
os casos de violência, como o show midiático no caso do assassinado da
menina Isabela Nardoni, em março de 2008 em São Paulo, tendo o pai e a
madrasta sendo vistos como os acusado pelo crime. Todo imaginário sobre a
figura mística da madrasta a encarnar o mal, e do pai cruel das histórias e
cantigas infantis vêm à lembrança quando este caso contado e recontado até
a náusea por toda mídia nacional. Glassner (2003, p. 19) se pergunta “por
que tememos cada vez mais o que deveríamos temer cada vez menos” e usa,
entre outros argumentos, certos números que estatisticamente são significa-
tivos, mas não anulam o impacto emocional de certos casos que fixos na
memória projetam a imagem da criminalidade avassaladora a ameaçar to-
das as pessoas em todos os lares, em todos os lugares. Nos diz ele, referindo-
se à realidade americana:
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Quando mais as coisas melhoram, mais pessimistas nos
tornamos. Nas escolas, as mortes relacionadas à violên-
cia nas escolas tiveram uma queda recorde durante o ano
acadêmico de 1996-1997 (17 mortes entre 54 milhões de
crianças), e apenas uma em cada dez escolas públicas re-
gistrou algum crime sério. No entanto, em 1996, tanto a
Time quando o U.S. News World Report publicaram man-
chetes referindo-se às ‘Bombas-relógio adolescentes’
(GLASSNER, 2003, p. 19).

Citando pesquisadores da Universidade de Harvard que analisaram
pesquisas sobre consumo de drogas entre 1978 e 1997, descobriram que “são
os meios jornalísticos e não a experiência direta que abastecem os america-
nos de seus medos” (GLASSNER, 2003, p. 31). Já em nossa sociedade, como
na amostra dos jovens estudados, é a experiência direta que comunica o medo,
seja a de ter sido vítima ou a de conhecer pessoal e proximamente alguém
vitimado. Os altos índices de violência no Brasil e nos bairros populares de
Salvador justificam as janelas e portas gradeadas e o temor em relação a co-
nhecidos e estranhos, essa paranóia urbana que denominamos de “socieda-
de do medo”.

Atualidade do medo

Em pesquisa recente o instituto Datafolha (DROGA..., 2008) nos traz
uma imagem do medo na cidade de São Paulo demonstrando uma signifi-
cativa mudança neste sentimento que ao mesmo tempo previne riscos, an-
gustia e inibe iniciativas. Comenta Glassener (2003, p. 24): “os medos váli-
dos têm sua razão de ser: dão-nos dicas sobre o perigo. Os medos falsos e
exagerados causam apenas apuros”. A primeira pesquisa, em 1983, indica-
va razões econômicas em primeiro plano: “há um quarto de século, os
paulistanos sentiam calafrios só de pensar na “alta do custo de vida”. O
desemprego e a inflação na famosa “década perdida” dos economistas eram
os fatores mais preocupantes a inquietar pessoas e famílias quando se dis-
cutia a sua preservação e o futuro dos jovens. Em 2008, ao questionar qual
o maior medo do paulistano, violência aparece em primeiro lugar com 38%,
seguida, de longe, do humano medo de morrer, 12%. O envolvimento com
drogas é tido como uma ameaça concreta às famílias e é visto como porta
de entrada para a delinqüência ou para a vitimização do usuário. Hoje, o
desemprego é preocupação de apenas 6% da população. A Sociedade do
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medo, portanto, relaciona-se mais à violência do que a qualquer outra di-
mensão social ou natural.

A supervalorização das drogas como fatores criminais amplia o medo
e põe em confronto grupos que lutam pela discriminização, como no caso
do 03/05/2008, quando a Marcha da Maconha foi proibida em todas as
cidades, vista como apologia ao uso da canabis, quando o que se pretendia
era abrir espaço social para se discutir uma questão extremamente contro-
versa. No imaginário social, 76% da população rejeitam a liberação da ma-
conha, segundo o mesmo Datafolha em outra pesquisa, e assim fica o gran-
de problema que discutimos neste livro, a banalização da morte pela sim-
ples imputação à vítima de ser usuária de drogas. A morte torna-se plena-
mente justificada, não causa nenhum impacto social, gerando o fenômeno
da banalização do homicídio com a espantosa estatística de desconhecimento
da autoria do crime próxima a 90% dos casos. A vítima torna-se responsá-
vel pelo que lhe acontece.

Há razões, portanto, para o medo, sobretudo nos bairros populares
desassistidos pelo Estado em termos de policiamento eficaz e atendimento
às pessoas em situações de risco. Paira a desconfiança, a incerteza, a insegu-
rança e conseqüentemente o medo.

As condições de vida social em ambientes pobres requerem investimen-
tos maiores em capital social para evitar que novos talentos, jovens em tenra
idade e na primeira juventude sejam condenado ao desaparecimento, não
sem antes passar por inolvidáveis rituais de violência na experimentação crua
de suas vidas descuidadas pela sociedade, como se fossem condenadas ao
destino inelutável de sofrimento e solidão, sem o apoio das instituições soci-
ais, sem as quais a vida individual é muitas vezes um encargo difícil.

O reforço da vida social se faz, então, necessário como um trabalho co-
letivo de reconhecimento do outro, na constituição de redes de solidariedade
para a superação de obstáculos na vida cotidiana. A instituição educacional
tem um papel fundamental na relação que estabelece da família com o mun-
do exterior e, por isso mesmo, ela tem de ter qualidade e ser eficaz, proporci-
onar satisfação às pessoas. São esses ambientes positivos que elevam a qua-
lidade de vida e as aspirações de realização de si como projeto social, são os
maiores referenciais para as pessoas, como exemplos concretos que podem
ser experimentados. São, portanto, esses envolvimentos multiculturais que
envolvem as pessoas mais completamente e se tornam capazes de proporci-
onar mudanças qualitativas nos projetos de vida dessas pessoas, re-configu-
rando a realidade de jovens que estariam condenados à morte precoce e ao
sofrimento pelo simples fato de serem pobres e de morarem onde efetiva-
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mente moram, de modo inelutável. A reação social precisa se fazer e recusar
a barbárie como um estado natural de ser, identificando outras alternativas e
outros destinos para a realização das pessoas como projetos de si, de suas
animações da vida.

A educação coletiva, de caráter civil, no sentido de respeito à cidade, a
começar pela atenção da Prefeitura Municipal aos cidadãos, ofertando servi-
ços de qualidade em termos de saneamento, limpeza pública, manutenção
de calçadas e logradouros públicos, embelezamento de paisagens urbanas
etc., assim como se pensar na requalificação do ensino público e do atendi-
mento aos cidadãos pelos serviços públicos, especialmente os ligados à saú-
de e à segurança, como meio de infundir confiança e reciprocidade junto à
população, estabelecendo, então, um pacto de civilização que só vigorará se
o setor público se mantiver na linha de excelência, acima de casuísmos,
corrupção e falhas técnicas.

É a autoridade e a legitimidade que envolvem a confiança da popula-
ção, fundamental para a vida social, como fenômeno social por excelência e
sem o qual a vida social será um transtorno permanente. A sociedade deve
ser o resultado de processos democráticos de sociação, baseada em valores
universais, a exemplo dos que emergem da Declaração de Direitos Huma-
nos, e a partir desses significados a construção de modos de ser e de viver,
com ampla liberdade individual, mas ao mesmo tempo com forte apelo pu-
blico para o compromisso coletivo. Campanhas de educação coletiva a partir
de exemplos de atuação eficiente e eficaz dos serviços públicos. Sem a
contrapartida da administração pública não se pode esperar colaboração de
cada consciência individual. A segurança pública deve estar ligada à educa-
ção coletiva de um povo e por nossa análise sabemos que só uma forte atua-
ção do Estado de excelência o colocará como uma referência do bem coletivo
a ser defendido por cada pessoa individualmente. A educação coletiva se faz
com a valorização da liberdade individual, mas com a disposição para a de-
fesa de valores universais. É este o caminho para uma nova sociedade, para
um tempo de paz, sabendo-se que a paz só é possível com justiça social.
Cabe ao Estado moderno o compromisso com o Governar. Cabem ao campo
da Política cobrar o bom governo como uma obrigação de ou mesmo tempo
dever de todo cidadão, a todo o tempo, em defesa dos direitos humanos, da
ética e da democracia. Sem um Bom Governo não se pode esperar a corres-
pondência de uma Boa Sociedade.

Ao longo de nossa história o Estado brasileiro, seja federal, estadual ou
municipal, jamais foi exemplar para o cidadão, antes, ao contrário, corrupto
e comprometido com causas particulares em detrimento das universais, do



Gey Espinheira

263

interesse coletivo. É de se esperar que as mudanças pretendidas venham dos
setores que são responsáveis pelas ações e pelo exemplo político. Portanto,
no Estado Moderno a “governança” é condição necessária para a ordem co-
letiva. De cima para baixo, do próprio governo para a sociedade, e não o
inverso, como se tem pretendido atribuindo-se ao “povo” as mazelas sociais.

A sociedade é reflexa da forma de sua organização. No momento histó-
rico o Brasil e a Bahia se apresentam como em transição para um modelo
menos espúrio, menos corrupto, capaz de se fazer legítimo aos olhos da mai-
oria da população ou se sentir beneficiada pelo Estado como defensor de
interesses universais da população e não de grupos isolados. É pensando
nesta linha de raciocínio que se pode, então, conceber práticas capazes de
resultados positivos. Fica, então, a recomendação principal: que seja eficaz e
honesto o Governar, voltado para interesses universais e não para particula-
res. O bom exemplo de Governo produzirá uma Boa Sociedade. Tecnologia
social se faz com Políticas Sociais efetivas e não com discursos. São as práti-
cas as coisas concretas e não os enunciados. Os movimentos sociais devem
ser estimulados à participação pública e cabe ao Estado governar com a soci-
edade. É este o caminho moderno para uma sociedade pacífica e democráti-
ca, tolerante e livre.
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