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Resumo: 0 presente trabalho tern par objetivo ampliar o debate a respeito
da violencia, em suas mt'!ltiplas formas e manifesta~oes, a partir de breves
discussoes, sabre essa questao e de uma anidise sabre a violencia dentro das
especificidades brasileiras. Coma a vio!encia e inerente ao capitalismo, na medida em que este avan~a e se modifica no decorrer desse processo, tambem
aquela adquire novas configura~oes e alcan~a outras dimensoes. No Brasil, par
exemplo, ha urn conjunto de rela~oes fortemente marcadas par tra~os tradicionalistas, que remontam os prim6rdios da forma~ao do pais, tais como o
mandonismo, a politica de favores, o patrimonialismo, negligenciando constantemente as fronteiras entre o publico e o privado, endossados pelo antigo jargao da "unidade nacional", do grande "Projeto do pais que s6 pode dar certo".
Aqui, as leis nunca sao iguais para todos, pois existe quase sempre a possibilidade de "brechas" que dao margem a outras interpreta~oes que geralmente
favorecem alguns e condenam mais facilmente a outros. A inten~ao aqui se
delineia apenas na tentativa de construir uma reflexao que busca apoiar-se em
elementos da realidade, em termos gerais, sem detrimento da considera~ao das
particularidades nacionais e locais, ressaltando sempre a historicidade dessa
problematica e a impossibilidade de esgota-la aqui.
Palavras-chave: Violencia- capitalismo-realidade brasileira.

Discutir a violencia, inevitavelmente, e sempre uma tarefa desafiadora,
uma vez que se trata de um fenomeno bastante complexo e que vem muitas
vezes chocando a sociedade e instigando ainda mais para um repensar sabre
essa questao, alem da necessidade de posicionamento frente a ela.
A violencia transborda os limites da seguran~a publica, das questoes criminais. Ela esta presente e disseminada pelas diferentes esferas da vida social, e
assume conota~oes relacionadas diretamente com a ordem capitalista vigente,
de modo inerente. Portanto, e impassive! discuti-la sem a considera~ao dos
jogos de fon;as sociais, das altera~oes no mundo da produ~ao e no papel do
Estado, etc., de um !ado, e das peculiaridades nacionais e locais, de outro.
No caso do Brasil, par exemplo, alem desses processos mencionados, e
passive! afirmar que ainda permanecem fortes tra~os de tradicionalismo,
clientelismo, favoritismo e patrimonialismo, pautando as rela~oes sociais. Essas
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especificidades brasileiras ajudam a entender certos posicionamentos e vis6es
de mundo a respeito da violencia, principalmente, no que se refere a criminaliza<;ao da pobreza e as ideias de limpeza social tao ocorrentes no pais, onde
tanto a violencia urbana como a chamada violencia estrutural, alcan<;am indices
cada vez maiores, mas sem que seja dada a estas quest6es a devida aten<;ao.
0 Brasil, desde sua forma<;ao territorial e afirma<;ao como Estado-na<;ao
ate seus sucessivos movimentos de retra<;ao e crescimento economico, esteve
vulneravel as influencias e decis6es do "Centro Capitalista", seja quando da
expansao colonial e competi<;ao interestatal europeia, seja dos momentos de
transi<;ao da hegemonia inglesa para a norte-americana e dos ciclos de expansao capitalista.
A decada de 1930, por exemplo, foi aberta corn aquilo que se poderia
chamar de urn movimento rumo ao desenvolvimento e a modernidade, no qual
grandes mudan<;as iriam acontecer, nao obstante a persistencia dos "resquicios"
do tradicionalismo. A partir dai, haveria urn rompimento corn o sistema representado e dirigido pela oligarquia agro-exportadora. No entanto, ao contrario
do que comumente aconteceu em outros paises, quem tomou a frente e conduziu esse processo de transi<;ao nao foi propriamente a burguesia, mas setores
dissidentes da propria oligarquia, ou seja, nao se pode falar em uma participa<;ao daquela e menos ainda em grandes mobiliza<;6es populares. Tambem nao
contou de inicio, essencialmente, corn mecanismos de violencia e radicalismo,
ao contrario, foi realizado de "cima para baixo" pela propria elite insatisfeita
corn os abusos e diferen<;as de ate entao 1•
"Fazer a revolu<;ao antes que o povo a fa<;a" e o modo mais claro de revelar o
carater corn o qual ela seria levada a cabo, ou seja, uma revolu<;ao prevista,
conduzida e inadiavel, fruto mesmo de uma situa<;ao insustentavel como a do
periodo precedente e na qual, mais cedo ou mais tarde, a sociedade nao iria comportar e aceitar de maneira passiva, visto que as press6es ja vinham acontecendo.
Pois bem, o BrasiF sempre buscou a modernidade, nem que fosse "comprada" de fora, o que nao deixou de ser pura fachada da tao "boa situa<;ao" de
agro-exportador curtida por suas elites agrarias. Mas, como a moderniza<;ao
tornara-se sinonimo de desenvolvimento, seria preciso sonhar corn ele, primeiro
a convite (o que nao ocorreu) e depois se submetendo a estrategia de desenvolvimento dependente do capital externo (pttblico e privado), pois afinal, era
preciso "estar aberto ao mundo", inserido na globaliza<;ao.
Se por urn !ado os entraves colocados ao desenvolvimento economico brasileiro, devido as restri<;6es externas ligadas a questao da balan<;a de pagamento,

1
Accio, A., BARBOSA, A., e CoELHO, H. Politica e sociedade no Brasil, 1930-1964. Sao Paulo:
Annablume, 2002.
2 Cf. FtOJ{J; MEOEIROS, Polarizaqno mundial e crescimento. Petr6polis, RJ: Vozes, 2001.
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dependem dos regimes monetarios e das estrategias geo-politicas internacionais, de outro, apesar da expansao industrial e da implementa<;:ao das institui<;:oes, processou-se, paralelamente, a amplia<;:ao das diferen<;:as que separam ricos
e pobres, no sentido de uma crescente ma distribui<;:ao de renda, diga-se, sustentada e controlada de modo autoritario por meio de um "pacto conservador",
que acolhe as conquistas da modernidade sem, contudo, alterar as estruturas
dominantes, fundadas em decisoes "de cima para baixo" 3 •
Assim, a cada surto expansivo, uma crise, quase sempre acompanhada de
fraturas politicas e institucionais, acabando por ceder as pressoes externas e
internas. Nesses momentos, o autoritarismo repressivo encontrava respaldo,
mas sem deixar de ser "marionete" das "oligarquias" e do capital.
Desse modo, as diferen<;:as tornam-se uma questao de ordem interna, fruto
das estrategias de poder da classe dominante, presente desde o periodo agrario
e permanente mesmo apos as mudan<;:as politicas, administrativas, financeiras e
institucionais.
As elites politicas e economicas facilmente assumiram os receituarios
neoliberais de transnacionaliza<;:ao da economia, com os processos de
privatiza<;:oes e desregulamenta<;:ao dos mercados, bem como de flexibiliza<;:ao
nas rela<;:oes de trabalho e de enxugamento do Estado (Estado Minimo), prolixos de discursos de corte dos gastos publicos e de "responsabilidade social",
mas sempre sob a egide do velho "pacto conservador". Entao, de acordo com
esses mesmos discursos, era preciso modernizar as rela<;:oes capital-Estado, ja
que as empresas e institui<;:oes pl'1blicas haviam se tornado inviaveis, incompe·
tentes, nao competitivas e nao lucrativas, em contraste com um "mundo globalizado".
Em continuidade a esses discursos, era preciso acabar com o clientelismo e
o corporativismo, mas a realidade tem mostrado em pleno seculo XXI, por
exemplo, um verdadeiro comercio de apoio parlamentar dentro do proprio
Congresso, alem de inl'1meras den{mcias de corrup<;:ao envolvendo membros do
proprio governo.
Arantes 4 discute um processo que denomina "brasilianiza<;:ao da sociedade", caracterizada justamente pela separa<;:ao das ra<;:as por classes, pela
horizontalidade das lutas de classes, gerando hostilidade entre os grupos de
base ao inves de uma revolta contra o "topo", pela extraterritorialidade das
camadas superiores e o seu empenho em veneer os la<;:os politicos legais, o
"desaburguesamento" da classe mediae "reproletariza<;:ao" do operariado industrial, enfim, um estado tao profundo de desigualdade, capaz de dividir a sociedade em duas partes, em que uma se desobriga de qualquer responsabilidade e

3

Ibid ..

• ARANTES,

In: F10m;

MEDEIROS,

op. cif., 2001.
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a outra grita, "sufocada e sem alento", devido a crescente explora<;:ao. Alem
disso, ocorreria uma especie de hierarquia de comando: a plutocracia internacionalizada que toma as decisoes, seguida dos "manipuladores simbolicos",
intelectuais que executam as decisoes de forma mais "amortecedora" 5 • Seguindo
essa 16gica, a midiatiza<;:ao6 trataria de despolitizar as crises, as tensoes e os
assombrosos estados de violencia, e onde o proprio Estado criaria tambem uma
conota<;:ao positiva a esse paradoxo de violencia e solidariedade.
A sociedade brasileira conserva, sob novas roupagens, urn misto de rela<;:6es pautadas pelos tra<;:os do mandonismo, do favoritismo e do patrimonialismo, misturando modernidade e tradicionalismo, numa verdadeira invasao
do ptlblico pelo privado, corn 0 antigo engodo de que e "preciso fazer 0 bolo
crescer para depois dividir" e do sonho da ' gran de na<;:ao que pode dar certo".
Aqui, as ideias de que as problematicas sociais sao apenas //falhas", 'ldesvios",
que a qualquer momento desaparecerao, sem que maiores rupturas e transforma<;:6es precisem acontecer "criam raizes e dao frutos":
1

A sociedade brasileira e violenta, autoritaria, vertical, hierarquica e oligarquica,
polarizada entre a carencia absoluta e o privilegio absoluto. No Brasil ha bloqueios e resistcncias a institui<;ao dos direitos econ6micos, sociais e culturais. Os
meios de comunica<;ao de massa e os setores oligarquicos nos fazem crer que a
sociedade brasileira e ordeira acolhedora, pacifica, e que a violcncia e urn momento acidental, urn surto, uma epidemia, urn acidente, algo temporario que, se
bem tratado, desaparece. E que pode ser combatido por meio da repressao policial. Mas, na verdade, a violencia e o modo de ser da sociedade brasileira 7 •

5
Essa visao parece nao contrastar corn o que Gramsci diz: "Cada grupo social, nascendo no ten·eno originario de uma fun<;iio essencial no mundo da prodw;:ao econ6mica, cria
para si, ao mesmo tempo, de urn modo organico, uma ou mais camadas de intelectuais que
!he dao homogeneidade e consciencia da propria fun<;iio, nao apenas no campo econ6mico,
mas tambcm no social e no politico: o empresario capitalista cria consigo o tecnico da
indt'1stria, o cientista da economia politica, o organizador de uma nova cultura, de um novo
direito, etc." (GRAMSCI, Ant6nio. Concepqiio dialetica da hist6ria. 9:' ed. Rio de Janeiro: Civilizat;:iio brasileira, 1968, p. 3).
6
Uma discussao mais aprofundada a respeito do papel da midia foge aos limites deste
texto. Nao resta dt'tvida que a midia possui uma tendencia marcadamente maniqueista e
preciso nao tomar esse mesmo caminho ao fazer as ana!ises sobre ela, ate porque seria um
tanto ingenuo esperar ou acreditar que num contexto dominado pela logica de mercado, que
a midia, ou melhor a grande e lucrativa empresa midiatica, nao "dan<;asse conforme a
mt'tsica" dos interesses do capital. Mas, ao inves de se travar uma !uta do bem contra o mal, e
preciso !er criticamente sua a<;ao na sociedade, permeada de contradit;:6es, isto
ao mesmo
tempo que veicula informat;:6es, cultura e entretenimento, traz embutido ou estampado ideologias, mas nao e passive! determinar que ela tenha o pod er de "controlar" a opiniao e a
criticidade de todos.
7
CHAUi apud GouvilA, Gra<;a. Congresso interamericano, em Brasilia [mensagem pessoal].
Mensagem recebida por Simonebordonal @ig.com.br em Set. 2006, p. 1.
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E frente a todo esse quadro tipicamente brasileiro que e possivel afirmar
que o Brasil convive de fato corn a violencia estrutural 8, a qual frequentemente
e naturalizada, transmutada sob diversas outras denominac;:6es, adiada para 0
segundo piano dos assuntos parlamentares e governamentais, tratada como
questao de policia, como "lixo social" a ser varrido. Nao e, portanto, ao acaso a
confusao entre pobreza e violencia, materializada na criminalizac;:ao do pobre,
por urn !ado, e do negro 9, de outro, presentes desde as origens do pais. Tambem nao e por acaso que os progn6sticos de "limpeza social", para os que nao
se "enquadravam" nos moldes do sistema, sempre encontraram acolhida entre
as elites, sem deixarem de ser disseminados por amplos setores da sociedade
brasileira, cuja fama de alegre, acolhedora e livre de preconceitos gera a ilusao
de que nao ha COnflitOS de classes 10 :
(... ) as classes populares carregam o estigma da suspeita, da culpa e da incrimina<;;ao permanente. A sociedade brasileira e uma sociedade em que a classe
dominante exorciza o horror as contradi<;;6es, promovendo a ideologia da uniao
nacional a qualquer pre<;;o. Se recusa a trabalhar os conflitos, pm·que eles negam
a ideia mitica da boa sociedade pacifica e ordeira 11 •

Neste cenario envolto em contradic;:oes, as leis quando nao sao antiquadas
e petrificadas, sao fluidas demais, de modo a facilitar a transgressao e a impunidade, como e 0 caso das pr6prias leis relativas a criminalidade, por exemplo,
que malgrado as atuais modificac;:oes, em geral, abrandando as penas, inclusive
para os chamados crimes hediondos, sem contar o clima de impunidade corrente no Congresso Nacional, deixando claro que a lei nunca e "igual para

" Em rela.;:ao a essa questao e preciso lembrar que: " (... ) A teoria marxista (... ) implica
na ideia de que, de um !ado, nao ha hist6ria autonoma da economia, do pensamento, da
religiao, etc ... , mas tambem que, por outro !ado, nao ha, se olharmos o conjunto da hist6ria,
primazia que se repita de direito e necessariamente para este ou aquele setor particular da vida
social. Este, repetimos, constitui sempre uma totalidade estruturada, com a reserva, contudo,
de que o tipo preciso de cada estrutura particular varia mais ou menos depressa no decorrer
do tempo." (GOLDAMNN, op. cit., p. 110).
9
Concep.;:6es como estas podem ser encontradas em diferentes obras da literatura
brasileira. Alberta da Costa e Silva faz um apanhado geral de al~:,>cunas das ideias presentes
em autores conhecidos, como Silvio Romero e Oliveira Viana, que mais tarde se retrataria,
manifestadas na apologia do branqueamento, como aspira.;:ao de "melhorar a ra.;:a". (CoSTA E
SILVA, In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). Viagem incompleta: a experiencia bmsileira. Sao Paulo:
Senac, 2000, p. 21).
10
"A ftuia da violencia tern algo a ver com a destrui.;:ao do "outro", "diferente",
"estranho", corn o que busca a purifica<;:ao da sociedade, o exorcismo de dilemas dificeis, a
sublima<;:ao do absurdo embutido nas formas de sociabilidade e nos jogos das for<;:as sociais."
(IANNI, Octavio. Capitalismo, violencia e terrorismo. Rio de Janeiro: Civiliza<;:ao Brasileira, 2004,
p. 168)
11
0-JAUi apud GouvEA, op. cif., 2006, p. 1).
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todos". Some-se ainda, e o pi or, a nao efetiva<;:ao dos direitos garantidos ern lei,
que na pratica sao constanternente violados, sern que haja puni<;:ao para estas
viola<;:6es. Isso por·que:
(... ) as leis sao armas para preservar privilegios, jamais tendo definido direitos
possiveis para todos. (... ) Em vez de figurarcm urn polo publico de poder e
regulac;:ao dos conflitos as leis aparecem como inuteis e in6cuas, feitas para serem
transgredidas e nao transformadas. Uma situac;:ao violenta transformada num
trac;:o positivo quando a transgressao e elogiada como urn "jeitinho brasileiro" 12 •

e

E se, por urn !ado, a violencia estrutural vitirniza grande parcela da popula<;:ao, sob as forrnas acirna referidas, a violencia urbana nao fica atras. De
acordo corn urna pesquisa divulgada pela Organiza<;:ao dos Estados Ibero-arnericanos para a Educa<;:ao, a Ciencia e a Cultura (OEI), o Brasil e o 3° entre 84
paises ern rnortes por horniddios entre jovens, sendo o prirneiro, entre 65 paises, ern rnortes por arrnas de fogo. Esses indices de rnortes violentas, especialrnente entre os rnais jovens, superarn ate rnesrno alguns pafses ern guerra 13 •
Segundo os dados do IBGE 14, houve urn aurnento da violencia desde a
decada de 1990 15, evoluindo ate 2002. As rnortes por violencia, a partir de entao
tiverarn ligeira queda, sern contudo deixarern de se rnanter ern niveis bastante
altos, principalrnente entre os hornens. As tabelas abaixo revelarn a propor<;:ao
de rnortes por violencia, envolvendo jovens entre 15 e 24 anos, de ambos os
sexos, entre as regioes brasileiras entre 1990 e 2004, ern que se pode perceber o
aurnento das rnortes violentas nos anos de 1990 (as quais giravarn ern torno de
62,96 % entre o sexo rnasculino e 30,54 % entre o sexo ferninino), ate 2002,
quando atingiu o apice de 70,7% entre o sexo rnasculino e 34,1% entre o sexo
ferninino. A partir de entao, os nt1rneros corne<;:ararn a dirninuir ate chegar ern
2004, aos 68,7% entre o sexo rnasculino e 33,8% entre o sexo ferninino, corn
exce<;:ao do Sui e do Nordeste para ambos os sexos:

12

Ibid., p. 2
ALYES, Ariel de Castro. Analise. Agencia Carta Maior, Sao Paulo, Dez. 2006. Disponivel
em: <http:/I agenciacartamaior. uol.com. br/templa tes/ analiseMostrar.cfm? coluna_id~3411>
Acesso em: 16 Dez. 2006.
14
IBGE. Proporr;fio de 6bitos violentos, na faixa etfzria de 15 a 24 anos par sexo e Grandes
Regii5es 1990-2004. Disponivel em: <http:/ /wwwl. ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/
images/512_1235_870438.gif> Acesso em 16 Dez. 2006.
15
Note-se que justamente neste periodo o Brasil entrou na onda da reestruturac;:ao
produtiva, e que tambem o mundo do chamado crime organizado claramente amalgamou
outras formas de estruturac;:ao, sem cillvida, nos moldes dos grandes neg6cios lucrativos.
13
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Tabela 1 - Propor~;ao de mortes violentas no total de 6bitos, na faixa etaria
de 15-24 anos por sexo nas regioes entre 1990 e 2004-Homens

~
.

Brasil

Nordeste

Norte

Sudeste

Sui

CentroOeste

.

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004

60,3
60,2
61.6
63,R
68,9
69,4
70,7
6B

44,4
51,3
55,7
56,R
60.7
56,2
55,2
50,2

Homcns
52,1
52.6
54,R
57,1
60,3
56,3
56,8
57,5

63,9
63,4
63,7
66,2
74,8
77,7
79,6
77,4

61,5
59,5
63,7
66,7
68,8
67,0
70,0
69,6

63,7
63,3
M, I

67,6
64,9
68,9
70,1
71,3

Fonte: IBGE- Estatisticas do Registro Civil.

Tabela 2- Propor~;ao de mortes violentas no total de 6bitos, na faixa etaria
de 15-24 anos por sexo nas regioes entre 1990 e 2004- Mulheres

~
s

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Sui

Centro·
Ocstc

28,3
28,4
30,0
33,0
33,0
33,9
34,1
33,8

18,9
21,0
24,6
28,3
21\,5
25,5
27,3
24,9

Mu! heres
22,2
24,4
23,0
26,7
27.7
26,0
24,3
25,7

30,1
28,1
31,0
32,3
35,3
38,6
39,2
38, I

33,3
36,0
38,4
40,4
35,2
36,7
39,3
41,3

34,6
34,3
35.8
46,9
38,5
39,0
36,9
36,4

.

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004

Fonte: IBGE- Estatisticas do Registro Civil.

Segundo os dados da Organiza<;:ao dos Estados Ibero-Americanos para a
Educa<;:ao e a Cultura, divulgados pela Agenda Carta Maior, 93% das vitimas
da violencia sao homens, sendo que 0 indice entre a popula<;:ao negra e de
73,1% mais elevado que entre os brancos, revelando que:
0 neoliberalismo brasileiro (... ) se sustenta atraves da discrimina<;ao e da exclusao social de uma grande parcela da popula<;ao, criando urn cem\.rio propicio
para a prolifera<;ao de homiddios e encarceramentos, visando a garantir os interesses das elites economicas e sociais. 0 capitalismo exerce o controle social
aprisionando e matando uma parcela cada vez mais crescente da sociedade 16 •
16

Ibid., p. 2.
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Por outro !ado, de acordo corn as informac;:oes do Dieese, divulgadas pela
Folha de Sao Paulo, em 14 de Setembro de 2006, cerea de 45,5% dos jovens
entre 16 e 24 anos estao desempregados e a maioria dos ocupados, 70)% em
Sao Paulo, nao consegue conciliar trabalho e estudo. Outrossim, quando se diz
que a falta de espac;:o no mercado de trabalho tern afetado cada vez mais jovens
de inumeras maneiras, podendo inclusive abrir lacunas para o envolvimento
desses jovens no mercado ilegal e bem mais lucrativa das drogas, nao se trata
de uma relac;:ao ja de antemao determinada, fixa e mecanicamente trac;:ada, mas
antes de urn olhar sobre certos aspectos da realidade que permitem, por exemplo, espac;:os para que se criem inumeras expectativas e desejos que, concretamente, se tornam demasiado distantes das condic;:6es de vida desses jovens.
De fato, nao e passive! discutir violencia autonomizando-a dos processos
historicos nos quais ela se insere, materializando-se de diversas formas e conteudos, tornando-se mais aguda na medida em que transbordam e se aprofundam as contradic;:6es proprias de uma sociedade marcada pela extrema desigualdade sociat por estruturas sociais conservadoras e ambiguas, sem prejuizo
da busca pelo progresso (para poucos), pela curta experiencia democratica e
por opc;:6es economicas predatorias e "anti-sociais":
(... ) "Uma forma determinada de produc;ao determina, pois, formas determinadas de consumo, de distribuic;ao, de troca, assim como certas rela~oes destes
diferentes momentos entre si. .. " (... ) a relac;ao corn o todo torna-se a determinac;ao que condiciona a forma de objetividade de todo o objecto; toda a mudanc;a
essencial e importante para o conhecimento manifesta-se como mudanc;a da relac;ao corn o todo e por isso mesmo como mudan<;:a da propria forma de objetividade. (... )"Urn negro e urn negro, s6 em certas condi<;:oes se torna urn escravo" 17 •

Considera~oes

finais

A violencia e urn fenomeno marcadamente historico, de multiplas faces e
sem uma causa {mica, cujas manifestac;:6es se materializam de diversas formas
por todo o tecido sociat e que tern alcanc;:ado outros patamares, assumindo
novas roupagens, muitas vezes dificeis de serem desveladas e compreendidas.
Frente a todos esses aspectos, fica claro que uma abordagem orientada
apenas por uma visao politica da questao torna-se insuficiente, uma vez que o
ser social nao e caracterizado somente por sua action politique. Tambem nao e
passive! reduzir o fenomeno da violencia aos problemas de policia, ao acreditar
que somente as possiveis alterac;:6es no codigo de leis penais ou medidas palia-
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tivas de seguran<;:a ptlblica seriam a solu<;:ao, embora se reconhe<;:a que possa
haver a necessidade de revisao das leis e a<;:oes nesses ambitos.
Percebe-se o quanta e redutivo afirmar que apenas as reformas no aparato
policial e no Judiciario solucionariam as questoes relativas a violencia, quando,
na realidade, torna-se cada vez mais imprescindfvel uma transforma<;:ao social,
que, certamente, passa pela reafirma<;:ao dos direitos, mas que nao se resume
apenas a isso, mas envolve a constru<;:ao de novas bases societarias.
E urn tanto limitado acreditar que somente praticas locais levariam a revolu<;:ao, de urn lado, ou que a violencia poderia ser a for<;:a motriz da revolu<;:ao,
de outro. Somente a partir da busca de se desvelar esses processos por inteiro.
Esse desafio nao pertence obviamente apenas aos profissionais do Servi<;:o Sociat mas estes tambem sao impelidos pela propria realidade a trabalharem
essas questoes, aproveitando ao maxima todos os espa<;:os existentes para a
a<;:ao e criando outros, a partir da emula<;:ao dos esfor<;:os coletivos, das lutas de
resistencia contra as barbaries dessa ordem societaria, discutindo e questionando
junta corn a popula<;:ao usuaria os diferentes aspectos dos processos em decurso
na sociedade, descobrindo o que se encontra por "detras dos bastidores" da
vida social. Entretanto, para esse caminho nao existem receitas prontas ja de
antemao, mas, urn repensar coletivo a respeito das problematicas tangentes a
sociedade, pode-se revelar uma boa forma de se come<;:ar a trilhar por outros
rumos, dos quais a violencia, de forma gerat nao fa<;:a parte.
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