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RESUMO

O texto procura elencar as diferentes razões para o crescimento da criminalidade e da violência entre os
jovens, mostrando o papel desempenhado pelo sistema escolar nesse cenário, destacando seus elementos
condicionantes, bem como as potencialidades na disseminação de uma cultura de paz. É um texto de
natureza qualitativa, utilizando-se das construções teóricas de Freire (2002), Mészáros (2008), Torres (2003),
dentre outros que trabalham as questões ligadas à cultura e ao processo democrático. Após a apresentação
sumária dos principais obstáculos à criação de uma escola que aponte na direção contrária aos pressupostos
neoliberais na perspectiva de Silva (1994) e Paulani (2006), o artigo conclui pelas possibilidades históricas de
uma organização societária diferente da atual.

PALAVRAS – CHAVE: Instituição escolar – processo democrático – neoliberalismo.

ABSTRACT

It attempts to list the different reasons for the growth of crime and violence among young people, trying to
show the role played by the school system in this scenario, highlighting its conditioning elements as well as
the potential in the dissemination of a culture of peace. It is a text of a qualitative nature, using the
theoretical constructs of Freire (2002), Mészáros (2008), Torres (2003), among others working issues related
to culture and the democratic process. After a brief presentation of the main obstacles in creating a school
that points in the opposite direction to the neoliberal assumptions in perspective de Silva (1994) and Paulani
(2006), the article concludes by historical possibilities of a different corporate structure of the current.

KEY - WORDS: School institution - the democratic process - neoliberalism.

1. INRODUÇÃO: TAXAS DE VIOLÊNCIA E JUVENTUDE

Não são poucos os casos de violência causada por motivação política em Alagoas, registrando-se fatos que lhe
trouxeram uma imagem extremamente negativa. Observam-se também inúmeros conflitos violentos entre
famílias, geralmente motivados por questões político- eleitorais, que se tornaram rotina na história das
crônicas políticas alagoanas, sobre os quais não iremos fazer uma descrição detalhada por considerarmos não
ser este o foco deste artigo.
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Existem diversos trabalhos que discutem amplamente as razões e consequências da violência política
historicamente existente em Alagoas (VASCONCELOS, 2005; 2006; MENEZES, 2012; TENÓRIO, 2007),
analisando desde aspectos culturais (LINDOSO, 2005; VERÇOSA, 2006) a econômicos (CARVALHO, 2008;
LIMA 1998; LIRA, 1997; 2007). Estas pesquisas visam obter explicações razoáveis que ajudem na
compreensão destes acontecimentos marcados pela truculência e não raro pela impunidade.

Também não nos detemos nas vinculações dos índices de homicídios entre os jovens com outros tipos de
crimes, analisando unicamente os indicadores de violência entre a população juvenil, levando em conta que
as causas da violência são complexas e tal aprofundamento extrapolaria os limites deste trabalho. Por isso,
Informações mais completas a respeito podem ser conferidas em Zaluar (1999) e Adorno (2002).

No que se refere aos crimes comuns, são exatamente os jovens as maiores vítimas da violência. O número de
jovens mortos em Alagoas aumentou 5,48% entre 2012 e 2013, segundo um relatório elaborado pela
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB/AL, 2014). As
mortes das pessoas com faixa etária entre 15 e 29 anos equivalem a 57,71% de todos os homicídios
acontecidos no estado em 2012 e 2013. Foram 2.696 jovens assassinados, sendo 2.337 desses crimes
cometidos com armas de fogo – o que representa 86,68% desse montante (OAB/AL, 2014). Maceió ostenta,
com base nesses dados, o título de capital mais violenta do País.

O relatório também constatou a diminuição da taxa de homicídios em 3,41% em Maceió, enquanto nas
demais cidades de Alagoas as mortes de jovens aumentaram 12,03% nos anos de 2012 e 2013. Estes dados
confirmam relatório divulgado anteriormente pelo Mapa da Violência divulgado em 2013 pelo Centro Brasileiro
de Estudos Latino – Americanos, apontando o aumento da violência nas cidades do interior do país
(WAISELFISZ, 2013).

Uma explicação possível sugerida pela OAB/AL para o aumento da criminalidade no interior vincula-se a um
maior policiamento nas capitais em detrimento de uma cobertura policial efetiva nas demais cidades. Como as
capitais adquirem maior visibilidade na ocorrência de mortes violentas e são dotadas de maior infraestrutura
urbana, sendo locais em que há uma maior atração populacional, os governos estaduais e federal (tentando
oferecer respostas satisfatórias na contenção dos indicadores negativos) investiram maior recurso material e
humano nas capitais, negligenciando as cidades de menor porte e visibilidade.

O aumento da criminalidade, como consequência da falta de investimentos referidos, também exibe os
resultados patentes de uma sociedade desigual e profundamente injusta, agravada pelo estímulo à
concorrência predatória e pelo individualismo absoluto, em que não há lugar para todos na avaliação de
alguns teóricos (HIDAKA, 2013; STORTZ, ARAÚJO, 2004).

Em termos gerais, as relações sociais no Brasil são marcadas fortemente por traços de autoritarismo, herança
do passado colonial, fixando normas de convivência essencialmente antidemocráticas e que conservaram as
marcas de uma sociedade colonial escravocrata, sendo fortemente hierarquizada, segundo a concepção de
Chauí (1995). Para a autora, as relações sociais ainda são realizadas por meio da dinâmica do mando e da
obediência em que “as diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a
relação mando-obediência” (p.74).

Nesse cenário, não existe o sujeito de direitos, negando-se a sua subjetividade, prevalecendo relações de
cumplicidade entre os que se julgam iguais. E para os vistos como desiguais, “o relacionamento toma a forma
do favor, do clientelismo, da tutela ou da cooptação, e, quando a desigualdade é muito marcada, assume a
forma da opressão” (idem; p. 75). O autoritarismo está presente na família, na escola, no trabalho etc., e
especialmente na naturalidade da violência.

Ou seja, os traços de autoritarismo estão presentes em todo o tecido social, refletindo-se nos modos de ser
das instituições públicas e privadas, revelando tratamentos clientelistas e paternalistas, sempre na direção da
fixação de relações sociais que realçam seu caráter desigual. Os exemplos de nepotismo, corrupção e tráfico
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de influências na área pública ou de sonegação fiscal e fraudes contábeis no setor privado da economia revela
claramente sobre que tipo de sociedade está-se tratando.

2. DISCUSSÃO TEÓRICA

2.1. A RELAÇÃO AMBÍGUA ENTRE CULTURA POLÍTICA E DEMOCRACIA

A estabilidade das instituições é outro fator que influencia diretamente na maneira como os problemas sociais
são equacionados. Essas instituições são avaliadas em termos de qualidade da democracia existente
(BAQUERO, 2001), na superação do neoliberalismo (STORTZ, ARAÚJO, 2004) e na sua vinculação com a
cultura política de cada realidade social específica (KUSCHNIR, CARNEIRO, 1999; BORBA, 2005). Para
diversos autores, esta relação entre a cultura política e democracia (KRISCHKE, 2000; MOISÉS, 1990,1992,
2008) é intrínseca ao próprio funcionamento do sistema.

Baquero (2001), refletindo sobre as principais vertentes interpretativas da realidade nacional (citando, por
exemplo, as teorias culturalistas e o patrimonialismo, redundando em efeitos como o clientelismo, o
personalismo e a tecnocracia, que afastaram a maioria da população da gestão pública e das principais
decisões) constatou que o sistema político brasileiro é profundamente autoritário e observou o crescimento do
fenômeno da desconsolidação democrática ou uso privado das instituições públicas, em que as instituições
democráticas são utilizadas pelos poderes econômicos como justificativa e garantia da sua dominação. Conclui
ainda que em decorrência desses fatores, a democracia institucionalizada permanece extremamente
fragilizada, tendente à soluções autoritárias e desprovido de apoio e participação popular.

Kuschnir e Carneiro (1999), em importante levantamento do estado da arte a respeito da historicidade do
conceito de cultura política, avaliam que na atualidade, os cientistas sociais brasileiros, especialmente os
antropólogos, evitam reportar-se a origem desta categoria, preferindo designa-la no sentido mais amplo de
cultura, ou seja, uma “rede de significados que dá sentido à percepção da realidade” (p. 16), sendo evidente
a rejeição aos estudos culturalistas, mesmo que estes respondam satisfatoriamente a alguns aspectos da
dinâmica institucional dos regimes democráticos preteridos por outras abordagens. É preciso, na percepção
dos autores, valorizar a dimensão subjetiva na análise da complexidade social, possibilitando ganhos teóricos
maiores na junção de teorias sociais distintas, evitando as teses de superioridade racial que fundamentaram
as práticas da expansão imperialista do final do século XIX e início do século XX.

Já Borba (2005), investigando as variáveis do comportamento dos eleitores brasileiros orientado por um
levantamento bibliográfico sobre o tema, considerou que a institucionalização da democracia é limitada pela
pouca participação popular, pelo atrofia do Poder Legislativo, pela insuficiente distribuição de renda e pelo
histórico personalismo das lideranças políticas, sendo um sistema autoritário e resistente às mudanças. Como
agravante, apontou a precariedade da percepção da maioria da população sobre as principais questões em
disputa na arena político eleitoral, fruto de uma tradição distanciada de qualquer participação das esferas de
poder, dominadas por grupos minoritários.

Para Moisés (2008), não se pode avaliar a solidez das instituições democráticas unicamente contrapondo-se
os pressupostos subjetivos ou culturais aos graus de desempenho e formato em contextos históricos
considerados, mas analisar como o funcionamento destas instituições influencia nos comportamentos e
padrões das respostas e expectativas conferidas pelos indivíduos ao sistema político – jurídico, ainda que tais
posicionamentos e juízos de valor variem conforme os graus e natureza do processo democrático em questão.

Para o autor, o nível de eficácia das instituições democráticas ao satisfazer aos interesses e aspirações dos
participantes do jogo democrático é determinante para a adesão e comprometimento da sociedade com essas
instituições. No caso brasileiro, como as respostas fornecidas pelo sistema político aos problemas
fundamentais dos cidadãos são insuficientes, a desconfiança e o descrédito a algumas instituições do sistema,
a exemplo dos partidos políticos, da polícia, do poder judiciário e dos parlamentos, são facilmente
compreensíveis em vista da situação sócio- econômica constatada (MOISÉS, 2008).
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Mas de que modo a escola poderia contribuir para minimização deste estado de coisas, ajudando na
instauração de uma sociedade mais harmoniosa e pacífica?
Sem a pretensão de sugerir soluções acabadas e definitivas, optamos por apresentar algumas indicações
relativas ao papel do sistema educacional nesse processo. Antes, ressaltamos as limitações estruturais que
dificultam a viabilização de um sistema educacional distinto do atual, fazendo uma contextualização sócio –
econômica.

2.2. A FUNÇÃO DA ESCOLA: POTENCIALIDADES E CONDICIONANTES

Seguindo as conceituações teóricas de Dourado (2007), este caracteriza a educação como uma “prática
social, portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas” (DOURADO, 2007; p. 923).
Acentua ainda que a educação é formada a partir de processos em disputa, traduzindo diferentes concepções
de ser humano e sociedade, em uma relação histórica mutável, sendo o espaço escolar um lugar privilegiado
para produção e disseminação dos saberes e práticas culturais acumuladas. Dourado alerta para o fato de que
a escola não pode ser analisada descontextualizada dos aspectos econômicos, políticos e sociais mais amplos.

A instituição escolar, inserida neste contexto sócio- econômico marcado pela violência generalizada, de certo
modo acabou sendo vítima e reflexo dessa situação. São muitos os entraves representados pelo sistema de
valores que confere aos sistemas educacionais limites e potencialidades relativas ao panorama analisado,
verificando-se uma complexidade à altura dos desafios a serem superados.

Conforme sugerem Mészáros (2008) e Torres (2003), a ideologia predominante do neoliberalismo, que tem
sua dinâmica de funcionamento através da reificação dos homens e da humanização das coisas (MARX,
1982), colabora para a internalização ideológica dos princípios da concorrência e da procura desmensurada do
lucro, transformando tudo em mercadoria, incluindo a própria educação, que simultaneamente funciona como
justificadora dessa estrutura de acumulação, embora não se posa afirmar que todo o sistema educacional
opere unicamente orientado por esta lógica.

Na perspectiva de Bourdieu (2008), o sistema educacional cumpre a função de transmissor das tradições,
valores e práticas construídas e acumuladas historicamente. Tal assertiva coloca a educação na condição de
uma instituição conservadora e o desempenho de tal função acaba sendo naturalizada pelo conjunto da
sociedade. Na condição de responsável pela preservação e transmissão de tais valores, o sistema educacional
vai mais além e atua como força ideológica de manutenção dos valores do modelo de dominação ao mesmo
tempo em que preserva, transmite e seleciona aqueles valores e práticas essenciais a este sistema,
descartando e estigmatizando negativamente os valores que destoarem do sistema econômico adotado.

Por isso, sendo um sistema educacional conservador – e conservador, nesse sentido, evidentemente não se
refere apenas a padrões de comportamento ou a preceitos moralistas – faz o que está ao seu alcance e lhe é
pré-determinado para evitar e combater qualquer possibilidade de mudança.

Outra questão que precisa ser mencionada é a configuração inicial e atual da ideologia neoliberal, ressaltando
suas consequências para o país. Para os defensores do modelo liberal, a redução do tamanho do Estado, a
desregulamentação dos investimentos estrangeiros e do fim dos monopólios são ações fundamentais para
favorecer o mercado e a livre-concorrência. Estas medidas visam ao beneficiamento do sistema capitalista em
uma fase inédita de oligopolização, um movimento de autovalorização e autonomização do capital, seguindo a
conceituação de Frigotto (2006).

Essa pressão ocorre principalmente sobre as nações pobres, uma vez que os países desenvolvidos continuam
utilizando mecanismos protecionistas (SOARES, 2002). Segundo a ótica neoliberal, para os países
latino-americanos as mudanças deveriam ocorrer em setores vitais da economia: fiscal, tributário, cambial,
comercial, além da oferta de um novo tratamento ao investimento estrangeiro e aos gastos públicos
(ANDERSON, 1999; MACHADO & ASSUNÇÃO, 2002). As consequências negativas deste “ajuste neoliberal”
para as áreas sociais e os direitos trabalhistas são discutidas por Soares (2002).
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No caso brasileiro, a ideologia neoliberal, disseminadora dos atuais valores capitalistas, ganhou força a partir
do início dos anos de 1990

A onda de reformas foi introduzida no Brasil com Fernando Collor de Melo, quando
este assume a presidência da República, em março de 1990. À frente do governo,
Collor deu início ao processo de privatização de empresas estatais, bem como de
abertura econômica, e ainda empreendeu um forte ataque aos serviços públicos,
considerado por ele o principal responsável pelos problemas financeiros do Estado.
Com o seu impeachment, o neoliberalismo é retomado novamente a partir de 1995,
com a eleição de Fernando Henrique Cardoso.

Ao associar estabilidade financeira e crescimento econômico à necessidade de
reforma do aparelho estatal, FHC aprofunda a implantação das políticas de
orientação neoliberal pondo em prática uma série de medidas ‘visando’ à
‘racionalização dos recursos fiscais’ e à criação de uma ‘administração pública’
gerencial no interior do aparelho de Estado. Entre essas medidas estavam: o
recrudescimento das privatizações, a abertura do mercado mediante uma nova
redução das tarifas aduaneiras, reforma administrativa, reforma da previdência e
alterações na legislação trabalhista - ampliação de contrato de trabalho por tempo
determinado e do contrato de trabalho em tempo parcial (HIDAKA, 2013; p. 209).

Segundo Paulani (2006) “o neoliberalismo constitui o discurso mais congruente com a etapa capitalista que se
inicia, defendendo e justificando as práticas mais adequadas a esse novo momento”. A base para os
pressupostos neoliberais se sustenta em requisitos de qualidade total, formação abstrata e polivalente,
flexibilidade, participação, autonomia, descentralização, competitividade, equidade, eficiência, eficácia e
produtividade. A este respeito, Gentili (1995) faz importantes considerações

A ideia-força balizadora do ideário neoliberal é a de que o setor público (o Estado) é
responsável pela crise, pela ineficiência, pelo privilegio, e que o mercado e o privado
são sinônimo de eficiência e equidade. Desta ideia-chave advém a tese do Estado
mínimo e da necessidade de zerar todas as conquistas sociais, como o direito a
estabilidade de emprego, o direito à saúde, transportes públicos etc (p. 83 e 84).

Na opinião de Torres (2003), em momentos de crises mais agudas do modo de produção capitalista, os
sistemas educacionais são vistos ao mesmo tempo como causa e solução para estas crises, na medida em
que são instados a oferecer mão de obra qualificada e barata para atender às necessidades do mercado.
Nessas ocasiões, as formas de funcionamento dos sistemas educacionais dos países são remodeladas “sendo
submetidas às mesmas regras que regulam as esferas da produção e do comércio” (TORRES, 2003, p. 27).

Vale ressaltar, entretanto, que existem outras interpretações possíveis sobre o papel das instituições
escolares, a exemplo da posição de Alves e Soares (2003), na qual a escola pode operar com base em uma
lógica de construção de identidades e da defesa das conquistas de uma coletividade portadora de
características comuns, apesar das diferenças e especificidades relacionadas à raça, classe social, localização
geográfica e insumos educacionais disponíveis. Esses elementos ocasionam, entre os entes federados,
diferenças significativas na qualidade da educação brasileira constatados pelos exames nacionais de larga
escala.

As experiências históricas de gestão democrática da instituição escolar, contudo, tem permitido o debate
plural sobre quais as alternativas educacionais poderiam ser pensadas com vistas à reconfiguração dos
preceitos éticos de reprodução deste tipo de sociedade direcionada à busca do lucro e geradora de graves
desigualdades. De acordo com o Plano Nacional em Educação em Direitos Humanos, “a democracia [...] é
fundamental para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos” (BRASIL, 2003; p. 10).
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Os momentos de atuação no universo da gestão escolar precisam manter alguma relação com as ações de
caráter pedagógico, englobando as atividades escolares de maneira conjunta. Consideramos que ambos os
espaços de participação precisam estar relacionados, compreendidos como momentos simultâneos e não
excludentes. Por isso, a democratização do espaço escolar precisa ser compreendida de forma mais ampla,
como uma importante alternativa de ressignificação das relações internas, pondo fim às relações
verticalizadas existentes entre os profissionais da educação e a comunidade, criando um ambiente plural de
convivência entre as escolas e o seu entorno. Mediante formas de estímulo à participação, a instituição
escolar poderá exercer uma importante tarefa na minimização dos indicadores de criminalidade.

É sob este prisma que a inclusão de uma educação centrada na defesa e promoção de padrões de condutas
éticos sintonizada com a valorização dos direitos fundamentais de cada sujeito se faz imprescindível,
ressaltando-se, todavia algumas questões

Assim, para uma prática em direitos humanos, não se faz necessário que se
introduza uma disciplina específica, mas que se entenda o currículo ora como
interdisciplinar, ora como transversal. Ou seja, a necessidade é que se compreenda a
problemática dos direitos humanos como algo capaz de impregnar todo o processo
educativo, questionar as diferentes práticas desenvolvidas na escola, desde a seleção
dos conteúdos até os problemas de organização escolar. Sem dúvida que este não é
papel único do docente em sala de aula, mas de uma sociedade que se diz
democrática e que pode possibilitar uma educação libertadora (FERNANDES;
PALUDETO, 2010;p. 246).

Os programas governamentais de suportes adicionais ao sistema educacional também são importantes na
medida em que auxiliam no esforço educacional, dando condições mínimas para o seu funcionamento.
Dourado (2007) informa que durante a década de 1990 foram implantadas políticas de reestruturação,
organização e financiamento na esfera educacional de iniciativa da União com caráter focalizado,
principalmente na educação básica, citando alguns programas e ações e a “implementação de uma política de
avaliação fortemente centralizada, em detrimento de um sistema que propiciasse a colaboração recíproca
entre os entes federados” (DOURADO, 2007; p.07). Dotar as escolas de espaços e equipamentos mínimos
para a prática esportiva, cultural e recreativa também são importantes porque ajudam na socialização de
experiências, no trabalho em equipe e no desenvolvimento das potencialidades dos estudantes.

No que se refere ao papel das escolas públicas na diminuição das distâncias entre as classes, dado o seu
caráter de atendimento igualitário do conjunto dos alunos, estas permitem uma maior integração, uma vez
que as diferenças entre as classes são minimizadas no cotidiano escolar por sua própria natureza de
instituição pública definida pela Constituição Federal (1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), além da legislação complementar criada ao longo dos anos.

A relação educação/sociedade e sociedade/ estruturas matériais assumiu uma complexidade nas sociedades
contemporâneas que exige esforços teóricos e práticos de igual envergadura, tarefas de gerações, porém
factíveis a partir de uma concepção dinâmica e dialética do processo histórico.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura política vigente no País, funcionando como sustentáculo dos mecanismos autoritários, limita avanços
das instituições estatais no tocante à democratização dos espaços decisórios. Nesse sentido, consideramos
que a tradição cultural e o modelo burocrático influenciam-se mutuamente na percepção da sociedade sobre
os benefícios do sistema brasileiro.

Logo, a escola faz parte dessa estrutura jurídica – política podendo colaborar na disseminação de uma cultura
mais democrática e uma nova ética societária. Segundo os ensinamentos de Freire, o respeito à autonomia e
à dignidade de cada um é um imperativo ético e “qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um
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dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar” (FREIRE, 2002; p. 25). É um
trabalho não apenas característico de um exercício profissional, mas inerente à própria condição humana na
luta por justiça e igualdade das condições de vida.

Um sistema educacional orientado para o resgate desta ética da dignidade e comprometido com a
preservação da paz é uma construção social possível, ainda que limitada por obstáculos estruturais do padrão
de acumulação capitalista, voltado para a maximização do lucro. Nesse movimento, a exploração da mão de
obra da classe trabalhadora é levada ao extremo, afrontando-se os direitos mínimos da maioria da população
com a conivência dos Estados subordinados às potências hegemônicas. Um sistema educacional pensado e
construído a partir de outros valores éticos é necessário, sob pena de piora das condições de existência da
humanidade.

Nesse sentido, é inegável que é preciso realizar a construção de um sistema de educação que dê conta dos
novos desafios impostos pela atual conjuntura econômica e social de precarização do emprego e de
flexibilização dos direitos trabalhistas, incorporando nesse movimento a necessidade de formar pessoas
capazes para atuação nesse mercado. Todavia, edificar um sistema educacional unicamente voltado a este
objetivo não resolve as grandes contradições éticas, políticas e sociais daí decorrentes, perpetuando-se um
modelo de educação excludente, inadequado para o cumprimento de objetivos mais amplos e solidários.

Os avanços em matéria de consolidação legal de instrumentos de garantia dos Direitos Humanos podem
auxiliar na formulação de políticas educacionais de redução dos injustos desníveis de êxito escolar e na
instituição de patamares mínimos de desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos do processo
educativo. Pensar a escola enquanto uma instituição capaz de exercer um papel de minimização dos elevados
indicadores de violência é fundamental.
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