ANAIS ELETRÔNICOS

Instituto de Ciências Humanas
Universidade Federal de Juiz de Fora

Anais da 4ª Jornada de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Juiz de Fora

Realização:
Centro Acadêmico de Ciências Sociais Darcy Ribeiro e
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
10 a 13 de novembro de 2015
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

Universidade Federal de Juiz de Fora
Reitor: Júlio Maria Fonseca Chebli
Vice-Reitor: Marcos Vinício Chein Feres

Instituto de Ciências Humanas
Diretor: Prof. Dr. Altemir José Gonçalves Barbosa
Vice-diretor: Prof. Dr. Ricardo Tavares Zaidan

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais
Coordenador: Prof. Dr. Rubem Barboza Filho
Vice-Coordenador: Prof.ª Dr.ª Elizabeth de Paula Pissolato
Secretárias: Clarice Ferreira Metri

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

Apresentação
A Jornada de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) é um evento realizado pelas e pelos estudantes de graduação
representados pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais Darcy Ribeiro em
parceria com as e os discentes do Programa de Pós-graduação em Ciências
Sociais.
A Jornada surge com o intuito de unir dois eventos acadêmicos
tradicionais da UFJF – a Semana de Ciências Sociais, que este ano estaria em sua
17ª edição e o Seminário de Pós-graduação em Ciências Sociais, que completaria
sete anos. O encontro procura dar continuidade aos esforços de criar um espaço
de partilha de experiências e trabalhos científicos, dando destaque tanto para a
produção de estudantes de graduação, quanto de pós-graduação.

O tema deste ano, As Ciências Sociais: Caminhos e Interseções, faz
uma alusão ao atual paradigma que se impõe às Ciências Sociais: a necessidade de
diálogo e intercâmbio entre suas diferentes subáreas e áreas afins. Logo, as mesas
e conferências da 4ª Jornada de Ciências Sociais da UFJF buscaram promover o
debate sobre grandes temas da contemporaneidade, como a representação e
participação das mulheres na vida política, os debates e diálogos sobre gênero e
corpo, a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e sobre a
conjuntura política brasileira.
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1- Sessão Etnografia

1.1 Etnografia dos Invisíveis: Referente aos Funcionários de Limpeza
do IFCS
Mariana da S. Rio1,
Júlio Oliveira2,
Rafael Calderario3
Resumo: O objetivo inicial quando pensamos em analisar os funcionários de
limpeza do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ foi ter uma profunda
reflexão sobre a invisibilidade no meio de trabalho, sobre discurso praxe e questões
políticas que permeiam um lugar que deveria ser de todos, mas na realidade é para
poucos. No mês de julho de 2010 conduzimos um trabalho de campo que consistia
em observar o dia-a-dia dos funcionários de limpeza, observa suas relações com os
alunos e outros funcionários do instituto.
Palavras Chaves: Invisibilidade. Funcionários De Limpeza. IFCS.
Introdução:
O objetivo central da etnografia é conduzir o leitor para o campo de reflexão
sobre os conceitos de invisibilidade e interiorização que estão presentes na
realidade de determinados atores sociais que exercem suas funções de pouco
destaque na sociedade.

1

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Campus Centro, Intitudo de Fisofia e Ciecias
Sociais, Rio de Janeiro –RJ, mariana.s.rio@gmail.com
2
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Campus Centro, Intitudo de Fisofia e Ciecias
Sociais, Rio de Janeiro - RJ – Julioliveira@gmail.com
3

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Campus Centro, Intitudo de Fisofia e Ciecias
Sociais Rio de Janeiro – RJ - kalldraro@gmail.com
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No início do período, percebemos que alguns alunos envolvidos com as
questões políticas da Universidade se apresentavam nas salas de aula utilizando
um -discurso praxe- a favor do proletariado. No entanto, observamos que o mesmo
discurso, na prática, não tinha o menor sentido uma vez que era visível que alguns
estudantes sequer davam ''bom dia’’, ‘‘boa tarde'' ou ''boa noite'' aos funcionários.
Ao conversarmos sobre o tema de nosso trabalho, nos atentamos sobre como é
possível tornar público um discurso tão ativo se gestos tão simples, que fazem toda
a diferença, sequer são praticados. Decidimos, portanto, nos aproximar dos
funcionários de limpeza na intenção de ouvi-los e entender melhor a relação
destes tanto com os alunos quanto com os demais funcionários do IFCS.
Posteriormente, entretanto, nos deparamoscom um obstáculo que dificultou o
andamento de nossa pesquisa:-a interferência da supervisora dos funcionários de
limpeza- que em nossa opinião, inibiu os seus subordinados e tornou mais distante
a nossa relação com os mesmos, que até então, era proveitosa.
A metodologia praticada foia observação participante atrelada ao auxílio
teórico dos textos estudados em sala de aula embora tenhamos dado preferência a
dois autores específicos: Malinowski e Gilberto Velho. Ambos contribuírampara a
orientação das entrevistas realizadas no decorrer do trabalho de campo.
Comparamos também, a relação dos funcionários do IFCS com trabalhadores de
outros campus da UFRJ, sobretudo na praia vermelha e no fundão, no intuito de
enriquecer o nosso estudo.
1.1-Perfil dos funcionários de limpeza:
 São onze funcionários sendo oito mulheres e três homens.
 Dividem-se em grupos. O primeiro trabalha no turno das 7 às 16 horas
enquanto o segundo, das 16 às 22 horas.
 Não existe uma hegemonia no relacionamento dos funcionários haja visto
que alguns são solteiros, casados ou apresentam relação tumultuada com
o/a ex cônjuge.
1.2-Empresa Locanty:
Os funcionários de limpeza do IFCS recebem benefícios da empresa Locanty que
se localiza no município de Duque de Caxias e que presta serviços em toda a UFRJ
e em outras instituições.
Segundo o site da empresa, são oferecidos:
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Plano de carreira
Treinamento profissional e comportamental
Auxílio alimentação
Seguro de vida
Abertura de conta salário
Plano de saúde
Plano odontológico
Vale transporte

É importante ressaltar que não se sabe certamente se todos estes benefícios são de
fato, concedidos na prática.
Observação participante:
Entrevista realizada no lugar reservado aos funcionários de limpeza:
Horário:10 horas
Descrição do espaço:
 Sala de médio porte localizada a esquerda do banheiro masculino do
terceiro andar.
 Contém geladeira, mesa e algumas cadeiras.
 O recinto é muito pequeno se comparado ao número de funcionários
existentes.
 A estreita janela de cor azul situada pouco acima da mesa, entreaberta, areja
o ambiente.
Visando compreender o''nativo'' por seus próprios termos,inserimos as
palavras que foram ditaspelo entrevistado(a) sem alterá-las ao rigor da norma culta
da língua pois' 'Em qualquer ramo do conhecimento, os resultados de uma
pesquisa científica devem ser apresentados de maneira totalmente neutra e
honesta.''(Malinowski,1997,pág:18).
Obs.: Resolvemos adotar o nome fictício-Cristina Silva- tendo em vista o pedido
dafuncionária entrevistada.-C.S-.
1)O que você tem a dizer sobre o seu serviço?
C.S-É uma profissão difícil e estressante.
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2)Qual a sua escolaridade?
C.S-Eu não terminei o ensino médio.
3)Para qual firma você trabalha?
C.S-Trabalho para uma firma terceirizada, a Locanty, quepaga muito pouco.
4)Como é o seu convívio com os alunos e demais funcionários?
C.S-O meu convívio com os alunos e funcionários é amistoso, mas lembro que não
faz muito tempo,ficamos muito chateados porque ano passado entrei em uma sala
para executar a limpeza e vi minha imagem em um documentário que estava sendo
transmitido e me senti desprestigiada pois eu os ajudei concedendo entrevista e
informações que tanto queriam. Eu percebi que não tinha sido convidada para
prestigiar o resultado final e muito menos pude opinar o que me fez sentir
inferiorizada. Quanto aos funcionários só tivemos problemas uma vez e foi com a
administração que se colocou acima de nós impondo ordens causando humilhação
entre a gente.
5)Poderia falar um pouco mais sobre isso?
C.S-Certa vez, na reunião dos funcionários realizada no pátio, a nossa supervisora
contou que recebeu uma queixa de um professor reclamando de nosso serviço,
alegando falta de limpeza adequada em uma sala que fica no quarto andar. O
problema é que nesse horário são poucos aqueles que trabalham pois precisam dar
conta de toda a estrutura do IFCS. Além disso, não temos materiais adequados para
se fazer uma limpeza bem feita. Infelizmente, nada disso é levado em consideração
pelos professores e funcionários administrativos.
Nesse instante,um aluno do curso de história entra no recinto e deixa o café sobre a
mesa e os demais funcionários agradecem a gentileza enquanto o aluno se retira do
local. Mariana aproveita o fato e indaga:
6)Ele costuma deixar o café sempre?
C.S-Sim. Como disse, não só eu e sim todos, possuímos uma relação amistosa e de
respeito com os alunos como você percebeu.
Ao observar e entrevistar o pessoal da limpeza constatamos que o seu
serviço é precário e quesofrem com as ordens impostas por funcionários
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administrativos que, abusam de sua autoridade, causando sentimentos nada
desejáveis como o constrangimento e humilhação. Entretanto,percebemos que as
relações entre os funcionários de limpeza são de companheirismo e amizade
sobretudo porque passam mais tempo no trabalho do que propriamente em suas
residências.
Surgimento da ''Resistência'' no trabalho de campo-A supervisora-:
Horário:17:30
A pretensão da supervisora em se colocar como porta-voz dos funcionários
de limpeza prejudicou o andamento de nosso estudo pois ficou nítida a inibição da
maioria dos funcionários no dia em que nos propusemos dar continuidade as
entrevistas. Ao nos aproximar do espaço em que foi realizada a primeira entrevista
fomos recebidos,pelo menos foram estes os sentimentos que nos atingiu-com
desconfiança e desinteresse da parte da funcionária que ali se encontrava. Embora
tenhamos insistido, nosso esforço infelizmente fora em vão.
Mariana:
-Boa tarde!Viemos aqui para dar continuidade a nossa pesquisa como combinado.
Funcionária:
-Ah...tem que ser hoje mesmo?Você já não conseguiu o que queria naquele dia?(a
entrevistada suspira antes mesmo de responder)Olha...Volta amanhã porque a
supervisora já se foi...Mariana intervém:
-A senhora está cansada não é?
A funcionária suspira e balança a cabeça- positivamente- e responde:
-Esse horário é complicado porque não tem quase ninguém fazendo o serviço e a
gente fica sobrecarregado.
Júlio:
-Entendemos mas assim seria algo bem rápido mesmo.
Funcionária:
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-Voltem amanhã...a supervisora estará aqui e os outros também. Hoje não dá
mesmo.
Rafael:
-Posso passar aqui amanhã então?Que horas mais ou menos?
Funcionária:
-Onze horas é o horário ideal porque tem bastante gente.
Mariana:
-Ok então. Boa noite e bom serviço.
Funcionária:
-Boa noite.
Entrevista com o aluno que relatou uma experiência não agradável com o
funcionário de limpeza:
Descrição do local:
•
Sede do centro acadêmico de Filosofia da UFRJ-CAFIL-que se localiza no
terceiro andar ao lado do Departamento do curso de graduação em Filosofia.
•
Recinto cujo conforto é maior se comparado ao local em que os funcionários
de limpeza se encontram no intervalo de seu serviço.
•
Lustres velhos mas tampouco discretos, decoram o ambiente que conta
também com uma mesa grande e poltronas conservadas embora antigas.
•
Existência de cafeteira e algumas revistas sendo a maioria delas referentes
ao campo Filosófico.
Este relato contrapõe parcialmente as conclusões obtidas na entrevista anterior no
que diz respeito aamistosidade entre o aluno e funcionário de limpeza.Achamos
interessante apresentá-lo para que o leitor reflita sobre as diferentes perspectivas e
que, chegue portanto, a sua própria conclusão. O aluno será também identificado
aqui,com o nome fictício-Zé Junior- pois o mesmo fez a mesma solicitação e
resolvemos acatar sem problemas.
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1)Fala Zé!Gostaria de agradecer e ao mesmo tempo perguntar o que o
motivou a contribuir para o estudo que estou realizando.
Zé-Então Rafael,achei interessante o tema do seu grupo e resolvi contribuir já que
passei por uma experiência que contraria essa relação de amistosidade defendida
pelos funcionários.
2)Certo. E onde exatamente ocorreu a sua experiência?
Zé-Estava em semana de prova e cheguei mais cedo para ler o texto que restava, na
maior sala do terceiro andar em que os alunos de Relações Internacionais
frequentemente assistem aula no turno da noite. Sabe onde fica?
3)Sei. É a sala de aula ao lado do mural de RI.
Zé-Exato. Como dizia,a sala estava vazia e resolvi ficar por lá até concluir a leitura
do texto. De repente,entrou um funcionário de limpeza para fazer o seu serviço e o
cumprimentei e ele sequer me respondeu. Logo em seguida,percebi que o balde
dele estava furado e que enquanto varria, por trás escorria água suja pelo chão.
Resolvi então tentar ajudá-lo e me aproximei salientando que o balde estava
furado.
4)E qual foi a reação dele?
Zé-Ele evitou o contato olho a olho e interpretou a minha aproximação como
atitude de cobrança como se a minha intenção fosse reclamar de seu serviço
quando na realidade,o meu propósito era somente ajudá-lo.
5)Entendo. E qual foi a sua conclusão diante do fato ocorrido?
Zé-O que concluí foi que:
Considero que a relação entre eles de fato seja de amizade e carisma mesmo
porquesou estudante de Filosofia aqui do IFCS e assisto aula em uma sala próxima
ao lugar reservado aos funcionários de limpeza e realmente vejo que existe
excelente relação. No entanto,discordo quando o seu grupo conclui que existe uma
relação amistosa entre aluno e funcionário uma vez que penso o oposto:-adotam
uma postura fechada e defensiva- na medida em que evitam ser notados, e isto,
ficou evidente quando evitou-se o contato ''olho a olho'' por parte dele. E pode
reparar que, quando alguém se aproxima para pedir informação ou levantar
alguma questão,dificilmente há o diálogo, pois simplesmente respondem ''sim'' ou
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''não''. Acho que é criada uma barreira por parte deles e por isso, acabam se autoinferiorizando. Enfim,disse tudo que pretendia.
6)Meu querido,fico muito agradecido pelas suas colocações. Tenha certeza
que elas contribuirão para o andamento da pesquisa.
Zé -Tranquilo. Qualquer coisa é só me procurar. Abraço
7)Abraço.
Notamos a colocação de um ponto de vista que defende a existência de uma
barreira construída pelos funcionários de limpeza que evitam o contato com os
alunos e que portanto, dificulta a relação amistosa entre ambos. Mais uma vez,
salientamos que o objetivo aqui, não é sobrepor uma opinião em relação a outra e
sim, de ressaltar a relevância da análise e comparação de diferentes pontos de vista
que se referem ao mesmo assunto pois agindo dessa maneira nos permite à troca
rica de idéias e o debate proveitoso sobre o mesmo tema.
''A''realidade''(familiar ou exótica) sempre é filtrada por determinado ponto
de
vista
do
observador,ela
é
percebida
de
maneira
diferenciada.''(Velho,Observando o familiar,Pág:129).

2.4-O batepapo com o vigilante do IFCS sobre a relação deste com os
funcionários de limpeza:
Descrição do local:
•
Entrada do prédio antigo do IFCS cujo piso se destaca sobretudo com a
retirada da antiga bancada de madeira que ficava no centro.
•
Trata-se de um largo corredor que dá acesso a secretaria,ao pátio e elevador.
O entrevistado foi bastante solícito quando indagado se poderia conversar conosco
e pudemos coletar informações que coincidiram com os dados da primeira e
segunda entrevistas apresentadas anteriormente. O vigilante entende que existe
uma inferiorização por parte dos funcionários de limpeza que se isolam em
determinado canto para evitar olhar para quem está passando e por conseguinte
não ser notado.
Júlio:
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1)Como é a sua relação com os funcionários da limpeza?
-Nossa relação com os funcionários de limpeza é supertranquila,eles estão sempre
presentes,sempreprestativos,sempre que pedimos algo somos prontamente
atendidos. Não temos nenhum tipo de problema com eles,cada um faz o seu
trabalho e se coloca no seu lugar.
Júlio:
2)Vocês teriam alguma relação de amizade?
-Claro,assim como temos amizade com outras pessoas com outras funções.
Enquanto Júlio comenta a dificuldade do contato com os funcionários por estes
serem atarefados ou sofrerem resistência da supervisora,o vigilante intervém:
-Poxa o pessoal as vezes se sentem inferiorizados e tal,andam por aí de cabeça
baixa,as vezes por não ter estudo acham que falam errado e por isso nem querem
falar muito.
Relação dos funcionários de limpeza do campus da Praia Vermelha e
Fundão comparados aos do IFCS:
Em breve observação feita pelo campus da Praia Vermelha notamos que a
relação entre os funcionários de limpeza, sobretudo na faculdade de educação é
bem diferente do IFCS. Eles aparentam ter maior afinidade e se comunicam mais
com os técnicos administrativos cujo ambiente que aparenta ser mais leve, propicia
isso.
No que se refere ao campus do Fundão conseguimos relatos de pessoas que
sofrem com o descaso da empresa e da faculdade na medida em que problemas de
fácil solução nem de longe são solucionados por seus superiores. Relato aqui o caso
referente ao problema do horário do almoço dos funcionários que consiste na
impossibilidade dos mesmos em almoçar com tranquilidade pois batiam ponto no
CCS e almoçavam no prédio da educação física o que inviabilizava a chegada
tranquila para o almoço já que gastavam mais da metade do tempo se deslocando
de um lugar para outro. Esta situação somente foi contornada com a ajuda da
manifestação de um coletivo de movimento estudantil cuja pauta de reivindicação
foi estabelecida e iniciou-se então a luta em prol dos funcionários de limpeza do
campus do fundão. A relação dos funcionários de limpeza entre si se assemelha ao
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IFCS pois são muitos parceiros e trabalham de forma coordenada sempre juntos
sem a supervisão da supervisora no turno da noite.

Conclusão
Ao estudar a questão da invisibilidade e a relação dos funcionários de
limpeza com os alunos e demais funcionários tanto do IFCS quanto dos campus da
Praia Vermelha e Fundão, percebemos que os seus superiores influenciam
diretamente na dinâmica diária de seu trabalho.
Na Praia vermelha verificou-se que os funcionários se apresentavam bem
mais humorados pois a relação com os trabalhadores administrativos é mais
amena cuja cooperação entre ambos permite o clima maior de amistosidade. No
entanto,noFundão,o que predomina é a articulação entre os funcionários que em
maior número,comparado ao IFCS, discutem e se mostram mais próximos a um
ambiente de reivindicação.
Quanto ao IFCS, notamos que os conceitos de ''inferiorização''e
''invisibilidade'',introduzidos em nosso relatório entregue no decorrer de nossa
pesquisa, foram desenvolvidos através de perspectivas distintas tais como: a
entrevista concedida pela funcionária da limpeza,o relato do aluno do prédio, e a
opinião do vigilante. Entretanto ,podemos talvez apontar, -como traço comum- à
precarização do serviço próprio,do setor de limpeza, uma vez que, não possuem
materiais adequados para a execução plena de suas atividades como bem frisou
Cristina Silva. e Zé Junior ao citar o termo ''balde furado''. Além disso,a fala do
vigilante evidencia que, existem funções e hierarquias presentes em cada setor e
que de certa forma cada funcionário se comporta de maneira prevista não podendo
um ocupar o lugar do outro.
Em virtude dos problemas que encontramos na coleta de dados,após a
interferência da supervisora, resolvemos respeitosamente não produzir qualquer
tipo de material de apoio-que envolvesse vídeo ou fotos- no intuito de evitar
qualquer tipo de indelicadeza. Entretanto,diante deste obstáculo,procuramos
desenvolver uma pesquisa que possibilitasse a reflexão por meio de diferentes
pontos de vista com o propósito de evitar conclusões etnocêntricas, pois sabemos
que, é preciso se atentar aos fatos observados e descritos mantendo a
imparcialidade, bem como nos ensinou Malinowski.
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1- Sessão Etnografia
1.2 Análise do processo de reintegração social na Embaixada do
Altíssimo
Bárbara M. Martinez Viana4
Cynthia Augusta F. F. Salomé5
Thaila Pereira de Araújo bahiense³
Resumo: O presente artigo é baseado na visita em uma casa de recuperação
chamada Embaixada do Altíssimo, considerada uma Organização não
Governamental e fica localizada na cidade de Florestal. O principal intuito da
visita foi em prol de responder a seguinte questão: “Como ocorre o processo de
reintegração social dentro da casa?”. Considerando que as pessoas que chegaram
lá tinham corpos marcados pela violência social das ruas, de suas casas e que seus
corpos traziam consigo marcas de uma vida composta por violência, sofrimento,
fome, preconceitos, pelo desgaste da pobreza, sendo esses fatores que a sociedade
e o Estado ignoraram (ARROYO, 2012). O intuito é entender de que forma a
Embaixada “trabalha” esses corpos para que eles se sintam inclusos socialmente e
se estruturem psicologicamente.
Palavras-chave: Empoderamento. Reintegração social. Consciência coletiva.
Introdução
Embaixada do Altíssimo é uma Organização não Governamental e fica
localizada na cidade de Florestal. A sede do abrigo foi conseguida através de
doação, é um lugar amplo e bem estruturado. A Embaixada abriga mães e filhos
em situação de risco. A princípio segundo a coordenadora do projeto, a casa
abrigava crianças e adolescentes, porém, por situações burocráticas
governamentais, passou a acolher crianças e adolescentes acompanhados de sua
mãe.
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Ao chegar ao local, fui muito bem recebida por uma das moradoras, com a
qual me comuniquei e marquei a visita. Após a chegada, expliquei-a que o
principal intuito da visita era em prol de responder a seguinte questão: “Como
ocorre o processo de reintegração social dentro da casa?”. Considerando que as
pessoas que chegaram lá tinham corpos marcados pela violência social das ruas,
de suas casase que seus corpos traziam consigo marcas de uma vida composta por
violência, sofrimento, fome, preconceitos, pelo desgaste da pobreza, sendo esses
fatores que a sociedade e o Estado ignoraram (ARROYO, 2012). Entretanto, na
Embaixada esses corpos recebem acolhimento e reconhecimento de que precisam
ser tratados de forma diferente. O intuito é entender de que forma a Embaixada
“trabalha” esses corpos para que eles se sintam inclusos socialmente e se
estruturem psicologicamente.
Um dos intuitos de análise do presente trabalho etnográfico foi entender
como ocorre a re-estruturação psicológica e não obstante social, em segunda
instancia a qual a antropologia pode tratar. A questão é pensar como a agressão
física pode abalar estrutura psicológica e cultural do indivíduo, no que tange a
percepção do outro sob ele e sua formulação pessoal a respeito disso.
Para Ingold, o suporte biológico (se assim podemos chamar) não
é semelhante em toda parte, ele não é independente dos
processos culturais e sociais vividos pelas pessoas. Não somos
equipados naturalmente para viver milhares de vidas, como
afirmou Geertz (1973, p. 45), mas, diferentemente, nosso
equipamento natural é constituído à medida que vivemos uma
vida,
através
de
um
processo
de
desenvolvimento de skills apropriados a uma forma particular de
vida. (PIRES, Flávia, 2010).

Depoimentos das moradoras da Embaixada
Fui apresentada a uma das moradoras que já mora na casa há mais de oito
anos. Vou chama-la de “M”. Segundo “M” a casa mudou sua vida e construiu uma
perspectiva de futuro que ela não tinha. “M” morava com seus pais e dois irmãos,
seus pais eram viciados em drogas e ela presenciava todo tipo de violência dentro
de sua casa. Na escola, seu comportamento refletia toda violência que quando
criança presenciava em casa. Percebendo o fato, os educadores chamaram a vara
da infância para verificar o caso. “M” foi levada para um abrigo ao qual era
precário e não tinha estrutura nenhuma para amparar crianças psicologicamente
abaladas.
Segundo “M” ao chegar à Embaixada percebeu que tinha algo
diferente, lá ela foi acolhida com sua mãe e irmãos. “Aqui eu me
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senti acolhida, me senti amada, eu não sabia amar, porque nunca
fui amada antes (...). aqui aprendi que tinha que seguir regras,
antes, eu não seguia regras, eu fazia o que eu queria na hora que
eu queria, meu comportamento não era adequado para viver bem
socialmente. Aqui eu aprendi a ter autoestima, eles me
mostraram, Você pode, você é linda, você é capaz!, então, eu fui
ouvindo aquilo e internalizando dentro de mim, eles não
cuidaram de mim só por fora, agora você está me vendo, eu
tenho vaidade, me sinto bonita, antes não era assim... Mas, hoje
me sinto bem tanto por dentro quanto por fora.” ( Depoimento
de “M”, moradora da Embaixada).

Com a fala de “M” pude perceber que o local trabalha internalizando a
autoestima, e através dela a capacitação e segurança de poder atribuir uma forma
de construir sonhos, e que todos podem ter uma perspectiva de futuro. A
imposição de regras a meu ver ajudou a culminar a disciplina que antes os corpos
não tinham para ter um bom convívio social. A agressão sofrida por seus corpos
era depositada em outros.
As regras e o convívio coletivo compõem as relações modernas, bem como
as relações na Embaixada. A disciplina surge a partir do momento em que regras
têm que ser respeitadas para que se viva em grupo. A multidão, massa compacta,
local de múltiplas trocas, individualidades que se fundem, efeito coletivo, é abolida
em proveito de uma coleção de individualidades separadas. (FOUCALT, 1975, p.
190-191). Não é preciso uma supervisão severa e estrita todas as horas do dia para
que as regras sejam cumpridas, uma vez que os benefícios e o bem estar gerado
pela casa constituem algo que os abrigados não querem perder.
Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa– Ministério da
Educação a definição que encontram os para o termo disciplina é “ordem,
respeito, obediência às leis; matéria de estudo; instrumento de penitência” e
ainda, 2. Ordem que convém ao bom funcionamento duma organização. Pode-se
perceber que disciplinar os corpos é também impor regras e ordens que são
aplicadas perante o desvio de condutas.
Percebe-se nessas definições que o significado da palavra
disciplina está vinculado a algo externo ao sujeito. Em geral, ela é
imposta, ignorando as opiniões, os desejos e os valores daqueles
que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, a disciplina está
nitidamente ligada à indisciplina; enquanto a primeira é
entendida, pelo senso comum, como a manutenção da ordem e
obediência às normas, a segunda significa a sua negação, ou seja,
a quebra da ordem. Esse entendimento sobre o conceito de
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disciplina e indisciplina é o que prevalece até hoje em
determinados meios sociais. (OLIVEIRA. M, 2009).

Outro depoimento ao qual pude notar o quanto os corpos estão marcados
no contexto da Embaixada foi de “Sara”. Ela tem mais de trinta anos e é negra.
Quando criança ela foi adotada por uma família de brancos, algum tempo depois
sua mãe adotiva veio a falecer, então sua guarda ficou sob responsabilidade de
seu pai adotivo. Com a morte de sua mulher, o pai adotivo passou a abusar de
“Sara”, colocando- a como “substituta” da mulher que ele não tinha mais. Em sua
casa, Sara era tratada preconceituosamente como “a negrinha”, a “escrava”, “a
feia” que tinha o cabelo mais feio. Sara cresceu construindo um ódio de pessoas
brancas, na escola, ela agredia as crianças brancas, as que tinham o cabelo liso,
segundo ela, era uma forma de descontar toda sua raiva. Muitas vezes, essas
violências sofridas têm que ser entendidas a partir do comportamento da criança,
pois numa cultura do silêncio numa cultura do silêncio, na construção de mitos
que naturalizaram tais práticas, criando empecilhos a uma ação pública para o
seu enfrentamento (Fontes, 1993).
Aos nove anos de idade, Sara foi morar na rua, abandonando a casa onde
era tão maltratada. Ela cresceu acreditando que sua cor era inferior, sem acreditar
no amor. Ela relata que ao chegar a Embaixada não entendia o porquê de estar
sendo acolhida sem ter que retribuir, receber amor e carinho sem ter que dar
como recompensa o seu corpo, assim como ocorria em sua infância. Corpos que
são machucados tendem a agir na mesma dimensão que foi agredida com outros
no seu convívio social. Logo, há que se considerar a importância de olhar para
estes corpos, pois são corpos que instalam outras tensões na sociedade.
(ARROYO, 2012).
Na Embaixada os corpos precarizados são vistos e entendimento de formas
diferentes, não obstante, que necessitam de um tratamento diferente. Sara relata
que foi muito bem acolhida na casa com seus filhos que também sofreram algum
abuso por seu companheiro. Ela conta que não entendia o porquê de estar
recebendo tanto amor sem ter que retribuir. “Eu ouvia, você é bonita, você pode
ter sonhos para você e seus filhos, e falava: “Isso não é verdade, porque estão me
falando tantas mentiras?”. Como Sara nunca acreditou na sua beleza, pois sempre
era tratava como “a feia”, a “negrinha”, “escrava”, não acreditava que seria
possível, aquelas palavras serem entendidas como verdades.
Processo de reintegração social através do Empoderamento
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Empoderamento é um termo que vem sendo amplamente utilizado na
atualidade. Podemos atribuir ao empoderamento o surgimento de uma
consciência que ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e
superação de uma realidade em que o individuo se encontra. O empoderamento
o devolve poder e a dignidade, e principalmente a liberdade de decidir e controlar
seu próprio destino com responsabilidade e respeito ao outro. Por todo esse valor
simbólico que carrega, o termo é constantemente empregado em discussões de
gênero especialmente quando clamam o fim da opressão cotidiana vivida pela
mulher.
Na Embaixada é possível perceber que um processo de empoderamento é
trabalhado com as moradoras. Esse processo possibilita a aquisição da
emancipação individual e também da consciência coletiva necessária para a
superação da dependência social e dominação política. As mulheres que lá
chegaram sem dúvidas estão com baixa estima e nenhuma perspectiva de futuro,
considerando seu contexto, sua história de vida e de seus filhos.
Na sua definição mais geral, empoderamento é definido como
"um processo pelo qual indivíduos, comunidades e organizações
obtém controle sobre suas vidas" (Rappaport apud Minkler,
1992:303). Vasconcelos (2001) define empoderamento como "o
aumento do poder pessoal e coletivo de indivíduos e grupos
sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente
daqueles submetidos a relações de opressão e dominação social."
( TEIXEIRA, 2002).

Com o aumento do poder pessoal, as mulheres puderam encarar uma nova
etapa de suas vidas, na qual elas poderiam acreditar nelas mesmas e que elas
podem construir um futuro para elas e seus filhos, futuro este que pra elas nem
existia.
Empoderamento foi uma expressão usada também pelo educador Paulo
Freire, Empowerment, que já existia na Língua Inglesa e significa “dar pode”.
Entretanto na lógica de Paulo Freire segue uma visão diferente. Para o educador,
a pessoa, grupo ou instituição empoderadaé aquela que realiza, por si mesma, as
mudanças e ações que levam a evoluir e se fortalecer. (VALOURA, L, 2006). Essas
questões consideradas por Paulo Freire puderam ser percebidas ao longo da visita
na Embaixada do Altíssimo. O que de fato ocorre é o empoderamento das mães
que através desse processo sofrem uma mudança que ás fortalece.
A visão de Paulo Freire em criar um significado especial a palavra
Empoderamento no contexto da filosofia e educação, consideraum movimento
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que não ocorre de fora pra dentro, mas sim, inteiramente, pela conquista. Em
uma conversa com a coordenadora da casapôde ser percebida esse intuito da
Embaixada em empoderar as mães para que elas pudessem mostrar a seus filhos
que uma vida diferente e melhor é possível. Na conversa em uma mesa em frente
a uma quadra na qual crianças brincavam junto a uma mãe ela me relatou,
Você está vendo aquela mãe junto às crianças? Ela era moradora
de rua... Ela aparenta ter mais de 40 anos, não têm os dentes da
frente por violência sofrida nas ruas, mas hoje ela tem apenas 29
anos de idade. Veio pra cá com seu filho pequeno, aquele de
azul... Ela está ali brincando com aquelas crianças tendo a
infância que ela não teve há anos atrás. Conseguimos um
dentista voluntário para tratar de seus dentes... Hoje ela está
acolhida e feliz... (Relato da coordenadora Magali).

A reintegração de fato acontece dentro da casa, mulheres que chegam sem
sonhos e perspectivas de futuro nem para elas e nem para seus filhos, começam a
ter uma nova visão de mundo e oportunidades que para elas nunca foram abertas.
De fato o processo de reintegração social é por meio de empoderamento,
considerando a visão de Freire a partir das considerações de SCHIAVO e
MOREIRA.
Implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas,
um processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua
condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e
da condição a ser constituída. A estas variáveis, deve tomar-se
uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo ou
instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no
sentido dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga
postura meramente relativa ou receptiva. (SCHIAVO e
MOREIRA, 2005).

Em Os excluídos do interior, Bourdieu mostra a exclusão e a dificuldade de
acesso a educação e culturapor classes menos favorecidas. Depois desconstrói a
forma como essa classe aos poucos e ao longo dos anos galga o caminho rumo ao
acesso ao saber. O processo que aconteceu durante anos na comunidade usada
como objeto de estudo, pode ser observado acontecendo individualmente e em
menor escala de tempo entre os residentes na Embaixada do Altíssimo. São
corpos precarizados e marginalizados, que se desconstroem e se recuperam,
rumo à construção de direitos e deveres que sempre lhes foram negada pela vida
e pelos fatos. O processo de reintegração social inclui diversos fatores de trabalho
e reflexão, que de fato têm como intuito mostrar que esses corpos não só podem
como devem ocupar outros espaços e que não devem ficar excluídos como as
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“margens” na sociedade. O empoderamento pôde de fato mostrar essa
capacitação aos moradores, percebi isso no discurso de “M”.
A Magali ( coordenadora do projeto), me levou para assistir a
colação de grau da filha dela, lá eu pude vê-la pegando o diploma
e aquilo representou uma conquista muito bonita. Logo após eu
fui a um jantar de comemoração. Eu me senti tão sem lugar
naquela mesa chique com pessoas bem vestidas e inteligentes, eu
pensei esse lugar não é meu. Mas, depois de um tempo eu refleti
e pensei, eu também quero ter meu diploma, meu lugar em meio
àquelas pessoas, eu posso fazer parte desse mundo, esse mundo
também é meu!(Depoimento de “M”).

Quando “M” fala que se encontrava em um espaço que não era seu, ela
ainda se sentia fora de um contexto social, sentia que não podia pertencer a um
mundo de sonhos e perspectivas futuras, mas a Embaixada trabalhou isso nela, a
mostrou que seria possível alcançar objetivos e ter perspectivas. Hoje, “M” é
estudante de enfermagem e mora na Embaixada há 8 anos.
Considerações Finais
Foi possível perceber os claros objetivos da casa e suas pequenas e grandes
vitórias no processode reestruturar e promover integralmente mães com crianças
e adolescentes. As mães e filhos recebidos se encontravam em situação de risco
pessoal e social,e puderam finalmente sentir-se em paz e segurança para pensar
em um futuro que elas nem acreditavam que existia. A Embaixada através de
imposição de um sentimento profundo de empoderamento atribuído aos
abrigados faz com que eles reconheçam seu valor pessoal. Além de se
redescobrirem pessoas passiveis e merecedoras de amor, e que conseguem
alcançar metas e conquistar objetivos. A violência e criminalidade, e outras
diversas adversidades que aconteceram na vida anterior ao ingresso na
embaixada, são quase que uma realidade alternativa quando se depara com tanta
segurança e conforto. Mas apesar da vida tranquila, e do marcante
empoderamento, não é impossível negar que algumas marcas da violência e
abuso sofridos estarão sempre presentes.
As mães e seus filhos são amparados ,re-socializadas na medida do possível
e a restauração da sua dignidade é algo de grande valor para os abrigados. A
relação natural que buscam construir para com os recém-chegados, como se
compusessem mais e mais membros de seu ambiente familiar, através da
aprendizagem, do respeito, proporcionada pelas famílias que habitam o local há
mais tempo. Acrescenta-se ainda que, como essa familiaridade e carinho são
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transmitidos de maneira eficaz, até mesmo imperceptível no interior do contexto
familiar, isto é, sem qualquer esforço metódico. As coisas fluem e os objetivos
apesar de claros, não são percebidos como uma coisa forçosa e contribuem para
reforçar, nos habitantes da casa, a convicção de que eles devem as suas
conquistas, novas forças e posturas que aprenderam a adotar aos seus dons e ao
seu merecimento, todos possuem aptidões inatas ou vocações.
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1- Sessão Etnografia
1.3 Ser negro: a incansável (re)construção de seus significados em um
contexto quilombola6
Marina Lima Rocha Pereira7
Resumo:Desde 1988, com o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da então nova Constituição Brasileira, as comunidades negras rurais
brasileiras receberam um novo olhar do Estado. A partir de então, tornou-se
importante o reconhecimento e titulação dessas terras para os remanescentes de
quilombo. Nesse processo, a antropologia, que já estava estudando esses grupos,
teve papel importante por mostrar que cada comunidade tem sua própria
maneira de se reconhecer como negro e remanescente. Entender a identidade do
outro tendo em vista a definição que ele faz de si é uma perspectiva que só
apareceu durante os anos 1990, durante reuniões da Associação Brasileira de
Antropologia que tinham como tema comunidades negras rurais. Para
compreender essa construção particular de identidade, foi feita uma
interpretação a partir da ótica da comunidade negra rural remanescente de
quilombo Colônia do Paiol, localizada no município de Bias Fortes, cidade
próxima a Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.
Palavras-chave: Quilombo. Remanescente. Direitos. Identidade. Colônia do
Paiol.
Introdução
O presente artigo tem como tema o estudo do universo quilombola.
Buscou-se compreender, mais especificamente, como o Quilombo de Colônia do
Paiol, localizado na região próxima a cidade de Juiz de Fora, constrói sua
identidade Quilombola, ou ainda pensar o que é remanescente de quilombo.
No ano de 1988, é feita a nova Constituição Federativa do Brasil e, no
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias manifesta-se a
primeira indicação de uma possível preocupação com as questões relacionadas às
comunidades negras rurais do país. Nesse artigo, é mencionado um termo que
6
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nunca antes havia sido usado para designar esses grupos, o termo
“remanescente”. Essa nomenclatura traz todo um novo significado a esses grupos
que, a partir de então, passam a ter direitos constitucionais. Na busca pela
efetivação desses direitos surgem novos agentes políticos e, juntos e em parte
responsáveis por isso, os antropólogos - que já realizavam pesquisas com esses
grupos - ganham espaço e prestígio como pessoas capazes de reconhecer e
valorizar essas culturas.
Com essa ressignificação a Associação Brasileira de Antropologia criou
uma nova maneira de olhar para esses remanescentes, respeitando-os enquanto
história e enquanto transformadores de sua própria cultura. Portanto, este texto
foi uma tentativa de compreensão de como aconteceram essas mudanças e como
é o olhar de uma comunidade de remanescentes de quilombo sobre si mesma.
Em uma breve introdução a uma comunidade localizada próxima a cidade
de Bias Fortes, em Minas Gerais, é apresentado um pequeno histórico da
comunidade negra rural remanescente de quilombos Colônia do Paiol, assim
como alguns relatos de uma visita feita em uma data especial, o dia da
Consciência Negra.
Desenvolvimento: O que aconteceu até 1988
O conceito de cultura tem significado abrangente e é chave para a
antropologia, porém, o termo “cultura popular” tem um significado específico
que foi cunhado por intelectuais para designar o estudo de arte, música e saberes
em geral de um grupo que conserva o que comumente chamamos de tradição.
Durante o século XIX e início do século XX, estudos a esse respeito eram
realizados por intelectuais, dentre eles folcloristas e românticos que, na busca
pela construção de uma identidade nacional, tentaram defini-la através de
relações diretas com uma nacionalidade. Entretanto, durante esse processo, o
conceito de cultura popular veio a se consolidar como um conceito imutável,
incapaz de permitir mudanças por acreditar que, desta forma, mantinha-se a
autenticidade de um povo a fim de ser representante de uma “alma nacional”.
(Bernardes, 2014)
A começar de 1930, a produção intelectual brasileira passou a se referir aos
indivíduos de ascendência africana como negrosremetendo à ideia de raça e aos
indivíduos de ascendência americana de índios, o que remetia à noção de
etnia.Essas duas providências foram tomadas, na época, como maneiras de
“pensar o Estado e moldar o Nacional” e, como resultado, produziram dois eixos
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de mutações distintos em conteúdo, porém semelhantes no que se refere à
estrutura.
Quando se fala na sucessão negra, que é negro/mulato/branco, há
correspondência com a interação, a “contaminação”. Na construção do que é
nacional, é o representante da “desagradável imagem de si mesmo” e demonstra a
necessidade de absorver e integrar sem que aconteça a contaminação e que, com
isso, não seja perdida a imagem nacional ocidentalizada e branca. Neste caso, o
negro, na posição de “desagradável imagem de si mesmo”, participa do campo da
identidade.
Sendo essas populações vistas como “subalternas” e mantidas sob controle
e educação branca e ocidentalizante, seus dilemas transitam entre o que é
democrático e o que é capitalista. O produto final dessa conta não resulta em
preservação e isolamento, como acreditavam os intelectuais, mas sim na
mudança e na intervenção. “Marcado e desvalorizado como aparência, na sua
relação com a 'sociedade brasileira', o negro é agente de contaminação, fazendo
com que a alteridade sirva, no seu caso, à construção de um juízo de valor
político.” (Arruti, 1997, p.10)
A transição “mulato/branco” é a parte final da problemática supracitada,
não obstante é também o ponto de partida para outra formulação: a produtora do
campo semântico popular. Daí surge a transformação dos pertencentes a essas
culturas em povo, em classes populares representantes de uma cultura também
popular. Quando os estudos voltaram-se para esses conceitos, o olhar passou a
ser homogeneizado e preocupado apenas com a recuperação da memória de um
povo. Assim, as particularidades que marcam as diversidades de cada lugar foram
deixadas em segundo plano. A ideia de que só o que é ancestral tem valor e
autenticidade é uma noção antropológica que começa nos anos 1930 e permanece
durante os estudos das décadas de 1960 a 1980 até que, durante a década de 1990
a ideia de que esses grupos estavam se extinguindo foi superado.
Tratando especificamente das comunidades negras, começam a aparecer
mudanças durante a década de 1970 com relação à abordagem da identidade
negra assumida ou atribuída. Contudo, é a partir de uma nova denominação que
aparece na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que o pensamento que
sobrevivia da tentativa de manter essas culturas como tradições intocáveis
foirompido. (Arruti, 1997) A aprovação desse artigo teve antes o motivo de
comemorar o centenário da abolição da escravatura e a celebração à memória de
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

25

Zumbi dos Palmares do que propriamente por sua real necessidade. Mas teve
papel fundamental visto que, a partir de então, a discussão ganhou espaço no
país.
Doravante o artigo 68, que diz na íntegra: “Aos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” surge
a denominação remanescente e as implicações a partir dessa noção fazem com
que apareçam diferentes sujeitos políticos inseridos em uma nova realidade e
ocupando um novo lugar em suas relações territoriais, políticas e culturais. A
partir dessa nomeação, esses grupos passam a ter importância e (re)produção
social, recebendo garantidas e benefícios.
Até aparecer na Constituição de 1988, o termo quilombo era usado
majoritariamente por historiadores e pessoas interessadas na preservação de um
passado histórico que remetesse à nação. É, portanto, a partir da CF 88 que os
remanescentes de quilombos passam a ter legalmente direito sobre suas terras, o
que causa grandes transformações para a questão quilombola. Cria-se uma nova
consciência e os remanescentes se tornam, então, agentes políticos dispostos a
lutarem por seus direitos.O aparecimento desse termo deu aos remanescentes de
quilombos visibilidade e, como consequência, novos significados e implicações.
Com essa ressignificação mudou-se também o olhar sobre os
remanescentes de quilombos. O preceito constitucional não tem como pretensão
resgatar uma “identidade histórica” que se encaixe na construção da história
nacional, mas sim encontrar sujeitos presentes. A relação entre os quilombos e
seus remanescentes passa a ser atribuída não como uma “invocação ao passado”,
mas corresponde a “uma forma atual de existência, que pode realizar-se a partir
de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num universo social
determinado.” (Cantarino, 2002, p.14)
Essa nova definição se fez importante à medida que retirou das
comunidades negras o peso de serem considerados “restos” de uma tradição, de
certa forma, já perdida e deu a eles a condição de “filhos” daquela tradição que se
transforma com o passar do tempo através da transmissão oral de
conhecimentos.
Essa classificação coloca-os em relação direta com seu passado e sua
história e esse contato traz consigo a necessidade de conservação de seu território
como parte do processo histórico. Essa relação com o passado se dá como um
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ponto de apoio através do qual se dá uma herança cultural e referência nas
noções de pertencimento a um território e a um grupo, tirando-lhes o árduo
papel de serem apenas os reprodutores de uma cultura ancestral. (Cantarino,
2010)
Existem disparidades entre as diferentes comunidades remanescentes de
quilombolas que vão além do nóseeles, “marcada pelos critérios de presença” e é a
partir desses preceitos que são elaborados Relatórios de Identificação e/ou
Laudos Antropológicos utilizados para a aplicação dos direitos
constitucionais.(Cantarino, 2002)
Sendo assim, é fundamental o reconhecimento da cultura popular como
construída a partir de uma memória coletiva, composta por historicidade e
mudanças para a elaboração desses relatórios. Sendo os conhecimentos
transmitidos através da oralidade, estão sempre suscetíveis a transformações e
adaptações legítimas, concebidas pelos próprios pertencentes àquela cultura,
porém ela não seria passível de existência se, dentro desses conhecimentos
transmitidos não houvesse um “espaço de origem” que remetesse à gênese
daquela cultura, trazendo a identidade de pertencimento. Essa ponte simbólica
entre o presente e o passado é crucial para a representação da identidade de um
grupo social, ou seja, “o entendimento desta cultura popular só é compreensível a
partir de uma 'substância de cultura' (tradicional) pertencente ao passado.
Contudo a transmissão de uma tradição (referendado então no passado) não
inibe o desenvolvimento de estilos individuais.” (Bernardes, 2014, p. 04)
O papel do antropólogo na elaboração desses relatórios não é, então, dar
atenção a definições preconcebidas e gerais a respeito dessas comunidades
negras, mas, ao contrário, é necessária uma compreensão particular de cada
lugar, com valorização do que é relevante para a comunidade, para os aspectos
que são destacados ali. Não usar do artifício de fatores sociais e culturais gerais,
mas da particularidade socialmente valorizada pelos membros. Ou seja, o que dá
àquele grupo específico sua própria identidade. É importante a análise da
interação do grupo, tanto entre si quanto com os “outros”. Uma comunidade
negra remanescente de quilombo se caracteriza por suas próprias definições e
assimilações, e não por conceitos fechados e preestabelecidos.
Importância do Artigo 68 da CF e da Antropologia
A datar da nova significação através do artigo 68 do ADCT da Constituição
Federal de 1988, emergem novos sujeitos políticos, provenientes das
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comunidades remanescentes de quilombos que passaram a lutar pela efetivação
do preceito constitucional.
A antropologia foi fundamental nesse processo visto que é a partir dos
laudos antropológicos que são conferidos os direitos às comunidades negras.
Desse modo,
tiveram um papel decisivo no questionamento de noções
baseadas em julgamentos arbitrários, como a de remanescente de
quilombo, ao indicar a necessidade de os fatos serem percebidos
a partir de uma outra dimensão que venha a incorporar o ponto
de vista dos grupos sociais que pretendem, em suas ações, a
vigência do direito atribuído pela Constituição Federal
(Cantarino, 2002, p.17)

Sobre a importância dos relatórios, é importante ressaltar que “no
contexto da elaboração dos relatórios de identificação, é preciso, ainda, destacar
que a questão da garantia dos direitos territoriais passa a ser considerada
estratégica para se assegurar a existência social e cultural desses grupos.”
(Cantarino, 2002, p.19)
A antropologia compõe, assim, uma posição importante na construção da
identidade diferenciada de cada comunidade negra, ou seja, tem “desempenhado
um importante papel em relação ao reconhecimento de grupos étnicos
diferenciados” através do viés interpretativo social e cultural dos grupos, suas
representações e categorizações. Além da importância para o cumprimento dos
direitos constitucionais. (Cantarino, 2002)
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) teve papel fundamental na
aplicação dos direitos constitucionais de comunidades rurais negras
remanescentes de quilombos. Durante o ano de 1994, a ABA se encontrou em
uma situação em que se fez necessária a discussão a respeito das questões sobre
comunidades negras no Brasil e, por essa razão, neste mesmo ano, foi constituído
um Grupo de Trabalho da ABA que visava tratar justamente da conceituação de
terras quilombolas e “o papel do antropólogo nesse processo”. (Cantarino, 2010)
Durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho, foi elaborado um
documento
(...) para o Seminário das Comunidades Remanescentes de
Quilombos promovido pela Fundação Cultural Palmares/Minc,
realizado em Brasília entre os dias 25 e 27 de outubro de 1994. O
documento, que trata da abrangência do significado de
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Quilombo visando a aplicação do Artigo 68 do ADCT da
Constituição Federal de 1988, foi discutido com representantes
de diversas Associações e Comunidades Negras Rurais presentes
no seminário, em Brasília. (Cantarino, 2010, p.42)

Neste documento, intitulado Terra de Quilombo, foram discutidos novos
conceitos para a definição de quilombo:
O termo quilombo tem assumido novos significados na literatura
especializada e também para grupos, indivíduos e organizações.
Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo
"ressemantizado" para designar a situação presente dos
segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil.(...)
Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere
a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou
de comprovação biológica. Também não se trata de grupos
isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da
mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de
movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo,
consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida
característicos e na consolidação de um território próprio.(...) No
que diz respeito à territorialidade desses grupos, a ocupação da
terra não é feita em termos de lotes individuais, predominando
seu uso comum. A utilização dessas áreas obedece a
sazonalização das atividades, sejam agrícolas, extrativistas ou
outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação dos
elementos essenciais ao ecossistema, que tomam por base laços
de parentesco e vizinhança, assentados em relações de
solidariedade e reciprocidade. (Cantarino, 2002, p. 17 e 18)

A partir do Artigo 68 do ADCT da Constituição de 1988 e, principalmente
após a criação do Grupo de Trabalho da ABA dedicado à essas questões, há uma
drástica mudança, como já foi mencionado, no âmbito da classificação e
interpretação das comunidades negras rurais. A necessidade de relação direta
com um passado histórico e valorização da ancestralidade perde lugar para a
importância dada ao presente dos grupos negros rurais.
O remanescente de quilombo era associado a uma origem coletiva comum.
Essa associação pode ser constantemente vinculada a uma definição historicista
científica. Entretanto, a história das comunidades negras se constrói não a partir
de uma ciência, mas da memória coletiva. O termo quilombo perdeu a
característica historiográfica de grupos isolados que não são capazes de se
'‘misturar’', bem como a característica de terem como principal evento de sua
história movimentos de luta. Quilombo não é um termo pré-definido e incapaz
de se modificar, pelo contrário, se constrói através das experiências vividas por
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determinado grupo e o valor da transmissão oral através do compartilhamento de
suas trajetórias. “(...) Sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram
práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de
vida característicos e na consolidação de um território próprio.” (Cantarino, 2010,
p. 43)
Por tudo isso, a questão territorial se faz muito presente na vida dos
remanescentes de quilombos, visto que suas terras são de uso comum, com
“relações de solidariedade e reciprocidade” e não distribuídos individualmente
(Cantarino, 2010). Além da ligação direta entre suas histórias e seus territórios.
Tendo em vista todas as mudanças no que diz respeito ao modo como
vinha sendo feito o reconhecimento a partir do ponto de vista do Estado, surge
uma nova conceituação institucional para regulamentar o reconhecimento de
remanescentes de quilombo.
Uma instrução normativa, de número 16, datada de março de 2004,
durante o governo do Presidente Lula, teve como objetivo “Estabelecer
procedimentos do processo administrativo, para identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos Remanescentes de
Comunidades dos Quilombos.”
Sendo revogada em 2005 pela Resolução/CD nº 20 /2005, essa instrução
expede a norma do que pode ser considerado um remanescente de quilombo:
Art. 3º Consideram-se remanescentes das comunidades dos
quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de
autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
Art. 4º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das
comunidades de quilombos toda a terra utilizada para a garantia
de sua reprodução física, social, econômica e cultural, bem como
as áreas detentoras de recursos ambientais necessários à
preservação dos seus costumes, tradições, cultura e lazer,
englobando os espaços de moradia e, inclusive, os espaços
destinados aos cultos religiosos e os sítios que contenham
reminiscências históricas dos antigos quilombos.

Sendo assim, é possível interpretar que, a partir das mudanças que
antropologia veio propor a respeito das comunidades remanescentes de quilombo
e seu reconhecimento enquanto tal desencadeou na instrução normativa de 2004,
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que propõe um olhar sobre essas comunidades enquanto grupos distintos, com
sua própria história e suas próprias relações, desvinculando a ideia de uma
tradição comum e ideal.
Colônia do Paiol, um breve histórico
A comunidade8quilombola Colônia do Paiol está situada na região da Zona
da Mata do estado de Minas Gerais e teve sua origem durante a segunda metade
do século XIX, quando o fazendeiro José Ribeiro Nunes doou alguns alqueires de
terra para nove de seus ex-escravos, terra essa que já era cultivada pelos escravos
que a receberam.
Com a instalação dos ex-escravos como donos destas terras e o
crescimento da população da comunidade, a produção tornou-se pequena para a
manutenção de todos e, a partir de então, os quilombos e remanescentes de
quilombos, homens e mulheres daquela comunidade, passaram a buscar trabalho
assalariado fora de suas terras, o que permitiu que a cultura quilombola
mantivesse contato direto com diferentes comunidades da mesma região.
Apesar desse contato através do trabalho (muitas vezes explorado), a
comunidade ainda permaneceu por muito tempo sem acesso à saúde e a
educação devido à falta de meios de transporte, já que esses atendimentos eram
realizados somente em áreas urbanas.
A situação da comunidade começa a perceber mudanças a partir de 1970,
com o surgimento da lei do usucapião que, neste caso, é quando acontecia de a
terra ser de posse de alguém pelo motivo de esta pessoa fazia uso da terra a
algum tempo. Isso aconteceu graças à baixa de preços de alguns produtos,
servindo de incentivo para que muitas pessoas buscassem trabalho e estudo fora
do campo, nas zonas urbanas, como Juiz de Fora. Muitos destes trabalhavam na
cidade, mas ainda traziam dinheiro para a comunidade ajudando a família. Os
que ficaram na zona rural, continuaram a trabalhar como roçadores de pastos e,
por esta razão, formaram a associação de roçadores de pastos que, em seu início,
era constituída apenas por moradores da Colônia do Paiol. Para esta associação
foi dado o nome de mutirão. Através desse mutirão, os trabalhadores eram
contratados por fazendas dos estados da região sudeste e permaneciam fora da
comunidade durante aproximadamente um mês. Quando voltavam, traziam o
dinheiro que recebiam de seu trabalho para manutenção de suas casas.

8 Os moradores de Colônia se autodenominam comunidade
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Durante a década de 1970 ainda, o prefeito de Bias Fortes (cidade mais
próxima da Colônia), construiu uma escola e um posto de saúde na comunidade,
além de abrir curso de alfabetização para jovens e adultos que ainda não haviam
sido alfabetizados. Até então, também não havia energia elétrica, pavimentação
das ruas e água encanada na comunidade.
No decorrer destas transformações houve muitas mudanças na
comunidade, mas nem tudo foi visto como melhoria. Os jovens da comunidade
que saíram em busca de maiores oportunidades e, mesmo os trabalhadores do
mutirão que iam para lugares distantes dali, passaram a ter maior contato com
“diferentes culturas”. Mesmo desde o surgimento da Colônia, quando havia
contato dos remanescentes de quilombos com diferentes grupos sociais da região,
ainda não havia acontecido um encontro tão discrepante como o que começa a
acontecer doravante os anos 1970. A partir desse momento, surgem conflitos
entre as gerações. Apesar de a comunidade nunca ter sido fechada em si e serem
recorrentes os casos de matrimônio de moradores da comunidade com pessoas
de fora, o choque entre a tradição e a modernidade se faz presente e foram os
trabalhadores da associação e as pessoas que moram fora dali que começaram a
fazer o intermédio desse choque.
A maioria das pessoas que saiu da comunidade em busca de trabalho e
estudo sempre retorna, principalmente quando acontecem festividades e, nesses
encontros, acontecem “troca de experiências de vida, choques culturais e
conflitos, que se manifestam nos diferentes estilos de vida adquiridos pelos que
saíram do espaço tradicional.” (Djalma, 2005, p. 25). Apesar dos desacordos que
existem entre as famílias da comunidade, todos se consideram herdeiros dos exescravos e, por esta razão, sempre trabalham em busca de melhorias para a
Colônia.
Como meios de reafirmação de sua identidade étnica, os remanescentes da
Colônia do Paiol comemoram o dia 20 de novembro, da Consciência Negra. Além
disso, integram também a festa da padroeira da cidade, como forma de
reafirmarem também sua religiosidade visto que a comunidade, desde seu
surgimento, é adepta a religião católica.
Os remanescentes que já não moram mais em Colônia buscam, através de
encontros que se realizam esporadicamente aos domingos nas casas de parentes,
trazerem à tona as lembranças de suas origens e experiências para que
mantenham o sentimento de pertencimento.
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A Missa
Fiz uma visita muito especial à comunidade Colônia do Paiol. Era 20 de
novembro de 2014, dia da Consciência Negra e, justamente nesse dia, começava
uma pequena festividade na comunidade em comemoração a essa data. Durante
os próximos três dias aconteceria a “Festa da Consciência Negra”, na qual tinha
como tema “O negro reflete a luz do sol e o brilho do luar”.
A missa começou por volta de 18h30min da tarde quando uma moradora
de Colônia leu uma palavra litúrgica e então convidou dois padres para entrar.
Um deles era o padre de Bias Fortes, cidade mais próxima da comunidade e, o
outro, negro, era convidado pelo padre de Bias Fortes e pela comunidade para
celebrar a missa da Consciência Negra.
O padre negro toma a palavra e, além de dizer “a graça de nosso senhor
Jesus Cristo (...) esteja convosco”, também disse “como é uma missa de
consciência negra, digo também, axé.” E, assim, começou contando sua história
com a Colônia do Paiol, pois, apesar de ser carioca, o que notei pelo sotaque, fazia
visitas com um padre da época em que era criança e revela que “aqui, na
comunidade quilombola, eu descobri a missa afro, a identidade afro, vocês me
evangelizaram para descobrir a minha consciência também de negro.”
Quando o padre acabou de contar sua história com a comunidade, outra
moradora de Colônia leu uma mensagem sobre consciência negra que contava a
história do dia 20 de novembro, que foi escolhida por ser o dia da morte de
Zumbi dos Palmares e, ao mesmo tempo em que ela lia, entravam duas jovens
com um cartaz nas mãos e metade do rosto pintado de branco. Na mensagem
falava-se sobre pensar aquele dia e aquele momento como
Um dia para a reflexão de todos (...) banido de qualquer espécie
de preconceito, é dia de dar as mãos e numa imensa oração pedir
a união de todas as raças e de todas as partes do mundo, negros,
brancos, amarelos, índios, asiáticos, todos iguais numa corrente
de solidariedade e energia, vencendo a barreira dos preconceitos
e das fronteiras, um dia para movimento em favor da paz, da
verdade, da amizade, da igualdade, mostrando assim, que não
existe diferença entre as pessoas. Dia para mostrar a luta do
negro pelo seu espaço na sociedade, sua integração, seu valor e
sabedoria. A história de luta é um orgulho através dos séculos. O
início da luta, a vitória, a glória. Dia da consciência negra, dia de
bater no peito e lembrar que se o caminho for duro, hoje é dia de
colher os bons frutos de uma luta que começou há muitos
séculos atrás, dia de libertar o coração da dor, dia da consciência,
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de entrelaçar as mãos num gesto de carinho e de perdão, dia de
doçura, dia de lembrar que a luta sempre continua, hoje amanhã
e sempre. (Autor Desconhecido)

Enquanto esta mensagem era lida, entraram mais três cartazes, um com o
desenho de Zumbi dos Palmares, e mais dois que falavam sobre a origem da
comunidade e sobre racismo.Logo depois, começaram a cantar uma música na
capela tocada por cinco músicos negros. Um deles tocava sanfona, enquanto
outro tocava violão e os outros três instrumentos de percussão.
Durante a missa, a maior parte dos presentes era negro, pessoas simples
em gestos e vestimentas, porém, havia cerca de três ou quatro pessoas brancas
além de mim. A capela é muito simples e pequena. Quando a música acabou, o
padre retomou a fala e continuou a falar sobre consciência negra, sobre a
valorização e importância da história dos negros e o discernimento para que a
televisão não seja um meio de manipulação do povo.
A gente vai celebrar a consciência negra hoje, né? Quando a
gente pede pra celebrar a consciência significa que a gente não
tem a consciência negra. É pra lembrar, né? Tava lendo uma
pessoa que escreveu hoje na internet, dizia assim 'num sei
porque tem o dia da consciência negra, negro é todo dia' eu falei
assim 'nossa, essa pessoa tá cega', porque eu sou negro e não vejo
negro todo dia. Deve ser cega. E justamente é o que sociedade
faz, parecendo que ela tem consciência de negro todo dia e não
aceitando um dia próprio pra isso, ela tá se negando como negra.
Ela é negra, a moça, lá de Salvador, né? Um grande terreiro de
negro que é essa Salvador. A consciência muitas vezes, ela nos
foge, porque a gente escuta muitas vozes que se confundem com
a nossa própria voz interior, e muitas vezes a gente se cala,
muitas vezes a gente é levado (...) as vezes a gente tá sendo
levado pra lá e pra cá pela ventania do mundo de hoje e achamos
que a gente que tá fazendo mas nem percebemos sequer que as
pessoas estão manipulando a gente pela televisão. Asvezes até
mesmo na escola, onde deveria ter formação, as vezes até a
igreja, né? Um lugar que pode ocorrer isso também,
infelizmente. CONSCIENCIA É O DESPERTAR! Eu vejo isso em
vários níveis, primeiro, irmão e irmã, quem tem que se despertar
pra consciência de negro é você. Entendeu, gente? Se aceitar, se
valorizar, se amar e ser feliz por ser negro. (...) o jovem quando
vê uma pessoa mais velha desanimada perde a esperança, sabia
gente? Por isso que a luta dos antepassados é tão importante pra
gente que é novo, né? E o jovem que quer se isolar da luta e do
caminho que o mais velho foi, é um galho que tá fora do tronco,
tá errado também. (...) Hoje, a pessoa escuta o que uma televisão
fala mas não escuta o que que a vó e o vô falam. Esse é o primeiro
passo pra gente perder nossa consciência, nossa identidade.
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Basta só fazer uma pergunta: quantos negros vocês acham que tá
por detrás da televisão mandando pra gente as informações que a
gente ouve? Liga sua televisão e vê quantos apresentadores de
jornal, de televisão é negro. Quantos? Pra gente entender quem
que tá falando e editando como a gente vive hoje. (O padre, na
missa da Consciência Negra, 20/11/14)

O padre realça a importância de estudar a história da África, dos negros e
do Brasil pra entender a importância negra na construção do país, para deixar de
ser manipulado. Ele fala em “entender aonde a gente tá e o que acontece”.
Enquanto ele fala, os fiéis o escutam atenciosamente. Reforça o quanto a cultura
brasileira não valoriza e reconhece a cultura negra como deveria e a importância
da mudança.
Quando eu entrei na missa, algumas pessoas me olharam com o olhar de
quem vê alguém desconhecido entrando em sua casa, mas, logo, o padre de Bias
Fortes, o qual já havia conversado pela manhã, me apresentou como estudante da
UFJF e, logo, eles se acomodaram com a minha presença. Por eu estar com o
celular na mão, gravando o áudio, algumas pessoas chegaram a olhar, mas não
exatamente com um olhar de incomodo, mas de curiosidade. Algumas pessoas
têm celular em Colônia do Paiol, mas não é algo tão popular.
A missa foi celebrada do início ao fim com o lembrete de que aquela
reunião acontecia como consequência da celebração do dia da Consciência Negra.
Essa memória foi lembrada e relembrada pelos padres em todos os momentos e
os presentes na missa sempre correspondiam com carinho e dedicação.
A religião católica está presente em Colônia do Paiol e, por esta razão, tem
muita influência sobre os moradores da comunidade. Como o padre convidado já
havia comentado, em Colônia sempre foram celebradas missas afro e, naquele
momento, não era diferente. As palavras de respeito, de valorização e de
consciência foram as mais aclamadas naquele evento.
Posto isso, percebi o quanto a comunidade de remanescente de quilombo
Colônia do Paiol valoriza sua história, respeitando a dinâmica e as
transformações de sua cultura, porém sem se esquecer de sua história e suas
raízes, valorizando o que tem de aprendizado e verdadeiro das histórias de seus
antepassados. É uma comunidade que vive sua realidade, apesar da influência da
grande mídia e do capitalismo, e que resiste como quem tem amor pela sua
própria identidade e vida.
Considerações finais
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Diante do que foi aqui exposto, são duas as questões que podem ser
consideradas principais em uma comunidade quilombola: sua identidade negra e
sua relação com o território. Desde a ressignificação das comunidades negras
rurais, sua identidade enquanto negro e remanescente de quilombo sofrem
alterações, em um processo de desencaixe de velhos conceitos enquanto acontece
a construção de novos, com diferentes influências, respeitando sua história,
espaço, envolvimento e a importância de outras culturas na sua. Entretanto, essa
identidade não perdeu seu vínculo direto com a territorialidade.
O sentimento de pertencimento à identidade negra é ponto chave para os
quilombolas, para sua disposição e luta na defesa de sua cultura. E essa
identidade é encontrada nas palavras do padre durante a missa em Colônia no dia
20 de novembro, ao falar sobre a história da África, do negro, da escravidão.
Entretanto, em Colônia do Paiol, muitas pessoas estão ligadas e sendo
influenciadas por uma indústria cultural vendida na televisão. Porém é também
possível perceber que a população de Colônia reconhece nos escravos que
passaram e moraram ali, em suas terras, sua história e a raiz sua identidade
através das pessoas que estiveram presentes naquele lugar em outro momento
histórico. Esse é o sentimento de pertencimento que eles sentem por fazerem
parte das histórias contadas pelos familiares e, por esta razão, mesmo que
estejam expostos a outras culturas que, muitas vezes são capazes de “manipular”,
eles não perdem sua identidade quilombola, negra; apenas as reconstroem a
partir de suas experiências.
Por esta razão, o território é muito valorizado pelo remanescente de
quilombo e, sendo assim, a regulamentação, reconhecimento e titulação de seus
territórios do ponto de vista constitucional se faz indispensável. É por isso que, a
partir do Artigo 68 da ADCT da Constituição de 88 emergiram tantos sujeitos
negros politicamente ativos, esclarecidos e dispostos a lutar pelo que sempre foi
deles por direito, a terra.
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1- Sessão Etnografia
1.4 Um olhar sobre a velhice a partir do ponto de vista das senhoras
frequentadoras da AMAC
Marianna Silva Assis9
Resumo: Este trabalho é um projeto de pesquisa que procura realizar uma
análise sobre o envelhecimento, a partir do olhar das senhoras que frequentam as
aulas de teatro realizadas na AMAC (Associação Municipal de Apoio
Comunitário), em Juiz de Fora, com o auxílio de autores da antropologia e
sociologia. A pesquisa de campo se deu nos três espaços da instituição que
oferece esta atividade, em cada local a realidade socioeconômica e cultural dos
alunos é distinta, mas isso não é um fatorque influencia o modo como vivem a
velhice. O objetivo deste trabalho é compreender o significado da terceira idade e
como as mulheres acima de sessenta anos a estão vivenciando. Com esta pesquisa
alguns tabus em relação a essa geração foram desmistificados. Percebi que para as
alunas da AMAC, a terceira idade funciona como uma espécie de libertação das
atividades que antes tinham como obrigação desempenhar, agora as senhoras
aqui pesquisadas dedica seu tempo para fazer aquilo que lhes dão prazer.
Palavras-Chave: Terceira idade. Socialização. AMAC. Lazer
Introdução:
O presente texto tem como objetivo central entender o que é a terceira e
como ela é vivida pelas senhoras acima de sessenta anos que frequenta a AMAC
em Juiz de Fora. Este artigo está elaborado em cinco partes. Na primeira
caracterizo o problema da velhice, na segunda apresento a metodologia utilizada
para a elaboração desta pesquisa, na terceira o desenvolvimento do trabalho
etnográfico, na quarta análise dos dados e na quinta a conclusão.
Metodologicamente cumpre ressaltar que o exposto nessa obra é apenas
um fragmento de um projeto de pesquisa que possui como foco compreender a
velhice. Os meios mais utilizados foram a observação participante, entrevistas e
levantamento de dados.

9
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Caracterizando o problema
A melhor idade é um eufemismo frequentemente usado no Brasil para
referir-se às pessoas pertencentes à chamada terceira idade ou idosos. O termo
idoso recebe entre nós uma definição formulada pela a lei: "pessoa com idade igual
ou superior a 60 anos”. Embora o envelhecimento seja um processo natural, a
velhice é uma categoria construída, portanto uma construção histórica e social
fruto da modernidade. A 3ª idade apresenta uma nova categoria expressão de um
novo sujeito, que não é mais um velho acomodado e que se impõe com novas
necessidades psicológicas, sociais, éticas e políticas.
O número de idosos no Brasil não para de crescer, entre os anos de 1940 a
2006 houve um aumento em cerca de onze vezes, passando de 1,7 milhões para 18,5
milhões. Em 2012cresceu para 21,0 milhões. Isso de acordo com os dados do
Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatística (IBGE, 1940-2012). A estimativa da
Organização Municipal da Saúde (OMS) é que o país ocupe o sexto lugar mundial
em número de idosos em 2025, quando este grupo deve ultrapassar a 32 milhões de
pessoas.
De acordo com esses dados a pirâmide etária apresentará um novo desenho,
aproximando cada vez mais da forma de países tidos como desenvolvidos como a
França. ( Peixoto,2000). A situação acima é um quadro novo que encontramos no
Brasil, este não é mais um país de jovens, isso faz com que a sociedade se preocupe
com o processo de envelhecimento pelo fato dessa geração corresponder a uma
parcela da população cada vez mais significativa. ( Debert, 2012).
O envelhecimento é uma experiência diversa que está sujeita às influencias
de diferentes contextos sociais, históricos e culturais. Assim sendo, podem ser
consideradas como um recurso metodológico importante porque permitem
apreender não só a forma pelas quais diferentes pessoas e grupos sociais
envelhecem, mas também, o modo como estes relatam suas experiências de vida. A
perspectiva da história de vida é o conjunto de recursos metodológicos que tem
como objetivo apreender e registrar as experiências das pessoas durante suas vidas.
(Bassit 2002).
Estudar o processo de envelhecimento nos diferentes cursos de vida abre
oportunidades para ampliar o referencial de análise para o problema na área do
envelhecimento e para a delimitação e de novos problemas de investigação. Uma
alternativa pode ser a inclusão de novas histórias de vida e depoimentos pessoais (
Queiroz, 1988).
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Neste trabalho tenho como objetivo saber quais as atividades
desempenhadas por mulheres no pós sessenta anos. Escolhi me dedicar ao gênero
feminino pelo fato de não há muito tempo atrás, o envelhecimento trazia para estas
mulheres brasileiras pobreza e isolamento. Eram dependentes e vulneráveis não só
do ponto de vista econômico como também de debilidades físicas, o que pode gerar
perda de autonomia e incapacidade para lidar com as atividades rotineiras.
A grande transformação ocorrida nos últimos anos é que o final da vida
ativa e a viuvez não significam mais necessariamente isso. Para a grande maioria
das mulheres pode significar uma nova fase no ciclo da vida. A universalização da
Seguridade Social e a melhoria das condições de saúde trouxeram uma mudança no
modo de vida. A última fase deixou de ser residual, vivenciada por uma minoria e
passou a ser um período de duração até maior do que a infância e a adolescência.
Isto é, as idosas de hoje estão assumindo papéis não esperados, tornandoseimportantes agentes na mudança social.
Metodologia
Com o intuito de fazer um apontamento sobre o modo que as mulheres
acima de sessenta anos estão vivendo sua velhice, neste trabalho de campo
dediquei a estudar as senhoras que freqüentam a AMAC (Associação Municipal de
Apoio Comunitário) de Juiz de Fora, para saber o que as mulheres acima de 60 anos
pensam sobre: O que é velhice, o que é ser idosa, quando começa a velhice, o que
muda com a chegada da terceira idade, quais as preocupações existentes e quais as
atividades desempenhadas na terceira idade.
Como sabemos nas ciências sociais diferentemente das ciências naturais, os
fenômenos são complexos, não sendo fácil separar causas e motivações isoladas e
exclusivas, ou seja, não podem ser reproduzidas em laboratório e submetidas a
controle. As reconstruções são "sempre parciais, dependendo de documentos,
observações, sensibilidades e perspectivas" (Da Matta, 1991).
A antropologia é considerada uma ciência que permite a criação de elos
entre dois mundos de significação: através dos seus métodos de interpretação ela
estabelece a mediação entre exótico e familiar adquirido na convivência diária.
A pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador adotar um conjunto de
critérios seletivos, cuja principal função é o trabalho de interpretação das
informações obtidas através das observações, anotações e registros. Objetivando
entender não só a cultura observada, mas também as relações estabelecidas entre
as pessoas observadas. (Cohen,1989).
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

40

Optei por este método porque somentecom o contato direto, sistemático e
pessoal podemos conhecer outro universo. Isso permite que encurtemos distâncias
e que se estabeleçam laços de proximidade (Peixoto, 1999).
O trabalho etnográfico
Fiquei em campo no período de quatro meses, minha pesquisa foi realizada
na AMAC (Associação Municipal de Apoio Comunitário) de Juiz de Fora.
Atualmente realiza atendimento diário chegando a 12 mil usuários entre essas
crianças, adolescentes, adultos e idosos. A instituição é uma associação civil de fins
beneficentes e não lucrativos, oferece diversos serviços como capacitações e
elaborações de projetos.
O projeto do Pró – Idoso, que foi criado em 1988, atualmente é referência de
atendimento na cidade a essa geração específica. Tem como finalidade propiciar
uma melhora na qualidade de vida dos idosos atendidos, contribuir para o resgate
de autoestima e o fim do isolamento social. As entrevistas foram feitas com as
senhoras que frequentam este espaço como um local de sociabilidade.
A sociabilidade é “(..) Formas de interação social que têm como fim elas
mesmas, excluem qualquer outro conteúdo utilitário que possa vir perturbar o
acordo tácito de não-agressão e o sentido de simetria das relações que os
indivíduos assumem nesses encontros”. (Simmel1983,p .169). A sociabilidade
permite um mundo artificial, ou seja, todos os materiais que compõem a vida social
estão ali presentes. O desejo de sobrepujar, de trocar, de tirar alguma vantagem do
outro. Simmel (1983).
Os indivíduos nesta sociedade podem experimentar de forma diferente e
independente de seus grupos. Essa possibilidade de independência do eu traz
novas inquietações, pois, intensifica as tensões entre os ditames sociais e os
impulsos espontâneos. Para o autor Elias, o lazer na contemporaneidade é uma
forma de construção do equilíbrio dessa tensão.
Atualmente o lazer tornou-se mais um domínio da vida social, junto com as
formas de sociabilidade, os espaços para lazer integram o conjunto de atividades de
tempo livre que guardam relações de interdependência como outras esferas da vida
social.
Meu objetivo inicial era fazer entrevistas com as senhoras que freqüentam o
Pró-Idoso e outros espaços utilizados por essas mulheres para praticar o lazer, mas,
quando já estava em campo fazendo as entrevistas no Centro de Conivência na
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sede que fica na região central, encontrei com um amigo de faculdade que trabalha
neste espaço como professor de teatro da terceira idade. Em uma conversa com o
Roberto Carlos, fui convidada a acompanhar suas aulas que são dadas na sede,
Benfica e São Benedito.
Eu aceitei seu convite, pois, como havia me falado que a realidade
socioeconômicae sociocultural dos seus alunos são diferentes, achei válido realizar
este trabalho com mulheres de distintas realidades para fazer comparações com
intuito de saber se essas duas dimensões (econômica e cultural) influenciam no
modo como vivem a terceira idade.
Fui apresentada para todas as alunas pelo professor Roberto como
estudante que estava ali fazendo um trabalho para a Universidade Federal de Juiz
de Fora para poder formar. Acredito que por conhecer Roberto e por gostarem
muito dele não tive dificuldades de ser aceita em campo nas 3 instituições.
As pessoas que frequentam diariamente o Centro de Convivência do Centro
são pessoas que são de classe média- média, que moram no Centro e regiões
adjacentes. Em Benfica, que apesar de ser um bairro periférico, as aulas de teatro
são praticadas por senhoras de classe média alta que moram no centro do bairro. O
espaço onde são oferecidas as aulas é no Centro Cultural Benfica que fica numa
região nobre. As senhoras mais carentes que moram no bairro ou em região
adjacentes não utilizam esse espaço, segundo relato o motivo para isso seria pelo
fato de terem vergonha e por acreditarem não saber se comportar nas aulas junto
com as senhoras que já participam daquele local. Já no bairro São Benedito, um
bairro periférico, todos os alunos são de classe média baixa. Podemos perceber aqui
que a velhice não rearranja determinados mecanismos sociais, não desfaz a noção
de classe.
No primeiro momento da pesquisa optei por observar o local das aulas e
pela interação das senhoras. Não fazia perguntas relativas ao trabalho em si. No
centro e Benfica as aulas acontecem em um espaço propício para as aulas de teatro,
uma vez que possui palco e toda estrutura para realização das aulas. Diferente de
São Benedito onde o local não é estruturado para as aulas de teatro, o espaço é bem
pequeno, não possui palco. A ausência desses elementos é um fator que exige uma
adaptação para as aulas.
Procurei chegar sempre com antecedência nas aulas, pois assim tinha a
oportunidade de conversar com as mulheres que chegavam adiantadas. Visto que
era somente neste momento e um pouco no final das atividades que podia
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conversar com elas. Logo que elas saem do ensaio a grande maioria vai para casa
fazer o almoço e cuidar dos afazeres domésticos.
Participei de alguns ensaios que era convidada, mas como passava a maior
parte do tempo observando, tentava prestar atenção nas conversas breves que as
senhoras tinham umas com as outras durante as aulas. Apesar do meu encontro
com cada grupo ter sido somente uma vez por semana conversei muito com essas
senhoras. Isso se deve ao fato delas não faltarem às aulas por motivos banais.
Possuem grande compromisso com as atividades que fazem.
As aulas de teatro ocorrem uma vez por semana, mas segundo o professor
Roberto Carlos quando é marcada alguma apresentação aqui em Juiz de Fora ou
nas cidades vizinhas os ensaios são ocorridos duas ou mais vezes por semana. Pois,
apesar dos idosos serem comprometidos e dedicados eles esquecem muito rápido
do texto, o que exige mais ensaios.
A realidade sociocultural e econômica influencia na preparação dos ensaios
e consequentemente na preparação dos papéis a serem interpretados. Muitos
alunos de São Benedito tiveram contato com o teatro pela primeira vez já na
terceira idade. Isso faz com que a aula seja diferente da realizada no Centro e
Benfica. Dos vinte e cinco alunos no São Benedito, dezessete pessoas não tiveram
contato com o teatro antes de entrarem para o grupo.
Ao indagarem elas sobre o motivo de terem escolhido o teatro, já que não
tiveram muitos acessos a ele antes, pude concluir que o acesso às aulas é
importante porque essas senhoras sempre gostaram do meio artístico, mas devido
ao fato de terem que trabalhar e não possuírem condições financeiras, não foi
permitido a essas mulheres entrar nesse universo anteriormente. Somente com a
aposentadoria na terceira idade que tiveram como fazer aulas de teatro.
Análise dos dados
As mulheres com quem conversei têm a idade variada de sessenta e dois a
noventa e oito anos. Das trinta senhoras vinte são viúvas, cinco são solteiras, três
são casadas e três divorciadas. Os maridos das mulheres casadas não às
acompanham na AMAC, ficam em casa.
Das trinta mulheres apenas três não tem filhos e netos, todas são
aposentadas por tempo de contribuição, invalidez ou são pensionistas. A maior
parte dessas pessoas estudou até o quinto ano do ensino fundamental, hoje essas
senhoras não exercem mais o trabalho remunerado.
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A terceira idade é o momento que essas mulheres dedicam a fazer aquilo
que realmente gostam. A velhice funciona como uma espécie de libertação das
atividades que tinham obrigação de fazer ( trabalhar, cuidar da casa e dos filhos e
do marido),atualmente algumas desempenham alguns destes papéis, porém não os
têm como obrigação, elas tem autonomia para escolher o que fazer, como e quando
irão realizar essas tarefas.
“ A terceira idade é muito boa porque fiquei viúva e meus 5 filhos casaram, tenho
maior possibilidade de sair porque tenho mais colegas . Estou sempre saindo com a
terceira idade.” (grifo meu). ( Ana de Jesus, 63 anos, aposentada)
Com esta frase pude resumir o lado bom de ser velho. As senhoras de hoje
em dia viveram em uma época na qual eram submetidas aos homens apesar da
grande maioriaaqui terem trabalhado fora, exercendo atividades remuneradas. A
viuvez, os filhos adultos e casados morando em outras casas permitiram a essas
mulheres uma maior autonomia sobre suas vidas. Mas, pude perceber que apesar
disso a opinião de terceiros ainda é importante para as tomadas de decisões dessas
senhoras. Em nossas conversassempre perguntavam a minha opinião sobre os
assuntos que dialogávamos, tive que dar meu ponto de vista até mesmo sobre
medicamentos que precisavam tomar.
Não há uma idade certa para o começo da terceira idade, mas a grande
maioria das entrevistadas relatou que a velhice chegou para elas com 60 anos,
quando pararam de trabalhar, associaram a terceira idade com a chegada da
aposentadoria. Neste quesito chego à mesma conclusão de Guita Debert quando
comenta que na sociedade ocidental a velhice está relacionada com a entrada e
saída ao mercado de trabalho. Somente para quatro mulheres a velhice ainda não
começou e para uma entrevistada teve início aos 78 anos quando teve um problema
de saúde e precisou colocar um marca-passo.
O que mudou para as mulheres que se sentem na velhice é que não são ágeis
como antes.
“ A única coisa que mudou para mim foi a agilidade, não sou muito ativa. Mas isso
não me impede de fazer o serviço de casa,só gasto mais tempo e tomo mais
cuidado”. (Maria de Lurdes, 72anos, aposentada)
Essas senhoras deixarem de ser ativas em alguns aspectos, ativo aqui está
relacionado ao corpo físico. Relataram que não conseguem andar com a mesma
agilidade de quando jovem isso faz com que não consigam desempenhar algumas
atividades no mesmo ritmo que faziam antes, como arrumar casa. Porém ao
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analisar o meu trabalho pude perceber que as inatividades nesses quesitos
aparecem em muitos discursos, porém não como uma questão relevante, pois
deixaram sim de ser ativas em algumas áreas, todavia passaram a ser em outras.
Desconstroem a ideia de inativo que não é bem vinda ao velho.
Outro quesito que mudou foi a relação com os parentes. No passado as
senhoras moravam com o companheiro, filhos e ou sobrinhos. Hoje com a ausência
do marido e a saída dos filhos de casa pelo fato de terem construído uma nova
família as mulheres ficam mais sós, algumas reclamaram da solidão. Para
compensá-la buscam atividades para cobrir o maior tempo livre que passaram a
possuir com a terceira idade, como, por exemplo, procuram o lazer e a prática de
atividades nas igrejas porque para todas as mulheres a religião é importante.
Com a terceira idade todas as senhoras saíram do mercado de trabalho
remunerado, somente duas trabalham como voluntária. O trabalho se transforma
em estigma para essas mulheres, pois relataram que além de labutarem fora de
casa, eram responsáveis por realizar o serviço doméstico, mencionaram ser
cansativo, maçante conciliar as duas atividades. Como são asseguradas pelo INSS
puderam sair do mercado de trabalho e realizar atividades que lhes dão prazer.
Hoje são responsáveis por realizar tarefas domésticas. A única que não faz o serviço
de casa é a Dona Dijanira.
“Não trabalho mais em casa, a única coisa que faço é arrumar a minha cama. Como
moro com minha filha e netas elas fazem tudo dentro de casa. Eu só venho a
AMAC, venho aqui todos os dias, meu genro me traz e me busca”. (Dijanira, 98
anos, aposentada)
Quando entrei em campo pensei que a maior preocupação dessas mulheres
seria em relação a sua saúde, mas, as maiores preocupações dessas senhoras não
estão relacionadas consigo mesmas e sim com o outro. Preocupam-se
especialmente com a família e amigos. Quando Roberto Carlos teve que fazer uma
cirurgia na garganta todas ficaram muito preocupadas. As senhoras do São
Benedito fizeram até uma novena em prol de sua melhora. Até sua total
recuperação as senhoras ligavam frequentemente para ele para saber como estava.
Outra preocupação que as senhoras têm é com relação à violência por conta
do tráfico de drogas, já que segundo elas muitos jovens estão morrendo e matando
por causa das drogas, ficam com medo dos netos e familiares se envolverem com
isso.
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Pude ver que o fator socioeconômico e sociocultural não é algo
determinante que influencia o modo como vivem essas mulheres na terceira idade.
Todas elas em nossas conversas deram praticamente as mesmas respostas às
perguntas, onde pude constatar que as atividades que fazem são basicamente
iguais. Notei que as senhorasde Benfica e da região central viajam e passeiam mais
com a família, sendo que a maioria delas tem ou possuem parentes com casas no
litoral e sítios na cidade, por isso é constante as saídas com o grupo familiar. Já as
mulheres do São Benedito viajam e passeiam mais com as amigas, uma vez que
seus parentes trabalham e não têm condições financeiras para peregrinar e elas não
têm como arcar com todo o custo.
Na AMAC eram ofertadas gratuitamente viagens para quem fazia parte do
pró-idoso. Mas, devido a alguns problemas internos pararam de ser ofertadas. A
grande maioria das mulheres entrevistadas reclamou deste fato. Para sanar este
problema relacionado às viagens, as senhoras do bairro São Benedito realizam
excursões entre elas e vão para hotéis fazendas, a praia e cidades históricas. Como
são de classe média baixa, para conseguirem sair de Juiz de Fora fazem um fundo
de reserva onde todo mês depositam quantias não estipuladas. Quando alguém não
tem condições financeiras para viajar é retirado dinheiro desse fundo para que
todas do grupo possam passear.
Neste bairro as mulheres são mais unidas. Creio que seja pelo fato de todas
morarem no mesmo bairro, possuir a mesma religião e frequentarem a mesma
igreja do bairro. Diferente das senhoras de Benfica e Centro. Depois das aulas no
São Benedito todos no final da aula rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria e o
credo. A última frase que falavam é “Estivemos unidos e permaneceremos unidos
em nome do pai, filho e espírito santo, amém”.
Na tabela abaixo podemos visualizar o perfil das mulheres idosas
entrevistadas.
Tabela 1:Exemplificação

Número de:
Viúvas
Casadas
Separadas
ou solteiras
Viagens

São Benedito
8
1
3

Centro
7
1
1

Benfica
5
1
2

Frequente com Frequente com a Frequente com a
os amigos
família
família
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Classe social Baixa

Média

Alta

Família

Presente

Presente

Presente

Religião

Católica

Variada

Variada

As senhoras das três instituições não possuem ligações, já que encontram
pouco na AMAC, normalmente vêem umas as outras em apresentações de peças de
teatro onde os grupos que não vão apresentar estão sempre presentes para assistir a
peça.
Até o presente momento pude quebrar tabus comuns sobre o modo de vida
e o significado de ser velho. Antes de ir a campo pensava que iria encontrar
diversas queixas sobre a terceira idade e que a preocupação das senhoras seriam em
relação a saúde e o medo da morte. Elas se preocupam sim com a saúde, mas há
outras questões que são prioridades.
A ideia de um processo de perda dos idosos tem sido substituída pela
consideração de que o estágio mais longo da vida é muito propício para novas
conquistas, conduzidas pela busca do prazer e da satisfação pessoal. As
experiências vividas junto com os saberes acumulados são ganhos que oferecem
oportunidades de executar projetos abandonados em outras etapas. (Debert ,,2012)
observar que a velhice deixou de ser uma fase ruim, não é mais sinônimo de doença
e invalidez para essas senhoras. É um período muito bom em que relataram viver
muito bem.
Essas senhoras diferente das outras gerações, apesar de não estarem mais no
mercado de trabalho formal tem a vida ativa. Das trinta mulheres entrevistadas,
vinte e nove são responsáveis pelo o serviço de casa como lavar e passar roupa,
arrumar casa,cozinhar. Além do serviço doméstico tem como atividade diária o
lazer, este preenche os tempos vagos. A prática do lazer apesar de ser um momento
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de distração é levado a sério. Nas aulas de teatro são esforçadas, dedicadas e
compenetradas.
A terceira idade não significa pobreza e isolamento para as mulheres
entrevistadas, muito pelo contrário. É neste período da vida que fazem mais
amizades em que procuram um envelhecimento positivo.
Conclusão
Apesar da realidade socioeconômica e sociocultural das idosas serem
diferentes, ao fazer a análise dos dados notei que essas duas dimensões não
influenciam no modo como vivem a terceira idade. Neste período essas senhoras
dedicam a fazer o que realmente gostam, se libertaram das atividades que tinham
como obrigação desempenhar.
Este artigo é trabalho inicial que tem perspectivas de expansão para espaços
exteriores a AMAC, quero realizar uma pesquisa qualitativa em outros ambientes
que as mulheres aqui observadas frequentam para a prática de lazer e socialização,
ou seja, tenho intenção de estudar localidades não específicas. Para isso pretendo
executar esse projeto com uma etnografia multi situada. “Traçar linhas e fios que
permitam visualizar mediações entre espaços e contextos sociais, de forma que o
domínio macro dos sistemas sociais se torne incorporado e articulado, no espaço
das etnografias, ao domínio das práticas locais” (George Marcus, 1995,p
97).Levando em consideração pessoas e símbolos, ultrapassando lugares e
fronteiras e estabelecendo conexões ao longo de várias escalas etnográficas.
(Marcos, 1994).
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1- Sessão Etnografia
1.5 Festival de Bandas Novas: a prática do mosh e os espaços de
sociabilidade no cenário heavy metal em Juiz de Fora/ MG 10
Luana Cristina Seixas11
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender a ocupação dos
diferentes espaços do evento pelos metaleiros, articulando a abordagem de
formas de ocupação, uso e negociação dentro de um espaço social construído a
partir da música e abordar o Mosh como performance e ritual. O estudo é
realizado por meio de trabalho de campo de caráter etnográfico através da
observação e participação nos Festivais, a ser realizado no contexto dos shows e
fora deste, a partir do contato com participantes de diferentes subgêneros do
heavy metal frequentadores do Festival e com os organizadores do evento.
Palavras-chave: Música. Espaços. Performance. Corporeidade.
A cidade de Juiz de Fora, em sua proximidade com o Rio de Janeiro e com
outros centros de produção artístico-cultural no país, e pela concentração de
jovens vindos de diferentes cidades da Zona da Mata e outras regiões em busca da
vida universitária, nunca esteve ausente da cena do rock no Brasil. Pelo contrário,
conforme veremos na breve apresentação a seguir, foi palco de importantes
momentos da história do rock nas últimas décadas. Recebeu personagens
importantes do rock nacional e estimulou uma produção independente bastante
significativa entre jovens da cidade e redondezas, o que se liga particularmente ao
festival que é objeto do estudo aqui apresentado, o Festival de Bandas Novas12.
O Festival de Bandas Novas é um evento independente de musica
alternativa, tradicional de Juiz de Fora que com o apoio da FUNALFA e da
Prefeitura de Juiz de Fora, tem como objetivo divulgar as bandas e desenvolver
um trabalho social e beneficente arrecadando mantimentos para as famílias
10

GT Antropologia da Graduação
Orientadora: ProfªDrª Elizabeth de Paula Pissolato
11
E-mail: luana.seixas@hotmail.com
12
Além da pesquisa documental e bibliográfica, o presente trabalho resulta de pesquisa de campo
que envolve a participação no Festival de Bandas Novas desde 2007, isto é, durante suas oito
últimas edições, bem como, desde 2014 (quando da formulação do projeto de pesquisa para o
Bacharelado), a interlocução de participantes, músicos, fãs, realizadores etc, que vêm se dispondo
a colaborar no desenvolvimento da pesquisa. (Optamos por omitir os nomes dos colaboradores,
mantendo a informação de sua idade e ocupação).
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necessitadas e instituições assistenciais, através de donativos do público – que
funcionam como entradas para os shows. O Festival é um espaço de
sociabilidade, o qual é possível algumas performances, dentre elas o mosh.
O Festival de Bandas Novas é um festival anual que reúne dezenas de
bandas independentes em apresentações que se dão em dois palcos, com
participação assídua de um público jovem em grande maioria. Adolescentes e
jovens de vários bairros deslocam-se para o centro da cidade nas dez noites que
compõem atualmente o festival, aglomerando-se ora em frente ao palco montado
numa praça popular da cidade, a Praça da Estação; ora no interior e no entorno
do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, espaço administrado pela Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, contíguo à Praça Antônio Carlos. Quando realizado
em palco aberto, o acesso é livre; já no Centro Cultural, o ingresso dá-se sob o
recolhimento de alimentos para doação ou mediante a compra de ingressos a
preços populares.
De início, o Festival era competitivo, com premiações em gravação para as
bandas vencedoras. Em sua primeira edição em 1999, 42 bancas, que se
apresentaram em diferentes palcos montados na cidade, disputaram o prêmio de
duas músicas gravadas em estúdio e um “book fotográfico”. Conforme o site do
Bandas Novas, o público estimado pela Polícia Militar era de 10.000 pessoas e
foram recolhidas seis toneladas de alimentos para doação, sendo gravado um CD
DEMO ao vivo na final do festival (FESTIVAL DE BANDAS NOVAS, 2014).
Uma mudança importante por que passou o Festival foi a perda de seu
caráter13 anterior de concurso de bandas. A última edição competitiva ocorreu em
2012, o Festival de 2013 sendo uma versão comemorativa, com a participação de
30 bandas convidadas que estiveram presentes na história do festival.
Atualmente o Bandas Novas seleciona as bandas a partir de inscrições feitas no
site do evento, e conta, também, com a participação de bandas convidadas.
Para além destas impressões e possíveis transformações nas maneiras de
produzir música de forma independente adotadas por jovens muitas vezes
ansiosos por mostrar e compartilhar os seus feitos, o Bandas Novas é certamente
uma grande festa da juventude de Juiz de Fora que se liga à prática de tocar e
13

É possível que a mudança de perfil do Festival tenha implicações no comportamento dos jovens
músicos que querem achar um meio de se fazer ouvir e ganhar reconhecimento. Um participante
que frequenta o Festival desde 2004 entende que a competição, além de ser “muito mais
interessante para o público [que também marcava presença para prestigiar bandas de amigos, o
seria] logicamente para as bandas porque assim dá vontade de criar” (28 anos, estudante de
Jornalismo).
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ouvir Heavy Metal. Não só por ter se tornado, após suas 16 edições já realizadas,
uma espécie de “patrimônio” desta juventude, como se lê no site do evento
(FESTIVAL DE BANDAS NOVAS, 2014), mas também por que a cada ano cria a
oportunidade, para jovens que normalmente começam a curtir estes estilos
musicais na adolescência, de se juntar e “extravasar na música”, conforme alguns
deles dizem. Aglomerados na Praça da Estação, no teatro do CCBM ou na porção
da Praça Antonio Carlos contígua a este teatro, esses muitos jovens que, em boa
parte, não chegaram ainda aos seus 18 anos de idade, se animam no som, nas
rodas de conversa ou de mosh, e marcam presença na cidade, com suas
vestimentas pretas, tatuagens e piercings.
Os shows têm início às 16:00h, e por volta das 18:30h a aglomeração é
grande. O tom amigável e, ao mesmo tempo, entusiasmado e enérgico envolve fãs
e músicos, e alguns gestos e maneiras corporais que se universalizaram no mundo
do Heavy Metal estão todo o tempo presentes no Festival. O cumprimento que é
chamado “mão metal” ou “mão com chifres”, quando se ergue o dedo indicador e
o dedo mindinho, encolhendo-se os demais dedos da mão, para simbolizar
chifres, é um deles.
A forma de curtir o som “batendo cabeça”, isto é, movimentando
vigorosamente a cabeça no ritmo da música que está sendo tocada no palco,
movimento que ganha um toque especial quando o headbanger tem cabelos
compridos que acompanham o banguear, é outro.
A interação entre o público e cada banda que vai ao palco chama a
atenção. Relações de amizade também marcam presença. Ver a banda de amigos
em sua primeira apresentação ou prestigiá-la sempre que toca é uma prática
comum. Da mesma forma, cantar as letras das músicas que estão sendo tocadas
junto com o/a vocalista da banda.
Esta sociabilidade em torno do Heavy Metal ganha visibilidade em rodas
de conversa perto das vans que vendem bebidas na praça ou nas barracas em que
se pode comprar o único item alimentício disponível, o cachorro quente. O tom
aqui é bastante amigável, e as conversas, amenas.
Para muitos, contudo, esta “conversa” se inicia bem antes, no que
poderíamos chamar de uma sociabilidade virtual. Ou seja, boa parte das trocas
entre os adeptos do Heavy Metal acontece na internet, tanto para o acesso dos fãs
ao som das bandas de sua preferência ou outras que venham a conhecer por
recomendação de amigos que curtem Metal, quanto para os preparativos e
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combinações para a ida a shows, como no caso do Festival de Bandas Novas. É
também na internet que são partilhados os registros e impressões dos shows nos
dias subsequentes a eles.
Podemos dizer que não há um momento único para o qual toda a energia
convergiria a certa altura da festa. O clímax parece ser experimentado em
diferentes momentos de grande intensidade emocional que se ligam
imediatamente à música e à performance das bandas no palco. A velocidade na
execução dos instrumentos, principalmente em certos subgêneros do Metal, o
peso das guitarras, a agressividade nos vocais são desencadeadores importantes
do clima enérgico e contagiante desses momentos. Parece que músicos e público
ficam em estreita sintonia aí, e vem a vontade do que muitos participantes do
Festival definem como um “extravasar” na música.
Alguns trabalhos antropológicos sobre o Heavy Metal observaram como a
relação entre pessoas com este gênero musical ou estilo de vida é assumida em
termos afetivos. É o “amor pelo Metal”, que se expressa também como desejo de
“viver do Metal”, que surge nas declarações de alguns personagens centrais na
cena Heavy Metal de cidades como Brasília e Rio de Janeiro (Campoy, 2005; Leite
Lopes, 2006 e Oliveira Junior, 2011).
Esse vínculo afetivo parece estar ligado ao fato das fronteiras entre fã,
produtor e músico estarem frequentemente borradas nos contextos Heavy Metal,
aspecto que se revela, por exemplo, em eventos em que é possível reconhecer
uma “plateia de músicos” (Leite Lopes, 2006,14 apud Oliveira Junior, 2011,19-20).
No Brasil, estudos antropológicos sobre o Heavy Metal no Rio de Janeiro
(Leite Lopes, 2006) e em Brasília (Oliveira Jr, 2011) demonstraram que, se a
entrada do gênero no país se deu através de classes médias urbanas, vinculandose particularmente a um certo estilo ou perfil de adolescente/jovem no interior
destas classes, com o tempo se difundiria entre jovens de camadas populares ou
de camadas médias limítrofes com estas e ganharia a adesão de negros e
mulheres, antes bastante ausentes no universo do Metal. Citando Oliveira Junior
(2011,22-23):
Em Juiz de Fora, e particularmente no Festival de Bandas Novas, essa
mesma diversidade de pertença pode ser percebida entre os fãs do Metal. A
facilidade de circulação e acesso ao som das bandas internacionais,
principalmente através da Internet, tornou o gênero familiar a muitos jovens de
camadas populares. Além da Internet, a proximidade com o Rio de Janeiro, dando
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acesso a shows, favoreceu a difusão do Heavy Metal na cidade. Lembremos que o
vocalista do Patrulha66 teve um programa de rádio no Rio de Janeiro em 1991 (cf.
supra) e ainda é importante dizer que, desde sua primeira edição em 1985, com a
presença de bandas como Queen, Iron Maiden e Whitesnake, o Rock in Rio tem
feito parte da experiência musical de muitos jovens juizforanos que “descem”
para a cidade do rock, a duas horas da cidade mineira.
Mas, se por um lado, não cabe associar, nos dias atuais, o Heavy Metal a
uma classe social específica, como observado acima, por outro lado, há contextos
que poderíamos dizer menos inclusivos frequentados pelos amantes do Metal que
aquele do Festival. Noutras palavras, em Juiz de Fora, o Festival de Bandas Novas
é o evento mais amplo e acessível de reunião daqueles que curtem tocar e ouvir
Heavy Metal. Mas não é certamente o único. Essa mistura de juventudes, se assim
podemos dizer, tende, de um lado, a apagar diferenças de experiências vividas
noutros contextos, aglomerando em torno da música os que se juntam ali em
suas roupas pretas e cintos com detalhes metálicos. Diferenças estilísticas, por
outro lado, não deixam de proliferar internamente, e se manifestam como adesão
ao som e nos usos corporais, em vestuário, adereços, gestos. Assim, por exemplo,
na camisa de flanela xadrez para o Grunge, nas roupas com estampas de onça e
zebra para o Glam Metal.
Nosso interesse é dar atenção a uma outra dimensão emocional presente
na festa heavy metal: a da intensidade experimentada no corpo. Nosso olhar
concentra-se aqui nas performances conhecidas como mosh ou moshipits,
possivelmente originadas como as rodas punks, tal como aquela conhecida como
a primeira, que teria ocorrido em um show da banda Sex Pistols na Inglaterra
(Oliveira Junior, 2011,41).
A performance é um modelo de conduta, um modo de viver experiências,
ou seja, a execução do mosh é uma forma do participante vivenciar a música que
está sendo executada pela banda. O mosh é uma expressão corporal sem direções
específicas em seus movimentos e atrelado ao subgênero Thrash Metal, o qual é
caracterizado pela rapidez em que os instrumentos são tocados. Quanto maior a
velocidade e a vivacidade da música, maior será o entusiasmo dos participantes
no mosh. Os participantes entram no mosh voluntariamente sem a intenção de
machucar, mas sim de expor através do corpo a sensação que a música transmite.
O público do evento realiza contato com os outros headbangers de mesmo gosto
musical, com os headbangers de diferentes subgêneros e ainda os indivíduos que
não compartilham o gosto pelo metal, mas que estão presentes.
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Comecemos com uma breve introdução aos usos corporais ou aspectos
estéticos e rituais na cultura Heavy Metal. De um modo geral, os adeptos do
Metal usam cabelos normalmente longos e abusam do preto nas roupas e
adereços. Costumam usar colares, brincos ou outros acessórios com símbolos
religiosos dessacralizados e ressignificados14, concentrando estes usos nos shows,
momento chave de sociabilidade para estes jovens. Nestas festas em que a música
é absolutamente central, é comum acompanhar o som “batendo cabeça” (de onde
se origina o termo headbangers de uso comum para os fãs de Heavy Metal) e
também entrando nas rodas de moshpit ou pogo, além de estar constantemente
presente o gesto ou cumprimento característico entre os participantes, a mão
metal ou mão com chifres15.
Os espaços de sociabilidade do festival compostos por frequentadores de
diferentes subgêneros reunidos para ouvir Heavy Metal, independente do
subgênero o qual pertence, através da música reconhecem por meio do “treino”
do seu corpo o momento de realizar a prática do mosh.
No Festival de Bandas Novas, assim como noutros contextos de show
heavy metal, quando a música ganha rapidez na velocidade dos instrumentos e
agressividade no vocal, abre-se a roda de mosh, em que “os participantes se
chocam uns aos outros, mas sem brigarem” (Leite Lopes, 2013,04). Cantando
juntos os sucessos de bandas famosas e investindo energia ao mesmo tempo em
que se sujeitam aos choques e empurrões, os participantes experimentam um
clímax que é frequentemente descrito como extravasamento.
Guilherme Stoner (2014,18) define o mosh como uma expressão corporal
sem direções específicas em seus movimentos. “Quanto mais velocidade e a
vivacidade da música, maior será o entusiasmo dos participantes no mosh (...)
provocando uma vontade incontrolável de se movimentar”.
O autor classifica o mosh em cinco categorias: moshpit, circle pit,
crowdsurving, rowdingsurfing e o stagedive. No Festival de Bandas Novas o
moshpit é chamado de roda de mosh e é o mais comum. Nele os participantes
abrem uma roda no meio do espaço do evento e começam a colidir-se através de
14

Conforme analisa Pedro Leite Lopes, “com diferentes significados atribuídos pelo mundo
artístico do metal, diferentes dos que comumente encarnam nas religiões em que são usados”, ou
seja, a partir de uma “operação de conversão de símbolos religiosos em convenções artísticas”
(Leite Lopes, 2013,02).
15
A mão com chifres origina-se em um símbolo religioso usado na Sicília, o malocchio, para
espantar mal olhado, que Ronnie James Dio, segundo vocalista da banda Black Sabbath teria
aprendido com sua avó, trazendo o gesto para o universo do heavy metal, onde assume novo
significado (Leite Lopes, 2013,04-05).
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“chutes no ar e ombradas” (como descreve Stoner), os braços erguidos na direção
do tórax com o objetivo de protegê-lo e à cabeça. O circle pit também ocorre,
embora em menor freqüência. Nesta modalidade, os participantes correm em
apenas uma direção, a anti-horária, em um determinado momento parando de
correr e se encaminhando até o centro da roda, onde dão início ao moshpit.
Outras performances, normalmente presentes em shows de massa, como o
crowdsurving ou o rowdingsurfing, em que se “surfa” sobre o mar de pessoas, não
acontecem no Festival.
Para Stuckey (2006,29), o mosh é um ritual que distingue os bons
concertos, a música aparecendo como principal desencadeadora deste
comportamento. Ou seja, o mosh ocorre, na visão do autor, como reação
propriamente à música, que provoca sentimentos de euforia.
Ao entrevistar frequentadores das rodas de mosh no Festival de Bandas
Novas de Juiz de Fora16, nos deparamos com o uso constante do verbo
“extravasar” no comentário sobre o desejo de participação nas rodas.
Observamos, também, uma preocupação, por parte de vários pesquisados, em
chamar a atenção para aspectos da sociabilidade no Heavy Metal valorizados
positivamente. Ao falarem de suas impressões sobre o mosh, participantes do
Festival que entram ou não nestas rodas apontam frequentemente o caráter não
violento da prática, que, como chamam a atenção, aparece muitas vezes como
violência aos olhos de quem não é do Metal. “Extravasar” parece compreender
tanto uma liberação individual quanto uma forma societal produtora de vida, isto
é, quando pensamos em sociedade ou cultura enquanto virtualidades e dinâmicas
e não em fatos ou funções.
Ao observar as rodas de mosh no Bandas Novas é possível reconhecer a
solidariedade e ética a que se refere o autor tanto na mobilização para socorro a
praticantes que se machucam com os movimentos desordenados, como na
prática utilizada de advertência àqueles cujas maneiras sejam interpretadas como
risco para os demais. Nos depoimentos que recolhemos existem reclamações
quanto a praticantes que “entram na roda de má fé”, cujos socos e chutes acabam
por acertar os demais. Nestes casos, é possível que o mosh seja mesmo
interrompido, a pessoa sendo advertida para que tenha cuidado.

16

As informações referentes à participação ou não nas rodas de mosh e impressões sobre o que
acontece ai foram coletadas nos últimos meses através de contato pela internet e com o uso de
perguntas abertas e solicitação de comentários livres a jovens, incluindo homens e mulheres,
dispostos a colaborar na pesquisa.
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Se, para um observador externo, a percepção desta confusão de pessoas
pode ser interpretada como catarse coletiva completamente desordenada, estes
depoimentos e as intervenções que vemos em certos momentos nas rodas
chamam a atenção para uma ética que se deve manter simultaneamente à
liberdade de movimentos que se quer experimentar no mosh.
É interessante notar que, se alguns participantes ou estudiosos do mosh
são capazes de definir, e mesmo detalhar regras de participação nas rodas, o que
parece interessante é o caráter de definição na prática – conforme dito acima, de
“negociação (...) da violência em um mosh” (isto é, a cada vez que se entra numa
destas rodas) – , negociação que pode também ser expressa pela relação entre
liberdade individual de movimentos e excitação coletiva compartilhada ouvindo
música Heavy Metal ou algumas delas em especial. É esse caráter não
determinado da sociabilidade que negocia na prática regras e o controle sobre
limites aceitáveis de liberdade que nos chama a atenção, e particularmente
quando pensamos que esta forma se atualiza em shows que aglomeram centenas
de jovens, de diferentes origens sociais e experiências de vida, muitas vezes
desconhecidos entre si, mas dispostos ao corpo a corpo enérgico e arriscado do
mosh. Um jogo de arriscar-se e confiar, que vemos não só nas rodas, mas, por
exemplo, na prática do stagedive, quando alguém se joga do palco em direção ao
público para rolar sobre os braços dos que lhe sustentam e lhe dão movimento.
Uma aventura individual de bravura de quem entra na roda para misturar-se ao
aglomerado caótico de gente e movimentos tão rápidos que não permitem que se
distinga sexo, idade, raça ou classe.
No Heavy Metal é preciso ter um treino ao escutar as músicas e assim
identificar as especificidades dos subgêneros, até mesmo para iniciar a prática do
mosh, uma vez que este está diretamente ligado a específicos subgêneros, ou seja,
um treino que leva a escutar determinada música e identificar se é possível a
execução da performance do mosh. O mesmo ocorre no treino de narizes através
de kits de odores descrito por Latour (2009), os quais os indivíduos que antes do
treino não podiam diferenciar os odores e depois aprendem a ser afectados, ou
seja “concluídas as sessões de treino, já não é indiferente que os odores sejam
distintos”. (Latour, 2009, 41).
Quando o indivíduo não possui aproximação, quando “o corpo não
aprende a ser afetado”, dificilmente este indivíduo compreenderá a letra da
música. Os espaços de sociabilidade do festival compostos por frequentadores de
diferentes subgêneros reunidos para ouvir Heavy Metal, independente do
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subgênero o qual pertence, através da música reconhecem por meio do “treino”
do seu corpo o momento de realizar a prática do mosh.
Mais que um contexto de diversão entre amigos, a experiência festiva nos
shows do Festival de Bandas Novas, e particularmente o envolvimento nas rodas
de mosh, nos leva à dimensão produtiva do ato, para além do símbolo. O que
parece acontecer nesta movimentação enérgica que confunde corpos não seria
compreensível, a nosso ver, através de uma análise visando decifrar símbolos
culturais ou através de uma abordagem do extravasamento como crítica à
sociedade e suas regulações ou padrões. Ainda que estes sejam aspectos a se
considerar, há algo mais que nos desafia. Como nos aproximarmos desta
experiência de adolescentes e jovens que amam o Metal e o que mais querem na
vida é se juntar para ouvi-lo, batendo cabeça e liberando o corpo e as emoções no
ritmo veloz dos instrumentos?
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1- Sessão Etnografia
1.6 Entre giras e pontos um corpo acontece: um enfoque
antropológico sobre a performance na possessão umbandista. 17
Caroline de Oliveira Mendonça18
Resumo: Este artigo busca refletir através da teoria e da prática etnográfica o
corpo em um contexto umbandista sob a vivência do estado central de possessão,
entendida como técnica do corpo. Inicio com a relevância da observação
participante como metodologia e em consonância com ela alguns conceitos da
literatura antropológica e sociológica nos ajudam acompreender a corporeidade
enquanto paradigma conforme propõem Csordas. A noção de habitus em Marcel
Mauss e em Pierre Bourdieu possibilita pensar a possessão como geradora de
intersubjetividades e representações, formatadas em um fluxo de experiência
individual e coletivizada no ethos umbandista, expressa através de um espaço
comum de comunicação como propôs Shutz.
Palavras chave: Umbanda. Corpo. Possessão.
Introdução
Este trabalho é resultado de algumas reflexões teóricas sobre a
corporalidade, conjuntamente com meu trabalho de campo realizado de Janeiro a
Junho de 2014, em um terreiro umbandista. Proponho pensar o corpo a partir dos
desdobramentos dos conceitos de pré- reflexivo em Thomas Csordas; da etiqueta
corporal que escreve Le Breton e do conceito de habitus em Marcel Mauss e em
Pierre Bourdieu. Falar de corpo na perspectiva Umbandista é buscar
compreender a possessão como uma técnica central a esse contexto, que
corporaliza o sagrado e através disso coloca as subjetividades em cena. É através
da literatura antropológica que procuro compreender os caminhos que o trabalho
de campo segue em contextos religiosos afro-brasileiros, entendendo que a
observação participante vai muito além de uma simples técnica ou de um
procedimento metodológico adotado pelo pesquisador, como escreveu Vagner
Gonçalves da Silva19.
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Da Silva, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto etnográfico
nas pesquisas antropológicas sobre religiões afro-brasileiras. Edusp, 2000.
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A partir disso, almejo entender o porquê da possessão enquanto uma
prática modificadora, que abriga e transgride certa racionalidade corporal, que
lida com a questão das subjetividades e vai além, tocando a esfera da
intersubjetividade desses atores sociais.
Assim, aspiro explorar o corpo enquanto agente principal dos cultos
realizados em um terreiro situado no bairro Caiçaras em Juiz de fora, Minas
Gerais. Porém, faz-se necessário, antes de investigar esse corpo criado e recriado
pela possessão dentro do terreiro, deixar claro que a cosmogonia umbandista e
suas raízes são fatores que conformam as incorporações, e que são, portanto,
permissores da variabilidade das mesmas.
Deste modo, veremos como corpo é suporte à essa intersubjetividade
existencial e sensorial. Existência segundo Shutz, marcada por nossa experiência
que é expressa em um ambiente compartilhado, a partir disso, podemos
considerar pensar os processos compreensivos como centrais para os estudos de
nossa realidade, uma vez que é através desse espaço que a nossa
intersubjetividade se expressa, assim os indivíduos interpretam a realidade de
maneira semelhante e partilhada, essa intersubjetividade tomada como esse
espaço comum, onde não só as relações se intercruzam, mas sentidos e
sentimentos são compartilhados.
Os pés descalços e os caminhos da etnografia
Trabalho de campo e observação participante são recursos metodológicos
centrais na antropologia e relacionam-se diretamente com a máxima da
alteridade. É nesse exercício em busca dos outros que podemos visualizar os
contrastes, diferenças e as proximidades, advém daí o que nos permite fazer
através da etnografia registros, descrições e assim produzir o conhecimento
enquanto sujeitos da interação, seja com o que nos é familiar ou não. Como
escreveu DaMatta “a Antropologia é aquela onde necessariamente se estabelece
um ponto entre dois universos de significação, e tal ponte ou mediação é
realizada com um mínimo de aparato institucional ou de instrumentos de
mediação” (DAMATTA, 1978:27). Isso nos informa que apesar da proximidade, da
familiaridade, pessoas de uma mesma sociedade podem habitar mundos ou
universos muito distintos, “o homem apreende o mundo a partir de esquemas
simbólicos que ordenam o mundo, mas que jamais são os únicos possíveis”
(SAHLINS, 1979:08).
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Quando colocamos em foco as práticas relacionadas à religião, percebemos
que por vezes elas extrapolam o domínio religioso e podem fazer referência a
outras esferas da dimensão humana como, por exemplo, jogos de poder,
interesses, valores morais e identidade étnica. Por isso antes de buscarmos uma
reflexão sobre o tema, é necessário nos afastarmos de uma leitura do tipo
medicalizada que e nos explique a crença, qualquer que seja ela, como resultado
de um desvio psicológico porque isso,como sugeriu Birman (1985:18) seria partir
de uma suposição de que existe apenas uma cultura correta que é
correspondentes as atitudes dos homens sãos. De maneira oposta isso, parece ser
útil uma abordagem que procure entender a relação do corpo através de um
processo de alteridade, não só na esfera do psicológico, mas que nos permita
ultrapassar a velha dicotomia entre interior/exterior, biopsíquico/sociocultural e
que considere a relevância do corpo mediante a esse sobrenatural apresentado na
Umbanda.
Portanto, uma abordagem metodológica que visualize os deslocamentos
da experiência da corporeidade humana submetendo-se ao ethos de determinado
grupo. Visto que, os praticantes desse culto também o entendem como herança,
ligada à ancestralidade negra afetando e promovendo a vida social nos terreiros,
os modos cotidianos das pessoas que “emprestam” seu espaço corpóreo ao
sobrenatural afetam também a construção de suas subjetividades e
intersubjetividades. Enquanto método é a partir da observação participante que
se estabelece a relação entre pesquisador e nativo, tais experiências de
relacionamento em campo são sempre uma interrogação e podem carecer até
mesmo de alguns improvisos por parte do pesquisador. Isso porque envolve um
tipo de inserção que é produzido gradualmente, um processo que por mais
programado que seja sempre enfrenta percalços, seja pelas vias de acesso a
localidade, disponibilidade de seus “nativos”, ou mesmo pelas impressões dos
outros sobre o pesquisador que invade seu mundo, anotando e perguntando
ações que são praticadas corriqueiramente.
Isso seria o que Geertz (1981), nomeia de descrições densas. Fazer uma
descrição densa seria conseguir entender a hierarquia estratificada de estruturas
significativas em relação às quais se produzem, percebem e se interpretam os atos
de condutas. Fazer uma descrição densa é poder distinguir entre atos que se
observados sob o prisma mais imediato seriam considerados essencialmente
iguais, mas que sob um olhar mais atento reservam diferenças quanto à
significação entre um e o outro. O famoso ato de contrair as pálpebras, por
exemplo, pode ser tanto uma piscadela involuntária ou apenas a imitação que é
feita por um terceiro, mas quando esse ato está associado a um código público
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(sinal de conspiração) é um sinal cultural, quando identificamos então que
determinada ação possui um valor, nos atentamos também o que esses valores
transmitem, ou para quem estão sendo direcionados.
Cabe pontuar que a relação entre pesquisador e pesquisado está
enquadrada numa estrutura geral que engloba esses sujeitos, e, por estarmos
imersos nesse quadro ampliado é que devemos nos atentar para aconstrução das
evidências do trabalho de campo. Deste modo, cabe perceber que o contexto das
coletas dos dados é um fator fundamental na classificação destes, e é isso que José
Magnani a partir de leitura de Malinowski, faz ao analisar dois pontos
importantes: discurso e representação e através disso demonstra como essas duas
esferas presentes no trabalho de campo são originadas da observação. Por
exemplo, os discursos e as opiniões dos membros do terreiro no qual realizei meu
campo, tinham uma contradição com relação à ordem hierárquica dos guias.
Todavia, o que há de comum seria o que Birman (1985) escreveu sobre
unidade da diversidade, que se dá apesar de todas essas variantes, que não
inviabilizam a existência de alguns princípios que são respeitados por todas
(como a máxima da caridade) e a existência de uma crença comum que converge
os praticantes, fazendo dos umbandistas súditos de vários senhores que dividem
seu tempo, seu corpo e a sua pessoa trabalhando para todos, buscando conciliar
essas vontades diversas entre si e consigo mesmos. (BIRMAN. pág 25.1985).
O calendário do terreiro que realizei o trabalho de campo, gira em torno
de cultos ocorridos em dois dias da semana na segunda-feira e na sexta-feira.
Duas datas anuais marcam esse local. A festa dos pretos velhos realizada em 13 de
maio data importante na cosmologia afro, e a festa das crianças (Erês), que
acontece no mês de outubro. Na comemoração ao dia dos Preto-velhos é
servidauma feijoada consagrada sob a vozes das várias entidades presentes no
terreiro. Rotineiramente essas figuras desciam somente para dar consulta, mas
nessa data comemorativa se serviam com as mãos da feijoada tipicamente
oferecida pelos médiuns a suas entidades, acontece nesse ato uma concepção de
hierarquia no qual os pequenos servem aos grandes.
Nas giras ordinárias prevalecia o agrado a entidades, que podia ser tanto
fumo, cigarro de palha, ou ainda bebidas (cachaça e vinho), sempre levado por
um filho de santo ou um por algum membro que se sentisse grato pela graça
concedida. Esse câmbio pode ser compreendido como um ato de firmar e zelar
pela confiança que se estabeleceu entre ambos, segundo a perspectiva dos fiéis
seria um símbolo que traduz a fé que se tem no santo e a certeza de que terá seu
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pedido atendido, ele simboliza para essas pessoas o compromisso firmado entre o
mundo humano e o divino. Se esse compromisso advém das qualidades de cada
entidade era de se supor que haveria certa classificação para essas pessoas quanto
aos guias, por isso procurei observar as três entidades que recorrentemente
desciam naquele local: duas pertencentes a linha dos pretos velhos: Vó Cambinda
e Vô Campelo e a outra Boiadeiro pertencente a linha dos Caboclos. Aconteciam
eventualmente incorporações diferenciadas entre esses médiuns que recebiam
estas entidades.
Birman classifica o mundo umbandista como dividido em três domínios
distintos: A natureza, o mundo civilizado e o que poderíamos nomear como
marginal e periférico, obteríamos assim quatro tipos de espíritos originados
desses três domínios. A natureza estaria ligada a figura do Caboclo: quando essa
entidade desce no corpo do médium, é impossível não reconhecê-la, pois
geralmente grita, urra e anda pelo centro de cabeça erguida como verdadeiro
senhor das selvas.
Os pretos velhos, associados ao astral das crianças
pertenceriam ao domínio da civilização, a figura dos avós ao incorporar se
diferem dos caboclos em muitos aspectos, principalmente pela serenidade, seus
movimentos são cansados pelo peso da idade, essas entidades representariam os
apanhados de negros do Brasil escravista, em campo percebi que eram as
entidade mais paternais do terreiro, essas qualidade afetivas promoviam um
grande número de consultas por sessão; já as crianças seriam aquelas entidade
ligadas a infantilidade travessura que esta dissociada da moral e responsabilidade
do mundo adulto.
E a terceira figura seria o Exu, contrariamente aos pretos velhos eles
pertenceriam ao domínio da rua, referidos comumente como “povo da rua”, essas
personalidades geralmente estão ligadas a ideia da malandragem, sua versão
feminina seria a Pomba-gira. Pós esse breve resumo às entidades, busquei
entender a origem dessas contradições com relação à ordem hierárquica dos
guias dentro do terreiro, pois para alguns frequentadores, a superioridade do
Caboclo era óbvia, já que era essa figura que resolvia os problemas mais urgentes,
enquanto para outros os Vovôs (Preto-velhos) eram os mais fortes por serem os
mais velhos. Em entrevista com uma das lideranças, percebi que ambas as
entidades ocupavam um lugar que lhe era reservado por sua função, ao que
parece, cada um dos lados (lideranças e frequentadores) já tinha um categoria
própria de classificação.
É preciso levar em conta a diversidade dos atores envolvidos e as próprias
contradições, que não significam necessariamente que ambos não estejam
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falando da mesma coisa. É que por mais que essas entidades ocupem posições
contraditórias no imaginário das pessoas, ainda assim, serão continuamente
cultuadas. Posteriormente percebi que essa divergência conceitual apontava para
um aspecto importante, a distribuição do conhecimento no terreiro, onde as
explicações de mundo e do ethos umbandista deveriam ser dadas segundo o
mérito de cada um. Dificilmente, nos contextos das religiões afro o esquema
pergunta e resposta será o modo mais apropriado de coletar algumas
informações, a oralidade nesse sentido oferece o acesso a um tipo de
conhecimento que é expresso através de narrativas, de fábulas, ou através de
certos tipos de analogia que dão a possibilidade de um conhecimento espraiado e
capitular, cada sessão funciona como uma parte da formação geral dos
frequentadores e dos novos médiuns. “Nesse ambiente aprende-se observando,
sem questionar ou demonstrar uma excessiva curiosidade” (DA SILVA, 2000:44).
Em campo pude perceber que as relações entre membros e médiuns não se
limitavam somente aos cultos, as formalidades dentro e fora da casa
permaneciam vinculadas aos médiuns mesmo eles não estando com o “santo na
cabeça”, acontecia uma identificação da pessoa com a entidade que a possuía em
determinado momento.Outra constatação foi que a “posição política” que a mãe
de santo ocupava dentro do grupo era a chave de acesso a uma série de escalas de
aceitação da minha pesquisa, isso constituía um fator importante na construção
de uma interlocução e na própria formulação de uma classe de autoridade que
está baseada em uma experiência sensorial e subjetiva.
Para Bowman (1997), a questão da representação da subjetividade do
“outro” é a questão da representação da subjetividade de nós mesmos como
sujeitos cognoscentes, se no Iluminismo o pensador “intelectual”, sujeito
cognoscente, era um sujeito situado fora do mundo, era um observador externo,
isso traria uma triste consequência: a impossibilidade de auto-reflexão. Afinal, as
percepções passam não só pelo crivo da alteridade e das interações face a face,
mas também pelo nosso lugar de fala mediante aos fatos nativos.
A
intersubjetividade então, pode ser tomada como um espaço de tratamento entre
eu pesquisador e o outro pesquisado, construída e conquistada no trabalho de
campo ela designa a categorização não só de como o pesquisador vê, mas
também como os nativos enxergam o pesquisador, e essa categorização é
importante visto que constrói uma interlocução desde o imaginário do outro
também.
O chão de terra aproxima os corpos
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O corpo tem sido objeto de investigação da Grécia Antiga até a
contemporaneidade, seja para responder aos anseios da busca pelo que é o
homem ou pelo que essa matéria limite nomeada de corpo representaria ante a
mente ou ao pensamento. Entretanto, parece que devemos ao século XX uma
maior atenção às temáticas dele (i.e. do corpo), isso porque eminentes nomes
percorreram em suas teorias e análises a problemática da corporeidade. Na
literatura antropológica, obtemos de Marcel Mauss que as técnicas do corpo
serviriam os homens de maneiras distintas ao notar como o marchar das tropas
britânicas diferenciavam-se das marchas francesas. Posteriormente, outro
francês, Pierre Bourdieu, elege o corpo como atalho de conhecimento do mundo
através do habitus, termo que extrapolaria nossa maneira de perceber, julgar e
valorizar o mundo e conformaria a nossa forma de agir, corporal e materialmente.
E, por fim, Norbert Elias atribui aos gestos, gostos, práticas e maneiras a
formação da civilização ocidental e esse processo civilizatório pode ser vista
através da história desses corpos.
Porém, somente na década de 1970, com os trabalhos de Mary Douglas,
John Blacking, Paul Ekman, Judith Hanna, Andrew Strathern, entre outros, que
uma Antropologia do corpo começou a delinear-se como um campo de estudo
específico, contribuindo para a estabilidade contemporânea de uma Antropologia
da Saúde que se posiciona em contraste com as concepções corporais das ciências
ligadas à Biomedicina. Cabe ressalvar que o corpo no enfoque antropológico atual
não está destituído da noção de pessoa e de identidade étnica, e será essa
antropologia do corpo, que vai desconstruir e superarum dos pilares
fundamentais que sustentam a noção de corpo no mundo ocidental: que é a
dualidade natureza/cultura (Sarti,2010).
Le Breton (1992) escreve que pela corporeidade o homem faz do mundo
extensão da sua experiência, seja como emissor ou receptor o corpo produz
sentidos continuamente e assim insere o homem de forma ativa no interior de
dado espaço cultural, essa imersão em um campo simbólico propicia sua relação
com os outros. Exatamente por estar em fluxo com o ethos de um grupo que lhe
fornece certas formas de sensibilidade, gestualidade e percepções é que o homem
ordena sua relação com o mundo sempre permeável à compreensão. A partir
disso, proponho compreender possessão como um tipo de prática necessária à
Umbanda e que é socialmente modulada, posto que mesmo sendo vivida de
acordo com um estilo particular do indivíduo que a realiza, só adquire significado
dentro da simbologia do grupo que lhe confere suporte através de sua
cosmogonia, “não há nada de natural no gesto ou sensação” (LE BRETON,
1992:8). No que diz respeito à etiqueta corporal, Le Breton (1992) faz a ressalva
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que o aprendizado dessas formas recíprocas, em amplitude e variação, depende
muito pouco da educação formal. Na prática do meu campo, isso era percebido
através do processo de iniciação ao ritual que os novos médiuns se submetiam,
esse aspecto era atrativo pelas restrições claras da consulta ao público e pela
“demora” para começar a dar os passes. Esse processo de fazer atendimento ao
público carecia de um tempo prévio de preparação que podia variar de meses até
anos, segundo informou-me a mãe de Santo. Essa variável difere entre pessoa, e
depende até mesmo dos testes que as entidades fazem com suas matérias
(médiuns).
Conforme relata Jacqueline Britto Pólvora (1995:124) Esses novos médiuns
geralmente não falam e devem mostrar se corporalmente (com as mãos pra trás,
por exemplo,) como hierarquicamente inferiores. Esse tempo de preparação era
justificado pelas manifestações que essas novas realizavam. Segundo alguns
interlocutores, essas novas entidades necessitariam se firmarem; elas careciam de
uma espécie de lapidação, realizada por uma entidade ascendente do terreiro,
responsável por firmar o santo da cabeça daquele médium, ou seja, não era o
médium quem escolhe quais entidade vão habitar seu corpo, do contrário são as
entidades que aliadas a personalidade de seus burros (médiuns) decidiriam se
aquele seria ou não um novo integrante, e resultaria em um tipo novo de
performance, contrário a aparente desordenação, a ordem da incorporação serve
uma linha lógica mediante o poder dos guias. Ao analisar a possessão como uma
prática constitutiva de identidades, Márcio Goldman sugere que:
“Em suma, a possessão só pode ser fruto de um aprendizado, de
uma (re) educação, que começa quando se vai pela primeira vez a
um terreiro assistir alguma cerimônia (ou participar dela pela
primeira vez) e que finda com a feitura do santo, com a iniciação
ao culto dos Orixás” ( GOLDMAN, 1985:122).

Ora, se essa pedagogia se espreita por caminhos do merecimento
individual, de mesmo modo ela é dependente da aptidão do novo médium que
primeiro deveria aprender a tornar-se médium não só dentro, mas também fora
do terreiro, ser pai de santo vem acompanhado de grande poder e
responsabilidade que devem ser dosadas no terreiro etambém cotidianamente,
porque essas ações feitas mesmo fora do terreiro poderiam ser promotoras de
certa capacitação ou mesmo da inabilidade sobre a incorporação. Jacqueline
Britto Pólvora (1995) quando analisa o corpo no ritual de iniciação do Batuque no
Rio Grande do Sul, traça alguns pontos em comuns com a Umbanda. É que no
Batuque o sujeito que será um novo pai de santo sofrerá um processo de
construção, no seu corpo estariam impressos alguns sinais quando ele estivesse
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“apto”, e isso inclui uma série de coreografias cotidianas que percorrem a
hierarquia dos espaços e pessoas consagradas.
“Trata-se de atitudes como bater cabeça, quando o filho de santo
deita-se com o corpo estendido no chão e, com vários
movimentos consecutivos de vai-e-vem com a testa sobre o solo,
oferece sua cabeça (lugar do corpo onde o orixá protetor foi
assentado, consagrado), tanto o orixá da casa, como aos pais de
santo ou pessoas hierarquicamente superiores ao filho-de-santo.
Ou ainda, os inúmeros cumprimentos cotidianos que se beijam
as costas das mãos das pessoas, numa demonstração de carinho,
apreço e reverência ao santo ao irmão de santo e aos orixás
protetores deste. Se os rituais de aprontamento inscrevem-se no
e através do corpo, é este que demonstrará aos seus pares o ‘lugar
social’ de cada filho-de-santo” (PÓLVORA 1995:125).

Essas semelhanças entre ritual do Batuque e o terreiro de Umbanda
podem ser originadas dos processos constitutivos dos cultos afro-brasileiros
porque neles “o corpo, além de tudo, é o locus da atividade: é o espaço no qual a
entidade desce, ela depende desse espaço para se manifestar (...) o corpo é o
centro visível da ação divina, é a manifestação por excelência desta presença via
transe possessivo” (RODOLPHO, 1995:156). A noção de corpo nessa perspectiva
se concretiza por intermédio da incorporação, isso porque as posturas,
movimentos, manias de quando se está incorporado estão relacionados com
valores e princípios rituais próprios.
Aquilo que Mauss escreveu sobre o obrigatório vivido como espontâneo
faz referência ao nível social e pessoal e pode ser aplicado quanto a possessão,
pois aprender a incorporar não retira a veracidade e muito menos a
espontaneidade das ações dos sujeitos, viver a possessão é conviver com tantos
outros que compartilham de representações similares tanto gestuais como
sentimentais. Isso porque esse transe é contextualizado dentro de um rito (gira),
caracterizado por um espaço, pelas linguagens, tempo, objetos e sistemas de
comportamentos próprios. É adequada a abordagem que faz Peirano (2003), ao
analisar a significância do ritual ainda nos dias de hoje.
“Consideramos o ritual um fenômeno especial da sociedade, que
nos aponta e revela representações e valores de uma sociedade,
mas o ritual expande, ilumina e ressalta o que já é comum a um
determinado grupo. Como venho enfatizando, ao invés de nos
fixarmos nos critérios (ocidentais) de racionalidade,
procuraremos seguir critérios de criatividade e eficácia. Rituais
são bons para transmitir valores e conhecimentos e também
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próprios para resolver conflitos e reproduzir as relações sociais;
(PEIRANO 2003:08)”.

A possessão pode ser compreendida então como um repertório
relativamente definido (embora flexível) dentro desse ritual, esse repertório é
compartilhado e público e pode se enquadrar dentro de categorias cosmogônicas,
possuindo como elemento variável sempre a figura do médium que é suporte
para a possessão, e isso nos aponta para uma analise sobre esse habitus, que é o
produto da experiência biográfica individual, da experiência histórica coletiva e
da interação entre essas ambas. Esses indivíduos como sugere Bourdieu (1996),
são agentes à medida que atuam e que sabem que são dotados de um senso
prático, um sistema adquirido de preferências, de classificações, de percepção.
A incorporação serve de um momento de status experimentado pelo
indivíduo singularmente, mas obedece à hierarquia dentro do imaginário do
grupo. Gilberto Velho (1995) enfatiza que a crença em espíritos, transe,
mediunidade e possessão cria uma linguagem básica comum que atravessa toda a
sociedade brasileira, o ponto fundamental é perceber o significado que é
conferido pelos indivíduos e grupos a essas diferentes experiências que
chamamos de possessão, mediunidade ou transe. Essas não são redutíveis a
explicações lineares de causa e efeito.
“As experiências sociais devem ser entendidas não só como as
variáveis externas ao fenômeno religioso propriamente dito,
como a classe, a etnia, a origem regional, a ocupação, a trajetória
etc., mas também compreendidas como aquelas que definem e
demarcam a religião em si mesma como experiência
sociocultural particular e produtora de significados. Em outras
palavras, o transe, a possessão, a mediunidade criaram um
espaço social com valores culturais de conotação específica.
Obviamente não surgem do nada, de um vácuo absoluto. Estão
coladas a outras experiências que podem se articular ao que
chamamos de sistema cultural” (VELHO, 1991:125).

Se nossa existência está marcada com aquilo que vivenciamos
culturalmente, cabe então citar um ponto expoente de Alfred Shutz (1979). Ao
teorizar sobre meios pelos quais os indivíduos orientam-se em situações
cotidianas, o autor pontua que lançamos mão de nossos“estoques” de
experiências e, através desse processo que orienta apreensão e intersubjetividade,
Shutz considera que simplesmente nascemos num mundo de outros, o mundo de
nossa vida diária, o mundo jamais é o meu mundo privado, mas sim um mundo
intersubjetivo compartilhado por meus semelhantes. Através de seus cantos e
falas de amor pela natureza, a Umbanda coloca o individuo como agente
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responsável pela harmonia do cosmos espiritual, é ele quem deve compreender
que o seu corpo se realiza se é partilhado com o sagrado através de rituais.
Como expressou Shutz, nascemos num mundo historicamente dado que
existiu antes de nosso nascimento e que continuará a existir após nossa morte,
inserir o corpo nessa perspectiva da experimentação da realidade requer de nós
um conceito bourdiesiano de habitus para compreender esse modo em comum
dos homens viverem e se apresentarem através de seus corpos, pois, é dali que ele
exprime sua vida subjetiva e suas experiências, através de um espaço comum de
comunicação que denota o consentimento do eu e do outro, dentro desse
ambiente comum qualquer sujeito compartilha suas subjetividade.
O habitus não significa simplesmente um condicionamento, designa,
simultaneamente, um princípio de ação, compreende estruturas (disposições
interiorizadas duráveis) que podem ser ao mesmo tempo estruturantes
(geradores de práticas e representações). Na Umbanda é vivido sob a forma da
incorporação. É, então, na prática ritual que acontecem experiências
corporificadas que intensificam a experiência com o divino, a possessão assim
exemplificaria o que Merleau- Ponty escreve de meio convencional de expressão.
Csordas (2008) dedica um capítulo de uma de suas obras, buscando
compreender o corpo como um paradigma antropológico. Ao analisá-lo como
base existencial da cultura, ele o faz partindo dos conceitos de dois importantes
autores Merleau-Ponty e Pierre Bourdieu. É através das performances de certos
atos corporificados que Csordas sugere que as categorias centrais nas análises de
pré- objetivo20 e do habitus21são fundamentais para entender o corpo como
socialmente informado. Podemos considerar que o habitus partilhado através da
possessão se dá mediante a agência de alguns sujeitos que partem da premissa de
que somos todos médiuns, é a partir dessa auto-percepção que eles se
autoobjetificam como filiados a certos guias, os indivíduos a partir disso recriam
20

O conceito de pré-objetivo não denota uma instância pré-cultural, mas seria um espaço de
complementariedade ao foco objetivista do habitus onde a cultura é processada, essa abordagem
que fazPonty, colabora para pensar como a percepção pode ser uma habilidade de sentir. O préobjetivo de Merleau Ponty é utilizado no domínio da percepção, onde o ato da própria percepção
inicia no ato pré-objetivo e termina nos objetos. Assim o corpo estaria dentro de uma concepção
não dualista, indistinguindo a separação corpo/mente, sensação/ação/prática.
21

O habitus é utilizado como compreensão do domínio empírico da prática, entendendo o corpo
como socialmente informadogerador e unificador de todas as práticas.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

70

uma linguagem corporificada via manifestações físicas da presença de uma
entidade. A complexidade da análise dessas subjetividades enquadradas dentro
de sistema religioso-cultural se dá quando os sujeitos aprendem a sentir (cabe
pontuar que essa construção não retira da ação a espontaneidade da expressão).
Se nos cristãos carismáticos de Csordas os espíritos devem ser expulsos, na
Umbanda eles devem entrar preferencialmente firmar-se e permanecerem,
logicamente dentro de uma estrutura ritualística que antecede essa incorporação
como descrito. Assim como os espíritos expurgados dentro do culto norteamericano realizavam atos corporificados como sinal de sua partida, as pessoas
durante o transe nos terreiros de mesmo modo exteriorizam através de
gesticulações as manifestações do sagrado em si.
Por possessão tomamos não só a definição de que ela é um estado de
mudança radical que se dá por intermédio do transe, no qual o sujeito se
modifica e não reage mais no domínio do próprio corpo ou mente, mas a
entendemos também como forma particular de contato com o sobrenatural,
constituída do contraste entre dois momentos, o que antecede a incorporação, e a
própria possessão (Birman, 1985). Seja no Pentecostalismo, Candomblé ou na
Umbanda, onde os desdobramentos de personalidade estiverem presentes, a
incorporação ou possessão pode ser analisada como um momento de
singularização da pessoa, porque ela é esse espaço onde é criada uma
intersubjetividade entre a entidade e o burro (médium). A incorporação
entendidada como um somatório da personalidades entre médium e a própria
entidade nos leva a crer que existe o Orixá enquanto entidade geral, mas esse
Orixá que nasce com o iniciado é um Orixá especifico (LEAL, 2001:148) e isso nos
aponta para a variedade das incorporações de uma mesma entidade.
Como escreveu Patrícia Birman (ibdem), a Umbanda encara a possessão
como algo benéfico e, ao invés de exorcizar as entidades sobrenaturais, tal
religião convive com elas. O corpo “lá” não só entra em contato com o divino,
mas também o abriga durante a possessão, fazendo assim certa preservação de
identidades históricas vivificadas através de sua cosmologia e de seus cantos,
danças e rezas. O termo possessão carrega certa áurea de mistério, seus efeitos
são tão familiares a nossa cultura que não há nada absurdo em acreditar e temer
o feitiço que a possessão pode oferecer, mas que ainda assim provoca certos
olhares espantados e fascinados frente ao tema. “Porque no universo imaginativo
brasileiro é inevitável o amedrontamento ao ver uma pessoa que vira outra”
(BIRMAN, 1985:9).
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Considerações finais
Como prescrito no título desse texto, são entre as sessões umbandistas e
ao som de cantos ininterruptos que se formalizam a corporificações de
experiências com sagrado, vivido por alguns sujeitos através da possessão. Assistir
a tais experiências tempera o trabalho de campo afetando também a
subjetividade do pesquisador, que deve se desfazer da suposta “magia”, como
sugere Gonçalves (2001), que lhe conferiria a capacidade de fazer desaparecer as
relações que ele estabelece em campo, discordar disso é colocar em cena o mito
do pesquisador de campo semicamaleão como ironiza Geertz (2013), por isso, não
há conclusão que sancione o quanto tudo no religioso nos toca, exigindo de nós
profundo respeito e sensibilidade teórica para não traduzir excessos. Por isso o
trabalho de campo é fundamental para compreensão da possessão, que serve de
matéria a tantas áreas, mas queaponta neste trabalho algo que vá além de uma
paradoxo da hierarquia social e religiosa dos membros, e aproxima-se da
expressão compartilhada em um espaço comum como procurei demonstrar; e um
culto de possessão serve de um paradigma que tensiona-se entre um e os
múltiplos, e lida diretamente com as subjetividades de onde portanto, emergem
intersubjetividades em um espaço vivenciado através dos rituais.
Compreender o corpo na perspectiva umbandista é buscar refletir sobre a
possessão dentro desse ethos, há razões para crer como Shutz, que na vida
cotidiana idealizamos, imaginamos e estamos cercados por certo fluxo de
experiência que nos permite ter acesso a uma série de sensações e pensamentos,
que não estão deslocados do continuo e dinâmico mundo. O corpo não é só
biológico, é religioso, linguístico, histórico, cognitivo, emocional.
Enquanto religioso, o corpo é refeito através de técnicas especificas e
entendidas através de uma religião que não expulsa de seu terreiro pessoas de
diferentes crenças, pelo contrário, seu altar é de todos os santos possíveis. Creio
ter esboçado a importância da possessão como construtora dessa subjetividade
expressada através do corpo, um corpo que acontece e torna-se sede de
ordenação dentro da Umbanda, através de uma memória cultural revivida e (re)
incorporada, por isso a abordagem antropológica é relevante, pois faz refletir a
cerca das experiências de nós e dos outros, espero, como DaMatta sugere, que a
proposta desse trabalho tenha sido alcançada, afinal, “Apesar das diferenças e por
causa delas, nós sempre nos reconhecemos nos outros” (DAMATTA,1987:24), e
isso parece-me ser a mais emérita das atitudes.
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2- Sessão Corpo
2.1 Vidas experimentais: relações entre humanos e animais no
biotério
José Adailton Santos22
Resumo: O presente projeto tem como objetivo estudar as práticas relativas ao
uso de roedores em pesquisa e revelar o recôndito e pouco explorado mundo do
biotério, sua dinâmica, seus habitantes e frequentadores. Esta investigação visa
“abrir a caixa preta” do uso dos roedores, em especial camundongos, como
modelos experimentais. Isso envolve atentar para os modos como os animais são
adquiridos, (re)produzidos e cuidados.
Palavras-chave: Relação Humanos-Animais. Prática Científica. Antropologia Da
Ciência.
Introdução
O presente projeto tem como objetivo estudar as práticas relativas ao uso
de roedores em pesquisa. Alinhado aos estudos de cultura material do laboratório
e da infraestrutura de pesquisa, esta investigação visa “abrir a caixa preta” do uso
dos roedores, em especial camundongos, como modelos experimentais. Isso
envolve atentar para os modos como os animais são adquiridos, (re)produzidos e
cuidados. Além disso, será considerado o modo como são estabelecidas as
relações entre técnicos e os animais. As entrevistas realizadas com os
funcionários em atividade no biotério enfocaram os seguintes tópicos: trajetórias
pessoais e de trabalho, formas de aprendizado formais e informais de manuseio
de animais, rotinas de atividades, expectativas. O objetivo é nos aproximarmos do
campo de prática dos funcionários a fim de compreendermos os significados que
esta possui para ele.
Enfim, o projeto pretende revelar o recôndito e pouco explorado mundo
do biotério, sua dinâmica, seus habitantes e frequentadores. Afinal, se os
roedores representam cerca de oitenta por cento dos animais utilizados em
pesquisa biomédica, é preciso que eles deixem a zona sombreada em que se
encontram e passem também a protagonizar as narrativas sobre ciência ao se

1 Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e Bolsista UFBA/FAPESB
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revelar a complexidade e seu enredamento com uma série de outras instâncias do
laboratório e suas relações com os técnicos. O trabalho destes, aliás, também
carece de mais visibilidade nos estudos de ciência.
Para dar conta das várias práticas relativa ao uso de roedores, em especial
camundongos, em pesquisa, foi realizada entrevistas com técnicos, veterinários,
biólogos e coordenadores, enfocando as atividades que se desenvolvem em um
biotério pertencente a um grande centro de pesquisa na área de biomedicina,
Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz – Fiocruz/Bahia. O centro conta com uma
série de laboratórios e sedia dois cursos de pós-graduação. À exceção do
laboratório de epidemiologia, todos os demais recorrem ao biotério para obter os
animais utilizados em seus experimentos. O biotério se insere também no
conceito de plataformas que Teixeira et al. (2015) definiu como espaços de
experimentação que visa acelerar o processamento de dados, assegurar o acesso a
instrumentações complexas e reduzir custos. O biotério está situado em um
prédio independente, tem uma equipe de técnicos e (re)produz os seus próprios
camundongos, ratos e hamsters, estes dois últimos em menor quantidade.
Metodologicamente o trabalho constituiu pesquisa qualitativa centrada na
gravação de entrevistas semi-estruturadas. Uma vez que interessa caracterizar as
atividades de pesquisa envolvendo uso de animais e as relações entre humanos e
animais neste âmbito de prática, a pesquisa privilegiará o lócus mesmo em que
tais atividades e relações se desenvolvem: o biotério. O número de entrevistados
será, de acordo com a estimativa, de vinte pessoas, todas com atividade no
biotério. O projeto visa caracterizar as relações estabelecidas entre os técnicos e
os animais. Por fim, temos a análise do processo de aprendizado de manuseio de
animais.
Atores e coisas – novas perspectivas para as Ciências Sociais
Para tratar desse tema proponho a utilização do termo coisa de Ingold em
substituição à noção de objeto, bem como a substituição da dicotomia
sujeito/objeto pela noção de ator de Bruno Latour para lidar com a análise da
pesquisa realizada no biotério. Semelhante ponto de vista foi utilizado por
Viveiros de Castro ao abordar o perspectivismo ameríndio, que considera os não
humanos como sujeitos ou agentes.
O objetivo de Ingold (2012) é derrubar o modelo hilemórfico, proposto por
Aristóteles, que considera que é preciso juntar forma (morphé) e matéria (Hyle)
para criar algo, e substituí-lo por uma ontologia que dê primazia aos processos de
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formação, aos fluxos e as transformações dos materiais. Pois compreende que o
mundo em que habitamos é composto por coisas e não por objetos. O
pensamento ocidental, arraigado no modelo hilemórfico, passou a ver a forma
como algo imposto por um agente com um determinado fim sobre uma matéria
passiva.
Na sua concepção, a palavra vida é entendida enquanto capacidade
geradora do campo englobante de relações dentro do qual as formas surgem e são
mantidas no lugar, e defende que o foco nos processos vitais exige que
abordemos não a materialidade enquanto tal, mas os fluxos de materiais. Assim, o
movimento por esses caminhos é criativo, uma reunião improvisada com
processos formativos. Além disso, mostra que os caminhos ou trajetórias através
dos quais a prática improvisativa se desenrola são linhas ao longo das quais as
coisas são continuamente formadas.
Para tratar da distinção entre objetos e coisas ele utiliza o exemplo de uma
sala que sem seus objetos seria praticamente inabitável. Só podemos realizar as
atividades quotidianas se o ambiente estiver repleto de objetos. E como sugere o
psicólogo James Gibson, a cadeira convida e permite sentar; a caneta, escrever e
os óculos, enxergar. Gibson estendeu seu argumento do espaço interior de um
cômodo para o ambiente de modo geral, dizendo que a mobília da terra é o que a
torna habitável.
Ingold questiona que se saírmos da sala e nos depararmos com uma mata,
ela estaria repleta de objetos? E uma árvore seria um objeto?
Ele considera que os insetos que vivem na casca da árvore, a própria casca
e o pássaro que lá constrói seu ninho e o vento que balança seus galhos e folhas
pertencem à árvore. Por isso, ele conclui que a árvore não é um objeto, mas um
certo agregado de fios vitais, uma coisa. “Assim como a árvore que responde
através de seus movimentos às correntes de vento é umaárvore-no-ar, a pedra
que rola levada pela corrente do rio é uma pedra-na-água” (INGOLD, 2012). Nesse
sentido, ele segue o argumento de Heidegger, que considera a coisa um
acontecer, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam.
A coisa tem o caráter de um nó, cujos fios constituintes deixam rastros e
são capturados por outros fios noutros nós. As coisas vazam e cada participante
segue um modo de vida particular. “Observar as nuvens, eu diria, não é ver a
mobília do céu, mas vislumbrar o céu-em-formação, nunca o mesmo entre um
momento e outro” (INGOLD, 2012).
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Para ele o que vale para coisas que crescem com pouca ou nenhuma
intervenção humana também se aplica a estruturas mais artificiais, como uma
casa. Pois, assim como o arquiteto AlvaroSiza constatou, a casa real nunca fica
pronta e exige de seus moradores um esforço contínuo. Ela é uma reunião de
vidas, pois a água das chuvas pinga através do telhado, os fungos ameaçam
decompor a madeira e as canaletas estão cheias de folhas. Habitá-la é juntar-se a
reunião e ao processo de formação, assim experimentamos a casa como uma
coisa (INGOLD, 2012).
Para Latour (2012), é necessário redefinir a noção de social e capacitá-lo a
rastrear conexões novamente. Assim, ele apresenta duas abordagens que foram
adotadas, a primeira é a sociologia da crítica e a segunda é a sociologia de
associações. A primeira postula a existência de um tipo específico de fenômeno
chamado por vários nomes (sociedade, ordem social, prática social, dimensão
social ou estrutura social), a outra abordagem afirma que não há nada de
específico na ordem social e que a sociedade deveria ser vista como um dos
muitos elementos de ligação que circulam por estreitos canais. Ele se posiciona
claramente a favor da segunda abordagem e propõe redefinir a sociologia como a
busca de associações, pois o social não está limitado aos humanos e às sociedades
modernas.
Segundo essa visão, o direito pode explicar alguns traços que faz uma
associação durar mais e estender-se por um espaço maior. A religião pode ligar
entidades que não fazem parte da ordem social. E as organizações pode dar um
significado muito prático ao que significa estar dentro de uma rede maior de
negócios.
Algumas orientações devem ser seguidas, dentre elas, considerar que os
não humanos precisam ser atores, o que deve ser associado se modifica quando se
inserem novos atores e o mais importante é descobrir novas instituições,
procedimentos e conceitos capazes de coletar e reagrupar o social.
Assim, todos os elementos heterogêneos precisam ser reunidos de novo em uma
dada circunstância e a cada instância precisamos reformular nossas concepções
daquilo que estava associado, pois a definição anterior se torna irrelevante
(LATOUR 2012). É preciso seguir os atores e devolver-lhes a capacidade de
elaborar suas próprias teorias sobre a constituição do social. “Este é o motivo pelo
qual definirei o social, não como um domínio especial, uma esfera exclusiva ou
um objeto particular, mas apenas como um movimento peculiar de reassociação e
reagregação”. Latour (2012).
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A teoria ator-rede busca descrever as interações entre pessoas e objetos,
entendendo que a agência encontra-se distribuída por todos os elementos que
estão conectados num campo de ação.
Viveiros de Castro (2002) em seu trabalho sobre o perspectivismo ameríndio
afirma que o mundo é apreendido por diferentes pontos de vista pelos diversos
sujeitos, humanos e não-humanos, que habitam o mundo. No entanto, essa ideia
não se assemelha ao conceito de relativismo, que a princípio pode sugerir.
No mito a diferença entre os pontos de vista é anulada, pois cada espécie
aparece para a outra como humana, mas age como sua natureza distintiva
(animal, planta ou espírito). “A condição original comum aos humanos e animais
não é a animalidade, mas a humanidade” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002).
Humanidade entendida como condição, ou seja, como ideal moral. Portanto, esta
afirmação contraria a concepção ocidental que vê a humanidade erguida sobre
alicerces animais.
O xamanismo visa tomar o ponto de vista de um outro sujeito ou agente,
assim, cada evento é interpretado como uma ação intencional de algum agente.
Os xamãs por adotarem o ponto de vista dos não humanos são considerados
diplomatas, pois são capazes de assumir o papel de interlocutores no diálogo
transespecífico. Neste sentido, trata-se de uma forma de conhecimento diferente
da epistemologia ocidental, pois, esta visa a objetivação, enquanto que o
xamanismo visa a subjetivação. Todo ser que possui um ponto de vista é um
sujeito. Por isso ele afirma que a humanidade é a forma geral do sujeito.
O biotério e seus habitantes
O biotério é o local onde os animais são (re)produzidos, cuidados e
utilizados em experimentos pelos pesquisadores. O biotério está situado em um
prédio independente, tem uma equipe de técnicos e (re)produz os seus próprios
camundongos, ratos e hamsters, estes dois últimos em menor quantidade. Os
animais habitam duas alas, a primeira, os abriga desde o nascimento até o
momento em que seus préstimos são requisitados na pesquisa. Na outra vivem os
animais que já ingressaram efetivamente em algum experimento. É nesta última
que os procedimentos e testes com animais são realizados. Nas salas é realizado
um rigoroso controle de qualidade como a esterilização dos materiais, verificação
do ambiente e do funcionamento acoplado.
O biotério possui um sistema de desligamento automático para que os
animais tenham o princípio do claro e do escuro, por isso, às 7h da manhã as
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luzes são acesas e às 19h são desligadas. Os animais obesos são alimentados com
uma ração especial que possui mais gordura na sua composição.
Os funcionários que trabalham no biotério são divididos em concursados e
terceirizados. Os concursados atuam como veterinário, biólogo ou no setor de
coordenação. Eles acompanham a transferência dos animais para os
pesquisadores, realizam exames, acompanham o desmame e são responsáveis
pela parte de reprodução. Além disso, é realizado o controle sanitário dos animais
e do ambiente para detectar possíveis contaminações e controlar as variáveis que
pode interferir na saúde do animal. Então é realizada a verificação de variáveis
como a temperatura, a luz, a umidade, a esterilização dos materiais e o controle
genético.
Todos esses procedimentos são realizados no próprio biotério com exceção
apenas do controle genético que é realizado em outro laboratório. Cabe à equipe
de técnicos cuidar de todos os aspectos da vida dos animais que podem interferir
em seu bem estar e, consequentemente, nos resultados da pesquisa. Então, nesses
termos devemos pensar as variáveis tanto como coisas, pois elas formam um
certo agregado de fios vitais que leva à um processo de formação (INGOLD, 2012),
ou seja, qualquer mudança pode levar à alterações, bem como podemos pensá-las
como atores, pois a agência encontra-se distribuída por todos os elementos que
estão conectados no campo de ação (LATOUR, 2012). O biólogo Valdir que
trabalha no biotério diz que a mudança da maravalha pode atrapalhar na
reprodução do animal, pois a maravalha feita com outro tipo de madeira,
diferente daquele usada anteriormente, mesmo esterilizada, pode emitir
ferormônio ou ela pode ter sido tratada com algum produto para evitar
contaminação por fungo, então o animal sente a diferença e isso interfere no seu
bem estar. Outro ponto importante é a temperatura das salas que deve ser
mantida entre 20º e 22º, que é a temperatura ideal para os animais.
Já os técnicos terceirizados atuam nos setores de higienização, criação e
experimentação. Para ingressar como técnico no biotério a pessoa passa por um
processo seletivo e entrevista. Geralmente os técnicos iniciam seu trabalho no
biotério no setor de higienização, onde é feita a limpeza das caixas dos animais,
depois podem passar para o setor de criação e/ou experimentação, onde passam a
ter contato direto com os animais. Para trabalhar diretamente com os animais é
necessário passar por um treinamento ou pelo curso de manuseio de animais de
laboratório.
As matrizes que são animais livres de patógenos específicos, também
conhecidos pela sigla SPF (SpecificPathogenFree), são importadas do The Jackson
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Laboratory nos Estados Unidos. O laboratório importa linhagens de
camundongos geneticamente definidas e essas matrizes são utilizadas para
reprodução. Elas são transportadas de avião em caixas com filtro que retém todo
tipo de micro-organismos e vírus, além disso, é colocado um nutriente pastoso
que serve de comida e bebida. Normalmente quando os animais chegam ao
biotério eles estão muito estressados por causa da viagem, então o técnico precisa
aguardar o animal se acalmar para depois fazer a troca do microisolador, pois se
esse procedimento for realizado com o animal estressado isso pode trazer risco
para o técnico porque o animal pode mordê-lo e também porque o estresse
interfere no bem estar do animal. As caixas ou microisoladores, onde os animais
são colocados, geralmente possuem 30cm de comprimento, 20cm de largura e
13cm de altura, elas são acopladas a uma estante que promove a troca do ar e
protege os animais do contato externo. Cada caixa comporta no máximo cinco
animais.
Quando alguma instituição brasileira solicita matrizes para o biotério, ele
pode doar no máximo cinco matrizes, quantidade permitida por lei, cabendo à
instituição arcar apenas com o custo do transporte. Cada matriz é composta por
um macho e uma fêmea. As matrizes que veem dos Estados Unidos são
substituídas por outras da mesma linhagem após uma análise dos dados
reprodutivos que são anotados nas fichas dos animais e posteriormente colocados
em uma planilha. Os animais que possuem mais semelhanças com as
características da linhagem são escolhidos para substituírem as matrizes.
É realizado também um teste genético para identificar se o animal está
com alguma mutação, pois algumas mutações não são visíveis a olho nú. O teste
genético bem como o controle sanitário é realizado através do processo de
amostragem, ou seja, não é necessário que seja realizado em todos os animais.
Esses procedimentos são realizados pelo veterinário e pelo biólogo.
Os técnicos quando iniciam suas atividades no setor de higienização ficam
encarregados de realizar a limpeza das caixas sujas que saem dos setores de
criação e experimentação. A limpeza consiste em retirar a maravalha (aparas de
madeira) suja do microisolador, retirar o bebedouro, colocar as caixas na
máquina para higienizar e depois na autoclave, que é o equipamento que realiza a
esterilização. A esterilização pelo vapor saturado sob pressão, realizado em
autoclaves, destrói microrganismo pela ação combinada da temperatura, pressão
e umidade que promovem a termocoagulação e a desnaturação das proteínas.
Após esse processo as caixas são novamente preparadas com maravalha, ração e
bebedouro com água para serem novamente utilizadas. Então o trabalho na
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higienização se resume em limpar as caixas sujas e passar as caixas limpas para as
salas de criação e experimentação.
Nesse setor os funcionários não possuem contato com os animais.
Valdir, biólogo da instituição, explicou que antes da modernização os
funcionários que não serviam em outros setores eram mandados para o biotério.
Agora a situação é muito diferente, se a pessoa não der certo no biotério vai para
outro setor. Pois para passar para o setor de criação e experimentação é
necessário passar por um treinamento com uma pessoa do setor ou pelo curso de
manipulação de animais de laboratório. Nesse período o profissional aprende a
manipular os animais, pois o cuidado com o animal é essencial e se caso a pessoa
que for manipular o animal estiver estressada isso irá interferir no bem estar do
animal (PAIVA, MAFFILI e SANTOS, 2005). No início a maioria fica com medo e
receio de pegar no animal, mas com o tempo vai se acostumando. Esse é um
período de estranhamento tanto para o técnico quanto para os animais.
No corredor de distribuição, que fica entre a sala de criação e de
experimentação, trabalha Daniel. Ele é responsável por passar os materiais para
as salas e pegar as caixas com os animais da criação e levá-los para a
experimentação. Os técnicos que trabalham na criação e na experimentação
passam toda semana uma lista com os materiais e as devidas quantidades para
que ele possa providenciar. Além disso, quando os animais saem da criação para a
experimentação ele é responsável por fazer a troca desses animais de uma caixa
para outra. Essa troca de caixa ocorre para evitar que haja qualquer tipo de
contaminação, tanto para o ambiente quanto para os animais. Então, sempre que
algum animal sai da sala de criação ele não pode mais retornar e quando ele é
transferido para outro ambiente é necessário colocá-lo em um novo
microisolador com ração e água.
A sala da criação é o setor onde é realizado tanto a reprodução quanto a
criação dos animais que serão utilizados nas pesquisas e experimentos. Para
entrar nessa sala todos os funcionários, ou seja, técnicos, biólogos ou veterinários,
precisam passar por um “rito de passagem”. Para ter acesso à sala de criação a
pessoa entra numa antessala em que no primeiro cômodo o funcionário tira as
roupas e acessórios e coloca num armário, no segundo a pessoa toma banho e no
terceiro tem que vestir uma roupa esterilizada e só após esse processo é que o
funcionário pode entrar na sala de criação. O banho tem uma dupla função,
proteger os animais de contaminação e reforçar o cuidado que as pessoas têm que
ter com o animal. Simone que trabalha no setor adverte que se precisar entrar
dez vezes na criação, ela precisa tomar dez banhos e vestir a roupa esterilizada.
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Na criação é realizada a troca das caixas dos animais uma vez por semana,
mas quando têm animais diabéticos a troca é realizada duas vezes na semana, na
segunda-feira e na quinta-feira, porque eles bebem muita água e urinam bastante,
segundo Simone. Além disso, quando a fêmea reproduz é preciso anotar em uma
ficha a quantidade de filhotes. Os animais são identificados com uma ficha que
contém dados como a data de nascimento, data do desmame e o prazo que os
animais ficarão na experimentação. Depois do desmame, que ocorre após 21 dias,
os animais são transferidos para outra sala e ficam lá até crescer, ganhar peso e
chegar a idade ideal para a pesquisa. A idade que normalmente os pesquisadores
trabalham é de 6 a 8 semanas.
Os animais são separados conforme o sexo e colocados na caixa após o
desmame, ou seja, os machos são colocados numa caixa, respeitando a
quantidade de cinco por caixa, e as fêmeas ficam em outra. Esse procedimento é
realizado para evitar que os animais se reproduzam e para evitar canibalismo.
Somente as matrizes ficam juntas, mas no caso dos hamsters o macho só
permanece com a fêmea até o acasalamento e depois ele é colocado em outra
caixa.
Todas essas informações são passadas para a coordenação do biotério e caso o
animal apresente alguma modificação em seu estado físico ele é enviado para
realização de exame para descobrir a causa. Para proporcionar alguma diversão
aos animais, um equipamento lúdico é colocado em todas as caixas. São pequenos
iglus, com três entradas, confeccionadas em um material vermelho transparente.
Para os animais que não conseguem enxergar a cor vermelha, o iglu é escuro, o
que faz com que eles se sintam protegidos e não observados quando entram nele.
Então, essa rede de materiais heterogêneos compõem o social (LAW, 2014).
Cada funcionário é responsável por uma sala em que ficam abrigados até
500 animais. Em geral, há mais animais pertencentes a diferentes linhagens em
uma sala, portanto, o técnico precisa lavar as mãos e trocar de luva para realizar a
troca das caixas dos animais a cada vez que lida com uma linhagem distinta.
A reprodução dos animais é realizada conforme a demanda dos pesquisadores,
caso contrário a reprodução da linhagem não é realizada. Os pesquisadores
solicitam os animais para sua pesquisa e a criação transfere a quantidade
autorizada para a experimentação. Neste momento é dada baixa no computador e
o pesquisador recebe um e-mail confirmando a liberação dos animais. Esse
procedimento é realizado para evitar a utilização de grande quantidade de
animais que era realizada antes da implementação do controle de cotas e da
promulgação da lei 11.794 (BRASIL, 2008) que estabeleceu, dentre outras
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diretrizes, a implementação das CEUA’s (Comissões de Ética no Uso de Animais)
como condição indispensável para o credenciamento das instituições.
Para adquirir mais animais o pesquisador precisa solicitar renovação ou
elaborar um novo projeto. Com isso, a quantidade de animais utilizados nas
pesquisas foi reduzida sem, no entanto, afetar a produção científica. Depois da
modernização do biotério houve uma redução significativa do número de animais
utilizados nas pesquisas. Nesse processo foram realizados investimentos na
aquisição de estantes climatizadas, importação de novas matrizes (animais livres
de patógenos específicos), elaboração de um banco de dados para controle dos
animais utilizados nas pesquisas e fiscalização da CEUA. Portanto, esses
processos corroboram com as transformações que ocorreram na pesquisa em
biomedicina e que provocou mudanças tecnocientíficas e nas práticas socioorganizacionais, conforme nos mostra Teixeira (2015).
Alguns pesquisadores preferem para as suas pesquisas as fêmeas por conta
das brigas e porque elas têm mais variação hormonal, por isso agora tem muito
mais fêmeas do que machos no biotério, mas antes tinha muito mais machos. No
entanto, a escolha depende muito do projeto de pesquisa, tem pesquisa que
trabalha só com macho, outros só com fêmeas e outros que trabalham com os
dois.
O setor de experimentação é o local onde os animais são utilizados nos
experimentos pelos pesquisadores. Os ruídos e barulhos devem ser evitados, pois
podem causar estresse nos animais e afetar os experimentos. Neste ponto, a
influência do ambiente externo pode ser diretamente sentida na obtenção dos
resultados dos experimentos e a postura dos pesquisadores é fundamental para a
manutenção da ordem ou desordem do laboratório (SÁ; MEDEIROS;
SCHIRMANN, 2011).
O técnico neste setor realiza a transferência dos animais das caixas que
estão sujas para as caixas novas e esterilizadas, recebe do funcionário do corredor
de distribuição os materiais que serão utilizados e auxilia os estudantes nos
experimentos. Os animais são identificados com uma ficha contendo dados como
a data de nascimento, data do desmame e o prazo que os animais ficarão na
experimentação. Caso passe do prazo ou o animal fique ferido por causa de
alguma briga com outro animal, a coordenadora deve ser comunicada para
avaliar o animal e comunicar o pesquisador responsável pelo experimento. Se o
animal passar por cirurgia ele ficará em uma caixa separada dos outros animais,
caso o procedimento esteja estipulado na pesquisa, pois cada caixa tem a
capacidade de comportar até cinco animais. Depois que o animal se recupera da
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cirurgia ele é colocado junto com outros. Camundongos e ratos são mais
utilizados para esse procedimento.
Além disso, o técnico responsável realiza a troca dos bebedouros e faz a limpeza
do freezer onde ficam os animais mortos que serão coletados. Ele troca as caixas
dos animais infectados com leptospirose que ficam separados, pois as caixas
devem passar por um cuidadoso processo de retirada e depois elas são ensacadas
para em seguida ir para a autoclave antes de ser lavada. Realiza a limpeza tanto
das estantes ventiladas onde ficam os animais quanto dos armários. Alguns
pesquisadores solicitam sua ajuda para realizar os experimentos ou sacrificar os
animais. A pior parte para a maioria dos funcionários é a hora da eutanásia,
quando tem que colocá-lo na câmara de CO². O animal é colocado na câmara e o
CO² é acionado bem fraco para anestesiar e depois que o animal desmaia o CO² é
aumentado. Esse procedimento é realizado para diminuir o sofrimento do
animal.
Os técnicos que trabalham em contato com os animais percebem a
diferença de comportamento entre as espécies de animais e linhagens, bem como
a diferença entre os sexos. Silvanete, que trabalha há sete anos no biotério, revela
que os camundongos machos são mais agitados e mais agressivos, enquanto que
dos ratos, as fêmeas é que são mais agressivas. Outra característica presente nos
relatos dos técnicos do biotério é quanto à questão dos animais percebem quando
a pessoa que vai manipulá-los está nervosa ou com medo e que é preciso ter
confiança para pegá-los. Quando uma pessoa tenta pegar o rato pela cauda com
medo, eles percebem, se debatem e fazem menção de morder. Cristovão prefere
pegar os ratos e ramsters pelas costas, mas os camundongos ele pega com uma
pinça porque eles são pequenos e mordem mais.
Para ele a hora de realizar a eutanásia é considerada a parte mais difícil de
seu trabalho, pois o convívio diário acaba estreitando os laços com o animal.
Quando tinha muitos ratos que passaram do prazo e não tinham sido utilizados
ele preferiu aconselhar a coordenadora para que os animais fossem doados ao
invés de serem sacrificados, então os ratos foram doados para o Ibama. O
convívio com os animais na infância é considerado muito importante para a
adaptação ao trabalho no biotério, pois na opinião dos técnicos quem não possui
intimidade com animais tem mais dificuldade de manuseá-los.
Uma história curiosa foi contada por Petros, técnico que trabalha na
experimentação. Ele revelou que dentro da caixa dos animais é colocado um
papel toalha, pois eles rasgam o papel e juntamente com a maravalha fazem uma
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espécie de casinha. Assim que os ramsters são colocados na caixa, eles colocam a
maravalha numa bolsa no canto da boca e levam para um canto na caixa e
começam a construir. Na hora da construção da casinha ele verifica que os
animais se divertem e ficam mais alegres. O animal que fica sozinho na caixa fica
triste, pois este constrói sua casinha perto do bebedouro e passam a maior parte
do tempo dentro dela, saindo apenas para comer. Essa bolsa que fica no canto da
boca dos ramsters serve também para guardar comida.
Além disso, ele identifica que os animais dormem a maior parte do dia e
mesmo tendo algumas brigas na hora de dormir eles ficam juntinhos. O convívio
com os animais serviu para ele aprender muito sobre união, assim, ele chama a
atenção para a forma como os animais se uniam para fazer a casinha. Além disso,
ele destaca a forma que as fêmeas defendem seus filhotes colocando-os dentro da
bolsa dentro da boca e quando elas acham que os filhotes não estão mais em
perigo elas retiram. Elas se sentiam acuadas e nervosas na hora da troca e por isso
escondiam os filhotes. Portanto, é necessário ter bastante cuidado na hora de
pegar os filhotes e a ramster para realizar a troca de caixa.
O técnico Anfilófio, que trabalhava no setor de criação do biotério,
reproduzindo camundongos, durante seis anos, teve problema de asma por causa
do pelo dos animais e foi transferido para outro setor. Atualmente ele se encontra
no setor de criação de caramujos, chamado moluscário. Nesse setor é realizada a
produção e acompanhamento dos pesquisadores na pesquisa da esquistossomose.
Bem, no entanto, esse é um outro setor e por isso vamos ficando por aqui.
Conclusão
O trabalho mostrou como novas abordagens na área das Ciências Sociais
ampliam o nosso entendimento sobre os humanos, estendendo a noção de ator
aos não humanos, pois os não humanos precisam ser atores. Portanto, o que deve
ser associado se modifica quando se inserem novos atores e o mais importante é
descobrir novas instituições, procedimentos e conceitos capazes de coletar e
reagrupar o social. Compreendendo que o mundo em que habitamos é composto
por coisas e não por objetos, pois a coisa tem o caráter de um nó, cujos fios
constituintes deixam rastros e são capturados por outros fios noutros nós.
Portanto, as coisas vazam e cada participante segue um modo de vida particular.
A pesquisa revelou o recôndito mundo do biotério e seus habitantes, atentando
para os modos como os animais são adquiridos, (re)produzidos e cuidados.
Levando em conta o modo como são estabelecidas as relações entre técnicos e
animais, formas de aprendizado de manuseio de animais e rotinas de atividades.
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2 - Sessão Corpo
2.2 “Aqui todo mundo é igual”: percepções sobre identidade e estigma
em uma instituição de apoio a pessoas que convivem com HIV/AIDS
em Juiz de Fora/MG23
Kíssila Teixeira Mendes24
Luiza Mattheis25
Victor Cezar Rodrigues26
Resumo:O presente estudo tem caráter etnográfico e qualitativo e foi elaborado
a partir do trabalho em campo realizado no Grupo Casa, instituição de apoio a
pessoas que convivem com HIV/AIDS na cidade de Juiz de Fora, entre abril de
2014 a junho de 2014. O não falar sobre a doença em um local onde todos são
unidos pelo diagnóstico do HIV, identificado na observação, atentou para a
necessidade de investigação. Assim, a partir da história da vida de três mulheres
que frequentam regularmente a instituição podemos identificar conflitos na
identidade do eu provocadas pelo estigma do HIV a partir da ambivalência dos
discursos ali encontrados.
Palavras Chave: HIV/AIDS. Estigma. Identidades. Institucionalização.
Introdução
A presente pesquisa é um estudo etnográfico de caráter qualitativo
realizado em uma instituição de apoio biopsicossocial de pessoas que vivem e
convivem com vírus HIV/Aids entre abril e junho de 2014. Tem como objeto as
representações sociais e pessoais a respeito da doença a partir da história de vida
de três mulheres que frequentam o Grupo Casa, bem como compreender o papel
da institucionalização da doença para essas mulheres. A escolha pelo
conhecimento mais profundo das relações familiares e pessoais de mulheres se
deu não somente por estas representarem maior parte do grupo atendido pela
instituição, mas também pelo impacto do diagnóstico em suas teias relacionais,
como será demonstrado ao longo do trabalho.
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Segundo Silva e Vargens (2009), pesquisas de 2005 indicam para a redução
em razão do sexo, para uma quase igualdade (1,5 homens para uma mulher) que
apontam para a vulnerabilidade da mulher em contrair o vírus oriunda de
características políticas, econômicas e socioculturais. A assimetria nos papéis
sociais entre homens e mulheres aponta para uma necessidade não só de
estratégias preventivas especificas para a mulher, mas no envolvimento do
homem como agente de mudança, além do trabalho do empoderamento das
mulheres, sobretudo a respeito de sua sexualidade.
O trabalho foi dividido em quatro tópicos: metodologia, onde serão
explicados os métodos utilizados na concepção da pesquisa; a instituição, onde
serão passadas informações e um breve histórico sobre o Grupo Casa, a
instituição pesquisada; e dois tópicos subsequentes que trabalham as histórias
encontradas e os discursos articulados teoricamente a partir do referencial das
ciências humanas.
Metodologia
A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi qualitativa,
baseada nos métodos próprios da etnografia que, nas palavras de Geertz (1989),
consiste em:
“[...] uma descrição densa [...] é como tentar ler (‘no sentido de
construir uma leitura de’) um manuscrito estranho, desbotado,
cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários
tendenciosos, escritos não com os sinais convencionais do som,
mas
com
exemplos transitórios
de
comportamento
modelado.”(Geertz, 1989, p.7)

Com base nesta perspectiva, o trabalho de campo iniciou-se em abril de
2014, estendendo-se até meados de junho do mesmo ano. A pesquisa consistiu na
observação da dinâmica de interação das pessoas atendidas no Grupo CASA –
Centro de Apoio e Solidaried’Aids, localizado na Rua Carlos Palmer, 170 - Vila
Ozanan, no município de Juiz de Fora – MG.
Nossa entrada em campo foi amplamente facilitada pelo fato de um dos
integrantes da pesquisa atuar diretamente na instituição. Desde o planejamento
inicial do trabalho, soubemos que isso seria uma via de mão dupla, onde ao
mesmo tempo em que teríamos um acesso diferenciado a ONG, seria necessário
de nossa parte um esforço maior para estranhar o que de certa forma já nos era
familiar, para não enviesar a análise, parafraseando Roberto DaMatta (1981). Vale
lembrar também que, conforme ressalta Ruth Cardoso (1986, p. 101), “a
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capacidade de se surpreender, que deve ser inerente ao trabalho do cientista, fica
amortecida quando se propõe a fusão total do discurso do investigador com o
grupo investigado.”
Além da observação em campo, houve também a realização de entrevistas
semiestruturadas com três mulheres atendidas no Grupo CASA, bem como com
os profissionais atuantes na instituição; consulta de documentação, tais como
fichas pessoais e socioeconômicas dos usuários, controle de presença das
atividades, entre outros; e finalmente, o mapeamento da dinâmica de
organização do ambiente pesquisado.
Apesar da aparente facilidade para a entrada em campo, o tema do HIV
parece, ainda, como mostraremos nas sessões seguintes, um assunto de difícil
debate entre os portadores da doença. Com o intuito de aprofundar a análise,
recorremos ao método de história de vida para a realização das entrevistas. Para
selecionar os entrevistados, utilizamos um recorte temporal, onde foram
escolhidas três pessoas que frequentassem a entidade com regularidades
distintas. Sendo assim, dentre as pessoas selecionadas, a primeira (A.) frequenta
regularmente há cerca de 17 anos, a segunda (F.) frequenta regularmente há mais
de 3 anos, e a terceira (D.) frequenta a instituição há 7 anos. As letras entre
parênteses serão as siglas utilizadas para referenciar cada entrevistada com a
finalidade de preservação da identidade e de princípios éticos.
É importante esclarecer que, não partimos aqui do pressuposto de que a
história de vida forneça um quadro real e verdadeiro de um passado próximo ou
distante, mas sim que forneça instrumentos para que, a partir da experiência
concreta de uma vivência específica, possamos repensar hipóteses e
pressuposições sobre determinado assunto (DEBERT, 1986).
A Instituição - Grupo Casa27
O centro de apoio e solidaried’AIDS – Grupo Casa é uma instituição que
trabalha no apoio biopsicossocial de pessoas que vivem e convivem com vírus
HIV/Aids, desde 1996. O Grupo Casa tem o objetivo de atender, apoiar e
promover seu público alvo, através de serviços de apoio social, jurídico, clinico
ocupacional e educativo, proporcionando atendimento para moradores da cidade
de Juiz de Fora eregião. Com estas características, a instituição é considerada um
lugar de referência para usuários e setores de saúde, na promoção das pessoas
27

Dados sistematizados com base em observações, relatos orais e informações fornecidas por
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que vivem e convive com HIV/Aids na busca da garantia de direitos e na
melhoria da qualidade de vida e inclusão social dessas pessoas, atendendo à
demandas psicológicas, sociais e clínicas.
O Grupo Casa apresenta um espaço físico relativamente grande, contando
com um refeitório, uma cozinha, quatro banheiros, uma despensa, uma sala de
espera, uma lavanderia, uma sala de repouso, duas salas de terapia, uma
brinquedoteca, um auditório, uma coordenação, uma sala de fisioterapia, uma
sala de fonoaudiologia, uma sala de atendimento psicológico, além de um quintal
e uma horta. As falas dos funcionários da instituição apontam para um quadro
social vulnerável dos frequentadores, apesar de não ser pré requisito para a
entrada no grupo. É relatado ainda o alto índice de associação com doenças
mentais e uso de drogas (lícitas e ilícitas). A renda familiar, em alguns casos, é
proveniente da aposentadoria por invalidez (invalidez decorrente do HIV) ou de
benefício de prestação continuada, bolsa família e programa de segurança
alimentar e nutricional.
A instituição estudada promove diversas atividades ao longo da semana,
com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas.
Os usuários da instituição têm acesso a três refeições diárias, sendo elas café da
manhã, almoço e lanche da tarde. Além disso, promove distribuição de alimentos
e cestas básicas para os atendidos e, quando possível, para a comunidade de onde
se localiza a instituição. Os recursos do Grupo Casa são obtidos mediante a
aprovação de projetos financiados, fundamentalmente, pela Secretaria Estadual
de Saúde de Minas Gerais e a Secretária de Desenvolvimento Social de Juiz de
Fora. Outra fonte de recursos da entidade são doações voluntárias que
contribuem na manutenção e realizações das atividades.
As terapias ocupacionais que são oferecidas pelo Grupo Casa
proporcionam um momento de interação entre os frequentadores da instituição e
buscam trabalhar a auto-estima, motivação e educação para adesão ao
tratamento da AIDS, além de oferecer instrumentos e ferramentas de atividade
manuais que possibilitam remuneração com as vendas. Em média são realizados
50 atendimentos diários e em média 220 pessoas por mês. Devido ao acesso quase
ilimitado que tivemos - salvo exceção dos atendimentos individuais psicológicos foi possível acompanhar várias dessas atividades de perto, a saber, oficina de
pintura, coral, horta, grupo de oração, atendimentos fisioterápicos, audiometrias,
dentre outros.
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“O que une é o diagnóstico”: o diagnóstico que modifica e o “não falar”
sobre a doença
As observações participantes feitas nos diversos espaços e atividades do
Grupo Casa nos atentaram à seguinte situação: embora ali seja um local
específico para o atendimento e acolhimento de pessoas que vivem com o vírus
HIV, assuntos relacionados à doença não são comuns no cotidiano da instituição,
nem mesmo de modo informal entre os frequentadores do grupo. Tal observação
nos colocou a seguinte questão: até que ponto o assunto HIV é tabu entre os
atendidos ou será que ele é tão naturalizado pelos sujeitos que não se torna
necessário de ser debatido? Foi elaborada, então, uma entrevista semi estruturada
que visou, de forma aberta e ampla, captar as percepções das três pesquisadas
sobre a doença, a instituição e o preconceito. As respostam apontam não para
uma resposta pura à questão inicial, mas para o surgimento de novas
inquietações. Nesse tópico, serão expostas resumidamente as histórias de vida até
o ponto que as une: o diagnóstico do HIV e a chegada na instituição.
Nossa primeira pesquisada, aqui chamada de F., tem 48 anos, é nascida e
criada em Juiz de Fora. Um pouco tímida e com muita dificuldade para se
comunicar – devido às sequelas de 5AVC’s sofridos – F. não soube nos informar
ao certo há quando tempo frequentava o grupo. “Muito tempo”, dizia. Segundo as
fichas da instituição, ela é atendida desde 2011 e, conforme nos contou, procurou
o local por indicação de uma amiga. Antes do diagnóstico, conforme suas
próprias palavras, F, era “cabelereira formada”. Em um dia normal de trabalho,
desmaiou em seu serviço: este fora seu primeiro infarto. Desde então, está
afastada desta atividade profissional. Contudo, F. mora em casa própria com um
de seus cinco filhos. Para frequentar a entidade, Glória utiliza transporte público
com “carteirinha”, como ressaltou. A pesquisada nos disse que quando chegou no
Grupo CASA não conseguia nem falar e que com o atendimento fonoaudiológico,
dentre outros, hoje já consegue se expressar. No entanto, ela também nos contou
que ainda permanece sem a capacidade de escrever. Apesar da boa vontade de F.
em responder às perguntas feitas, alguns assuntos mostraram-se demasiadamente
delicados, os quais a entrevistada esquivou-se diretamente, dizendo que não
gostaria de falar a respeito, ou indiretamente, pensando um pouco, e dizendo que
esqueceu a resposta. Ao ser questionada sobre o modo como encarou a notícia
sobre a doença, ela afirmou: “foi muito difícil pra mim. Eu conheci um cara, que é
brigado comigo, ele passou isso para mim. Não sabia de nada. Eu fui lá visitar ele
no presídio, e ele falou comigo assim: Você veio me visitar por quê? Você transferiu
HIV para mim!”.
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A., nossa segunda pesquisada, tem 50 anos e sempre morou em Juiz de
Fora. Se mostrou muito disposta a falar e, ao início da conversa, mostrava fotos
no seu celular dos panos de prato que pinta na instituição. Pergunta também qual
nome que queremos que ela nos fale, já que é transexual. Respondemos que o
nome que ela se sente à vontade, então ela diz seu nome social (feminino).
Entretanto, no decorrer da conversa, notamos que os marcadores de gênero não
são tão claros para A., que se refere a si mesmo com o pronome a, o e também
pelos adjetivos “bicha” e “veado”. A. se definiu como “namorador” e contou que,
quando jovem, se prostituia, entretanto “não ia por dinheiro não”. Conta ainda de
seus relacionamentos, o mais recente com um rapaz que conheceu há 10 anos no
grupo, que já envolveram casos de violência e alcoolismo. Diz que voltou a ser
relacionar com ele, após a separação - quando pegou suas coisas e voltou para a
casa da mãe - há cerca de 5 meses, mas a mãe não sabe. Diz ainda que prefere
assim, “ele lá e eu na minha casa” para evitar problemas, inclusive com a bebida.
“Eu não gosto de bebida mais, então peço pra ele não me procurar quando bebe”,
diz A.. Diz também que não acontecem mais casos de violência entre eles e que
ela não permitirá que aconteça novamente. Foi diagnosticada com HIV em 1985
após uma vizinha suspeitar de sua gripe e tosse que não passavam: foi,
primeiramente, diagnosticada com tuberculose (doença que teve duas vezes) e,
depois, com HIV. Diz que o diagnóstico, para ela, “não teve importância, mas
minha mãe sentiu”. Participa do Grupo Casa desde 1997, data de sua criação.
Nossa terceira pesquisada, D., tem 49 anos e é nascida e criada em Juiz de
Fora. Iniciou a conversa de maneira tímida e respondia às perguntas de forma
direta e objetiva. D. relatou não ter vivido sua infância: “ infância não tive!
Comecei a trabalhar com 8 anos, porque a vida era muito difícil”. D. tem 4 filhos:
teve sua primeira filha com 16 anos , mas a não criou . Mais tarde teve outros
relacionamentos no qual teve mais três filhos. Atualmente D. mora sozinha e tem
contato com filhos e netos regularmente. Diz que seus filhos homens a dão mais
apoio. D. foi diagnosticada com HIV em 2006, aos 41 anos, e recebeu a notícia
após uma doação de sangue, sendo que era doadora a 5 anos e mantinha um
relacionamento estável na época. “Foi horrível! Foi um choque muito grande,
entrei em depressão, fiz tratamento com psicólogos e psiquiatras...”. D. frequenta
atividades regulares do Grupo Casa desde 2007.
Um ponto que direcionou a pesquisa foi a relação dos atendidos tanto com
oHIV quanto com a instituição e, fundamentalmente, suas percepções sobre o
preconceito e a discriminação vinculado com a doença que estão sujeitos. As
histórias de vida, bem como nossas observações em campo, sugerem, então,
abordagens teóricas relevantes que serão tratados no próximo tópico.
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Percepções sobre a formação de identidades estigmatizantes e a
institucionalização do HIV – A ambivalência dos discursos
A problemática das identidades é tema recorrente das ciências humanas,
perpassando áreas da Antropologia, Sociologia e Psicologia, por exemplo. Embora
não consensual em definições, devido às inúmeras formas de abordagem, é
inegável que as construções identitárias são intimamente relacionadas com as
relações sociais de poder. A partir de um referencial foucaultiano, Costa (1985)
afirma o processo de individualização como efeito objeto do processo saber poder
que define a produção de formas específicas de individualidade. Também o
próprio poder, oriundo das sociedades capitalistas, são produtores de
identidades. Assim, as pessoas que encarnam os conflitos da sociedade são
excluídas do corpo social, pois, conforme ressalta Foucault (2004, p. X), “não é o
consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do poder se
exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos.” Dessa forma, como afirmam
Deschamps e Moliner (2009), a busca de um local no espaço coletivo aponta para
a oposição entre semelhança e diferença, onde a identidade social é definida pelo
lugar (e por quais) que o indivíduo ocupa nos grupos sociais. A partir disso,
surgem no imaginário social representações que orientam e fornecem respostas
sobre determinadas pessoas e suas características (MOSCOVICI, 2012).
Dessa forma, segundo Goffman (2009), há uma espera de coerência entre os
papéis desempenhados e as diferenças de situações sociais e também de grupos
sociais, obedecendo a representações coletivas e institucionalizações prévias para
determinados papéis. Assim, também a linguagem e a classe social estão cercadas
de símbolos de status: “uma representação é socializada, moldada e modificada
para se ajustar à compreensão e às expectativas da sociedade em que é
apresentada” (GOFFMAN, 2009, p. 40). Assim, o comportamento dos indivíduos
diz, sobretudo, sobre os valores morais e comuns da comunidade em que ele está
inserido, mas tais valores também estão em constante processo de negociação.
Complementando esta ideia, Foucault (2004) afirma que “somos julgados,
condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um
certo modo de viver ou morrer".
Goffman (1988) define o indivíduo estigmatizado como aquele que não é
habilitado para a aceitação social plena. Sontag (1984), por sua vez, indica como
certas doenças apresentam uma série de percepções no imaginário coletivo,
criando uma imagem estigmatizada destas. Assim, o estigma é um sinal (mais do
que indícios corporais) que indica sobre o status moral depreciado do indivíduo.
Isso ocorre, pois a sociedade estabelece categorias de atributos que são “naturais”
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aos indivíduos e, cria expectativas normativas sobre o que o outro deveria ser. Tal
processo diz de uma linguagem de relações tão banalizada que só percebemos a
existências de tais expectativas normativas ao deparar com o diferente, com
quem não as preenche. Assim, há um movimento de redução do indivíduo ao
atributo que o torna diferente, o que impossibilita atenção para outras
características. O estigma, portanto, reduz as chances de vida do indivíduo,
provocam mal estar na interação e pode gerar retraimento, agressividade,
respostas desagradáveis e vitimização.
O indivíduo estigmatizado, entretanto, possui as mesmas crenças sobre
identidade que os outros. É no convívio com iguais, ou no contato com o espelho,
que a verdade sobre sua posição aparece. Nesse ponto, poderíamos situar os
discursos de igualdade (entre os atendidos e o restante da sociedade) presentes
no Grupo Casa como reforçadores do estigma? Há em evidência, dessa forma,
uma conflitante relação entre as histórias de vida, que são únicas, obviamente, e o
papel estruturado da doença na organização social. Coube-nos, a partir do
método da história de vida, compreender a estreita relação entre a identidade
pessoal, as identidades sociais das pesquisadas, bem como o impacto da
institucionalização da doença em suas vidas.
Goffman (2007) alerta que as instituições totais promovem uma
mortificação do eu e a perda de papéis no mundo externo, reduzindo o indivíduo
à condição da doença. Tal discurso se encontra em caminho oposto da proposta
do Grupo Casa, entretanto. A instituição total, embora tal designação não se
adeque ao objeto de pesquisa, se define pela mobilidade social limitada que,
entretanto, não é capaz de modificar aspectos culturais, como o preconceito e a
discriminação. Ou seja, possuem capacidade limitada de ação. O importante aqui
é compreender que a participação em uma entidade, ainda que não caracterizada
como instituição total, por si só exige um compromisso a partir de um vínculo
(no caso o HIV), e que quem aceita tal compromisso aceita que possui um
conjunto de características que o coloca em desacordo com alguns valores básicos
da sociedade e não contribuem ativamente para a mudança dos estigmas e
representações sociais relativos à doença no mundo externo ao grupo.
Goffman (1988), ao falar sobre a relação de iguais, ressalta que as
experiências de grupos sugerem um círculo de lamentação, apoio moral e
conforto “como uma criatura que realmente é igual a qualquer outra normal”
(GOFFMAN, 1988, p. 29). O sentimento de pertencimento em um grupo de iguais
contribui para rótulos sociais mais flexíveis, como o observado nas falas das
entrevistadas, além de ampliar a possibilidade de diálogos sobre as histórias de
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vida de cada indivíduo. Há uma formulação de ideologias dentro da instituição
que se apoiam em um ideal de igualdade. “Não sou minha doença”, diz A..
Ao ser indagada se sofria algum tipo de preconceito por ser portadora de
HIV, F. respondeu: “Não. Eu conto isso pras pessoas, que gostam de mim, que não
gostam também... não tô nem aí pras pessoas não. Eu quero é viver a minha vida
com saúde, entendeu?” e acrescentou, ao falar sobre a relação com as pessoas do
grupo: “conversa(mos) sobre tudo. Não tem preconceito não”. Em um discurso
semelhante, A, afirma: “Não sinto preconceito... muitos amigos afastaram, outros
não. Lá no meu bairro os vizinhos me tratam igual, me cumprimentam...”. Quando
questionada sobre o que mudou em sua vida, A. diz, inclusive que algumas coisas
mudaram para melhor e afirma que, com o dinheiro que “recebe do LOAS” (Lei
Orgânica de Assistência Social), pode ter bens materiais que nunca pôde ter
antes. Além disso, diz que hoje não bebe e não faz “besteiras”. D., entretanto, diz
sentir uma diferença muito grande em sua vida após o diagnóstico: “Não tenho
contato com a família como eu tinha antes, mudou muita coisa!”.
Os alinhamentos grupais são trabalhados por Goffman (1988) como os
locais que apresentam identidades do eu possíveis para o estigmatizado. Dessa
maneira, o que o indivíduo é deriva do que os seus iguais também são. Os
discursos de inclusão e de unidade fazem com que o indivíduo se veja como
qualquer outro. “Todo mundo vai morrer um dia, né [...] É uma doença como uma
qualquer, né?”, diz F.. Tal fala indica uma tentativa de afirmação de que os
normais também têm problemas e sofrem das mesmas contingências da vida.
Esse ajustamento realizado pela instituição faz parecer que a carga carregada pelo
indivíduo não é tão pesada e um bom ajustamento deste indivíduo é bom
também para a sociedade. Entretanto, Goffman (1988) também alerta para os
profissionais que acabam por dizer ao indivíduo o que pensar, o que ele é ou não
é. Para compreender melhor tal questão, pode-se recorrer ao conceito de
biopoder, o qual Foucault entende como uma:
“[...] nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos
homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas
na medida em que ela forma ao contrario, uma massa global,
afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que
são processos como o nascimento, morte, a produção, a doença,
etc.” (FOUCAULT, 1999, p.289).

Esta nova forma de exercer o poder expandiu-se sob o pretexto de tornar as
pessoas mais saudáveis, assim como de protegê-las. Outro mecanismo de poder,
conforme destaca Foucault (1999), diz respeito ao poder disciplinar, o qual possui
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o objetivo de modelar os corpos humanos em uma tentativa de dominá-los, para
que os corpos sejam úteis e dóceis, e assim, possam servir para o corpo social,
uma vez que a disciplina agiria na forma de normatizar comportamentos e
condições sociais - biológicas e psicológicas – deste modo, novas formas de
coerção do corpo se materializam na forma de poderes, táticas e técnicas
disciplinares.
A psicóloga da instituição, ao dizer sobre seu trabalho clínico, afirma que
busca trabalhar nos sujeitos a percepção de que todos têm problemas e de que
eles são mais do que a redução à doença. Segunda ela, as fases de aceitação
variam de acordo com o tempo do diagnóstico, mas sempre existem fases de
resistência. Os discursos giram em torno de como a vida mudou após a
descoberta da doença e o maior problema enfrentado é em relação à sexualidade,
que parece estar em um constante processo de negociação. Entretanto, a
naturalização da instituição como local próprio para aquelas identidades sociais é
evidente: “aqui são todos iguais, o que une é o diagnóstico”, diz a psicóloga.
“Já que o seu mal não é nada em si mesmo, ele não deveria
envergonha-se dele ou de outros que o têm; nem se
comprometer ao tentar ocultá-lo. Por outro lado, por meio de um
esforço árduo e de um autotreinamento persistente, ele deveria
preencher os padrões comuns tão completamente quanto
possível, detendo-se apenas quando surge a questão da
normificação; ou seja, quando seus esforços podem dar a
impressão de que ele está querendo negar a diferença.”
(GOFFMAN, 1988, p. 127).

Há também uma ambivalência no contato com os iguais: ao mesmo tempo
em que deve aceitar como iguais e se vincular a eles, eles são diferente do que o
indivíduo considerava normal antes de possuir tal estigma. Ao serem
questionadas sobre a convivência com os frequentadores do grupo fora da
instituição, E. e A. afirmam que há amizades que se estendem para fora dali. “O
grupo é tudo pra mim”, diz F. “É minha segunda casa, estou aqui desde o início de
tudo”, diz A.. D., entretanto, disse que não estende as relações, mesmo afirmando
que prefere estar ali do que em sua casa. “Me sinto bem, aqui todo mundo é igual”,
afirma D.. Há, então, uma espécie de oscilação das crenças sobre o grupo.
“Uma estratégia amplamente empregada pelo sujeito
desacreditável é manusear os riscos, dividindo o mundo em um
grande grupo ao qual ele não diz nada e um pequeno grupo ao
qual ele diz tudo e sobre o qual, então, se apóia...” (GOFFMAN,
1988, p. 106)
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O estigma, portanto, realiza mudanças na concepção do eu onde a carreira
moral sofre ajustamentos pessoais. Sobre o estigma ocorrer em uma fase
avançada da vida, como o que ocorre nas histórias aqui trabalhadas, Goffman
(1988) afirma:
“Tais indivíduos ouviram tudo sobre normais e estigmatizados
numa fase avançada da vida ou aprendem muito antes de serem
obrigados a considerar a si próprios como deficientes. É provável
que tenham um problema todo especial em identificar-se e uma
grande facilidade para se censurarem” (GOFFMAN, 1988, p. 42).

Sobre o conflito da institucionalização:
“Assim, mesmo que se diga ao indivíduo estigmatizado que ele é
um ser humano como outro qualquer, diz-se a ele que não seria
sensato tentar encobrir-se ou abandonar ‘seu’ grupo. Em resumo,
diz-se-lhe que ele é igual a qualquer outra pessoa e que ele não o
é.” (GOFFMAN, 1988, p. 135).

Além das novas relações serem afetadas, também as antigas e familiares
podem ser dificultadas. “Minha filha me chamou de aidética no meio da rua” diz
D.. F., por sua vez, ao ser questionada sobre suas relações familiares se
emocionou e, sobre seus filhos disse: “eles têm vergonha de mim”. Perante novas
perguntas sobre seu passado e a descoberta da doença, mesmo negando
anteriormente qualquer desconforto em falar sobre o HIV e sobre a existência de
preconceito, ela diz não querer falar mais: “muito triste”, afirma. A., sendo a que
mais nega qualquer tipo de discriminação por parte da família e amigos, também
demonstra uma ambivalência: “meu irmão não se dava bem comigo. Hoje em dia
meus sobrinhos até na minha cama deitam”. Entretanto, é importante também
ressaltar que as relações afetadas não dizem exclusivamente sobre a doença e
algumas delas, possivelmente, já eram conturbadas antes do diagnóstico, bem
como podem ter outras variáveis.
“Note-se que o indivíduo estigmatizado está quase predestinado
a essas cenas; as novas relações podem, facilmente, ser
desencorajadas antes de se consolidarem, tornando a
honestidade imediata necessariamente custosa e, portanto, quase
sempre evitada.” (GOFFMAN, 1988, p. 107)

Entremos, assim, em outra questão importante, que é o controle de
informação do indivíduo estigmatizado. Goffman (1988) afirma que quando o
estigma não é aparente, como no HIV, há uma manipulação da tensão e também
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uma tentativa de controle da informação por parte do ego desacreditado. Isso
porque a descoberta da situação prejudica a situação social e as relações sociais
do indivíduo. D., ao contar sobre um relacionamento amoroso anterior,
demonstra frustração e tristeza “quando contei que tinha HIV ele terminou comigo
e me fez ir nos três exames com ele”. Por isso, diz que não contou sobre o HIV
para o seu relacionamento atual. “Agora eu tô feliz, mas tem esse impedimento”,
afirma D. Diz ainda que pretende contar para o parceiro aos poucos, utilizando
da estratégia de dizer primeiro que tem hepatite, para avaliar sua reação. A
descoberta, na visão de D., prejudicaria sua situação social bem como sua
reputação, o que acarretaria em desacreditar e identidade que ela sustenta, ideia
corroborada por Goffman (1988). Tal situação pode, segundo o autor, fazer com
que haja uma evitação de situações sociais para não haver relação da informação.
Também os sinais corporais merecem atenção, como assinala Goffman
(1988). Tais sinais, ou signos portadores de informação social, mesmo quando não
visíveis ou não referentes diretamente à doença podem causar alguma espécie de
constrangimento ao indivíduo que pode “exibir o mesmo símbolo por outras
razões fisiológicas dando, assim, lugar a suspeitas injustificadas sobre si mesmos,
mas que, apesar disso, eles devem enfrentar” (GOFFMAN, 1988, p. 57). F. nos dá
pista sobre isso ao afirmar em determinada conversa que sua magreza não “é por
causa da doença não. Eu sou diabética, aí tomo muita insulina,
entendeu?”,.Entretanto, no caso do HIV que, como vinculado em tantas
campanhas publicitárias, “não tem cara”, não há efeitos iniciais sobre as
qualificações, possibilitando ao sujeito maior controle sobre a informação.
Conclusão
Quais são os limites entre o tabu e a naturalização? A observação no Grupo
Casa revelou um “não falar” sobre a doença que provocou inquietação nos
pesquisadores. A partir de tal inquietação surge o objeto de pesquisa que
permeou o trabalho, que são as representações de três mulheres atendidas pelo
grupo sobre questões cruciais como o diagnóstico do HIV, as relações familiares e
sociais, o conviver com a doença e suas histórias de vida. A análise dos discursos
nos sugere a hipótese de que há conflitos na identidade do eu provocadas pelo
estigma de ser portadora do HIV. É relevante ressaltar também que há outras
variáveis envolvidas, não trabalhadas como ênfase neste estudo, da história de
vida de tais mulheres que também operam na formulação de identidades
estigmatizadas, tais como: vulnerabilidade social, conflitos familiares, alcoolismo,
prostituição, cor e opção sexual, por exemplo.
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Entretanto, o estudo, alinhado ao referencial teórico utilizado, aponta para
ambivalências entre aceitação e negação da doença: os discursos iniciais revelam
uma minimização do impacto da doença em suas vidas, bem como uma negação
do preconceito, discurso que ecoa o reproduzido pela instituição. Entretanto, as
falas, pelas entrelinhas, demonstram que a discriminação existe e há um
desconforto latente nas relações, principalmente familiares, bem como na
formação de suas identidades sociais após a descoberta da doença.
Desde o seu surgimento o HIV é uma doença temida entre as pessoas. Era
uma doença estereotipada como uma doença de homossexuais e usuário de
drogas, sendo um atestado de morte quem recebesse o diagnóstico. Atualmente,
mesmo com todo o conhecimento sobre a doença, a AIDS continua sendo uma
doença carregada de preconceitos e mitos, alimentando no imaginário coletivo
um estigma ainda muito negativo e uma carga pesada para o portador dizendo,
sobretudo, dos valores da sociedade que vivemos: “Nada é mais punitivo do que
atribuir um significado a uma doença quando esse significado é invariavelmente
moralista” (SONTAG, 1984, p. 38).
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2 - Sessão Corpo
2.3 Reflexões sobre o parto humanizado no Brasil a partir do
documentário “O Renascimento do parto”
Luiza Mattheis28
Resumo: Este trabalho tem o intuito de discutir e analisar, a partir de
perspectivas socioantropológicas, o documentário O Renascimento do Parto
(2013), produzido por Érica de Paula e Eduardo Chauvet. A metodologia aqui
adotada baseou-se nos métodos de análise fílmica. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda que os partos de cesariana não ultrapassem 15% dos
partos totais realizados. Etretanto, como mostra o longa-metragem, os números
de cesáreas no Brasil são alarmantes, trazendo consigo consequências clínicas e
psicológicas para o recém-nascido, que cada vez mais têm saído do útero
prematuramente. Por meio de relatos de especialistas na área, assim como de
casos de mulheres que foram induzidas por seus médicos a não optarem pelo
parto normal, a obra promove reflexões sobre as consequências no futuro de uma
sociedade nascida sem os chamados hormônios do amor.
Palavras-chave: Renascimento do parto. Parto humanizado. Parto normal.
Protagonismo das mulheres.
Introdução
Partindo de uma reflexão sobre o documentário de Érica de Paula e
Eduardo Chauvet, O Renascimento do parto (2013), este artigo tem o intuito de
discutir acerca da temática do chamado parto humanizado. Isto é, o parto natural
onde ocorre intervenções médicas apenas quando necessárias. Neste tipo de
parto, as gestantes contam com uma rede de apoio, muitas vezes compostas por
uma doula ou parteira, além dos familiares. Ao discutir o documentário pretendese: (a) problematizar assuntos necessários ao entendimento do longa-metragem,
e (b) trazer as questões levantadas pelo documentário para dialogar com a
literatura acadêmica sobre o tema.

28
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É importante ressaltar que diversos autores já partiram de reflexões sobre
filmes por meio de perspectivas sociológicas/antropológicas. Estes trabalhos
acadêmicos são recorrentes na atualidade, no contexto brasileiro pode-se citar as
obras de Rose Hikiji (1998), Fernando de Tacca (2002) e Sônia Maluf (2002).
Sendo assim, pode-se dizer que este artigo também se constitui como uma
possibilidade analítica e metodológica no campo antropológico, uma vez que se
percebe aqui o documentário como material etnográfico, o qual deve ser
entendido como um produto cultural, isto é, como fruto de um contexto
simbólico e temporal específico. Portanto, em consonância com as palavras de
Geertz (1989:7), “é como tentar ler [...] um manuscrito estranho, desbotado, cheio
de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escritos
não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de
comportamento modelado”.
O Parto no Brasil
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o índice de partos por
meio de cesariana não ultrapassem 15% dos partos totais realizados, uma vez que
a cirurgia somente é indicada em casos emergenciais, quando há risco para a
gestante ou para o bebê. Contudo, segundo reportagem publicada no site da BBC
Brasil em abril de 2014, o índice no Brasil atualmente chega a 52%, tornando o
país líder mundial em partos através de intervenção cirúrgica.
O website do Bom dia Brasil divulgou (julho/2013) dados do Ministério da
Saúde apontando que o número de cesáreas aumentou de 599 mil para 747 mil
em um período de 12 anos, entre os partos realizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Enquanto isso, partos normais diminuíram amplamente: no ano
2000 foram feitos 1,9 milhão de partos, já em 2012, caíram para 1,2 milhão. Esta
diferença é ainda maior na rede privada, onde pelo menos 80% dos nascimentos
ocorrem através de cesariana no Brasil.
Embora haja uma tendência global de aumento desta forma de parto, os
países, em geral, acendem o sinal vermelho quando a proporção alcança 30% ou
mais. Apesar de algumas iniciativas do Governo Federal29 nos últimos 20 anos,
não houve de fato no Brasil uma reversão no quadro nacional.

29

Para ilustrar tais medidas, pode-se citar a Rede Cegonha, lançada em 2011, esta estratégia “visa
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reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às
crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento
saudáveis “(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
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Existem vários mitos instituídos no imaginário social acerca do
nascimento, como por exemplo, o de que a cesariana é um parto mais seguro e
saudável. No entanto, de acordo com alguns especialistas, o processo cirúrgico
em questão expõe as mulheres e os bebês a riscos desnecessários, tais como:
problemas provenientes da prematuridade, o retardo na recuperação puerperal,
aumento do tempo de internação, início tardio da amamentação, aumento dos
gastos do país com saúde, entre outros.
Conforme divulgou Cintia Sasse, uma pesquisa intitulada Nascer no Brasil,
realizada pela Fiocruz e Ministério da Saúde, mostrou que das 23.894 mulheres
atendidas no país em maternidades públicas, privadas ou conveniadas ao SUS,
entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, cerca de 70% destas mulheres no início
da gravidez desejavam fazer o parto normal, isto é, o parto vaginal. Entretanto, ao
longo da gestação, estas mulheres foram induzidas - muitas vezes pelos próprios
médicos obstetras - a optarem pela cesárea, com base nas mais diversas
justificativas.
O documentário
Como mostrou-se anteriormente, os índices de parto via cesárea são
preocupantes, e assim, o tema acabou ganhando as telas de cinema. Lançado em
9 de agosto de 2013 no Brasil, o documentário O renascimento do parto, de Érica
de Paula e Eduardo Chauvet, retrata justamente estes altos números nacionais de
cesarianas, além de mostrar as consequências clínicas e psicológicas para os
recém-nascidos, que cada vez mais têm saído do útero prematuramente. Por
meio de relatos de especialistas de diversas áreas, assim como de casos de
mulheres que foram induzidas por seus médicos a não optarem pelo parto
normal, o longa-metragem mostra que a realidade médica, em especial a
obstétrica, encontra-se, em nível nacional e internacional, permeada de conflitos
e ambiguidades, devido a questões éticas e de coerência. Alguns especialistas
expõem suas experiências e questionam a atual opção médica dominante pelo
parto via cesárea, bem como apontam suas consequências para a mulher e para o
recém-nascido.
Trata-se de um documentário independente, mas que contou com uma
ajuda financeira que o sistema de Crowdfunding30 disponibiliza, deste modo, a

30
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produção arrecadou R$ 142. 351,00 por esse meio, sendo considerado um recorde
o pouco tempo em que o dinheiro foi alcançado. Segundo a diretora Érica, o
objetivo do filme é claro: "levar informação para toda a sociedade sobre a
importância de um nascimento respeitoso e humanizado [...] Por isso,
concentramos grande quantidade de informação para ajudar na tomada de
decisão das gestantes sobre as formas de nascer", explicou ela em entrevista ao
Grupo Abril.

O parto em perspectiva: legitimação da Cesariana
“Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer” (Michel
Odent). A aclamada frase proferida pelo médico francês e enfatizada por tantas
vezes ao longo do documentário, coloca em questão o modo pelo qual os
nascimentos têm ocorrido no mundo. Michel Odent é contrário à medicalização
do parto, isto é, reprova os partos onde há intervenções desnecessárias, mais
ainda, condena os partos vistos como não humanizados.
A cesariana enquanto forma predominante de parto nas sociedades
contemporâneas industrializadas é um evento novo, portanto, não encontra
respaldo histórico. Sobre este processo de transformação no modo como uma
criança nasce, a enfermeira obstétrica Heloisa Lessa acrescenta que,
O parto e o nascimento era uma coisa absolutamente de
mulheres e entre mulheres. De lá para cá, a gente teve muitas
mudanças. A gente teve um grande avanço da tecnologia, a
entrada da figura do médico no cenário do parto e claro, na hora
que a gente coloca a mulher dentro do hospital, outras duas
coisas vêm historicamente: o parto horizontal e a episiotomia (O
Renascimento do parto, 2013).

De acordo com Foucault (2004), tanto a medicina quanto a arquitetura
tem influência na “sociedade disciplinar”. Ainda segundo o autor, um dos
mecanismos de poder diz respeito ao “poder disciplinar”, o qual possui o objetivo
de modelar os corpos humanos em uma tentativa de dominá-los. Isto pode ser
observado, no caso em especial, através do esforço de padronização e ritualização
de procedimentos tais como o parto horizontal e a episiotomia.

comumna internet, e é usual que seja estipulada uma meta de arrecadação a ser atingida para
que o projeto seja viabilizado de fato.
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Ao pensar sobre a transformação social do nascimento, é importante
ressaltar que, como diz Foucault (2004: 80), “o controle da sociedade sobre os
indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas
começa no corpo, com o corpo”. Mas ao mesmo tempo, vale lembrar também que
“não é o consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do poder se
exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos” (2004: 145). Dito isso, fica fácil
entender como foi possível uma construção da legitimidade dos médicos
enquanto melhor capacitados para a realização do parto, visto que a medicina
trata-se de uma estratégia bio-política, assim como o corpo é uma realidade biopolítica (FOUCAULT, 2004). Para explicar melhor tal questão, pode-se recorrer
ao conceito de biopoder, o qual Foucault (1999a) entende como uma:

[...] nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos
homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas
na medida em que ela forma ao contrário, uma massa global,
afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que
são processos como o nascimento, morte, a produção, a doença,
etc (FOUCAULT, 1999a: 289).

No caso aqui analisado, esta nova forma de exercer o poder expandiu-se sob
o pretexto de tornar as gestantes mais saudáveis e de protegê-las, bem como os
seus bebês – como mostra o documentário, este argumento é comumente
utilizado pelos médicos ao defenderem o mito de que a cesariana é mais segura
do que o parto normal.
Em determinado período, a medicina começa a se preocupar em intervir
na construção dos espaços. Foucault mostra como a medicina teve um papel
central nas construções arquitetônicas, a partir do século XVIII, por meio dos
movimentos higienistas. Não se pode perder de vista que, o hospital e a
arquitetura hospitalar tiveram grande influência na ascensão dos médicos. Mas
nem sempre o hospital foi uma instituição médica/terapêutica. Na idade Média
por exemplo, o hospital estava nas mãos de ordens religiosas. Nesse sentido, a
medicina não era uma prática hospitalar. Com as mudanças nos usos sociais dos
hospitais, a arquitetura hospitalar passou ela mesma a ser terapêutica, uma
máquina de cura. Algumas medidas como o uso de roupas padrões hospitalares,
servem de exemplo como métodos de despersonalização do doente, com o intuito
de aumentar a hierarquia entre médicos e pacientes (FORTY, 1980).

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

106

Mas o documentário mostra que, ao contrário do que se acredita a medicina
não necessariamente é sempre respaldada por evidências científicas sólidas. E isto
fica ainda mais evidente quando o assunto é o parto via cesárea, pois como
aponta a entrevistada Ana Cristina Duarte,
Alguns pesquisadores começaram a perceber que toda assistência
ao parto era baseada em achismo, em dogmas médicos. E
começaram a questionar, pesquisar e comparar resultados. Por
exemplo, de partos sem episiotomia, com episiotomia, sem
ocitocina, com ocitocina... e perceberam que a maior parte dos
procedimentos era nociva, dolorosa e não tinha razão de ser para
ser usado de rotina. [...] Ainda tem aquele discurso: “Eu faço
parto há 30 anos, sempre fiz episiotomia e não tive problemas,
não é agora que vou mudar.” [...] Se o médico disse, puxa vida,
quem sabe mais que o médico? (O Renascimento do Parto, 2013).

De acordo com a antropóloga Robbie Davis-Floyd – consultada no filme em diversas culturas ao longo da história, “os homens tinham rituais para lidar
com o medo do imprevisível e do desconhecido. E na medicina não é diferente. A
medicina ocidental contemporânea é muito ritualística.” Para exemplificar ela
cita: o acesso intravenoso, vestir a camisola do hospital, não deixar a mulher
comer ou beber, aplicar ocitocina, cortar o cordão imediatamente, usar
monitoração eletrônica fetal contínua etc. Ainda segundo a pesquisadora, “Todos
são rituais elaborados para exercer controle sobre o imprevisível e incontrolável
processo natural do nascimento”.
Em consonância com tais ideias, LondaSchiebinger (2001: 21) ressalta que
“(...) paradigmas sem base na medicina e nas ciências do comportamento têm
sido pretextos para a subordinação das mulheres”. A autora também argumenta
que, ao mesmo tempo em que as mulheres “tendem a receber um tratamento
insuficiente em muitas áreas da medicina, elas correm o risco de excesso de
tratamento na área da reprodução, tais como cesarianas e histerectomias
desnecessárias.” (2001: 220)
Portanto, é possível perceber que a ritualização dos procedimentos
corrobora com uma falsa ilusão de que os médicos têm o controle da situação, no
caso, o nascimento. Sendo assim, o poder disciplinar, como aponta Foucault
(1999a) é fundamental no controle efetivo alcançado pelo médico, visto que este é
legitimado pela ciência por supostamente possuir conhecimentos e competências
que as próprias pacientes não detêm. Não é por acaso que em uma fala
mencionada anteriormente, a personagem indaga: “Se o médico disse, puxa vida,
quem sabe mais que o médico?”.
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Empoderamento e protagonismo das mulheres
O documentário indica a prevalência da noção de nascimento socializado:
criação da ideia atual de que a mulher precisa da cultura para parir, ou seja, que
as mulheres são incapazes de parir sozinhas e precisam de intervenções. Assim,
desde a popularização do parto por meio de cesárea, houve a entrada dos homens
- médicos, enfermeiros, anestesistas - no nascimento. Deste modo, o que era para
ser uma forma de empoderamento das mulheres, acaba transformando-se em
empoderamento para os médicos e para as grandes corporações. Existe, portanto,
uma objetificação do corpo da mulher, ao retirar dela seu atributo de sujeito, e
consequentemente, sua fala e direitos. Para Foucault (1999b), há vários tipos de
socialização das condutas de procriação, a saber:
[...] socialização econômica por intermédio de todas as incitações,
ou freios, à fecundidade dos casais, através de medidas “sociais” ou
fiscais; socialização política mediante a responsabilização dos
casais relativamente a todo o corpo social (que é preciso limitar
ou, ao contrário, reforçar), socialização médica pelo valor
patogênico atribuído as práticas de controle de nascimentos, com
relação ao indivíduo ou a espécie (FOUCAULT, 1999b: 99-100).

Ao longo do documentário, pode-se perceber que existe por parte de
algumas mulheres, a vontade de recuperar o protagonismo diante o nascimento
do filho. Esta vontade pode ser notada por exemplo, na fala de Andrea Santa
Rosa: “[...] O médico cumpriu o papel deles de trazer a criança com saúde? Não!
Quem trouxe fui eu!”.Outro exemplo de empoderamento diz respeito ao
acompanhamento da gestante pelas chamadas doulas ou parteiras. Estas
acompanhantes, ainda que não sejam indicadas para situações de gravidez de
risco ou mais graves, segundo a concepção do parto humanizado, são um dos
principais diferenciais, visto que se tratam de mulheres a ajudar outras mulheres.
Sem romantizar as parteiras, é possível ressaltar certas diferenças entre
suas práticas e aquelas dos homens parteiros e seus sucessores, os obstetras.
Enquanto, por exemplo, as primeiras parteiras modernas haviam prestado
assistência às mães, não apenas em relação ao nascimento, mas também a outros
aspectos de sua vida diária (por exemplo, cozinhando e cuidando das outras
crianças enquanto a mãe se recuperava), os homens parteiros davam assistência à
mãe apenas durante as horas do parto, e finalmente exigiram que as mulheres
dessem à luz em hospitais - um processo que afastou as mulheres de seus
sistemas de apoio. (SCHIEBINGER, 2001: 209-210).
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O desaparecimento das parteiras tradicionais no século XVII e cada vez
mais no século XVIII, teve muitas consequências para o desenvolvimento do
bem-estar e saúde das mulheres. As mulheres em algumas partes da Europa
perderam o controle sobre sua fertilidade. Em 1600, por exemplo, as mulheres
comumente tinham acesso a cerca de 200 produtos (de natureza vegetal e
mecânica) abortivos e contraceptivos. Como resultado, as mulheres da Europa do
século XIX passaram a entender menos sobre seus corpos e a gerar mais filhos do
que suas avós tiveram (SHIEBINGER, 1993; 1998; 2001).
Pode-se concluir então que, eis um dos fortes motivos pelo qual se exerce a
dominação da mulher, e mais especificamente, da gestante. A partir do momento
em que se compreende a importância do seu papel social enquanto mãe,
elaboram-se formas de controle, bem como ao fenômeno do nascimento. Esta
autoridade é construída através dos meios fornecidos pela ciência, com o claro
intuito de maior controle do corpo social. Por isso, Foucault(1999b: 112) relembra
“Daí o projeto médico, mas também político, de organizar uma gestão estatal dos
casamentos, nascimentos e sobrevivências; o sexo e sua fecundidade devem ser
administrados”.
Considerações finais
Sem a pretensão de esgotar todas as discussões que o documentário pode
suscitar, buscou-se aqui traçar um breve debate acerca de pontos centrais do
longa-metragem. Assim, privilegiou-se a questão da cesariana como um método
legitimado pela ciência e pela sociedade, e a importância do protagonismo da
mulher ao realizar um parto normal.
Foi possível constatar que a ritualização dos procedimentos médicos está
diretamente relacionada a uma falsa ilusão do controle da medicina – legitimada
pela ciência – com o processo natural do nascimento. Assim sendo, ações
rotineiras como o parto horizontal e a episiotomia, não necessariamente são
embasadas em comprovações científicas sólidas, muitas vezes estando
endossadas apenas em hábitos. Com isso, cabe perguntar: diante deste fato, até
quando os médicos irão insistir em tais práticas? Que medidas devem ser
tomadas para que os hospitais não sejam cúmplices da indústria do nascimento
atrelada à cultura da cesariana?
Outra percepção importante diz respeito ao empoderamento e ao
protagonismo da mulher ao parir sem intervenções médicas. O parto normal e
humanizado possibilita a mulher retomar um lugar que ocupou a exerceu por
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muito tempo, antes que houvesse a entrada do homem na atividade do parto.
Esta questão é de suma importância na atualidade, e vem já há certo período
sendo debatida pelos movimentos feministas e de mulheres. Em um contexto
mais amplo, vale a pena refletir: “Ciência para quem? Quem se beneficia em
termos de saúde e bem-estar, a partir de um projeto específico, e quem não se
beneficia? “(SCHIEBINGER, 2001: 292).
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3- Sessão Revisão Bibliográfica I
3.1 Linguagem e Pensamento:As discussões teórico-conceituais de
Lévi-Strauss e Jack Goody31
Thabata Caroline Ferraz Alves32
Resumo: Através da revisão de “O pensamento Selvagem” de Claude Lévi-Strauss
e “A domesticação da mente selvagem” de Jack Goody - buscando elucidar a
temática linguagem e pensamento - percebemos que Lévi-Strauss contribui para
a desmistificação da ideia de superioridade do pensamento moderno/científico
em detrimento do tradicional/mítico. Já Goody, faz uma crítica sobre a utilização
de categorias dicotômicas etnocêntricas nos estudos antropológicos, propondo
uma nova abordagem sob a forma de pensamento.
Palavras-chave: Revisão Bibliográfica. Linguagem. Pensamento. Lévi-Strauss.
Jack Goody.
Introdução
A reconfiguração do mundo contemporâneo nos leva a recolocar o problema
da linguagem e do pensamento, exatamente pelo surgimento de novas
modalidades de linguagem, em grande parte resultado dos avanços tecnológicos
do nosso tempo. Um dos teóricos que se propuseram a pesquisá-la foi o
antropólogo britânico Jack Goody. Ele buscou demonstrar as diferenças
existentes entre as sociedades com e sem escrita, e o processo de transição de
uma para a outra, elucidando quais implicações e influências que um tipo de
linguagem (letrada e não letrada) causa nas estruturas sociais, políticas,
econômicas e religiosas. A importância da linguagem na configuração do social
terá uma centralidade na obra desse autor, de tal forma que ele tenta, em suas
análises, transpor parte da ênfase dada aos meios e modos de produção para os
meios e modos de comunicação como forma de explicar a história humana.
Apesar de conferir uma centralidade à linguagem, suas análises incidiram de
forma particular sobre sociedades não letradas e letradas.
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Fizemo-nos, então, a seguinte pergunta como ponto de partida: qual o
impacto da linguagem nas nossas formas de percepção e ação no mundo? Para
dar conta dessa questão voltamo-nos, nesse projeto, para, numa revisão
bibliográfica, examinar como esses dois autores seminais, Jack Goody e LéviStrauss, empreenderam a discussão desse tema. A revisão, portanto, incidiu sobre
as obras O pensamento selvagem e A domesticação da mente selvagem, de LéviStrauss e Jack Goody, respectivamente, onde buscou-se chegar em algumas
conclusões elucidativas sobre o tema em questão.
Metodologia
A análise foi feita através de uma revisão bibliográfica das obras acima citadas.
O pensamento selvagem de Lévi-Strauss - publicado originalmente em francês em
1962 e traduzido para o português em 1969 -, e A domesticação da mente selvagem
de Jack Goody, publicada pela primeira vez em inglês em 1977 e traduzida para o
português em 2012. Buscou-se examinar como os autores trabalharam a questão
da relação entre linguagem e pensamento, atentando, portanto, para as teorias,
conceitos e metodologias utilizadas.
Revisão Bibliográfica/ Discussões
Lévi-Strauss em O pensamento Selvagem nos mostra alguns exemplos de
sociedades tradicionais para demonstrar que o pensamento abstrato não é algo
restrito ao homem “civilizado”. Nesse sentido, o argumento de que as sociedades
“primitivas” não possuíam poder de desenvolver uma linguagem abstrata - por
supostamente não criar conceitos abstratos que nomeassem o seu mundo,
premissa para afirmar a sua suposta “indigência intelectual” – foi, segundo LéviStrauss, totalmente tendenciosa, ao passo que explorou apenas os termos mais
gerais por eles utilizados, em detrimento das denominações específicas.
Para além de um uso utilitário da língua, Lévi-Strauss pode constatar que
essas sociedades produziam significação ao que fazia parte da sua experiência de
vida. A difusão da linguagem como um processo de conceitualização do mundo
para as sociedades “primitivas” corresponde a uma valorização e atenção voltada
para o real. Segundo o autor, a objetividade do pensamento está presente em
qualquer civilização, e todas elas tendem a supervalorizar a sua orientação
objetiva de pensamento.
Lévi-Strauss afirma que a busca por uma organização da cosmologia de
vida social é o que está na base do pensamento “primitivo”, demonstrando o
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científico é um erro. Nesse sentido, segundo ele, toda tentativa de ordenação,
mesmo que pautada em princípios não-científicos, diz respeito a ordenações
verdadeiras. Um exemplo é a sensibilidade olfativa dos povos “primitivos”, que
seria responsável por classificar diversos alimentos em grupos aproximativos, sem
a necessidade de se conhecer as suas composições químicas. Pelo fato de nossa
lógica moderna ocidental operar de maneira diferente dessa lógica concreta, a
dificuldade encontrada não é em estabelecer uma relação entre os vários termos
por eles utilizados, e sim compreender plenamente a natureza múltipla dessa
lógica que opera com vários tipos de ligações ao mesmo tempo. Tais lógicas
trabalham simultaneamente sobre vários eixos. O que Lévi-Strauss nos mostra é
que esse tipo de pensamento consegue, diferentemente da lógica científica
moderna, trabalhar com o “meio termo” o que deveria acabar com as ideias
estereotipadas a esse respeito, como tem sido feito.
Assim, ele defende, ao invés da criação de uma oposição entre ciência e
magia, a colocação de ambas em paralelo como duas formas diferentes e
desiguais na produção de conhecimento, onde uma não é superior à outra por
causa de diferenças mentais, e sim pelo tipo de fenômeno ao qual são voltadas.
Tendo isso como premissa, existem para o autor dois modos diferentes de
pensamento científico: um próximo a intuição sensível, e outro mais distante
dessa. Devido ao fato de que qualquer classificação é superior ao caos, qualquer
uma delas tem o mesmo valor, seja estética, sensível, ou objetiva.
Dessa forma o que se observa é que, os mitos das sociedades tradicionais,
estão longe de terem uma “função fabuladora”, ao contrário, eles oferecem até
hoje, modos de observação e de reflexão a partir do que lhes estava ao alcance, o
mundo sensível. Essa ciência é denominada por Lévi-Strauss como ciência do
concreto, e mesmo sendo limitada a algumas áreas do conhecimento, ela não
pode ser considerada menos científica que as outras. Tal ciência do concreto,
opera pelo que o autor denomina de bricolagem. O bricoleur busca em
fragmentos pré-limitados as possibilidades que ali se encontram de construir algo
“novo”. Nesse sentido, o autor diferencia o engenheiro do bricoleur, colocando o
primeiro como aquele que está sempre buscando se situar além, ao passo que o
segundo está sempre aquém, o que o fez afirmar que o primeiro processo se faz
possível através de conceitos, e o segundo, através de signos.
Por meio da análise de algumas sociedades “primitivas” pôde-se perceber
que os animais e os fatores naturais que fazem parte do universo simbólico
humano, são tidos como parentes dos homens. Disso Lévi-Strauss busca
demonstrar a necessidade sobre o cuidado que se deve ter em denominar como
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“sobrenatural” algumas crenças e visões de mundo tradicionais, pois, assim o
fazendo pode-se não ser fiel ao verdadeiro significado que os mesmos dão aos
elementos que os circundam. Em outro momento, o autor partindo de uma
descrição feita pelo diretor do jardim zoológico de Zurique, a respeito de seu
contato com um delfim, demonstra como mesmo onde se espera uma visão e
descrição puramente científica do objeto, está presente a subjetividade e o ponto
de vista de quem o está observando. Isso mostra como a cientificidade e a teoria
científica podem andar próximos ao sentimento, a subjetividade.
No capítulo 3 da referida obra, Lévi-Strauss, ao tratar dos sistemas de
classificação primitivos, coloca em discussão o sistema totêmico e mítico dessas
sociedades. Segundo ele, o totemismo e os sistemas míticos são a mediação entre
natureza e cultura, ou seja, é uma possibilidade de ultrapassar a oposição clássica
natureza/cultura e criar uma homologia entre os sinais contrastantes existentes
nos mais variados planos que fazem parte da sociedade primitiva, como o
geográfico, o social, o técnico, o econômico, o religioso, e etc. Sendo assim, os
etnólogos até então haviam se equivocado em acreditar que os mitos servem para
explicar os fenômenos naturais enquanto que o que ocorre é a utilização dos
fenômenos naturais por parte dos mitos como uma forma de explicar a realidade
social de forma lógica, e não natural, como se pensara. Os sistemas de
classificação são dessa maneira, meios que recebem elementos concretos
totalmente diferentes, que possuem uma coisa em comum na produção de
sentido para esses povos: são estruturas de contradição dentro de suas lógicas de
pensamento.
As proibições alimentares e tabus de casamento são citados pelo autor
como responsáveis pelos processos de diferenciação do homem com os animais e
como consequência dos homens entre si. O argumento de Lévi-Strauss nesse
sentido é que os povos primitivos se utilizam dos elementos naturais para
diferenciar os homens. O totemismo deixa transparecer uma noção de pessoa: a
do homem numa noção de continuidade com a natureza. Diferentemente do
mundo moderno que faz uma separação desses dois fatores.
O autor também fala dos elementos que atuam como meios de
comunicação entre sociedades primitivas. As trocas de alimentos e de mulheres
são esses fatores que permitem a coesão e a comunicação social entre elas. Nesse
capítulo, Lévi-Strauss afirma que as transformações sociais influenciam as
transformações ideológicas, na medida em que a visão que os homens possuem
da relação natureza/cultura é definida por suas próprias relações sociais.
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O operador totêmico é o esquema que Lévi-Strauss elenca como sendo
aquele pelo qual opera a lógica primitiva, partindo de alguns elementos
biológicos (espécie) ele vai se subdividindo de três em três categorias e
subcategorias respectivamente, categorias essas que findam em um ponto em
comum existente entre elas e que acaba por dar ao esquema um caráter de
unidade e igualdade. As classificações totêmicas permitem, do ponto de vista
sociológico, a definição individual das pessoas pertencentes a determinado grupo
e ao mesmo tempo, ampliar o grupo para além de suas fronteiras. Além do
totemismo Lévi-Strauss nos mostra que a linguagem também pode ser um fator
classificatório das sociedades primitivas. Os fonemas de palavras proibidas, por
exemplo, determinam as proibições alimentares. Assim sendo, como ele nos
mostra, os processos de nomeação, são formas de se colocar os indivíduos dentro
de classificações pré-estabelecidas nas sociedades em que estes vivem.
Lévi-Strauss alega que as oposições binárias são um tipo totalizante de
organização, se fazendo presente em várias esferas sociais. A partir disso, ele trata
da universalidade do pensamento, ao negar a diferença supostamente existente
entre o pensamento selvagem e o pensamento cultivado ou domesticado,
afirmando a possibilidade de ambos coexistirem e se interpenetrarem. O que
caracteriza um pensamento como selvagem, é a amplitude dos fins para os quais
ele se destina, podendo ser ao mesmo tempo analítico e sintético. Para Comte,
citado pelo autor, os “selvagens” ignoravam qualquer tipo de simbolização e de
pensamento sintético, em contraposição a isso, o que Lévi-Strauss nos mostra é
que justamente por possuírem uma ambição por simbologias acerca do mundo
concreto, o seu pensamento pode ser tão sintético como o das sociedades
domesticadas.
O autor afirma que o homem, seu pensamento, e o mundo, são reflexos
um do outro, tanto em nossa sociedade quanto nas sociedades tradicionais, sendo
os seres ao mesmo tempo sujeitos e objetos da realidade. Ao abordar a questão da
história, Lévi-Strauss pauta a diferença entre ela e a operação do sistema
totêmico, onde a primeira aloca essas categorias numa linha contínua de
prolongamento, evolução, e o segundo opera com a homologia e projeção do
fator natural (original) e do fator social (secundário). Isso faz com que estes sejam
em seu ponto de vista “incompatíveis”, mas a separação, segundo o autor, não
deve ser entre povos com e sem história e sim, entre sociedades “frias” e
sociedades “quentes”, na qual umas anulam o fator histórico e outras fazem dele
o seu ponto de apoio e fonte de desenvolvimento. O pensamento selvagem,
segundo Lévi-Strauss, não deixa de também ser histórico, pois opera de acordo
com motivações semelhantes as encontradas nas sociedades históricas, e possui o
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mesmo caráter contingente, de tratar dos antepassados, e de suscitação de
emoções intensas e variadas em relação às suas origens que se apresenta numa
perspectiva histórica. A partir dos elementos da paisagem que o cerca, por
exemplo, o “primitivo” contempla a sua história, a história de seus ancestrais.

deve-se reconhecer que os povos chamados primitivos souberam
elaborar métodos racionais para inserir, sob seu duplo aspecto de
contingência lógica e de turbulência afetiva, a irracionalidade na
racionalidade. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 270).

Na parte final do livro Lévi-Strauss tece um diálogo com Sartre sobre a
história e a dialética. Sartre se colocara a seguinte questão: como um pensamento
considerado “anedótico” (selvagem) pode ser ao mesmo tempo dialético, sendo o
último o tipo de pensamento que leva a respostas verdadeiramente científicas e
legítimas? Para Lévi-Strauss o pensamento dialético tem as mesmas ambições que
o selvagem, seja as de dar conhecimento a tudo que se considere humano, ou
vivo. Para ele, à razão dialética está incluso o esforço permanente da razão
analítica de se desenvolver e buscar dar conta dos processos de sociabilidade, de
linguagem e de pensamento. Sendo assim, a diferença existente entre elas seria
mínima e corresponderia a uma tensão permanente do pensamento humano.
Partindo desses pressupostos Lévi-Strauss critica Sartre que ao partir do
Cogito, tenta analisar a sociedade por meio de categorias que não a exprimem, ou
seja, que não são capazes de depreender os seus verdadeiros fundamentos.
Diferentemente do etnógrafo, que concebe a essas sociedades o seu devido valor,
por entender que ao estuda-las pode-se compreender a nossa própria cosmologia.
Para finalizar, o autor fala da influência da práxis, da vida prática, no
pensamento e na história. O pensamento se desenvolve e se transforma no campo
prático, e a forma de pensamento expressa pelo homem traduz as relações deste
com o mundo e com os outros homens.
até uma época recente, atribuía-se um valor negativo ao que
erroneamente se tomava por um traço distintivo, como se essa
diferença entre o universo dos primitivos e o nosso contivesse a
explicação de sua inferioridade mental e tecnológica, quando ela,
antes, os coloca em pé de igualdade com os modernos teóricos da
documentação. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 295-296).

Isso tudo nos permite entender que a lógica primitiva de conceitualização
do mundo é totalmente coerente, e mais do que isso, é idêntica àquela que se põe
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frente a uma realidade descontínua. Isso colocaria fim a antinomia mentalidade
lógica/mentalidade pré-lógica. O pensamento selvagem opera por vias de
entendimento - segundo lógicas de oposição - não de afetividade. Porém o que se
sabe é que esses dois tipos de pensamento levaram a dois tipos de saberes
diferentes mas igualmente positivos: o baseado no sensível, e o baseado no plano
inteligível, que originaria a ciência contemporânea.
Jack Goody, por sua vez, na obra A domesticação da mente selvagem,
buscou mostrar os modos como o pensamento mudou no tempo e no espaço e
como isso desde sempre foi um tema de interesse de pesquisadores das
humanidades de um modo geral. O grande foco desse trabalho é a sua crítica aos
pesquisadores que se propuseram a estudar a forma de operação do pensamento
das sociedades tradicionais através de categorias de análise baseadas na oposição
binária nós/eles, totalmente etnocêntricas e ocidentais, onde, segundo ele, estão
também presentes os termos “primitivo e avançado” entendidos como se fossem
próprios da natureza do pensamento humano.
Goody salienta que com o desenvolvimento do pensamento científico
moderno, criaram-se vários dualismos desse tipo, como por exemplo,
pensamento lógico-empírico em detrimento do mítico-poético, lógico e prélógico, racional e irracional, e mais recentemente a partir de uma perspectiva
mais positiva, dicotomias como pensamento selvagem e pensamento
domesticado, usados por Lévi-Strauss.
O grande problema visto pelo autor sobre essas categorias é o seu caráter
desenvolvimentista - não tão extremo devido ao empenho de antropólogos e
sociólogos por relativizar as análises culturais – recaindo sempre a categorias
dicotômicas, através de análises comparativas (Durkheim, Weber, Marx, Tylor,
Frazer), o que acaba por fazer sempre presente a questão evolucionária das
sociedades. Mesmo que estes possuam vasto conhecimento sobre as sociedades
tradicionais, para Goody, o obtiveram com um interesse etnocêntrico de
compreender o surgimento da sociedade industrial moderna. Essa discussão,
conforme o autor nos demonstra, mais uma vez instaura a oposição binária entre
o “nosso” tipo de sociedade e o “deles”.
Todas essas questões, segundo Goody, são extremamente importantes para
a compreensão do desenvolvimento geral da mente e do pensamento humano.
Tenta-se demonstrar a natureza dessas diferenças em termos muito gerais, que
em sua maioria não levam a uma evidência satisfatória dos fatos estudados, ou se
leva é porque estes foram forjados a entrar nessas categorias gerais. O autor cita
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“O pensamento selvagem” – abordado anteriormente – como uma obra influente
dessas discussões. Lévi-Strauss nessa obra foge dessas generalizações e concede
às sociedades de pensamento selvagem a mesma capacidade mental que as
sociedades domesticadas. Mas, ao fazer isso, segundo Goody, ele migra de uma
dicotomia generalista para uma unidade a-histórica, justamente por não levar em
consideração fatores e ambientes institucionais específicos de determinados
contextos históricos. E além disso, Lévi-Strauss não consegue fugir das categorias
dicotômicas, diferenciando o pensamento selvagem do pensamento domesticado.
Ele, em sua obra, – como pudemos ver - busca demonstrar a complexidade das
classificações das sociedades “simples”, ao tratar da ciência do concreto situandoas muito além da simples necessidade fisiológica, como suporia Malinowski.
Segundo Lévi-Strauss, citado por Goody, classificar para os ameríndios,
representa pura e simplesmente a necessidade de classificar, tendo um valor
próprio e independente em si mesmo. Mas, o erro de Lévi-Strauss, na concepção
goodyana, foi pensar que esses povos traçam distinções entre o mundo
pragmático e o não-pragmático, separando o universo físico do sobrenatural.
Segundo Goody
Uma divisão assim é outra imposição de observadores ocidentais
ao mundo não europeu, frequentemente em desarmonia com os
conceitos dos dois mundos, mas especialmente do último.
(GOODY, 2012, p. 17).

Goody afirma que o uso das classificações divididas por Lévi-Strauss pelo
par de oposição “necessidades” e “classificações” vistas como categorias
excludentes, na realidade são complementares. Segundo Lévi-Strauss a busca por
ordem se sobrepõe a busca por segurança.
Para Goody, o surgimento da linguagem foi o novo instrumento
responsável pelos sistemas de classificação e pela abrangência da
conceitualização do mundo. Dessa forma, não se pode afirmar que não haja
classificação em determinadas circunstâncias – assim como não pode inexistir a
linguagem -, mas sim que a classificação apenas se dá de forma diferente. Outra
reprodução dessa divisão dual presente no pensamento de Lévi-Strauss e citada
por Goody é que ao discutir sobre a diferença entre o pensamento “primitivo” e o
pensamento “avançado” Lévi-Strauss cria outra dicotomia entre dois diferentes
tipos de pensamento científico: a ciência neolítica (das sociedades primitivas) e a
ciência moderna (das sociedades avançadas) os colocando numa linha evolutiva e
fazendo a diferenciação ao afirmar que um desses modos está adaptado ao nível
perceptivo e imaginativo, enquanto o outro está bem distante desses, mais ao
nível da razão. Nesse sentido, o que Goody percebe é que Lévi-Strauss continua a
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olhar o mundo segundo essa concepção dualista que acaba por reproduzir a ideia
de um “nós” em oposição a um “eles”. Além disso, a visão levistrausseana parece
ignorar o caráter gradativo dos processos que culminaram em desenvolvimentos
culturais, e mentais.
Goody, questiona um estudo baseado nessas dicotomias:
Ao examinar as mudanças que correram no pensamento
humano, então, devemos abandonar as dicotomias etnocêntricas
que caracterizaram o pensamento social no período da expansão
europeia. Em vez disso, devemos procurar critérios mais
específicos para as diferenças. (GOODY, 2012, p. 21).

Ele aponta para a importância dos fatores materiais nos processos de
comunicação, sendo o seu ponto de partida nesse trabalho, a linguagem, como
um atributo essencialmente humano e indispensável para a coesão de instituições
sociais. O que ele pretendeu foi compreender qual é o poder da linguagem como
uma encorajadora dos processos cognitivos. E, ao entender a realidade da
interação social entender o desenvolvimento das tecnologias do intelecto
também se faz necessário. Uma ferramenta elencada pelo autor como
imprescindível nesse processo é a escrita. E, por mais que outros variados fatores
tenham sido importantes no processo de desenvolvimento do pensamento
humano, essas demonstradas por Goody são suficientemente relevantes para a
explicação desse desenvolvimento sem cair nas dicotomias tão empregadas
normalmente, as quais ele critica.
Ao concluir que a comunicação é múltipla, o caráter dicotômico entre
primitivo e avançado cai por terra. Para Goody, é preciso valorizar a cultura
material e tecnológica de um povo, pois é a partir dela que se faz possível
compreender o fenômeno comunicativo e traçar paralelos entre os estudos
sociais. O autor também trata da importância da origem da escrita, no processo
de complexificação das formas de operação de pensamento, através da
possibilidade de criação de silogismos, da percepção das contradições e etc. Nesse
sentido, a diferença entre operações mais complexas e outras mais simples,
portanto, não estaria na esfera da diferença do pensamento e da mente, e sim, na
mecânica dos atos comunicativos em si.
Goody utiliza seus estudos sobre o logadaa do norte de Gana, e os ioruda
do além-mar buscando demonstrar como são distribuídas as operações de
contagem em tais sociedades. O que percebe é que tais processos são feitos a
partir de necessidades utilitárias, não no sentido dado por Lévi-Strauss ao termo
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e sim para demonstrar que nessas sociedades as formas de cálculos são
desenvolvidas para serem utilizadas no agora, no presente, e se não os são se
perdem no tempo, “não há nenhum depósito para uma recordação subsequente”.
(GOODY, 2012, p. 26). Após tais considerações o autor irá tratar do
desenvolvimento da individualidade que acontece simultaneamente ao
desenvolvimento cognitivo. Ele não considera que a palavra escrita substitui a
fala mas sim que ela possui um valor imprescindível na ação social.
Tentei tomar certas características que Lévi-Strauss e outros
consideraram como marcos da distinção entre primitivo e
avançado, entre pensamento selvagem e domesticado, e sugerir
que muitos dos aspectos validos dessas dicotomias um tanto
vagas podem ser relacionadas às mudanças no meio de
comunicação, especialmente a introdução de várias formas de
escrita. (GOODY, 2012, p. 28).

O que o autor pretende alcançar nessa obra é o equilíbrio entre o ponto de
vista que recusa admitir as diferenças entre os processos de pensamento e o que
coloca essas diferenças como pontos extremos e excludentes num dualismo
metódico. Ao mesmo tempo que as formas de pensar dos seres humanos tenham
muitos aspectos comuns, alguns estudos que partem dessa perspectiva
negligenciam o fato de as atividades humanas cognitivas variarem de uma
sociedade para outra. Essas mudanças podem advir de novos meios de
comunicação implantados. Para isso, o que Goody pretendeu foi expressar como
o uso da escrita parece ter influenciado as estruturas cognitivas, dentro de
algumas sociedades observadas, como o antigo Oriente Médio e a atual África
Ocidental.
A proposta de Goody então, foi percorrer um caminho diferente do até
então percorrido pelos autores que se propuseram a compreender as operações
mentais, partindo de um viés que está pautado nos meios de comunicação como
um dos fatores mais importantes na construção dos modos de pensamento. A
questão que o autor se põe não coloca em cheque a capacidade intelectual
presente em indivíduos de sociedades não-letradas e sim de que tipo de
capacidade intelectual é deles característica.
Goody fala como a supervalorização de aspectos culturais e sociais das
categorias de entendimento foi influenciadora de grandes estudiosos da área,
como Lévy-Bruhl, Evans-Pritchard e até mesmo Lévi-Strauss. Muito embora esse
último não veja as sociedades simples como Malinowski as viu, ele enxerga o mito
como um produto social e não individual. Nesse sentido a pesquisa antropológica
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se concentra no viés do observador não do ator. O que Levi-Strauss faz é analisar
o pensamento primitivo como simbólico, e não como cognitivo.
O problema encontrado por Goody é a interpretação do pensamento de
sociedades pré-letradas segundo categorias do observador e não do quadro
referencial dos próprios atores. Dessa forma, o significado dos atores sobre seus
ritos e expressões é tido como menos significante e superficial em detrimento do
significado dado pelo observador, que nesse caso é concebido como mais
profundo.
Nesse sentido, o que o autor gostaria de chamar a atenção é que as
abordagens feitas até então não levam em consideração o processo criativo
individual. Nas sociedades orais ou sem escrita, a criatividade individual é
cooptada pelo corpo de costumes coletivos, a cultura, transformando as
realizações individuais em anônimas.
Sendo assim,
A proposta específica é que a escrita, e mais especialmente
escrever e ler usando um alfabeto, possibilitou examinar
minuciosamente o discurso de uma maneira diferente, dando à
comunicação oral uma forma semipermanente; esse exame
minucioso favoreceu o aumento de ação da atividade crítica e,
com isso, da racionalidade, do ceticismo e da lógica para
ressuscitar as lembranças daquelas dicotomias questionáveis.
(GOODY, 2012, p. 49).

Para Goody a lógica só se fez possível com o advento da escrita. E é a partir
da formalização da comunicação – possibilitada pela escrita – que surgem as
preocupações com o argumento e as bases do conhecimento. O discurso
filosófico representa bem essa formalização. Dessa forma, o autor afirma que o
que falta as sociedades tradicionais não é o pensamento reflexivo e sim os
instrumentos adequados para esse processo de construção por ruminação de
conceitos.
Em um dos capítulos de sua obra, Goody irá demonstrar como os
observadores organizaram o conhecimento de sociedades orais por meio de
tabelas, que dessa forma acabam por classificar os conceitos orais mais sob o
modo de pensamento letrado que do não-letrado. Por meio de dois exemplos o
autor buscou demonstrar como essa configuração do processo classificatório
inibe o estudo bem feito de sociedades não letradas. Ao construir uma tabela de
opostos para as culturas orais se reduz sua complexidade à simplicidade gráfica
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que busca abarcar todas as categorias em algo universal e totalizante. Sendo
modelos de tipos de comunicação moderna ocidental, essas tabelas,
principalmente aquelas que adotam a divisão binária, deixam muito a desejar.
Assim sendo a busca de Goody nessa obra como um todo é compreender as
mudanças do pensamento através das mudanças nos modos de comunicação que
proporcionaram o avanço no conhecimento humano.
Tentei examinar algumas das maneiras com que vários autores
falaram sobre “outras culturas” contrastando-as com a nossa
própria, para ver se é possível dar mais precisão, mais significado
às supostas diferenças, tentando avaliar a contribuição das
mudanças nos meios de comunicação. (GOODY, 2012, 170).

Para finalizar ele aponta para a importância do fator interno do ser
humano – subjetividade - em diálogo com o externo – cultural - definindo assim a
natureza da mente humana.
Análise dos resultados
Lévi-Strauss e Goody se empenharam na discussão do tema da linguagem
e do pensamento. O primeiro mais voltado a descrever como opera o pensamento
dito selvagem e desconstruir imagens equivocadas sobre o mesmo, o segundo
preocupado justamente com as categorias utilizadas nesses estudos - sobre as
sociedades denominadas por ele como não letradas. Nesse sentido um estudo
complementa o outro e para além disso, tece críticas permitindo uma ampliação
das discussões nessa área do conhecimento.
A difusão da linguagem como um processo de conceitualização do mundo
para as sociedades “primitivas”, corresponde a uma valorização e atenção voltada
pro real, segundo Lévi-Strauss. Diferentemente do pensamento científico, as
sociedades “primitivas” não têm a necessidade de produzir um conhecimento
objetivo, mas, isso não nos permite afirmar que essas duas lógicas de operação do
pensamento não tenham diligências intelectuais e métodos de observação
semelhantes. Em ambos os casos o conhecimento produzido acerca do universo é
uma forma de se satisfazer necessidades particulares de um grupo.
Lévi-Strauss nos mostra que não se deve reduzir o pensamento mágico a
uma forma primitiva da ciência. Ele é tão completo em si mesmo como ela,
formando um sistema bem articulado, e nesse sentido, ao invés de criar uma
oposição entre ciência e magia, o que se espera é coloca-las em paralelo como
duas formas diferentes e desiguais na produção de conhecimento, e que uma não
é superior à outra devido a diferença de operação mental, e sim ao tipo de
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fenômeno ao qual são voltadas. Para ele, a objetividade do pensamento está
presente em qualquer civilização, e todas elas tendem a supervalorizar a sua
orientação objetiva de pensamento. Porém, ele diferencia a ciência entre aquela
pautada no sensível (do pensamento selvagem), e aquela pautada na razão, que
seria a ciência da sociedade moderna.
Jack Goody, dando um passo além, se questiona sobre a forma com que os
efeitos das mudanças dos modos de comunicação podem explicar as distinções
dicotômicas empregadas por estudiosos do tema, como por exemplo selvagem e
domesticado. Ele, como vimos, sugere que essas dicotomias são insuficientes para
lidar com o desenvolvimento humano, e que para entende-lo se faz necessário
entender como funcionam os meios de comunicação de uma dada sociedade que,
por sua vez, é perpassado por fatores socioculturais específicos.
Conclusões
Pudemos perceber que Lévi-Strauss, na obra citada, busca desmistificar a ideia
defendida por alguns estudiosos dos povos ditos primitivos – primordialmente os
evolucionistas - de que o pensamento dos mesmos operava de forma inferior e/ou
menos desenvolvida que o pensamento moderno-científico-abstrato. Para
comprovar seu argumento, de que a lógica desse pensamento não deve ser vista
como antecedente da lógica racional, Lévi-Strauss fornece vários exemplos de
como se dá o que ele denomina de ciência do concreto.
Já Jack Goody, em sua obra citada, busca traçar uma análise crítica sobre a
recorrente utilização de categorias dicotômicas nos estudos antropológicos feitos
até então, que tinham como intuito a compreensão dessas sociedades ditas
“primitivas”. Assim, ele reconhece os avanços de Lévi-Strauss nesse sentido, mas
ao tecer uma crítica ao modo como este efetua suas análises – ainda pautadas em
categorias dicotômicas “selvagem/domesticado”, “fria/quente”, “mito/história” propõe uma abordagem que fuja dessa oposição dual, partindo da compreensão
dos modos de comunicação das sociedades, que seriam para ele o ponto chave
para o entendimento adequado do funcionamento do pensamento humano, e
que, portanto, não recairia nessa visão - de certa forma - reducionista.
O que se pode perceber através dessa revisão bibliográfica é que o estudo
acerca do desenvolvimento do pensamento humano deve levar em consideração
os vários aspectos que cercam a vida cultural e social da sociedade analisada, para
que os resultados sejam fiéis aos objetos analisados. Como nos mostrou Goody, a
categorias de análise devem ser adaptadas a realidade sociocultural do grupo
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investigado, levando em consideração o seu processo de desenvolvimento
histórico, de comunicação e, consequentemente mental. O que muitas vezes
pode fugir da categorização dualista que a ciência sempre acaba recorrendo, e
partir para a análise de outra esfera do social que permita-se chegar a conclusões
fidedignas.
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3. 3- Sessão Revisão Bibliográfica I
3.2 Novos sujeitos coletivos: repensando a questão identitária na
modernidade tardia a partir de Stuart Hall e Anthony Giddens33
Bruna Motta dos Santos34
Ylzes Teixeira de Andrade35
Resumo: O surgimento de novos sujeitos coletivos, a partir de meados do século
XX, trouxe a necessidade de se rediscutir conceitos como o de identidade. Stuart
Hall e Anthony Giddens buscaram compreender como as identidades culturais e
as auto-identidades são construídas na contemporaneidade. Nosso objetivo foi
apreender a discussão dos autores acerca do tema, apontando a convergência no
que concerne aos impactos do mundo contemporâneo e a divergência, em
relação ao centramento/descentramento do “eu”.
Palavras-chave: Sujeitos Coletivos. Identidade. Modernidade Tardia.
Introdução
Emergiram, ao longo da segunda metade do século XX, novos sujeitos
coletivos que, com diferentes formas de organização, se articularam para ocupar
os novos espaços sociais oriundos da contemporaneidade. Este fenômeno foi
possibilitado, pensando em dimensões globais, pelas profundas transformações
sociais ocorridas no final da década de 60 do século passado. No Brasil, essas
transformações se acentuaram a partir dos anos 80, com a promulgação da nova
constituição brasileira em 1988.
Essas mudanças expressivas tiveram como consequência um novo arranjo
político e social, criando novos espaços de diálogo e representação, incentivando
o surgimento de uma grande variedade de sujeitos organizados em torno de uma
coletividade. Desse modo, surgiram novas denominações religiosas, movimentos
sociais, organizações não governamentais e associações de diversos tipos, cada
33
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uma se articulando, a sua maneira, para ocupar esses novos espaços consequentes
deste novo cenário social.
Com todas essas alterações, foi possível perceber que os instrumentos de
análises utilizados até então pelos pesquisadores se tornaram limitados,
colocando em cheque muitas das interpretações que a literatura das Ciências
Sociais havia feito em relação à natureza das ações coletivas. Surge, portanto, a
necessidade de se rediscutir e redefinir os conceitos utilizados na investigação
desse tema, entre eles, o conceito de identidade.
Alguns pesquisadores investiram, então, no sentido de rediscutir e precisar
esses conceitos, entre eles, o sociólogo jamaicano Stuart Hall e o inglês e também
sociólogo Anthony Giddens. Os dois autores, Hall e Giddens, discorrem em suas
obras, A identidade cultural da pós-modernidade e Modernidade e Identidade,
respectivamente, acerca da modernidade tardia, pensando a dinamicidade do
mundo contemporâneo e sua influência sobre as identidades culturais e as autoidentidades.
Nosso objetivo concentrou-se, portanto, em apresentar a discussão feita
pelos autores acerca da modernidade tardia e como esta influencia o processo de
construção das identidades, mais especificamente, das identidades culturais,
discutidas por Hall e as auto-identidades, tratadas na obra de Giddens.
Metodologia
A análise foi feita através de uma revisão bibliográfica das obras acima
citadas. A obra A identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall, foi
originalmente publicada em 1992 com o título de “The question of cultural
identity”, tendo causado grande impacto, foi traduzida e publicada em várias
línguas. Aqui no Brasil foi lançada no mesmo ano de 1992 como um livreto
intitulado A identidade cultural na pós-modernidade e, em 2006, o texto
utilizado nesse trabalho, já estava na sua décima primeira edição. O livro
Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, de Anthony
Giddens, publicado originalmente em 1999, foi traduzido e publicado em
português em 2002. Foram feitos, então, mapeamentos dos conceitos discutidos
nas obras acima citadas, bem como a sistematização das principais conclusões
acerca do tema estudado.
Revisão Bibliográfica
I. Stuart Hall e as identidades culturais no mundo contemporâneo
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Stuart Hall foi um sociólogo jamaicano que viveu boa parte de sua vida na
Inglaterra, onde faleceu no início do ano de 2014. Autor de uma vasta obra e
reconhecido pelos seus Estudos Culturais, empreendeu, em seu livro intitulado
Identidade cultural na pós-modernidade, uma discussão acerca da identidade e da
cultura, propondo uma nova maneira de pensar a relação entre essas dimensões,
tendo em vista o impacto das transformações sociais contemporâneas sobre o
processo de construção das identidades culturais.
Logo no início da obra, Hall expõe um ponto central de sua discussão, o
conceito de sujeito, elemento fundamental para se pensar as identidades, cuja
concepção sofreu modificações até adquirir sua acepção contemporânea. Através
dele, Hall vai traçar as concepções de identidade ao longo da modernidade,
mostrando-nos que, a medida que o conceito de sujeito se modifica, altera-se
também a concepção que se tem de identidade, atentando que ambos não podem
ser pensados de maneira dissociada do contexto social. Assim, o autor apresenta
três conceitos de sujeito, o Sujeito do Iluminismo, o Sujeito Sociológico e o
Sujeito Pós-Moderno.
O período entre o Humanismo e o Iluminismo abarcou transformações
que alteraram drasticamente a forma como o sujeito concebia a si mesmo e sua
identidade. O sujeito, antes condicionado a preceitos divinos, torna-se agora
responsável por suas ações e vê-se dotado de capacidades; ele torna-se um sujeito
soberano. A Reforma, os avanços científicos e o Iluminismo foram alguns dos
movimentos que possibilitaram a emergência desse novo sujeito, em um período
que substitui Deus pelo homem como sendo o centro do universo. Desse modo,
surge um novo sujeito que tem a centralidade e a unificação como características,
encontrando-se munido de certa autonomia, razão e individualismo, com outra
acepção de sua identidade, concebendo-a como inata e permanente.
O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção de
pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado,
unificado, dotado de capacidades de razão, de consciência e de
ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia
pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo –
contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do
indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade da pessoa.
(HALL, 2006, p. 10)
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Todavia, à medida que as sociedades se tornam mais complexas devido a
ocorrência de diversas transformações sociais, altera-se tanto a conceito de
sujeito quanto a concepção de identidade. O sujeito, a partir de então, torna-se
submisso à burocratização e administração do social por meio do Estado e passa a
ser visto como mais definido, localizado, coletivo e social. O Sujeito Sociológico,
que emerge dessa nova conjuntura, compreende a si mesmo e sua identidade sob
um prisma interativo, ou seja, como resultado das inter-relações entre o “eu” e a
sociedade, entre o interno e o externo. Mas, de acordo com a concepção
interativa do eu e da identidade, o sujeito ainda possuiria um núcleo, que
consistiria num “eu real”, mas que passaria por modificações em conformidade
com o seu exterior, mas, permanecendo ainda como unificado e estável.
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade
do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior
do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado
na relação com “outras pessoas importantes para ele”, que
mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a
cultura – do mundo que ele/ela habitava. (HALL, 2006, p. 11)

Na modernidade tardia, que é um período marcado pela fragmentação e
variabilidade, a unificação e a estabilidade perdem seu lugar. É nesse contexto, a
partir da segunda metade do século passado, que emerge a concepção pósmoderna de sujeito, resultado do descentramento do sujeito cartesiano e
sociológico. Nesse momento o sujeito, visto como fragmentado e descentrado,
apropria-se de identidades distintas de acordo com a situação em que se insere,
ou ainda, pode estar suscetível a deslocamentos devido à existência de
identidades contraditórias. Desse modo, as identidades tornam-se efêmeras,
variando de acordo com as situações em que o sujeito se encontra, de maneira
que este passa a possuir uma infinidade de identidades com as quais se
identificar.
O sujeito previamente vivido como tendo uma identidade
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não
de uma única, mais de várias identidades, algumas vezes
contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as
identidades, que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que
asseguravam
nossa
conformidade
subjetiva
com
as
“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso,
como resultado de mudanças estruturais e institucionais. (HALL,
2006, p. 12)

O conceito de sujeito, portanto, é uma noção não descolada da dimensão
social, sendo possível compreendê-lo dentro das transformações no decorrer da
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história. Assim, se faz necessário pensar a identidade articulada a essa noção, ao
conceito de sujeito, e suas transformações, pois, com o desdobramento dos
acontecimentos históricos, este se modifica, variando a percepção que se tem de
identidade.
Dado o caráter dinâmico e mutante das identidades na modernidade
tardia, Hall se propõe a pensá-las neste período, evidenciado os impactos das
transformações sociais contemporâneas nas identidades culturais nacionais.
O autor afirma que na modernidade as culturas nacionais são uma das
mais importantes referências de identidade cultural, de modo que
frequentemente os sujeitos se definem a partir de seu país de origem. Elas não
são um dado genético, mas aparentam ser algo intrínseco ao sujeito,
possibilitando o surgimento das identidades culturais nacionais por meio das
representações. A nação é algo que produz sentidos, é um sistema de
representação cultural, uma comunidade simbólica, possuindo uma ideia que é
compartilhada pelos seus membros e que é representada no interior da cultura e,
sendo dotada de simbolismos torna-se capaz de dar sentido a todo esse sistema
de representação cultural. Nas palavras do autor: “As culturas nacionais, ao
produzir sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar,
constroem identidades” (HALL, 2006, p. 51)
Se na pré-modernidade a identificação se dava de maneira particular à
tribo, religião e região, por exemplo, com o advento da modernidade a
identificação se “reduz” a uma cultura nacional que se pretende unificada,
evidenciando a subordinação das diferenças culturais a um único modelo de
identificação e representação, que poderia ser denominada como uma monoidentificação, definindo a identidade de todo um povo.
Hall afirma ainda que as identidades nacionais são uma estrutura de poder
cultural e este poder cultural é exercido de diversas formas, como na eliminação
coercitiva das diferenças presentes em determinada localidade, quando, por
exemplo, as divisões sociais, de gênero e de etnia ficam em segundo plano em
relação à identidade nacional. Dessa forma, a identidade nacional unificada é
apenas um aparato discursivo, que subordina as diferenças representadas
ilusoriamente em uma unidade nacional, sendo as nações modernas híbridos
culturais, unificadas através da ação do poder cultural.
Inerente à modernidade está a globalização, que se acentuou na década de
1970 e que teve grande impacto sobre as identidades culturais nacionais. Segundo
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Hall, a globalização é um fenômeno que se caracteriza pela interconexão entre as
nações, de forma que as dimensões de espaço e tempo têm sido experimentadas
de maneira nova, resultando na compressão de distâncias e escalas temporais, em
que os sujeitos têm a sensação de que o mundo é menor, as distâncias mais curtas
e que o que acontece em determinado lugar tem impacto sobre outros lugares
localizados a grande distância. Assim, o fenômeno da globalização traz impactos
sobre as identidades culturais que se tornam descentradas de suas bases sólidas,
como história e tradição, adquirindo um caráter de descontinuidade, pois as
alterações na forma como o tempo-espaço é vivenciado, modificam as formas de
representação, que se ligam diretamente com as identidades.
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global
de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas –
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos
e parecem flutuar livremente. (HALL, 2006, p. 75)

A difusão de aspectos materiais e imateriais gerada pelo Ocidente tem um
“efeito rebote”, ou seja, através da migração, propiciada pela globalização, há um
movimento de pessoas em direção aos centros globais. Estas pessoas migram em
razão de problemas sociopolíticos e econômicos em busca de melhores condições
de sobrevivência. Essa gama de novas etnias no interior dos centros teve como
consequência tanto o fortalecimento das identidades locais, marcada pela negação
em relação a diferença - determinando a presença de outras culturas como uma
ameaça à unidade - quanto uma pluralização de identidades culturais. Esse
fenômeno caracteriza-se pela multiplicidade de posições (identidades) como
possibilidade de identificação, decorrentes de uma nova articulação de aspectos
culturais distintos. Esses, portanto, são os efeitos da globalização sobre as
identidades nacionais culturais.
Hall explica que esses efeitos têm sido contraditórios. Em um sentido,
busca-se resgatar as unidades imaginadas e a “pureza” das identidades e de outro,
há a aceitação de que as identidades estão subjugadas às interferências históricas,
políticas, de diferença e representação, evidenciando a oposição de pontos onde
predominam a unificação e outros, em que há a preponderância do dinamismo.
Esse movimento contraditório se dá através da “tradição” e a “tradução”, que são
elementos buscados pelos sujeitos para conceber identidades na
contemporaneidade.
Dessa forma, há a possibilidade de construir identidades em continuidade
com o passado, com base na tradição ou recorrer à tradução que, de acordo com
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Hall, é o fenômeno que consiste na formação das identidades de pessoas que se
encontram distantes de sua terra natal, mantendo vínculos fortes com seus
lugares de origem, mas que não compartilham da ilusão de uma unidade e
certeza em relação à sua identidade. É a partir da tradução que há a articulação
de suas identidades de origem com as dos locais onde passaram a viver, sendo
esta o produto da interconexão de diversas culturas, através das migrações. Hall
denomina as identidades desses sujeitos que estão sendo traduzidos de
identidades híbridas.
II. Anthony Giddens e as auto-identidades na modernidade tardia

Anthony Giddens, renomado sociólogo britânico, dispõe de mais de vinte
obras publicadas, entre elas Modernidade e Identidade, em que o autor trata sobre
a modernidade tardia e os diversos aspectos que a compõem, entendendo que
estes elementos influenciam de maneira significativa no processo de construção
das auto-identidades.
Segundo Giddens, a modernidade tardia é um período marcado pelo
dinamismo, o que significa afirmar que o fluxo de transformações opera com
grande velocidade, sendo essas mudanças profundas e abrangentes, acometendo
hábitos e costumes tradicionais. Neste período, os elementos tradicionais são
“desqualificados” pelas características globalizantes e, não só a vida social é
influenciada pela modernidade, mas seus efeitos e consequências atingem o
íntimo do sujeito, o eu. Na modernidade tardia, como denomina o autor, há uma
interconexão entre aspectos globais e as disposições pessoais e é a partir desta
noção que o autor apresentará algumas questões que envolvem a constituição da
auto-identidade.
Com a finalidade de explicar o caráter dinâmico da modernidade, Giddens
elenca três aspectos. O primeiro deles fundamenta-se na concepção da separação
de tempo e espaço. Em tempos pré-modernos, essas dimensões se ligavam por
meio do contexto do lugar e as formas de lidar com estas duas dimensões
variavam de acordo com cada sociedade, isto é, cada grupo tinha uma maneira
particular de lidar com o tempo e com o espaço. Numa ordem pós-tradicional
isso já não acontece, de maneira que tempo e espaço passam a ser compreendidos
separadamente. Entretanto, não permanecem nessa condição, muito pelo
contrário, se rearticulam nas condições da modernidade e é isso que torna
possível a organização característica desse período. Assim, as novas formas de
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manejar o tempo e espaço coordenam as atividades cotidianas sem a
obrigatoriedade do local. O contexto passa a ser outro e as relações sociais não
acontecem somente por pessoas localizadas em lugares próximos, culminando
num processo de interconexão global, distanciando-se, portanto, das formas
tradicionais.
O segundo elemento mencionado é o desencaixe, que consiste no
deslocamento das relações sociais de seu âmbito local e a sua recombinação por
meio de setores indeterminados, em termos de dimensões espaço-temporais. De
acordo com Giddens, os mecanismos de desencaixe podem ser de dois tipos: as
fichas simbólicas e os sistemas especializados; ambos, tomados em conjunto, são
denominados sistemas abstratos. As fichas simbólicas são os meios de troca, com
valor padronizado e que podem ser trocados numa diversidade de situações,
sendo o dinheiro o exemplo mais expressivo. Já os sistemas especializados são os
modos de conhecimento técnico como, por exemplo, o da medicina, ou de
qualquer outra área do conhecimento.
A reflexividade é o terceiro argumento do autor para explicar o dinamismo
da modernidade e diz respeito à constante incorporação de conhecimento e
informação às atividades da vida social, bem como sua constante revisão. Dito de
outro modo, as práticas sociais são, agora, passíveis de se tornarem conhecidas e
revisadas, de maneira que essas mesmas práticas passam a ser reestruturadas
através da incorporação do novo conhecimento ou informação. Assim, a
reflexividade se constitui como um elemento organizacional e transformador da
vida social.
A transformação do tempo e do espaço, em conjunto com os
mecanismos de desencaixe, afasta a vida social da influência de
práticas e preceitos preestabelecidos. Esse é o contexto da
consumada reflexividade, que é a terceira maior influência sobre
o dinamismo das instituições modernas. A reflexividade da
modernidade deve ser distinguida do monitoramento reflexivo
da ação intrínseco a toda atividade humana. Ela se refere à
suscetibilidade da maioria dos aspectos da atividade social, e das
relações materiais com a natureza, à revisão intensa à luz de
novo conhecimento ou informação. (GIDDENS, 2002, p. 25)

A modernidade é caracterizada, também, de acordo com Giddens, como
uma “sociedade de risco”. Dessa forma, o risco passa a ser aceito como risco e o
destino seguro é algo que se torna quase totalmente descartado. Dessa forma, a
aferição do risco se tornou uma ação constante a fim de possibilitar uma
colonização do futuro, isto é, trazer para o presente eventos ulteriores. Esses
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riscos vão desde as ações mais rotineiras às ações que envolvem questões globais
e, diante desta situação de constante risco, a ansiedade é um elemento que se
integra às sensações que os indivíduos modernos experimentam. É um estado
emocional que permanece em todos os sujeitos e em todos os momentos,
inclusive e principalmente, na infância. A criança ainda não é um “ser”, mas um
“ser sendo”, assim é preciso que seus cuidadores atuem de modo a fazer com que
ela desenvolva um sentimento de confiança e segurança básica, que futuramente
possibilitarão ao adulto uma segurança ontológica, isto é, uma segurança de ser e
estar no mundo, sendo capaz de enfrentar os percalços que poderão surgir na
vida cotidiana.
A ansiedade, assim como o risco, é um elemento constante na
modernidade tardia, mas quando o indivíduo desenvolve sua segurança básica e,
consequentemente, a segurança ontológica, ele terá constituído um casulo
protetor, que terá como função filtrar os riscos potenciais, o protegendo de uma
maior instabilidade psicológica e emocional. Este casulo colocará entre
parênteses alguns riscos numa condição de improbabilidade, amenizando a
ansiedade e possibilitando o seguir em frente, pois manterá a segurança
ontológica íntegra. Afinal, esta é a demanda, ser capaz de ponderar os riscos,
enfrentar os obstáculos, para assim, continuar seguindo em frente.
A dúvida é mais um elemento marcante na modernidade, já que o
conhecimento opera através de hipóteses, sendo revisto constantemente. É um
período de múltiplas autoridades, diferente de contextos pré-modernos em que a
religião ou a tradição eram autoridades únicas e absolutas. Assim, está disponível
aos indivíduos uma série de possibilidades de autoridades dentro de uma mesma
área do conhecimento, que podem discordar ou concordar entre si. Pelo fato da
modernidade demandar alguma escolha por parte do indivíduo, a confiança se
torna um elemento crucial, pois só ela poderá dar alguma direção diante das
tantas possibilidades presentes no cenário atual. A confiança se tornou um
elemento de suma importância para os sistemas abstratos e está intimamente
relacionada às diversas decisões que orientam as atividades do cotidiano dos
sujeitos. Sem a confiança em pelo menos alguma autoridade, o indivíduo se
encontraria num estado de incerteza que afetaria de maneira considerável sua
segurança ontológica. Mas ainda assim, a ansiedade pode emergir devido à
consciência que o individuo tem de que a opção escolhida por ele é uma entre as
diversas.
A reflexividade, produto da modernidade, é um fator determinante para a
escolha e planejamento dos estilos de vida, e ainda, para a constituição do projeto
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reflexivo do eu, que são fundamentais na construção da auto-identidade. Essa
escolha adotada pelos indivíduos pode ser influenciada por meio de todos os
mundos fenomênicos apresentados aos mesmos, principalmente através da
mídia. No mundo contemporâneo, em que a escolha se faz necessária, é preciso
que todos adotem um estilo de vida, seja ele qual for.
Nas condições da alta modernidade, não só seguimos estilos de
vida, mas num importante sentido somos obrigados a fazê-lo –
não temos escolha senão escolher. Um estilo de vida pode ser
definido como um conjunto mais ou menos integrado de práticas
que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas
preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma
material a uma narrativa particular de auto-identidade.
(GIDDENS, 2002, p. 79)

Como já mencionado, essa escolha se refletirá na auto-identidade, se
estendendo ao corpo, já que esse passa a ser, também, reflexivamente mobilizado
de acordo com o projeto reflexivo do eu, como denomina Giddens. Ao planejarem
suas vidas reflexivamente, os sujeitos calculam o risco com o intermédio dos
sistemas abstratos e, dessa forma, concebem suas auto-identidades, que devem
ser sustentadas em termos de coerência em meio ao fluxo de transformações
vivenciadas na contemporaneidade e a diversidade de experiências transmitidas
pela mídia.
O projeto reflexivo do eu, que consiste em manter narrativas
biográficas coerentes, embora continuamente revisadas, tem
lugar no contexto de múltipla escolha filtrada pelos sistemas
abstratos. Na vida social moderna, a noção de estilo de vida
assume um significado particular. Quanto mais a tradição perde
seu domínio, e quanto mais a vida diária é reconstituída em
termos do jogo dialético entre o local e o global, tanto mais os
indivíduos são forçados a escolher um estilo de vida a partir de
uma diversidade de opções. (GIDDENS, 2002, p. 13)

É importante ressaltar que os indivíduos modernos não desenvolvem sua
auto-identidade de forma passiva, isto é, apenas se fixando e sendo suscetíveis as
referências externas e extrínsecas, como a tradição. Na modernidade tardia, a
referencialidade passou a ser interna e intrínseca, exatamente pelo fato de haver
reflexividade, isto é, a tradição, que antes orientava as ações dos indivíduos
através da continuidade com o passado, perde cada vez mais sua preponderância
e o indivíduo ganha mais autonomia, fruto de sua referencialidade interna, que é
uma característica exclusiva da alta modernidade. A auto-identidade, para o
autor, deve ser construída de modo a manter uma biografia coerente, como
citado anteriormente, e as maneiras de mantê-la como tal se dão através da rotina
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e do controle do corpo. Assim, o corpo se torna alvo das tentativas de se
apresentar e servir de espelho para a auto-identidade, bem como para a escolha
do estilo de vida.
O ímpeto para o controle, engatado à reflexividade, lança o eu no
mundo externo de uma maneira que não tem paralelo claro em
tempos anteriores. Os mecanismos de desencaixe invadem o
coração da auto-identidade; mas não “esvaziam” o eu:
simplesmente removem apoios anteriores em que se fundava a
auto-identidade. Melhor: permitem em princípio que o eu
alcance maior domínio sobre as relações e contextos sociais
incorporados reflexivamente na forja da auto-identidade do que
era previamente possível. (GIDDENS, 2002, p. 139)

As transformações ocorridas na auto-identidade do individuo estão
associadas às intensas modificações que emergiram na modernidade como as
inter-relações em maiores extensões, possibilitada pela separação do espaçotempo. Dessa forma, de acordo com Giddens, o eu e a sociedade estão se
relacionando, mas dessa vez a nível global.
Os sistemas abstratos também trazem consequências à esfera do eu,
estando associado à sua construção e continuidade, pois orientam atividades que
estão intimamente relacionadas à auto-identidade. O referencial, que antes era
dado preponderantemente pelos aspectos da tradição, agora passa a ser
mobilizado através de outras organizações, como os sistemas técnicos.
Dessa forma, a reflexividade também adentra a esfera da auto-identidade,
de modo que a esta passa a ser construída de maneira organizada, como um
projeto, designado pelo autor como projeto reflexivo do eu. Na pré-modernidade,
explica-nos Giddens, as transformações na identidade eram “dadas” em
momentos de importantes transições. Na modernidade o eu é construído no
processo reflexivo, numa inter-relação entre o global e o pessoal, tendo os
aspectos que compõem o mundo contemporâneo influído drasticamente nesse
processo.
Conclusão
Stuart Hall e Anthony Giddens buscaram, através de uma análise do
mundo contemporâneo, compreender como a identidade se constrói, tendo em
vista as influências globalizantes e os impactos que os elementos oriundos desse
período exercem na construção tanto das identidades culturais quanto das autoidentidades.
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Em suas análises acerca do período determinado, ambos o consideraram
como um contexto marcado pela dinamicidade, permeado por transformações
nunca antes vivenciadas e que alteraram significativamente as formas de vida.
Além disso, conceberam a tradição como um elemento que propiciou a
estabilidade em tempos pré-modernos, mas que, tendo perdido sua primazia, fez
com que culminasse um contexto conturbado e marcado pela instabilidade,
descontinuidade e fragmentação. Para os dois autores existem, no período
contemporâneo, uma série de possibilidades de identificação, nas palavras de
Hall, e de autoridades, nas palavras de Giddens, sendo elas importantes
referenciais no processo identitário. As formas de vida, hábitos e costumes que
antes eram comandados exclusivamente através da referência da tradição, agora
podem ser escolhidas por meio de uma gama referências e possibilidades.
Em sua discussão, Hall mostrou como a globalização impactou as
identidades nacionais, que na modernidade eram uma das mais importantes
formas de identificação. A migração, possibilitada pela globalização, resultou no
hibridismo, isto é, os sujeitos que passaram a viver em outros lugares, ao invés de
substituírem o sentimento de pertencimento ao país de origem, passaram a
articular aspectos culturais distintos, culminando no que Hall denominou como
identidades híbridas. Dessa forma, Hall expôs uma nova forma de conceber as
identidades no mundo contemporâneo, por meio da “tradução”, que é um novo
elemento oriundo deste novo contexto e que consiste numa articulação entre o
“velho e o novo”, que juntamente com a “tradição”, baseada na herança cultural,
são formas que os sujeitos mobilizam para construir suas identidades no mundo
contemporâneo.
Anthony Giddes também vai tratar dos impactos que a modernidade tardia
tem exercido na construção do projeto reflexivo do eu, que dará origem,
portanto, às auto-identidades. Elencando aspectos como a ansiedade, a dúvida, o
cálculo do risco, o desencaixe, a separação espaço-tempo e a reflexividade, o
autor afirma que o sujeito precisa construir um projeto reflexivo do eu coerente e
unificado diante desses elementos que configuram o mundo atual. Assim, as
auto-identidades, reflexivamente construídas, devem se manter coerentes em
meio às tribulações enfrentadas.
Dessa forma, podemos considerar que para Stuart Hall os sujeitos têm
identidades cada vez mais “flutuantes”, sendo mobilizadas de acordo com as
situações vivenciadas, ou seja, por tantas influências e possibilidades advindas da
globalização, cada sujeito está dotado de múltiplos “eus”. O sujeito pós-moderno
é fragmentado, possuindo uma concepção de identidade mutante, que se adequa
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às distintas situações da contemporaneidade. Na alta modernidade não é possível
a existência de um sujeito unificado, com uma identidade única e imutável.
A concepção de Giddens também considera a instabilidade do mundo
contemporâneo, mas o sujeito, para esse autor, deve manter sua auto-biografia
coerente, um “eu” único que varia, mas que deve buscar a coerência mesmo que
inserido num cenário dinâmico. A auto-identidade é, dessa forma, construída de
forma reflexiva em meio às inúmeras possibilidades existentes na modernidade
tardia. Nesse período, o sujeito se torna inteiramente responsável por sua autoidentidade, sendo ela construída no decorrer de sua trajetória de vida, tendo,
portanto, caráter variável.
Em suma, tanto Hall quanto Giddens concordam em relação aos impactos
oriundos da modernidade tardia e os aspectos que a compõem, influenciando
drasticamente a construção das identidades culturais e das auto-identidades. No
entanto, divergem no tocante a questão do descentramento/centramento do eu.
Para Stuart Hall o sujeito é, agora, multifacetado, constituído por vários “eus”,
possuindo identidades temporárias, evocadas de acordo com os diferentes
contextos em que se insere. Já para Giddens, as auto-identidades tendem para a
unificação e coerência, pressionando os sujeitos a articularem as diversas
referências em torno de um único “eu”, através da construção do projeto reflexivo
do eu.
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3- Sessão Revisão Bibliográfica I
3.3 O transplante de órgãos e a manutenção da vida e do social36
Allisson Vieira Gonçalves37
Resumo: Na sociedade moderna o transplante de órgãos se tornou um fenômeno
comum, sendo objeto de estudo no âmbito científico. Dentre esses estudos,
apreendemos duas dimensões principais, uma biomédica que coisifica os órgãos,
e outra simbólica que remete à vida do doador. Assim, por meio de uma revisão
bibliográfica de alguns artigos, analisamos a doação de órgãos como uma forma
de ressimbolização da morte, o que aciona um ciclo de obrigações recíprocas para
manutenção da vida e do social.
Palavras-chave:

Biomedicina.

Doação
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Órgãos.

Marcel

Mauss.

Ressimbolização. Dádiva.
Introdução/Revisão bibliográfica
Na introdução do Ensaio sobre a dádiva, Marcel Mauss aponta seu
percurso intelectual lançando mão de estudos do direito, lingüística, práticas
políticas, religião e economia entre alguns povos para dar conta do programa de
pesquisa sobre as chamadas prestações totais. Mauss não intenta dar conta de
todos os aspectos das sociedades analisadas, tendo como foco o estudo do “direto
contratual” e as “prestações econômicas” de sociedades ditas primitivas. O foco
do autor nessas prestações se refere às “coisas sociais”, como “amabilidades”,
“ritos”, “mulheres” etc., que são termos inseridos em um “contrato bem mais geral
e bem mais permanente” que guarda aspectos simbólicos outros que não somente
das “coisas úteis economicamente”. As prestações se dão por meio de contratos e
presentes trocados dentro de um grupo e entre grupos, dessa forma, comparando
várias sociedades, se percebe que dentro das suas instituições existem diversas
formas de prestações totais, o que organiza os processos de trocas sociais entre os
sujeitos. Assim, segundo Mauss, essas trocas são caracterizadas como possuindo
um “caráter livre e gratuito, no entanto obrigatório e interessado”, que coloca em
movimento aspectos simbólicos por meio de obrigações recíprocas entre os
sujeitos, o dar, receber e retribuir. Com isso, o autor questiona “o que faz com que

36

GT Antropologia. Orientador: Prof. Dr. Carlos Tadeu Siepierski.
UNIFAL-MG. neoscientist@yahoo.com.br
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

37

139

o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa
dada que faz que o donatário a retribua?” (Mauss, 2003).
Dentre vários autores que retomaram esses estudos, Jaqcques Godbout
busca na contribuição de Mauss uma forma de instrumental teórico para analisar
fenômenos contemporâneos, como a doação de órgãos. No mundo moderno as
análises socioculturais dos fenômenos se dão por meio de categorias próprias
desse contexto, como no caso do “paradigma econômico”. Assim, as trocas são
estudadas como um uma forma de obediência a regras e normas em um campo
de interações simbólicas mediadas por noções utilitaristas (economia e política).
Dentro da reflexão de Godbout, o paradigma da dádiva em Mauss denotaria uma
forma de laços sociais que não estaria ligado diretamente ao Estado nem ao
mercado, possuindo uma dimensão simbólica própria como forma de fundação
das relações sociais. Nesse sentido, o autor cita alguns fenômenos que podem ser
analisados como uma forma de troca que não possui a dimensão utilitarista como
fator primordial, dentre eles, a doação de órgãos. Existem algumas características
que seriam próprias desse tipo de troca como a busca da “não equivalência” entre
os sujeitos envolvidos, sendo que a retribuição não é o objetivo. Com isso, sempre
se reforça a continuidade do ciclo com a idéia de “dívida deliberadamente
mantida”, pela retribuição incerta, como exemplificada nas formulas de gentileza
em diversas línguas: “de nada”, “my pleasure” etc. (Godbout, 1998). Apesar de essa
perspectiva ser corroborada em algumas pesquisas, existem outras que apontam
para o âmbito utilitarista no processo da captação, armazenamento e distribuição
dos órgãos como definidor das relações de troca. Nessa configuração o
transplante de órgãos é afetado por noções jurídicas regulamentadas pelo Estado
que coisificam esses órgãos e determinam como e quando ocorre o processo,
como no caso do diagnóstico da morte da pessoa.
As discussões sobre transplante de órgãos dentro do meio acadêmico se
tornaram bastante freqüentes por conta do crescimento desse fenômeno na
sociedade moderna. Para dar conta das explicações sobre o surgimento e
desenvolvimento desse sistema aparecem várias publicações, majoritariamente
no âmbito da saúde. Portanto, essa pesquisa partiu dos resultados de uma revisão
bibliográfica anterior, que analisou artigos na base de dados da SCIELO, sobre o
impacto da doação de órgãos na noção contemporânea de pessoa humana, o que
permitiu identificar, dentre algumas conclusões, como a noção de corpo –
relacionada à fronteira do sujeito - se transforma perdendo e ganhando
significados no processo de doação, um fenômeno que abarca um aspecto de
troca social (Gonçalves e Siepierski, 2014). Assim, nesse desdobramento do
trabalho anterior, usamos de alguns artigos no intuito de aprofundar a analise da
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dimensão das trocas simbólicas inseridas no fenômeno tendo como foco
processos de ressimbolização da morte na doação de órgãos. Partindo dessas
discussões algumas reflexões nortearam o presente trabalho. Como os discursos
médicos que são veiculados pela mídia produzem a noção de sujeitos doadores e
sua função para o social? Com a morte ocorreria uma dessimbolização do corpo,
assim, com a concretização do transplante, como as famílias e o receptor
constroem novos significados no embate entre as representações do que seria o
fim da vida? Se existe uma dimensão de dádiva ou presente na doação de órgãos –
a possibilidade de resignificação da morte do doador - como esta dimensão se
situa dentro da noção jurídica (bioética) e econômica que orienta o processo de
captação e distribuição dos órgãos?
Pensar a noção de doador, um papel que se tornou parte do social,
perpassa os discursos produzidos pela mídia na sociedade contemporânea que
afetam a opinião pública. Numa analise de discursos veiculados em jornais notase como, em detrimento da perda de um parente, os familiares teriam feito a
escolha certa ao dar continuidade à vida de outro sujeito por meio da doação dos
órgãos. Esse sujeito, que recebeu uma segunda chance por meio da doação, pode
alcançar grandes feitos, como no caso de um atleta citado na reportagem
analisada. Além disso, os jornais colocam a postura de doador como um dever e
um ato digno, uma forma de deixar uma herança. Assim, o estimulo das doações
advém dos resultados de doações que ocorreram depois de mortes trágicas, um
tipo de consolação para as famílias que permitiram o transplante. Da mesma
forma, já se colocar como doador ainda em vida, uma decisão racional, gera nos
sujeitos um sentimento de reconhecimento como cidadão que contribui para a
continuidade da sociedade. Isso é enfatizado nos jornais, enquanto as eventuais
recusas de outras famílias são omitidas, ou seja, a noção de doador como a única
postura correta a ser tomada é a máxima nos discursos (Pruinelli e Kruse, 2012).
A noção de doador está atrelada a uma determinada percepção do próprio
corpo, assim, entender as representações modernas sobre o corpo é crucial para
essa discussão. Segundo Le Breton, citado por Bendassoli (Bendassoli, 2000), é
por meio do corpo que se dá a existência humana, um tratamento cultural que
varia de uma estrutura social para outra. Na sociedade contemporânea processos
de individualização culminaram na noção de corpo como fronteira do sujeito, um
limite simbólico que também abarca a própria noção de vida e morte. O
conhecimento biomédico estabeleceu a finitude do corpo, uma condição de
objeto que pode ser cortado e manipulado depois da morte do sujeito, já que sua
pessoalidade foi anulada. Assim, o sujeito passa a reconhecer sua própria
mortalidade por meio do saber biomédico sobre o corpo e, portanto, que somente
por meio da intervenção medica é que sua vida pode ser prolongada, o que gera
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um ocultamento cada vez maior da própria morte, agora relegada ao cuidado
técnico e asséptico dos centros médicos.
Para Bendassoli as novas tecnologias médicas estão agindo como
mediadoras entre a vida e a morte no corpo criando novas representações de
preservação e continuidade da vida pela “espiritualização do corpo”. A doação
gera no receptor e nas famílias a noção de que os doadores permanecem vivos
pelos seus órgãos, uma representação que foi anulada na captação e distribuição
dos órgãos pelo saber biomédico que significa esses órgãos segundo “leis
universais da fisiologia”. Isso abarca a ideia da utilidade do cadáver na nossa
cultura, pois se promove a reutilização das partes do corpo que possui “vida em
potencial” (Bendassoli, 2000). A morte cerebral seria um critério usado para
diagnosticar o fim da vida do sujeito que pode ter seus órgãos doados, portanto,
inserida na doação mediada pela biomedicina se encontra uma forma relação
entre os sujeitos e grupos nas trocas entre as partes do corpo.
A biomedicina teria gerado uma “relativização da definição de morte”,
como no caso da morte encefálica que, apesar de identificar no corpo elementos
que demonstram que o paciente está vivo, estabelece o critério do cérebro como
órgão responsável pela pelo limite entre vida e morte, sendo que esse diagnóstico
se refere a irreversibilidade da situação do paciente (Vargas e Ramos, 2006).
Assim, a morte e o morrer são delimitados pelas representações de cada época, e
no caso da sociedade moderna, a idéia de prolongamento da vida é o diferencial
permitido pela tecnologia médica.
As famílias e as equipes médicas têm que lidar com o procedimento de
manutenção do corpo para o transplante, uma forma de colocar em questão os
dualismos mente e corpo e vida e morte que são elementos discutidos no âmbito
jurídico sobre o direito à vida. O cuidado necessário para com o corpo do sujeito
diagnosticado com morte cerebral gera um cenário conflitante de representações.
A escolha de doar os órgãos na maioria das vezes recai sobre os familiares, e
mesmo com o consentimento presumido por parte de alguns sujeitos isso vai
implicar decisões baseados na ética biomédica legitimada por sanções
governamentais em conflito com outras éticas que são afetadas por crenças dos
grupos dos quais as famílias e doadores fazem parte (Vargas e Ramos, 2006).
Como existe a possibilidade de se transplantar certos órgãos e tecidos entre
pacientes vivos, surgem ainda outras questões, mas que ainda abarcam uma
dimensão de trocas sociais na doação.
Os transplantes, apesar de usualmente se darem entre cadáveres e
receptores vivos, também ocorrem na forma de “transplantes intervivos”. Nesse
sentido, em se tratando de órgãos e tecidos que não possuem uma centralidade
simbólica no imaginário social como pele ou parte do fígado, os transplantes se
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tornam um tipo de comércio de partes do corpo. Ainda assim, no transplante,
seja entre pacientes vivos ou entre cadáveres, se estabelece uma relação, de “vida
que dá vida” ou, no caso do receptor que recebe o órgão de um cadáver, de uma
“junção de vida e morte”, um prolongamento da vida do receptor pela morte do
doador (Lazzaretti, 2007). No caso dos “transplantes intervivos”, o doador, apesar
de confiar na capacidade dos médicos e suas tecnologias, coloca sua vida em risco
por outro sujeito, que em alguns casos nem faz parte de seu circulo familiar.
Dessa forma, Lazzaretti aponta como a posição do doador entre dar ou retribuir,
afetada pelas representações sociais de seu grupo, esta condicionada aos
mecanismos biomédicos que regulam essa mesma relação.
Uma das explicações da autora do porque fazemos dádivas perpassa uma
“identificação” que se baseia no “desamparo”. Segundo Freud, citado pela autora,
o posicionamento de doador advém de uma “demanda coletiva” que infunde nos
sujeitos a necessidade de se criar vínculos entre eles. Esses vínculos são baseados
em conceitos como “solidariedade, generosidade e altruísmo”, que são partes da
socialização, o que levaria a uma importância ainda maior da dádiva para o
doador, ainda que o receptor tenha uma necessidade de receber dentro da troca
(Lazzaretti, 2007). Contudo, a captação e distribuição dos órgãos, regulamentadas
segundo noções jurídicas e econômicas, estabelecem de forma contratual como se
dão os transplantes. Assim, como a esfera da dádiva se articula nesse âmbito?
De acordo com o sociólogo Philippe Steiner, os avanços que permitiram o
transplante de quase todos os órgãos do corpo criaram um tipo de comércio,
próprio das sociedades contemporâneas, que trata os órgãos como produtos
tendo que suprir uma crescente demanda por parte da sociedade. O transplante,
sendo controlado por legislações de cada Estado, sofre ainda a influencia da
industrialização e da economia moderna, assim, o autor questiona o aspecto de
doação nesse fenômeno como possuidora de uma “dimensão de doação
primordial”, aquela que gera relações simbólicas ente os sujeitos e o mundo, ou
seja, se na verdade, o transplante como um tipo de relação comercial se dá em
decorrência da doação como “dádiva”. A mudança no papel da família para um
consentimento individual mediado pelo contrato jurídico comercial é uma
realidade que serve de exemplo para as análises. Alain Caillé e Jacques Godbout,
citados pelo autor, são responsáveis por análises de fenômenos como a doação de
órgãos pelo “paradigma da dádiva”. O problema dessas análises residiria em não
considerar a influencia das dimensões técnicas e profissionais, deixando de
abarcar a estrutura na qual o fenômeno está inserido (Steiner, 2004).
Para isso, o autor vai focar nos transplantes post mortem, como no caso de
morte encefálica. Steiner considera dentro da complexa cadeia de doação de
órgãos três dimensões importantes, a saber, extirpar, transplantar e cuidar.
Extirpar o órgão envolve uma dimensão técnica e uma social, assim, além do
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diagnóstico de morte cerebral e da manutenção das funções fisiológicas, o
processo envolve o paciente com morte cerebral, os membros da equipe médica e
a família. O maior foco inicialmente recai sobre a identificação da vontade do
paciente quanto à remoção dos órgãos. Trabalhando com dados de hospitais na
França, Steiner aponta o problema da não identificação explicita por escrito da
vontade do paciente, seja de aceite ou recusa, o que leva ao contato com os
familiares para o consentimento. Isso coloca em evidencia novas relações, a saber,
da equipe médica e a família, sendo o resultado do desenvolvimento dessa
relação que vai determinar o resultado. Se houver consentimento, a família terá
“doado” o doador, sendo a família agora representada como o doador (Steiner,
2004).
O transplantar (ou remover) exige perícia técnica, ao mesmo tempo em
que necessita de um levantamento de informações sobre o transplantado, como
suas chances de sobreviver com o órgão do outro. A morte é significada de formas
diferentes, dessa forma, as equipes têm que lidar com pacientes que resistem ao
transplante, como no caso de alguns grupos religiosos, e a bioética por outro lado
que impele os profissionais a seguirem o protocolo e salvar vidas. O cuidar se
refere aos cuidados pós transplante, a adequação a nova condição que evoca um
sentimento de gratidão. Essa condição gera uma “hiperatividade”, uma busca por
retribuição, algo que encontra um empecilho no anonimato criado pela bioética
dos transplantes (Steiner, 2004).
Toda a cadeia de doação implica esses aspectos técnicos e jurídicos que
precisam funcionar para que o órgão seja captado e transplantado. Por outro
lado, diversas relações simbólicas são estabelecidas e rompidas no ciclo de trocas.
Os grupos envolvidos não podem ter contato, algo que de acordo com sanções
bioéticas causaria impactos negativos nos resultados esperados na recuperação e
reinserção do paciente transplantado na vida social. Somado a esses aspectos,
Steiner aponta como a dimensão comercial tem sido também uma realidade
comum na qual o doador, ainda vivo, poderia negociar seus órgãos. Nesse caso o
falecido garantiria uma “vantagem econômica” para sua família após sua morte. O
que os dados analisados pelo autor demonstram é que a remoção post mortem
dos órgãos, na maioria das vezes, advém do consentimento familiar e menos de
uma declaração do sujeito, o que gera um problema na questão da liberdade de
escolha individual dentro do âmbito jurídico. Nesse sentido, para discutir o
problema do “consentimento” Steiner cita três dispositivos: “o individuo, a família
e a sociedade”, e associada a três operadores, “a vontade individual, o afeto
familiar e a solidariedade da sociedade”. A solução mercantil traria vantagens
para o falecido, assegurado pelo contrato, assim como para a família na forma do
ato do morto. No outro pólo, abarcando a “doação primordial”, a doação
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beneficiaria a sociedade como uma forma de contribuição para o ciclo social, ou
seja, a “solidariedade entre vivos e mortos” (Steiner, 2004).
O que se conclui dessa discussão é que a doação de órgãos guarda a
dimensão da “doação primordial” na forma de “doação da vida”, contudo, se
manifesta de forma diferente na cadeia de doação na sociedade moderna.
Quando o doador não manifesta sua vontade ainda em vida, a família é colocada
diante de uma situação sem poder refletir sobre, sendo a decisão impulsionada
inicialmente pela regulamentação sobre a doação. E nesse contexto a relação
entre a doação e o mercado se impõe no processo pelo “anonimato da doação”.
Entretanto, segundo Steiner, a doação de órgãos é passível de uma analise
maussiana da dádiva por colocar em relação três coletivos – duas famílias e a
equipe médica –, processo que permite que a família como um doador junto ao
receptor e sua família, possam produzir sentido para o ato, ainda que na forma de
uma “reciprocidade abstrata” em detrimento do anonimato (Steiner, 2004).
Conclusões
Junto à análise dos resultados nos artigos sobre doação de órgãos,
elaboramos algumas conclusões. É notória a influência da mídia na sociedade
moderna, como no caso dos jornais, que promove a representação de cidadão
como doador que toma uma decisão baseado em preceitos racionais, um ato
esperado por parte de todos ainda em vida. Os sujeitos são afetados pelos
discursos médicos sobre doação de órgãos se posicionando como sujeitos
doadores, agentes com um papel a cumprir na sociedade, uma noção permeada
pela idéia de continuidade de parte do doador, mesmo este permanecendo
anônimo. Os jornais colocam esse ato como transformação da morte em vida por
meio da veiculação de casos de pessoas que receberam uma doação e que agora
retribuem o gesto dando novos significados à nova vida. Esses casos são
enfatizados gerando um imaginário positivo em relação à doação de órgãos, em
contraposição a outros casos como o não consentimento por parte de pessoas
doadoras em potencial - algumas vezes por considerar o tráfico de órgãos - e por
algumas famílias de pacientes com morte encefálica.
O processo de doação de órgãos coloca em contato diferentes conjuntos de
representações sobre a morte. Nos estudos se percebe que para o saber biomédico
a morte é vista como um processo permeado pela falência ou deterioração dos
órgãos, sendo a morte encefálica um fator de diagnóstico. Já as famílias,
entendendo a morte como um evento, têm problemas no tocante ao
consentimento do transplante depois da morte encefálica, isso pela percepção do
corpo e vários outros órgãos ainda em funcionamento, ou seja, elementos que
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permitem uma resistência da noção de vida no sujeito. No caso do transplante
intervivos, o doador se coloca no limite entre a vida e a morte acreditando que
pode, por meio de seu ato, evitar a morte do receptor, também entendida como
um evento.
Quando ocorre o consentimento para o transplante nos casos de morte
encefálica um novo conjunto se significações é gerado, nesse sentido, para dar
conta do problema da morte do doador, as famílias e o receptor se colocam como
agentes que dão novos significados para dar continuidade ao que era considerado
o fim da pessoa. Nesse complexo de relações o corpo, colocado como fronteira do
sujeito, se fragmenta de forma a perder sua subjetividade, contudo, esses órgãos
que são manipulados como coisas, são resignificados no corpo do receptor
adquiririndo aspectos simbólicos na relação com o doador. Por outro lado, a
bioética que orienta o processo dos transplantes de órgãos busca anular os
aspectos sociais dos doadores, a impessoalidade necessária para o processo do
transplante, dessa forma, ocorreria uma perda de significados atribuídos
anteriormente ao corpo que representa a pessoa do doador e sua relação com um
eventual receptor.
Para lidar com o crescente fenômeno do transplante de órgãos a sociedade
moderna criou um sistema de captação e distribuição de órgãos segundo noções
jurídicas regulamentadas pelo Estado. Assim, inserido na cadeia de doação, existe
um embate entre os grupos envolvidos no processo do transplante e as
regulamentações bioéticas. A noção de doador, como um indivíduo com direitos
assegurados pelo Estado, cria a necessidade de regulamentação do
consentimento. Numa situação de morte encefálica em que não existe esse
consentimento por escrito a decisão recai sobre a família que vai se tornar o
doador. Contudo, para que se concretize o transplante existem várias etapas que
vão desde o cuidado dos órgãos pela equipe médica, passando pela decisão do
doador ou da família, até a escolha de receptores compatíveis segundo noções
biomédicas.
As decisões contratuais geradas no contexto dos transplantes podem
mesmo levar a negociações de órgãos em prol de interesses econômicos. Levando
em consideração esse cenário, as dimensões técnicas e jurídicas acabam por
anular as relações pessoalizadas em detrimento dos resultados positivos do
transplante, o anonimato da doação. Entretanto, partindo das contribuições de
Godbout sobre os estudos da dádiva (Godbout, 1998), notamos que mesmo em
face do anonimato e da limitação da reciprocidade nas relações como no modelo
maussiano, o ciclo de trocas simbólicas se constitui na retribuição incerta do
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receptor e das famílias que resignificam a morte do doador na nova oportunidade
de vida viabilizada pelo transplante. O desconhecimento do doador não anula a
cadeia de prestações, que no caso da dádiva é baseada na necessidade de não
equivalência, mas se insere em um tipo de solidariedade calcada na “doação da
vida”.
Para fins de conclusão, a doação como uma dádiva ou presente é uma
dimensão que resiste a impessoalidade do processo jurídico e econômico, gerado
pelo processo de captação e distribuição de órgãos, por meio da relação que se
estabelece entre o doador, o receptor e as famílias em um processo de
ressimbolização da morte por meio das trocas simbólicas nos transplantes, o que
aciona um ciclo de obrigações recíprocas para manutenção da vida e do social.
Referências bibliográficas
BENDASSOLLI, Pedro Fernando. Do lugar do corpo ao não-lugar da doação de
órgãos. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 13, n. 1, p. 143-157, 2000 .
GONÇALVES, Allisson Vieira, SIEPIERSKI, Carlos Tadeu. Noção contemporânea
de pessoa humana: a questão da doação de órgãos In: II Congresso Sul Mineiro de
Iniciação Científica, 2014, Passos. Arquivos da produção científica do Congresso
Sul Mineiro de Iniciação Científica promovido pelo Núcleo de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão da FESP. Passos: EdiFesp, 2014.
GODBOUT, J.T. Introdução à dádiva. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 13, n. 38, p.
39-52, Oct. 1998.
LAZZARETTI, Claire Terezinha. Dádiva da contemporaneidade: doação de órgãos
em transplante intervivos. Epistemo-somática, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, jul.
2007.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
PRUINELLI, Lisiane; KRUSE, Maria Henriqueta Luce. Mídia e doação de órgãos: a
produção de sujeitos doadores. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre , v. 33, n. 4, p.
86-93, dez. 2012 .
STEINER, Philippe. A doação de órgãos: a lei, o mercado e as famílias. Tempo
Soc., São Paulo, v. 16, n. 2, p. 101-128, nov. 2004.
VARGAS, Mara Ambrosina; RAMOS, Flávia Regina Souza. A morte cerebral como
o presente para a vida: explorando práticas culturais contemporâneas. Texto
contexto - enferm., Florianópolis , v. 15, n. 1, Mar. 2006.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

147

3- Sessão Revisão Bibliográfica I
3.4 O RACISMO EM FÁBRICA DE FAZER VILÃO, DE FERRÉZ.38
Leonardo Mendes Gonçalves39
Evelize Cristina Moreira40
Resumo: Neste trabalho, dedicamo-nos a análise do texto literário Fábrica de
fazer vilão do escritor paulista Ferréz, cujo texto está reunido no livro Questão de
Pele de Luiz Ruffato. Assim, o objetivo deste artigo se propõe discutir o racismo
sofrido por grupos e/ou indivíduos que habitam as periferias nos grandes centros
urbanos tais como Rio de Janeiro e São Paulo.
Palavras-chave: Racismo. Negro. Periferia.
1. Introdução
Embora saibamos que nos dias atuais existem algumas políticas públicas
que visam à defesa e o combate a qualquer tipo de racismo na sociedade
brasileira, ainda é perceptível o preconceito étnico direcionado a grupos e/ou
indivíduos pertencentes às classes desprivilegiadas da sociedade, que residem em
periferias. Especificamente, o conto Fábrica de fazer vilão, de Ferréz discute em
seu cerne um dos diversos preconceitos visto na sociedade brasileira, que
infelizmente ainda se trata do preconceito de cor.
A figura do negro abordada no conto de Ferréz, Fábrica de fazer vilão, será
nosso alvo de reflexão, uma vez que é possível notar que este grupo étnico é
tratado como subjugado ou inferior. Nessa perspectiva, percebemos que o negro
tem sido convertido em símbolo de sujeição e de inferioridade, onde este
conceito negativo torna-se uma conceituação forjada. Desde a colonização se
tornou um dos fatores contribuintes para a afirmação dessa conceituação
negativa passada ao longo dos séculos. Assim, o julgamento pré-estabelecido
continua validando o aspecto puramente ideológico e político.
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O tratamento causado pelo preconceito configura-se em uma das piores
formas de discriminação existente, que de sobremaneira se chega a pensar na
questão que uma parte de tais grupos negam suas raízes como maneira de evitar
o racismo tão frequente na sociedade brasileira. Um dos primeiros aspectos do
preconceito se desenvolve a partir de uma perspectiva que desvaloriza os
aspectos físicos através da cor da pele, da textura dos cabelos, da pratica religiosa,
dentre outras questões. Dessa forma, o principal objetivo no presente trabalho
será analisar o conto de Ferréz, explicitando a partir de teorias sobre racismo e
estudos étnicos, a realidade do negro pobre brasileiro.
Abaixo encontra-se o texto completo, e após partiremos para a análise proposta:
Fábrica de fazer vilão (Ferréz)
Para Tó, Wilsão, Arnaldo, Alê eNego Dú
Tô cansado mãe, vou dormir.
Estômago do carái, acho que é gastrite.
Cobertor fino, parece lençol, mas um dia melhora.
Os ruídos dos sons às vezes incomodam, mas na maioria ajudam.
Pelo menos sei que tem um monte de barraco cheio, monte de gente vivendo.
Ontem terminei mais uma letra, talvez o disco saia um dia, senão é melhor correr
trecho.
Acorda preto.
O quê... o quê...
Acorda logo.
Mas o quê...
Vamo logo, porra.
Ai, peraí, o que tá acontecendo.
Levanta logo, preto, desce pro bar.
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Mas eu...
Desce pro bar, porra.
Tô indo.
Tento pegar o chinelo, cutuco com o pé embaixo da cama, mas não acho. Todo
mundo lá embaixo, o bar da minha mãe tá fechado, cinco homens, é a Dona Zica,
a Rota.
É o seguinte, por que esse bar só tem preto?
Ninguém responde, vou ficar calado também, não sei por que somos pretos, não
escolhi.
Vamos, porra, vamos falando, por que aqui só tem preto?
Porque... porque...
Por que o quê, macaca?
Minha mãe num é macaca.
Cala a boca, macaco, eu falo nesse caralho.
O homem se irrita, arranca a caixa de som, joga no chão.
Fala, macaca.
É que todo mundo na rua é preto.
Ah! Ouviu essa, cabo, todo mundo na rua é preto.
Por isso que essa rua só tem vagabundo, só tem nóia.
Penso em falar, sou do rap, sou guerreiro, mas não paro de olhar a pistola na mão
dele.
É o seguinte, vocês vivem de quê aqui?
Do bar, moço.
Moço é a vaca preta que te pariu, eu sou senhor para você.
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Sim, senhor.
Minha mãe não merece isso, 20 anos de diarista.
E você, neguinho, o que tá olhando aí, decorando minha cara para me matar, é?
Você pode até tentar, mas a gente volta aqui, põe fogo em criança, queima os
barracos e atira em todo mundo nessa porra.
Ai! Meu Deus.
Minha mãe começa a chorar.
Você trabalha de quê, seu macaco?
Tô desempregado.
Tá é vagabundo, levar lata de concreto nas costas não quer, né?
Ele talvez não saiba que todo mundo na minha rua é pedreiro agora, ele talvez
não saiba.
Sabe o que você é? Não.Você é lixo, olha suas roupas, olha sua cara, magro que
nem um preto da Etiópia, vai roubar, caralho, sai dessa.
Sou trabalhador.
Trabalhador o caralho, você é lixo, lixo.
Cai cuspe da boca dele na minha cara, eu sou lixo agora.
Eu canto rap, devia responder a ele nessas horas, falar de revolução, falar da
divisão errada no país, falar do preconceito, mas...
É o seguinte, seus montes de bosta, vou apagar a luz, e vou atirar em alguém.
Mas capitão...
Cala a boca, caralho, você é da corporação, só obedece.
Sim, senhor.
Ou tem algum familiar seu aqui, algum desses pretos?
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Tem não.
Ah! Mas se eles te pegam na rua, comem sua mulher, roubam seus filhos sem dó.
Certo, capitão.
Então apaga a luz.
O tiro acontece, eu abraço minha mãe, ela é magra como eu, ela treme como eu.
Todo mundo grita, depois todo mundo fica parado, o ronco da viatura fica mais
distante.
Alguém acende a luz. Filho-da-puta do caralho, atirou no teto, grita alguém.
2. Racismo
Para explicar o racismo o qual buscaremos trazer à tona nesta discussão, é
preciso antes contextualizar o conceito de raça. Para isso, apresentaremos o
conceito de Appiah (1997), que se desvincula de conceitos biológicos e que assim
como Stuart Hall (2009), o coloca como uma ideia construída pelo europeu e
oferecida ao negro, de africanidade e raça.
Segundo Appiah (1997, p.28)
O que a geração do após guerra de africanos britânicos retirou de
sua estada na Europa, portanto, não foi um ressentimento em
relação à cultura “branca”. O que eles retiraram de sua
experiência comum, ao contrário, foi o sentimento de que, como
africanos, tinham muito o que compartir: tomaram por
verdadeiro, assim como todo o mundo, que esse sentimento
comum estava ligado à sua “africanidade” compartilhada e, em
sua maioria, aceitaram a visão europeia de que isso significava
sua raça comum.

Sendo assim, podemos considerar o conceito de raça, de negro entre
outros termos, como um fator alienante para diversos povos do continente
africano, uma vez que de forma ideológica foi inculcada em seu meio. Dessa
forma, o negro foi colocado como diferente, por ser pertencente à outra raça.
Nesta perspectiva, o racismo trata-se de uma tentativa de estigmatizar a
diferença com o propósito de justificar vantagens injustas ou abusos de poder,
seja de natureza econômica, política, cultural ou psicológica. Para tanto a partir
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desse pressuposto, o racismo gera violência causada pelo abuso de poder. O
discurso que reproduz adjetivações racistas tais como “macaco”, corrobora a ideia
que a cor da pele não somente deve ser o suporte para a criação da identidade e
muito menos para a sua rejeição por parte de outros grupos étnicos, já que o
racismo muitas vezes garante sua efetividade no conceito de raça.
Para o teórico cultural Stuart Hall (2009, p. 66)
Raça é uma construção política e social. É a categoria discursiva
em torno da qual se organiza um sistema de poder
socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o racismo.
Contudo, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica
própria. Tenta justificar as diferenças sociais e culturais que
legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e
biológicas, isto é, na natureza.

Ainda asseverando a definição, Hall (1992, p. 17) declara que
A raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica.
Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar,
daqueles sistemas de representação e práticas sociais (discursos)
que utilizam um conjunto frouxo, frequentemente pouco
específico, de diferenças em termos de características físicas - cor
da pele, textura do cabelo, características físicas e corporais, etc.
como marcas simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um
grupo de outro.

Para Patrícia de Santana Pinho (2004), as expressões ‘preto’ e ‘negro’
carregam sentidos amplos. Assim, ela aponta que o uso do termo preto é
considerado pejorativo enquanto que negro é tido como respeitoso. A grande
problemática criada pelos termos complexos - negro, preto, macaco - decorrem
de cada ideologia fomentada por trás de cada adjetivação. Assim Appiah (1997)
considera que o racismo extrínseco costuma ser a base para tratarmos as pessoas
pior do que faríamos em outras circunstâncias, e para lhes darmos menos do que
aquilo a que sua humanidade as habilita.
É esta posição defendida por Ruffato (apud Conceição Evaristo, 2006, p.
25), que considera que elementos como estes estão acima do fenotípico.
Um pensamento depreciativo sobre certos sinais fenotípicos,
como a cor de pele, textura do cabelo e outros traços, efetuado
por alguns povos em relação a outros, transformou uma marca
epidérmica em questão, em demanda, em peleja, em um drama,
que se situa para além da pele.
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Temos então construções herdadas dos tempos coloniais, onde para Franz
Fanon (2008), o racismo colonial não difere de outros racismos encontrados hoje.
2. O racismo em fábrica de fazer vilão de ferréz.

Fábrica de fazer vilão surgiu no livro Ninguém é inocente em São Paulo,
publicado no ano de 2006. Esta obra reúne contos que revelam o cotidiano no
Capão Redondo, que é um dos distritos pertencente à subprefeitura do Campo
Limpo, na região sudoeste da cidade de São Paulo. É neste recinto que a trama se
passa, onde os atos racistas e de abuso de poder são realizados. O conto é
dedicado a Tó, Wilsão, Arnaldo, Alê Nego Dú que possivelmente representam
muitos homens espalhados em muitas periferias, onde de algum modo, o texto
ficcional representa seu habitat, lugar onde policiais são levados a insistir em
manter um discurso repleto de preconceito racial. Muitos brasileiros, em sua
maioria afrodescendentes, aqueles que estão inseridos nas camadas sociais
minoritárias,estão sujeitas a atos de violência provocada pelo racismo.
Iniciemos nossa reflexão a partir da declaração
Decerto há uma preocupação sociológica no tratamento da
literatura, embora não se trate de uma visão determinista do
fenômeno literário. (...) Entretanto, justamente por não ser o
“social” a sua principal meta, mas sim o estético, a literatura é
capaz de expressar agudamente os anseios, angústias, ideologias
de toda uma sociedade. É capaz também de desvelar
eloquentemente seus silêncios, revelando aquilo que a sociedade,
ou escritor, não ousa dizer. (GOMES, 1988, p. 4)

Com a proposição de Heloísa Toller Gomes (1998), percebe-se que a
literatura, embora reafirme seu compromisso com a questão estética
majoritariamente, não se deixar de reafirmar, como afirma a autora, de expressar
seus anseios e angústias sociais. Seguindo esta proposição, o viés de Ferréz é
construir textos literários almejando tocar a ferida da sociedade brasileira – o
preconceito racial. Este assunto é delicado em uma sociedade que afirma a não
existência do racismo. Então, aqui se percebe o compromisso da literatura de
Ferréz com o anseio de criar reflexões de um microespaço da sociedade.
A ambientação da cena se passa em uma periferia, espaço este onde se vê
casebres, pessoas simples e pertencente à uma camada social baixa. As pessoas
que participam dos enlaces comunicativos não recebem nomes. Por esse viés os
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personagens apresentam diversos estereótipos que representam muitos
brasileiros que vivem em situações semelhantes. Para tanto, estereótipos
marcados pela vida estigmatizada pelos preconceitos.
Percebemos que existe um personagem que se considera superior ao
subjugado, identificado pela fala da personagem que sofre as agressões tantos
verbais como físicas. Esta figura se refere à polícia que com abuso de poder
utilizam de métodos ilícitos para criar um ambiente desumano. Através destas
atitudes, o capitão nos remonta ao passado em que o capitão do mato era um
empregado responsável em reprimir os delitos cometidos pelos escravos. Paralelo
a esta conjectura na sociedade atual, o negro sempre foi associado ao mundo da
criminalidade.
O fator étnico e econômico são os primeiros elementos a serem pesados na
balança na consideração de direcionamento para os maus tratos presentes no
julgamento. Os personagens que sofrem atos racistas encaixam-se nos fatores que
consideramos desencadeadores deste processo, contudo, a espera de uma
mudança socioeconômica sempre é esperada. Enquanto isso, vivem com
condições abaixo de suas expectativas. Por exemplo, a reclamação do cobertor
fino que parecia um lençol demonstra a precariedade que existem nas periferias
brasileiras, englobando inclusive um espaço de silenciamento de muitas vozes.
Esses sujeitos marginalizados, alocados em seus espaços periféricos
procuram se projetar em um espaço de visibilidade capaz de refletir esse mundo
periférico produzindo reflexões capazes de anular todo o preconceito lançado
sobre estes grupos. A construção desta reflexão através do rap e hip hop é um
elemento capaz de construir essa identidade e se propagar a valores desses
indivíduos. Em Atlântico Negro, Paul Gilroy contribui dizendo acerca da cultura
do hip hop. Segundo Gilroy (2001), a cultura e manifestação do hip hop tornou-se
um poderoso meio expressivo dos negros urbanos pobres da América.
Nesse sentido, percebemos um personagem que escreve uma narrativa,
descrevendo alguns preconceitos que existem no universo da periferia, e sonha
com a oportunidade de que um dia possa ver o seu disco ser reconhecido.
O ponto central do conto ocorre no bar onde há cinco homens e Dona
Zica, a mãe do narrador-personagem, aquele que conta e participa da trama. A
partir deste ponto, o discurso oriundo de olhar carregado de indiferença se
modela naquele ambiente.
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As primeiras palavras são: “(...), por que esse bar só tem preto? (...) vamos,
porra, vamos falando, por que aqui só tem preto? ” Como pode ser observado, este
discurso é marcado uma visão impositiva de um policial que fecha um
estabelecimento comercial e questiona o motivo de haver só negros naquele
ambiente. E daí em diante, surgem as primeiras adjetivações pejorativas a Dona
Zica.
Vamos, porra, vamos falando, por que aqui só tem preto?
Porque...porque...
Por que o quê, macaca? (RUFFATO apud FERREZ, P. 2012,
p. 145)
Em contrapartida, o filho da personagem reage de maneira defensiva em
relação a sua mãe. Nota-se uma advertência contra o ato praticado pelo policial
que mesmo reprimido pela atitude racista, continua mantendo seu discurso
agressivo, utilizando de um abuso de poder na abordagem comunicativa. Em
represália, o policial joga a caixa de som no chão.
Por conseguinte, a ampliação das terminologias pejorativas é ampliada,
como a atribuição a todos de “vagabundo”. Existem definições que se enquadram
na concepção da palavra “vagabundo” e uma delas se refere ao ato de se agir sem
seriedade ou com desonestidade ou um sujeito errante que vagueia. Para tanto, as
personagens negras do conto são vistas tais como desonestas, sem seriedade.
Outro aspecto que chama a atenção concentra-se nos termos “vaca preta”,
“pretinho”, “neguinho”. A violência é presente no texto revelando uma apatia pela
questão étnica presente naquele ambiente, em outras palavras significa dizer um
estado de insensibilidade emocional ou esmaecimento de todos os sentimentos,
pela falta do alargamento da compreensão racional. Portanto, é perceptível um
espaço onde se travam agressões verbais, um discurso carregado de preconceito e
intolerância, subjugando aqueles que estão à margem.
Na condição de desempregado a situação se torna mais enfática, já que a
adjetivação anteriormente no discurso de um personagem que se considera
superior ao “vagabundo”.
Sabe o que você é? Não. Você é lixo, olha suas roupas, olha sua
cara, magro que nem um preto da Etiópia, vai roubar, caralho, sai
dessa. (RUFFATO apud FERREZ, P. 2012, p. 145)
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Consideramos a citação acima, que as condições socioeconômicas ainda no
século XXI, tornam-se um dos fatores que geram o preconceito por partes de
outros. Além do estereótipo apresentado. O preconceito social e étnico pode ser
facilmente percebido em “magro que nem um preto da Etiópia, vai roubar”. Este
tratamento de policiais contra grupos ou indivíduos é uma constante nas
sociedades modernas e contemporâneas.
Assim, vemos a lógica do autor ao propor um título bem plausível para ser
refletido. A fábrica é um elemento metafórico construtor de uma consciência
final fruto de determinado moldes vigentes numa perspectiva absoluta. A
proposição sugerida é criar vilões como os dos moldes clássicos. Contudo, tratase de um contexto contemporâneo a muitos indivíduos e grupos sociais reais.
Desta forma, a trama sai da ficção e perpassa o contexto real. A consolidação do
vilão como se pretende se baseia no meio em que o indivíduo sofredor e
transformado pelas atitudes racistas.
Diante dessa perspectiva podemos apontar a questão da negação da
identidade afro como uma reação ao tratamento que é colocado a indivíduos
negros e pobres. Para Fanon (2008, p.90) “Precisamos ter a coragem de dizer: é o
racista que cria o inferiorizado”. Franz Fanon (2008), apesar de falar de um
contexto diferente, coloca estigmatizações em comum, colocadas aos negros, que
mediam diversos locais, e a partir de suas próprias experiências nos traz atitudes
que podem ser comparadas ao preconceito encontrado em Fábrica de fazer vilão,
(...), começo a sofrer por não ser branco, na medida que o
homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um
colonizado, me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade,
pretende que seja um parasita no mundo, que é preciso que eu
acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco, “que
sou uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco
ambulante, repugnantemente fornecedor de cana macia e de
algodão sedoso, que não tenho nada a fazer no mundo”. Então
tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, obrigarei o branco
a reconhecer minha humanidade. (Fanon, p. 2008, p.94)

Temos ainda,
De um homem exige-se uma conduta de homem; de mim, uma
conduta de homem negro – ou pelo menos uma conduta de
preto. Eu acenava para o mundo e o mundo amputava meu
entusiasmo. Exigiam que eu me confinasse, que encolhesse. Mas
eles iam ver! Eu já os tinha prevenido... (Fanon, p. 2008, p.107)
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Neste momento, podemos lembrar da atitude do policial, no conto, que
vem com seu discurso já pronto em relação ao homem negro, onde a conduta do
preto é roubar, é ser aquele que decora a “cara para matar”. Enquanto isso, no
momento em que o locutor poderia falar que canta rap, falar de preconceito e
revolução, provavelmente questões cantadas em suas músicas, é encolhido, seu
entusiasmo é amputado mediante à situação em que a conduta do ser preto
imaginada pelo policial é imposta.
4. Considerações finais
Após a leitura e análise do conto Fábrica de fazer vilões podemos fazer
diversas considerações, porém, sem dúvida, a que fica mais latente é a questão do
famigerado preconceito sofrido por àqueles que povoam as classes menos
privilegiadas da sociedade, principalmente os negros.
Como é possível observar, através da trajetória traçada neste trabalho, este
preconceito advém de décadas, onde legitimou-se um desmerecimento do
indivíduo de cor preta, colocando-o como raça inferior, mediante a ideia de raça
que foi construída por aqueles que em suma foram os legitimadores do que hoje
denominamos de racismo. Como afirmado por Franz Fanon (2008), o racismo
colonial não se difere dos demais racismos. Assim, expressões como “macaca”,
“vagabundo”, “ladrão”, “favelado”, são expressões presentes no conto e na
realidade de muitos pretos e pobres que foram tradicionalizados como herança
da cultura colonial de subjugação.
Diante deste contexto, vemos vozes levantando-se contra o pensamento
colonizador que perdura, como Ferréz, que narra a cultura denominada marginal
e que produz uma literatura marginal, que em si subverte a lógica racista da
conduta esperada do preto e daqueles provenientes de classes marginalizadas. O
marginalizado neste momento toma a posição do letrado, aquele que fala e pode
ser ouvido. Através da arte colocam o dedo na ferida da sociedade e traduzem a
realidade de milhares de indivíduos desfavorecidos. Lutam dentre outras coisas,
contra o desfavorecimento intelectual imposto.
Por fim, é possível considerar o conto de Ferréz como tradução da
realidade que remonta a história do Brasil e do mundo, através da ferramenta
literária, que não apenas critica de modo muitas vezes sarcástico o sistema que
fabrica vilões em massa, mas utiliza-se dele para transpor essa realidade.
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4- Sessão Gênero
4.1 Mulheres indígenas e as desigualdades multiplicadas.41
Iasmine Carolina Barbosa Ferrari Costa.42
Resumo: Em um cenário amplo, dominado pela ''colonialidade do
poder''(QUIJANO, 2000) a questão indígena emerge no debate público gerando
pouca repercussão e interesse na população em geral.Dentro da esfera estatal,
desde os primórdios da colonização na América Latina o índio não faz parte do
projeto de nação, cunhado por elites da época (VENTURA,1988) e essa situação
tem perdurado até os dias atuais. Este trabalho pretende fazer uma analise das
desigualdades multiplicadas vivenciadas por mulheres indígenas, tentaremos
abordar a temática de maneira interseccional. (CRENSHAW,2002).A presente
pesquisa se apoiará no levantamento de dados apresentados pelo Observatório de
Igualdade de Gênero da América Latina e Caribe da CEPAL ,divulgado em 2013
por meio do livro “Mujeres Indígenas en América Latina: Dinâmicas demográficas
y sociales en marco de los derechos humanos’’, analisados a luz da teoria
interseccional.
Palavras-chave: Gênero e etnia. Intersseccionalidade. Desigualdades
Em um cenário amplo, dominado pela ''colonialidade do poder''43
(QUIJANO, 2000) a questão indígena emerge no debate público gerando pouca
repercussão e interesse na população em geral. Dentro da esfera estatal, desde os
primórdios da colonização na América Latina o índio não faz parte do projeto de
nação, cunhado por elites da época (VENTURA,1988) e essa situação tem
perdurado até os dias atuais.
Nosso trabalho pretende fazer uma analise das desigualdades
multiplicadas vivenciadas por mulheres indígenas, tentaremos abordar a temática
de maneira interseccional. (CRENSHAW,2002)

41
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43 Para ver mais: QUIJANO, Anibal., 2000a. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y America latina”
en Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. 201-246. CLACSO-UNESCO 2000,
Buenos Aires.
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A presente pesquisa se apoiará no levantamento de dados apresentados
pelo Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e Caribe da CEPAL
,divulgado em 2013 por meio do livro “Mujeres Indígenas en América Latina:
Dinâmicas demográficas y sociales en marco de los derechos humanos’’, analisados
a luz da teoria interseccional.
No Brasil existe uma ampla heterogeneidade entre os povos indígenas,
tendo cada um sua forma particular de “lidar com o mundo”, apesar desta
diversidade alguns “problemas” são comuns a diversas etnias, em busca destes
“pontos comuns” trabalharemos com um enfoque panorâmico da temática.
De forma geral, as relações de gênero entre os indígenas são de
complementaridade e dualidade, tudo é masculino e tudo é feminino. Esta
concepção dual de complementaridade tem sofrido diversas transformações,
devido à condição na qual o indígena está imerso, fazendo parte de um contexto
global de avanços do capitalismo e da intensa monetização da vida que impulsiona
o deslocamento destes para zonas urbanas, intensificando o intercambio cultural
destes sujeitos com a ‘’sociedade hegemônica ‘’ dominada pelo “patriarcalismo”.
O que se percebe é que os homens indígenas, interagindo em
maior grau com a sociedade dita “dominante”, têm sido
fortemente impactados pelo machismo, que é um pano de fundo
das relações de gênero nas sociedades ocidentais.(KAXUYANA ,
SILVA, In: VERDUM,2008)

Estatísticas apontam que cerca de 41% das mulheres indígenas brasileiras já
vivem em áreas urbanas e 59% habitam a zona rural ( CEPAL, 2013. pg. 39). Estes
deslocamentos rural-urbano são impulsionados em grande parte por falta de
demarcações das terras indígenas. Na cosmovisão indígena o acesso a terra é
considerado sagrado, um elemento essencial no "livelihoods"44 indígena, pois é
desta terra que eles retiram os recursos necessários a sua sobrevivência além da
influência da mesma sobre a construção de suas práticas sociais, privá-los disto é
impactar diretamente na base que estrutura suas vidas.
As dificuldades estruturais impostas a este grupo étnico impelem o seu
deslocamento para cidade ou integração em alguma medida ao sistema capitalista
almejando o acesso a riqueza necessária ter acesso a alimentos. Não é nosso
objetivo o aprofundamento da questão de acesso a terra, entretanto este ponto é
44 Para ver mais sobre livelihoods ou meios de vida ver: SCOONES, I. Livelihoods perspectives and
rural development. Journal of PeasantStudies, v. 36, n. 1, Jan. 2009. & PEREIRA,Márcio de
Araújo;SCHNEIDER,Sérgio;SOUZA, Marcelino de.Meios de vida e livelihoods: aproximações e
diferenças conceituais IN:Revista IDeAS, v. 4, n. 1, p. 203-224, jun./jul. 2010.
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importante por constituir-se uma dos principais reivindicações das populações
indígenas. Um dos entraves ao acesso a terra a população indígena está na
expansão do agronegócio e a presença dos representantes desta causa nas esferas
de poder mobilizando e manipulando suas demandas particulares em favor
próprio em detrimento do direito e acesso a terra do indígena (CARVALHO,2013.).
São vários os desencadeamentos dessa precária condição de acesso a terra,
um deles refere-se à pobreza. Ao ‘’ se integrarem ‘’ a sociedade dominante os
indígenas já iniciam este processo de forma desigual, sendo obrigados a abrir mão
de seu modo de vida tradicional e aceitar uma cultura que não é a sua. Outra
evidencia que coloca esta população em situação de desigualdade diz respeito ao
acesso ao sistema de educação formal valorizado na sociedade "moderna" e
“capitalista”. Com base em estudos (RIBEIRO, 2003) sobre aspectos de mobilidade
social e desigualdades, a educação é considerado um importante fator de acesso a
renda, tornando-se no caso indígena mais um fator que o coloca em “desvantagem”
na busca por trabalho dentro da sociedade “dominante”, sendo inseridos em
posições “subalternas” no mercado de trabalho.
Dados apresentados pela CEPAL (2013) ilustram bem as desigualdades nos
índices de escolaridades entre índios e não índios. Esta diferença de acesso
aumenta ao longo dos anos e quando fazemos comparações entre os sexos, como
mostram as tabelas 13 e 14.
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( CEPAL,
2013.p.85)

( CEPAL, 2013.p.86)
Outro dado importante relacionado à condição da mulher indígena no que
tange ao acesso a educação diz respeito às taxas de fecundidade. A taxa de
fecundidade (tabela 12) é maior entre as mulheres indígenas com menos anos de
educação. A questão da fecundidade mostra-se problemática na medida em que se
torna um entrave a superação da pobreza (CEPAL, 20013). E se mostra como
empecilho ao desenvolvimento autônomo da saúde reprodutiva da mulher,
marcando uma situação específica das mulheres que compartilham essa
identidade.
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( CEPAL, 2013.p.71)
(...) estas cifras se explican en buena medida por factores
estructurales como la pobreza y el menor acceso a la educación
formal. La falta de adecuación cultural de los servicios de salud
dificulta aún más el acceso de estas jóvenes a los servicios de
planificación familiar. Todo esto limita las decisiones
reproductivas, lo que impacta en el bienestar de las jóvenes
madres y sus hijos, y en determinadas situaciones se expresa en
mayores niveles de mortalidad infantil y materna.'' (CEPAL, 2013.
p.70)
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Outro problema que vivenciam as mulheres indígenas ao se "integrarem" na
cultura dominante diz respeito a questão do alcoolismo. Esta tem sido uma das
pautas de reivindicação dos movimentos de mulheres indígenas no Brasil. Isto
porque o consumo exagerado de álcool nas comunidades tem potencializado as
ocorrências
de
violência
contra
a
mulher
(KAXUYANA
&SILVA,In:VERDUM,2008.) (CASTILHO In:VERDUM,2008)
Em relação à questão da violência contra mulher indígena tem-se
dificuldade em estimar numericamente os índices de violência isto porque muitas
vezes ou não são registradas as denúncias ou porque não são especificados a etnia
nas denúncias existentes ( CASTILHO, 2008). Segundo KAXUYANA ,
SILVA(2008) a Lei Maria da Penha que ampararia as mulheres vítimas de violência
tem impacto pouco eficaz no que diz respeito a proteção da mulher indígena, isto
porque se ao mesmo tempo que princípio da auto determinação dá ao indígena o
poder de se autogovernar ,dá também a possibilidade de que o agressor não seja
punido sob a alegação de não pertencimento ao sistema cultural vigente no país
alegando ser parte de um outro sistema cultural étnico.
Diante da precária condição de vida em que está inserida a mulher indígena
ela é colocada diante de um paradoxo perverso: denunciar os maridos a polícia e
caso sejam condenados ficarão presos em cadeias públicas, nesta situação o
problema está no desequilíbrio no provimento da vida que implicará a falta deste
homem dentro da lógica de produção, de caça ou trabalho ''da roça''; ou não
denunciar e tentar continuar contornando a situação com agressor.
Estes dados nos fornecem um panorama da condição da mulher indígena em
relação não somente no Brasil, mas também na América Latina e evidencia a
persistência das desigualdades em grupos indígenas em relação a grupos não
indígenas. E através do recorte de sexo dentro dos grupos indígenas percebemos
que estas desigualdades são sentidas mais intensamente por mulheres.
A partir destes apontamentos passamos agora para segunda parte do
trabalho, que fará uma abordagem interseccional do quadro atual que se encontra
inserida a mulher indígena.
Interseccionalidade de desigualdades
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A interseccionalidade é uma abordagem teórica desenvolvida conjuntamente
por militantes negras e feministas americanas que pretende complexificar as
analises das desigualdades. Apesar de existir elementos variantes dentro da
perspectiva interseccional há um consenso na abordagem sobre entender as
desigualdades em diferentes contextos, num esforço de compreender como
diversas categorias como raça e gênero, classe interagem criando um sistema de
desigualdade de forma a hierarquizar e colocar pessoas em condições subalternas.
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que
busca capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da
interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata
especificamente da forma pela qual o racismo, o
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas
discriminatórios criam desigualdades básicas que
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias,
classes e outras. (CRENSHAW, 2002: 177)

A situação marginal em que se encontram as mulheres indígenas pode ser
explicada por diversos fatores estruturais que confluem como intensificadores do
quadro
de
desigualdade.
Neste sentido elucidamos que a colonialidade ( QUIJANO, 2000) que
permeia nossa sociedade de forma ampla conflui para invisibilidade da causa
indígena em sentido mais amplo. Numa sociedade permeada pelo domínio do
capital, onde valores são atribuídos de acordo com fatores econômicos
constatamos que não há de fato um interesse na preservação e proteção do modo
de vida indígena. O ideal de desenvolvimento(SANTOS,2002) incrustado na
mentalidade humana “moderna” oculta a face perversa desta busca, que vai em
direção oposta aos direitos a vida e preservação da cultura indígena. Os avanços do
capitalismo têm chegado nestas populações e imprimindo um triste quadro de
desequilíbrio, instituindo um quadro de intensa desigualdades e pobreza,
configurando um quadro de desigualdades multiplicadas como coloca Dubet
(2001).
No caso das mulheres, as desigualdades são multiplicadas por três (gênero X
raça x classe social). Diante dos apontamentos enunciados anteriormente
percebemos que a mulher indígena encontra-se sempre em desvantagem, tanto em
relação aos não índios quanto em relação aos índios de outro sexo.
Além de sofrer com o preconceito, desrespeito e desvalorização da
cultura indígenas as mulheres ainda são inseridas de forma desigual em um
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contexto que exige intensa especialização de mão de obra e diversos valores que
não são o seus, conferindo uma forma de opressão de direitos através de uma
“ordem” permeada por colonialidades ( QUIJANO, 2000).
Dessa maneira nos importa elucidar que há ainda muitas conquistas há
serem alcançadas no que diz respeito ao direito das mulheres indígenas,
principalmente no que tange a sua parcela de representação dentro das esferas
estatais de poder. Na pesquisa realizada pela CEPAL no Brasil as mulheres
indígenas contam com menos de 1% de representantes dentro do Estado. Essa
pouca visibilidade/representatividade constitui-se como um entrave na abordagem
e atendimento das demandas femininas indígenas.
É necessário afirmar também que estas mulheres vêm tentando se articular
em busca de seus direitos. O debate sobre a questão de gênero nos contextos
indígenas é recente, conforme a bibliografia ( MATOS, 2012.VERDUM,2013.
SACCHI, 2003) consultada aponta. O período de emergência deste debate iniciase por volta da década de 70 e 80 devido às mulheres sentirem que haviam
demandas que diziam respeito somente a elas e estas muitas vezes não entravam
na pauta do movimento indígena. E neste contexto de acompanhar as reuniões dos
movimentos indígenas e sentirem a desigualdade de poder para reinvidicar seus
direitos é que surgem as primeiras organizações de mulheres indígenas
confirmando a assertiva de Scott: “O gênero é um primeiro modo de dar
significado às relações de poder” (Scott, 1995, p. 14)
Dentre as principais pautas reivindicadas pelos movimentos de mulheres
indígenas, Verdum descreve ''violência familiar e interétnica, o acesso aos meios
técnicos e financeiros para a geração de renda, a saúde reprodutiva, a soberania
alimentar, a participação das mulheres nas decisões de políticas dos governos''
(VERDUM, 2008, p.9)
Buscando um panorama geral da condição da mulher indígena, torna-se
evidente a complexidade da questão, tanto por envolver questões de ordens
culturais quanto questões estruturais de um sistema que tem por base a
desigualdade. Buscamos compreender melhor algumas destas confluências de
opressão de forma interseccional no intento de posteriormente aprofundar mais a
reflexão em torno do tema.
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4- Sessão Gênero
4.2 Um estudo sobre as mídias virtuais pentecostais e
neopentecostais femininas45
Jéssica Gonçalves Silva46
Mariana Pires Hage Chahine47
Resumo: O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise entre mídias
virtuais pentecostais e neopentecostais femininas, tomando como base o universo
dos sites e blogs. Utilizando-se do método da etnografia virtual, foram levantadas
e analisadas meios de comunicação online femininos da IURD (Igreja Universal
do Reino de Deus) e da Assembleia de Deus, com o intuito de induzir a reflexão
do leitor para com as mídias virtuais enquanto espaços de reflexões
antropológicas.
Palavras-chave:
Pentecostalismo.

Etnografia

virtual.

Mulheres.

Neopentecostalismo.

Introdução
O mundo evangélico cresceu muito. Fazem parte deste mundo diverso e
plural, 22% da população brasileira. Estão presentes na política, no espaço
público, nos mercados, nos meios de comunicação, nas redes sociais, enfim, na
vida cotidiana do Brasil. Desse mundo, com diferentes igrejas e modos de ser,
participam as mulheres. Diversas, as mulheres de igrejas pentecostais e
neopentecostais começam a marcar presença no espaço público, diferente da
primeira geração feminina nas primeiras décadas do século XX.
Hoje, as redes sociais eletrônicas constituem um espaço privilegiado da
presença dessas mulheres, todavia, há poucas pesquisas sobre o perfil e os
discursos delas. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é fazer uma análise entre
mídias virtuais pentecostais e neopentecostais femininas, tomando como base o
universo dos sites e blogs.
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Para tanto se realizou um levantamento bibliográfico para entender as
representações femininas em cada igreja, bem como métodos de pesquisa na
internet, principal campo utilizado, a etnografia virtual e todas as suas variações.
Esse tipo de etnografia emerge atualmente, como um dos principais métodos de
pesquisa utilizados, e dessa forma necessita de um estudo aprofundado e de uma
metodologia para que se faça possível investigar as mais variadas relações sociais
presentes dentro do meio virtual.
Contudo, devida a imensa diversidade do campo evangélico, escolheramse duas igrejas representativas do campo neopentecostal e do campo pentecostal
para tal pesquisa: a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) e uma das Igrejas
Assembleias de Deus.
Dessa forma, o presente artigo foi dividido em dois grandes eixos
temáticos, os quais são: “As Mulheres Iurdianas e as Mulheres Assembleianas”,
que abordará sobre as principais características em torno do universo feminino
dentro da IURD e da Assembleia de Deus; e o eixo “Mídias Virtuais Pentecostais e
Neopentecostais Femininas” que discutirá sobre os canais midiáticos por elas
utilizados.
1 As Mulheres Iurdianas e as Mulheres Assembleianas
Segundo Edir Macedo (2012), no livro “O Perfil da Mulher de Deus”, aquela
que teme a Deus deve se portar de forma discreta, ser vaidosa sem exageros, e
preocupar-se com o seu interior, ou seja, guardar seu coração e sua língua, sendo
assim uma mulher sábia. Ela deve ser submissa ao marido, ou seja, apoiá-lo, servilo com prazer.
Na constituição da família a mulher tem um papel fundamental. É ela
quem decide quando formar uma e é também a responsável por cuidar para que
ela esteja sempre abençoada. Ela cuida da casa, do marido e da educação dos
filhos. A mulher é tida como a gerenciadora da família. Segundo Teixeira
As práticas teológicas pentecostais fortalecem o papel da mulher
como modelo nuclear da família, abrindo espaço para uma
redefinição dos gêneros. Pode-se pensar, contudo, que o modelo
de estrutura familiar das igrejas pentecostais traz novos
elementos em relação ao modelo, muito criticado nos escritos
feministas, estabelecendo uma relação de submissão mútua, pois
muito embora a esposa continue submetida ao jugo do esposo,
este também passa a ser subjugado à família, direcionando seus
esforços financeiros e físicos para a manutenção da estrutura do
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lar, que aparece sempre representado pela mulher (TEIXEIRA,
2012, p. 64/65).

Pensando nesse posicionamento da mulher, a editora Unipro48, que
pertence à IURD, lançou vários livros voltados para o público feminino, escrito
tanto pelo Bispo Macedo quanto por mulheres de destaque na igreja, como
Cristiane Cardoso, Ester Bezerra e Sylvia Jane Crivella.
Além dos projetos voltados para o universo feminino algumas Donas são
reconhecidas por seus blogs na internet, como Cristiane Cardoso49, Ester
Bezerra50, Nada Bezerra51, Viviane Freitas52, Tânia Rubim53, Silvia Jane Crivella54,
Marelis Brum55, Flávia Barcelos56, Márcia Paulo57 e Raphaela Castro58. Vale
ressaltar que dessas mulheres somente três vivem no Brasil, Ester Bezerra, Silvia
Jane Crivella e Cristiane Cardoso.
Um dos projetos desenvolvidos é o The Love School, um programa que vai
ao ar diariamente na TV IURD na internet, e aos sábados na TV Record.
Apresentado por Cristiane Cardoso e seu marido Bispo Renato Cardoso. Além do
programa, outras atividades são desenvolvidas como as aulas presenciais que são
ministradas por Cris e Renato Cardoso; as aulas extras que acontecem uma vez ao
mês, feitas através da página do programa no facebook; o The Love Walk, uma
caminha pensada para casais com o objetivo de “promover um momento para
que os casais conversem sobre si” (TEIXEIRA, 2012, p.122); o minuto do
casamento, um “programa” com 1 minuto de duração, que vai ao ar de segunda a
sexta na TV Record, com alguma dica para melhorar o casamento; e o curso
Casamento Blindado, com duração de sete aulas, que segue o mesmo modelo do
programa, e pode ser frequentado por solteiros, membros ou não da IURD.
Esse
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conjunto de técnicas voltado para o cuidado de si, permitiu se
estender a noção de cuidado para a relação com o outro,
transformando o casamento numa importante instituição para a
produção de disciplinas e de sentidos para o convívio,
constituindo o que Foucault denomina de conjugalidade. Nela o
homem passa a se comprometer com sua esposa, preocupandose em realizar algumas funções cotidianas cujo objetivo central é
garantir a harmonia entre o casal. O casamento torna-se
naturalizado, de contrato socioeconômico, ele passa a ser
defendido como uma necessidade intrínseca ao homem. A
emergência da conjugalidade produziu assim, a conjugalização
da relação entre homem e mulher, estendendo as regras do
casamento as mais diversas instâncias da vida, inclusive a sexual,
o prazer sexual passa a ser legitimo somente dentro de uma
relação conjugal (TEIXEIRA, 2012, p.128).

Apesar do papel central feminino na constituição da família na hierarquia
da igreja, a mulher tem seu nome ligado ao do homem. Como falado
anteriormente, nos ritos há uma divisão dependendo da posição da pessoa dentro
da IURD. Os obreiros, pastores e bispos se encontram na posição mais alta e se
organizam em dois espaços: o altar e o átrio. No átrio – que corresponde à nave –
é onde se encontra o serviço de apoio aos frequentadores que fica a cargo dos
obreiros e das obreiras.
No altar, área que diz respeito ao púlpito e ao sacerdócio, é onde se
encontram os pastores e bispos, cargos masculinos. Portanto, as mulheres se
reservam ao átrio e só “sobem” ao altar através do casamento com um pastor ou
bispo. Nessa posição ela recebe o titulo de Dona. No caso de um eventual
divórcio a mulher perde seu “título” e volta a atuar no espaço em que se
encontrava antes do casamento.
No que tange a mulher da Assembleia de Deus e trazendo algumas
questões históricas à tona, pode-se falar das primeiras tentativas da criação do
Ministério Feminino dentro das AD’s. Frida Vingren59, era a esposa de Gunar
Vingren, um dos fundadores das AD’s no Brasil, e “era a única mulher com
participação direta nas decisões administrativas” (CORREA, 2013, p. 102).
Porém, Samuel Nystron, outro líder da Igreja, discordava da posição
favorável de Gunar Vingren na criação de um Ministério Feminino, que seria
liderado por Frida Vingren. Depois de muitos debates acerca desse assunto, foi
59
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deliberado “que as mulheres tinham o direito de participar da obra missionária,
testemunhando Jesus e ensinando quando houvesse necessidade, mas não
podiam assumir o púltipo; ou seja, as mulheres foram proibidas de assumir os
serviços missionários como pastoras” (CORREA, 2013, p. 103).
Dessa forma verifica-se o intuito inicial da criação de Ministérios
Femininos barrados por um machismo provocado por um fundamentalismo
religioso da época, e parafraseando GOUVEA (2008, p. 23), significa que não é
possível ao fundamentalismo mudar sua postura em relação às mulheres. Ele
sempre será, por sua própria natu-reza, inimigo da emancipação feminina.
Apesar dos fatos descritos acima, no decorrer do tempo, foi
disseminado por todas as Assembleias de Deus no Brasil, o círculo de oração
de mulheres assembleianas, ganhando espaço e valor dentro dessas Igrejas.
Através disso, essas mulheres se inseriram em vários setores das AD’s,
realizando diversas atividades, pregando ensinos através da bíblia e
participando de grupos musicais. E foi apenas no decorrer da última década,
que foi consagrado a algumas mulheres o título de pastora. Hoje algumas AD’s
reconhecem a ordenação de mulheres como pastoras, “como é o caso da
Assembleia de Deus Madureira que reconheceu a cantora Cassiane como pastora.
Atitude que abriu caminho para que outras mulheres do ministério também
recebessem o título”60.
Mas ainda assim, esse é o tipo de assunto que não entra em pauta na
Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB), e em termos
gerais “toda a diretoria da maior denominação evangélica do país não concorda
com o tema e opta em não aceitar mulheres como pastoras em todas as suas
igrejas, assunto já tratado na convenção geral de 2001”61.
Dessa forma, assim como Frida Vingren, mulheres assembleianas
ocupam diversos cargos dentro das AD’s, mas por um fundamentalismo
religioso, ainda não são todas as igrejas que consagram essas mulheres
enquanto pastoras. Pode-se verificar tais divergências na reflexão abaixo:
Cabe-nos apenas, portanto, dentro dos limites da
cientificidade
contemporânea,
verificar
o
gritante
antagonismo entre o discurso fundamentalista e o discurso
60
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sociocultural contemporâneo, particular- mente no que se
refere às questões de gênero, e demonstrar que o
fundamentalismo é, portanto, incompatível com os
paradigmas contemporâneos, não só de organização social,
mas também de religiosidade (GOUVEA, 2008, p. 23).

Assim, mesmo em alguns casos sendo barradas de exercer funções de
maior escalão, as mulheres assembleianas têm presença importante dentro das
relações sociais das AD’s. Apesar de serem consideradas anônimas por alguns,
elas influenciam decisões de muitos pastores, articulando opiniões e fazendo
prevalecer seus posicionamentos nas decisões importantes. “Elas sabem se
relacionar mais intimamente uma com as outras, conhecem a situação de cada
irmã de fé; enquanto os homens se encontram nas salas de suas casas, elas
percorrem os lugares mais privativos, conversam assuntos que jamais serão
tratados na presença masculina” (CORREA, 2013, p. 241).
Sobre essas e outras particularidades femininas, tanto das AD’s, quanto da
IURD, que no próximo ponto se abordará exclusivamente sobre as mídias virtuais
enquanto forma de disseminação do discurso dessas mulheres.
2 Mídias Virtuais Pentecostais e Neopentecostais Femininas
Para esse estudo foi necessário selecionar alguns blog’s e sites para que se
tornasse possível uma análise aprofundada dos mesmos. Dentre os escolhidos
para tal análise, estão os blogs de Cristiane Cardoso, e o “Mulheres V de
Virtuosa”, representando a IURD. No que tange a Assembleia de Deus, foi
selecionado o site da pastora Keila Ferreira e o blog da pastora Adélia Brunelli.
Segue abaixo análises e descrições aprofundadas sobre o apanhado geral feito
acima.
2.1 Igreja Universal do Reino de Deus
A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) utiliza não só as mídias
televisivas e radiofônicas para divulgar seu discurso e evangelizar. A IURD
também faz uso das mídias virtuais, mantendo um site oficial62 onde é possível
encontrar informações tanto sobre a Igreja quanto sobre assuntos e noticias do
dia-a-dia.
62
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Na seção específica blogs se encontram links para os blogs oficiais da
IURD, escritos por membros como Renato Cardoso, Cristiane Cardoso, Vivi
Freitas, pelo pastor Julio Freitas, bem como o blog de Ester Bezerra, esposa de
Edir Macedo, e o blog do próprio Bispo. Existem blogs que não tem um autor
especifico, são blogs destinados a divulgação de projetos como o EBI (Escolinha
Bíblica Infanto-Juvenil) e o T-Amar, voltado para mães solteiras.
Além do site e dos blogs, a IURD conta com redes sociais, as quais se tem
acesso também através de links encontrados no site. É possível encontrar a
Universal no facebook63, twitter64 e instagram65. As três redes são usadas para
divulgação da igreja, no facebook e no twitter existem posts com links que levam
a noticias no site e no instagram fotos com mensagens de motivação e pequenas
orações.
Os autores dos blogs também utilizam as redes sociais. Dentro de cada
blog existem links que levam a quem o lê ao facebook, twitter, instagram ou canal
do youtube do blog, como no caso dos que buscam divulgar projetos, ou do autor.
É interessante notar que entre os blogs oficiais da IURD, em sua maioria,
são escritos por homens, em geral pastores. As mulheres que possuem esse tipo
de página eletrônica são casadas com pastores ou com Bispo, como é o caso de
Ester Bezerra, esposa do Bispo Edir Macedo, que também possui um blog, e de
Cristiane Cardoso, casado com Renato Cardoso, pastor que escreve um blog que
leva seu nome.
Para entender melhor a participação feminina nesse meio de comunicação
e os assuntos tratados pelas blogueiras que se propõe escrever para as fieis da
IURD tomamos 2 (dois) blogs: o de Cristiane Cardoso 66, que leva seu nome e o
Mulheres V de Virtuosa67.
O blog de Cristiane Cardoso se encontra hospedado no site da IURD e tem
como proposta tratar de assuntos como moda, beleza, comportamento,
relacionamento e espiritualidade, sempre voltados para o público feminino.
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Disponível em: < https://www.facebook.com/IgrejaUniversal?ref=br_rs > Acessado nos dias: 16 de
setembro de 2014 e 29 de setembro de 2014
64
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Na seção e na categoria #lookdacris se encontram posts sobre suas roupas,
fazendo uma alusão a uma categoria utilizada por blogueiras, além de dicas para
outras idades, como um posts intitulado “Vestindo um adolescente” e também de
beleza como o caso do post “#lookdacris – Pele do Rosto”. Os looks são
publicados com um intervalo, mais ou menos regular, de 15 (quinze) dias.
Na categoria amor em ruinas encontra-se, com o intervalo mais ou menos
de 1 (uma) semana. O “AMOR EM RUINAS” é um livro escrito por Cristiane
Cardoso em seu blog, que conta com 59 (cinquenta e nove) capítulos. Cada
semana um capítulo é publicado. O livro é um romance que traz elementos
religiosos e de forma indireta trata da família cristã e comportamentos da mulher.
Na categoria comportamento Cris Cardoso escreve sobre diversos
assuntos, como roupas, cabelos (o que encontramos também na categoria moda e
beleza) e também dá dicas de como ajudar outras pessoas e como se portar, além
de escrever sobre o comportamento das pessoas diante diversas situações. Os
posts não são publicados de forma regular, variando entre um e outro texto com
esta tag.
Na categoria denominada espiritual os posts são voltados para assuntos
relacionados a Deus e a fé. Os últimos posts falam sobre os 10 Mandamentos,
sendo que cada um recebe seu próprio texto, publicado separadamente dos
outros. Nessa categoria os textos são publicados com uma diferença de 3 (três)
dias, no entanto entre um assunto e outro o espaço pode ser maior.
A categoria intitulada Godllywood é reservada para o projeto que leva o
mesmo nome. Seus posts vão desde os desafios propostos para as participantes
até depoimentos de ex-participantes. As publicações dependem da programação
das turmas. Na categoria moda e beleza é possível encontrar dicas sobre moda,
com dicas de roupas, sobre cabelos e penteados e cuidados com os cabelos e pele.
Em pais e filhos os posts são voltados para o relacionamento entre a
família e o comportamento destes. Cristiane também fala sobre gravidez fora do
casamento, casamento e namoro. Nessa categoria os posts não tem uma
periodicidade continua, podendo ter intervalos que variam de 1 dia a 1 mês ou
mais.
Em relacionamentos encontram-se dicas para mulheres sobre este assunto,
e também depoimentos de Cristiane Cardoso sobre seu próprio relacionamento.
Em vídeos encontram-se diversos assuntos, como beleza, comportamento,
palestras e vídeos em resposta às leitoras do blog gravados em vídeos.
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O número de comentários nos posts é grande, chegando a 1.136 em um dos
posts da categoria amor em ruínas. Muitos deles em resposta ao texto, dizendo o
que acharam e como se sentiram, uns contando a experiência da comentarista e
outros em respostas a comentários feitos.
O blog Mulheres V de Virtuosa é um blog não-oficial da IURD, ou seja, não
se encontra no site da mesma e é escrito por 4 (quatro) fieis da igreja: Fernanda
Silva, que na descrição do blog é a responsável pelas entrevistas com mulheres V;
Bruna Lyrio, que escreve sobre beleza e cuidados de si; Amanda Góes que dá
dicas de organização; e Cintia Cavalcante que escreve sobre saúde. O blog é
hospedado no site Blogspot, site de blogs, em geral gratuito, onde é possível criar
blogs sobre diferentes assuntos.
O Mulheres V de Virtuosa tem um formato mais simples, diferente do de
Cristiane Cardoso que chega a ser até um pouco difícil de mexer. Não existem
abas que diferenciam as partes do blog por assunto ou formato, há, no entanto, o
recurso, também existente no de Cris Cardoso, dos destaques. No caso do
Mulheres V de Virtuosa, não são os 4 (quatro) últimos posts, mas sim com 5
(cinco) “manchetes”, que ao serem clicadas não abrem nenhum post. Logo abaixo
vem uma lista dos últimos posts, onde é possível ver o título de cada um, e o
início do texto. Abaixo de cada texto existe um link que te leva para o post
integral. É possível, no final da pagina, onde há um link, acessar as postagens
mais antigas, ou, no arquivo do blog, procurar os posts por mês e ano.
No primeiro post do blog, as autoras, explicam a motivação e a inspiração
para a criação deste. Segundo elas, a intenção é ajudar ao próximo, colocando em
prática o que aprenderam com Cristiane Cardoso, sua inspiração. Nesse post
existem 9 (nove) comentários, 2 de respostas das blogueiras à perguntas feitas
nos mesmos, e os outros de incentivo. Esse foi o maior número de comentários
em uma publicação.
Pode-se perceber também um tom informal nos textos que falam sobre
assuntos do dia-a-dia, com algumas brincadeiras e risos, como no post intitulado
“Qual é a sua Esperança?” em que a autora diz: “Estamos de volta!!! Uhuhuhhhhh
rsrs”, mas nos assuntos relacionados à fé, as brincadeiras somem, apesar da
informalidade permanecer, como nos textos: “Emoção X Razão” e “Godllywood –
eu escolhi ir além” em que a autora trata de assuntos relacionados com a igreja e
a fé, e não se vê risos ou várias exclamações, mas o texto é escrito de forma
informal e linguagem simples.
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Diferente de Cristiane Cardoso que dedica sua vida e carreira à Igreja
Universal do Reino de Deus, e trabalha em prol dessa, as autoras do Mulheres V
de Virtuosa têm outros trabalhos, de onde vem sua renda, e trabalham como
voluntárias para a igreja. Sendo assim a diferença de periodicidade entre os posts
se explica, já que Cris Cardoso tem o blog, os livros publicados, o The Love
School, programa que apresenta na televisão e seus desdobramentos, como as
palestras e o The Love Walk, como sua fonte de renda e profissão.
2.2. Assembleia de Deus

A Igreja Assembleia de Deus possui uma configuração diferente da Igreja
Universal do Reino de Deus no que tange aos canais públicos online. A AD se
articula, em sua maioria, em sites institucionais separados por diferentes regiões
e cidades. A região Sudeste é a que mais possui esses sites com destaque para São
Paulo.
Já no que tange aos blog’s, a AD não se utiliza muito deles. O que se pode
perceber são que cidades menores, julgando com menos recurso para se fazer um
site institucional, se utilizam dos blog’s para propagar suas ideologias.
Inclusive o pastor Silas Mafalaia, pastor influente da Associação Vitória em
Cristo, ligada à Assembleia de Deus não possui blog. Apenas possui um Twitter68
(com 799 mil seguidores), uma página no Facebook69 (com 703.266 curtidas) e é
colunista do Portal “Verdade Gospel”.
Com o intuito de evidenciar mais profundamente as disparidades desses
dois tipos de recursos midiáticos: o site e o blog, tomou-se para análise durante a
pesquisa, o blog da Pastora Adélia Brunelli70 e o site da Pastora Keila Ferreira71.
Ambas são pastoras da Igreja Assembléia de Deus. Keila é presidente da
Assembléia de Deus do Brás, em São Paulo, e Adélia é Vice Presidente da
COMADESPE (Convenção dos Ministros das Assembléias de Deus no Estado de
São Paulo) Feminina.
Ao analisar o conteúdo desses canais midiáticos, no Blog da Pastora Adélia
Brunelli é possível observar uma adesão de 189 membros a pagina e 246186 visitas
68
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até o presente momento72, com 228 postagens desde 2009, ano em que o blog foi
criado. O vínculo da pastora com outras redes sociais, se faz pelo seu perfil no
facebook73, onde não é possível ver a quantidade de amigos que possui, pelo seu
perfil no Twitter74, com 882 postagens e 59 seguidores, e um canal no Youtube75,
com 16 postagens de vídeos.
No site da Pastora Keila Ferreira, não é possível ver a quantidade de
visitantes, mas pode-se observar que o site foi criado em 2013, com um total de 15
postagens, mais um vídeo de aproximadamente 1 hora, com uma ministração da
Palavra de Deus feita por ela.
O site dá a possibilidade de direcionar o visitante para a página da pastora
no facebook, onde ela possui 7.216 seguidores. Dá a possibilidade também de
visitar sua página no Twitter, onde ela possui 11 mil seguidores, com 5163 tweets.
O instagram também aparece como opção, mas o mesmo está desabilitado.
Grandes são as diferenças observadas entre o Blog da Pastora Adélia e o
Site da Pastora Keila. Primeiramente que o blog por si só já é um recurso mais
barato de se obter, e as diferenças com o site já começam por aí, pois o mesmo,
por ser um recurso mais complexo, necessita de um serviço especializado para
criá-lo, fazendo-se necessário uma certa quantia para conseguir obter tal recurso.
Em segundo lugar, o blog da pastora Adélia, em especial, chama atenção pela
simplicidade das postagens, com layouts assimétricos e postagens cheias de
imagens e bastante coloridas, chamando a atenção de quem visita. Já o site da
pastora Keila, se constitui de um layout mais homogêneo, com cores claras, e
fotos que mostram o cuidado que a pastora tem com sua aparência, se utilizando
que roupas de caráter “formal”, unhas pintadas e rosto maquiado. Como no blog
da pastora Adélia é possível ver seus membros, observa-se quem em sua maioria,
são mulheres casadas, acima de 30 anos.
No que tange aos discursos utilizados em ambos canais de propagação
midiática, verifica-se que no blog da pastora Adélia, ocorrem muitas postagens de
encontros e congressos, mas também postagens com alguns assuntos polêmicos,
como aborto e conduta evangélica, dando margem para diversas análises.
Primeiramente, no que tange ao assunto do aborto, ela deixa sua postura
bem clara acerca do assunto. Nota-se a crítica da pastora à conduta “moderna”,
72
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como ela mesmo cita, da sociedade em relação ao tema. Na postagem evidenciada
abaixo, ela se utiliza de recursos bíblicos para justificar sua fala:
Você sabe desde quando Deus te ama? “Mas, quando aprouve a
Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me
chamou
pela
sua
graça
(Gálatas
1:15)”.
DESDE O VENTRE DA TUA MÃE! (PASTORA ADÉLIA
BRUNELLI, 14 abr. 2011).76

Outra postagem que dá margem para interpretações acerca de sua postura
é sobre a volta aos palcos da cantora “Baby do Brasil”. Nesse post, a pastora Adélia
se utiliza de uma matéria para demonstrar sobre o que pensa acerca da música
secular. No caso da cantora Baby do Brasil, a mesma se converteu nos anos 90 e
agora voltou para os palcos com suas músicas, mas para isso precisou modificar
algumas letras. Segue uma parte da postagem abaixo:
A conversão no começo dos anos 90 fez com que a interprete tão
conhecida da mídia fosse praticamente esquecida. Ela entrou de
vez na religião até que foi convencida por seu filho, Pedro Baby, a
voltar para o mercado secular. Mas por conta de suas crenças,
algumas canções tiveram palavras trocadas. “Troquei uma ou
outra palavra do repertório. ‘Magia’, por exemplo, por ‘alegria’,
em ‘Cósmica’. Na época em que a música foi feita, esse era o
significado da palavra para mim, e não o de magia (espiritual)
mesmo, que eu conheci depois”, revela (PASTORA ADÉLIA
BRUNELLI, 5 jul. 2015).77

Observa-se que a pastora não critica a volta aos palcos da cantora
Baby do Brasil, mas sim enaltece a questão da mesma ter trocado certas palavras
de suas canções que são julgadas enquanto inapropriadas de serem ouvidas como
“magia”, onde a própria cantora faz uma alusão à “magia espiritual”.
Ainda nessa mesma postagem sobre a volta da cantora Baby do Brasil, foi
colocado um tópico sobre “sexo e homossexualismo”, onde a pastora,
exemplificando o caso da cantora, demonstra sua opinião acerca desses assuntos.
A cantora está há 16 anos sem ter relações sexuais, divorciada do
pai de seus seis filhos, o músico Pepeu Gomes, Baby do Brasil não
pretende ter relações sexuais até se casar. ‘Decidi não ter uma
vida sexual livre porque, sendo pastora e expulsando demônios,
76
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comecei a entender o que acontece na hora do orgasmo’, disse
ela citando a transferência de espírito, uma controversa teoria
também difundida por sua filha, a pastora Sarah Sheeva. / ‘Fiz
uma oração bem forte e pedi para Deus tirar o desejo sexual de
mim. Se eu for casar de novo (além de Pepeu, Baby foi casada
com o músico Nando Chagas), vou transar só na noite de
núpcias. Voltei a ser virgem há 16 anos.’ / Questionada sobre os
homossexuais, assunto polêmico para cristãos, Baby diz que
convive com muitos, mas acredita que cada um tem um porquê
para justificar suas escolhas. / ‘Tenho amigos e amigas gays, e
brinco com eles que, se entrarem para a igreja, vão rever seus
conceitos. Não pode ter preconceito, mas esse (o fato de ser gay)
não é o sonho de Deus pra gente. Só que cada um tem sua
história e seu porquê, e Deus entende todos os porquês. Meu
coração é de amor com todo mundo, não condeno ninguém’, diz
(PASTORA ADÉLIA BRUNELLI, 5 jul. 2015).78

A partir dessa postagem, pode-se perceber qual é a conduta da pastora ao
se falar sobre sexo e homossexualismo. Nota-se a defesa do sexo depois do
casamento, bem como prega-se sempre o respeito para com o próximo no que
tange à conduta homossexual, mas a partir do momento que essa pessoa “entrar
para Igreja”, esse seu modo de vida viria a mudar.
Já no site da pastora Keila, é possível observar que suas postagens se
resumem a textos de cunho moral, como perdão, tristeza, entre outros. Mas dois
pontos chamam atenção em seu site. Primeiro, que ela não se utiliza apenas de
passagens bíblicas em seus textos, mas articula essas passagens com estudos de
psiquiatras e filósofos. Segue um exemplo de uma postagem falando sobre
“tristeza”:
Já o psiquiatra Roberto Faucett afirma que as pessoas que
interiorizam suas angústias e reprimem o choro, especialmente
quando sofrem tragédias correm riscos de sofrerem colapsos.
Disse ainda que é melhor chorar do que usar tranquilizantes. Se
tiver
impulso
para
chorar
que
chore.
Mais tarde, tais argumentos foram confirmados pelo psicólogo
Roberto Ziemer, aqui de São Paulo. Ele assegura que diversos
problemas psicossomáticos e também episódios de depressão
têm sua origem na repressão do choro. As lágrimas ajudam a
pessoa não só a expressar suas necessidades, mas também
preenchê-las.
O antigo filósofo, Sêneca, já tinha escrito, “as lágrimas aliviam a
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alma”. Nem mesmo Jesus reprimiu suas lágrimas. (PASTORA
KEILA FERREIRA, 23 abr. 2014).79

Segundo, que existem postagens defendendo as lideranças femininas nas
igrejas, como no trecho da matéria abaixo disponível em seu site:
A pastora dissertou sobre o relacionamento de Jesus com as
mulheres que foi além dos costumes de sua época e como Ele
quebrou paradigmas, com relação as mulheres, sem que
houvesse desobedecido as leis.
E a respeito do longo caminho que a mulher trilhou na história
humana, que por uma mulher (Eva) a aliança foi quebrada no
jardim do Edem, mas por uma mulher (Maria) Jesus, o redentor,
foi gerado, e também em um jardim, o do Sepulcro, Ele se
revelou a 3 mulheres, uma em especial, Maria Madalena.
Elevando a mulher à condição da própria igreja que foi amada
por Cristo na cruz (PASTORA KEILA FERREIRA, 02 jun. 2014).80

No que se trata de questões mais delicadas, como aborto e
homossexualidade que foram tratadas no blog da pastora Adélia, a pastora Keila
não se utiliza dessas questões em seu site, o que se torna interessante pensar
como as duas pastoras diferenciam suas postagens, no que se concerne às
opiniões femininas religiosas, uma mais conservadora e fundamentalista, e a
outra se adaptando à algumas idéias de liderança feminina na sociedade atual.
Conclusão
Através da etnografia virtual, se permitiu analisar comunidades, práticas e
culturas localizadas na internet, além da visualização de maneiras pelas quais a
tecnologia é praticada no cotidiano, e as camadas religiosas pentecostais e
neopentecostais da sociedade não ficaram de fora disso, principalmente com o
advindo da internet.
Foram observadas inúmeras postagens em sites e blog's caracterizando que
suas pregações ultrapassam as barreiras locais e midiáticas. No que tange ao
objetivo principal dessa dada pesquisa, que trata da representação da mulher
nesses canais eletrônicos, foi observado, que até mesmo elas se utilizam desses
canais para propagar suas ideologias. Através dos blog’s e sites selecionados para
análise foi possível tirar conclusões interessantes.
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No caso das mídias da IURD, elas tratam de beleza, de bem-estar, de saúde
e moda além da fé e de Deus. Observa-se, que mesmo quando tratam da vaidade
e do cuidado de si, os parâmetros buscados são os descritos por Edir Macedo no
livro “O Perfil da Mulher de Deus” e os espelhos, ou seja, a inspiração delas são
aquelas mulheres consideradas virtuosas, e que em vários casos são personagens
bíblicas.
Assim como na IURD, não são somente dentro de ações dentro das AD’s
que as mulheres se fazem presentes, mas também em sites e blog’s. Vale destacar
o fato das Igrejas Assembleia de Deus, não se utilizarem, em sua maioria, de
blog’s, mas sim de sites institucionais de Igrejas de determinada região,
mostrando a partir disso, uma disparidade em relação a IURD, que se utiliza
muito deles, e evidenciando também, uma postura conservadora inclusive na
criação de canais midiáticos, uma vez que o blog é uma ferramenta mais recente.
Ao analisarmos o conteúdo do site e do blog selecionado para a pesquisa,
apesar de ambas defenderem a presença feminina dentro da Igreja, é possível
perceber, principalmente no blog da pastora Adélia Brunelli uma postura sectária
e conservadora no que tange à assuntos relativos ao aborto, ao sexo e à
homossexualidade.
Evidenciando todo o contexto, tanto da IURD quanto da AD, notou-se que
o blog é uma ferramenta que abre mais espaço para que tanto mulheres como
homens expressem de fato suas mais variadas opiniões sobre o mundo e a
sociedade, enquanto o site se faz mais como um meio de divulgação de
determinada igreja ou pessoa, se tornando mais limitado quando se pretende
analisar o discurso dessas instituições.
Sem dúvida, é uma conquista considerar o gênero, numa perspectiva
feminista, como elemento constitutivo das relações sociais pentecostais e
neopentecostais, onde pôde-se observar ao longo do tempo o empoderamento da
mulher, inclusive dentro da igreja. Mas seu discurso ainda se faz muito distante
do discurso sociocultural contemporâneo, particularmente no que se refere a
discursos de gênero fora da igreja, bem como homossexualidade, sexo, aborto,
dentre outros discursos que ainda são de caráter fundamentalista.
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4- Sessão Gênero
4.3 A atuação feminina na prática do judô: relações de gênero
e seus entraves81
Nildamara Theodoro Torres82
Ana Paula Pereira Cunha83
Resumo: Em meio à complexidade social, em que a interação entre os
indivíduos são pautadas nas relações de gênero, sexualidade e poder. As
instituições e papéis sociais são atribuídas através dessas categorias. Resta saber
se a participação feminina no judô, atualmente, ainda sofre interferência negativa
dessas atribuições da sociedade. Sendo assim, a partir de observações
participantes, buscaremos compreender as possíveis respostas para essas
afirmativas.
Palavras-chave: Judô. Feminino. Poder. Gênero.
Introdução
A presente pesquisa iniciou-se a partir de um projeto da FAPERJ
submetido por pesquisadores do Laboratório de Dimensões Sociais Aplicadas à
Atividade Física e ao Esporte – LABSAFE, da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, cujo objetivo era investigar as motivações que levavam as pessoas a
aderirem a prática do judô. Foi justamente, participando da coleta de dados desse
projeto em academias situadas no centro do Rio de Janeiro, que atentamos para o
número reduzido de mulheres adeptas de tal prática e, a partir daí, alguns
questionamentos surgiram: Por que há um grupo reduzido de mulheres
praticando judô? Seria ainda um tabu da sociedade, nos dias atuais o motivo que
levam mulheres a escolhas de umas, e não de outras práticas esportivas? Ou
ainda, o grupo reduzido de mulheres que usufrui desta prática encontra alguma
dificuldade no processo de interação com o universo masculino? Com base nesses
questionamentos decidimos delinear uma pesquisa envolta do tema gênero e
esporte e especificamente, a respeito da participação de mulheres na prática do
judô.
GT de antropologia – Sessão 4 Gênero, Orientadora: Ana Paula Cunha Pereira (UniFoa/RJ)
UFRRJ. E-mail: Nildamaratorres@gmail.com
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Para endossar nossas discussões sobre gênero, tomamos por base os
trabalhos desenvolvidos pela Antropóloga Norte-Americana Joan Scott84,
especialista na história do movimento feminista no século XIX na França e ainda,
uma relevante contribuição teórica no que se refere as discussões voltadas para o
uso da categoria gênero. A autora opera com o conceito de gênero como um
modelo explicativo das relações sociais estabelecidas entre os sexos e tal modelo
rejeita tacitamente as justificativas biológicas, comumente utilizadas para
justificar várias formas de subordinação. Um exemplo claro disso é reprodução de
ideias disseminadas no mundo social de que, as mulheres nasceram para ter
filhos e os homens são dotados de força muscular superior.
Dessa forma, podemos interpretar que, a categoria gênero tem sido
operacionalizada para indicar as “construções sociais”, isto é, uma construção
social das ideias se sobrepõe aos papéis ditos como próprios dos homens e
próprios das mulheres. Nas palavras de Scott (1989, p. 7) “É uma maneira de se
referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e
das mulheres”.
O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais”
isto é, criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens
e às mulheres. “É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das
identidades subjetivas dos homens e das mulheres” (SCOTT 1989, p. 7)
O gênero e suas diversas atribuições torna-o elemento constitutivo de
relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, é uma forma
primeira de significar as relações de poder. As mudanças na organização das
relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de poder,
mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido único. Como
elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas
entre os sexos. Deste modo pode-se compreender que as atribuições ligadas ao
gênero funcionam para estabelecer as relações entre homens e mulheres bem
como seus limites e implicações, que são expressos nas doutrinas religiosas,
educativas, científicas, políticas ou jurídicas e tipicamente tomam a forma de
uma oposição e os esporte também entram nessa demarcação de convívio que
impõe implicitamente os cargos, posições e regras atribuídas à ambos os sexos.
Quanto ao tema do esporte nossa intenção é compreendê-lo de forma
associada a essas concepções sobre gênero e no que isso implicaria com relação a
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prática dessa modalidade esportiva por mulheres. Lembrando que, os Jogos
Olímpicos de 1896, foram permitidos às mulheres apenas na condição de
espectadoras do espetáculo e proibidas de competir por motivos de ordem
biológica (RUBIO, 1999, p. 53).
O judô é uma arte marcial de origem japonesa e chegou ao Brasil no século
passado e hoje em dia é praticado por cerca de dois milhões de pessoas, porém
não existem publicações profundas e diversificadas sobre a história do judô no
país, havendo assim uma grande lacuna que necessita ser preenchida por
historiadores e investigadores que tenham interesse nesta prática desportiva, mas
esta questão não cabe a nossos estudos no momento. (RUFONNI, 2010, p.23)
Foram encontradas publicações que se preocuparam em expor os aspectos
relacionados com o apoio/incentivo dos familiares para crescimento das atletas
dentro da modalidade. (MASSA et al., 2014, p. 384). As mulheres estão
preenchendo cuidadosamente este cenário, mas isso não significou uma
reformulação dos papeis sociais do feminino e do masculino, cabendo às atletas
sustentar uma separação entre a vida de atleta e a vida enquanto mulher, é
preciso compreender até que ponto isso pode influenciar em nossas análises.
(FILHO, 2012, p. 257)
As lutas podem agregar-se à várias esferas do cotidiano das pessoas, são
praticadas em momentos de lazer ou como uma atividade física, podem ser
consideradas como defesa pessoal e até mesmo enquanto um recurso
disciplinador (moderador da agressividade), o que faz com que seus praticantes
muitas vezes as assumam como um estilo de vida. (GONÇALVES, 2012, p. 129)
Sendo assim o nosso interesse também está no significado que são atribuídos às
lutas, bem como associá-lo a um fator comum para que as mulheres surjam e
permaneçam nesse cenário.
Além disso, tivemos a oportunidade de estabelecer uma conversa informal
com uma ex-praticante do judô, o que contribuiu bastante para captarmos
informações essências e observarmos que o tema da prática do judô por mulheres
guardavam relações com os conceitos de habitus e violência simbólica de acordo
com as categorias de análise de Boudieu. Isto porque, apesar do judô feminino ter
estreado como modalidade olímpica nos jogos de Seul em 1988 (há mais de duas
décadas) trazendo à tona ícones femininos desta prática como Edinanci Silva e
Danielli Yuri percebemos que, no microcosmo dos tatames há uma linguagem
simbólica tanto corporal como falada que pode dificultar a participação e a
permanência da mulher nesta prática esportiva. (RUFFONI, 2010, p. 37)
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Ao longo das observações que serão realizadas em uma pesquisa de
campo o foco será nos espaços preenchidos pelo público feminino neste esporte.
Objetivo geral:
O objetivo desta investigação é identificar os fatores sociais e institucionais
que ainda interferem na participação das mulheres na prática do judô.

Objetivo específico:
1)
Identificar os fatores que possam dificultar a prática do esporte
pelas mulheres;
2)
Avaliar as relações de gênero e o poder tácito masculino que ainda
pode existir no esporte;
3)
Avaliar a possível existência da presença de violência simbólica
nesta modalidade esportiva;
4)
Analisar quais os motivos que podem influenciar às alunas
ingressarem na prática desportiva do judô;
5)

Analisar quais os motivos que levam a permanecia das mulheres no

judô.
Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa a partir da observação participante, técnica
muito utilizada no campo das ciências sociais por antropólogos renomados, a
intenção é escolher um público específico e observá-lo durante um tempo
determinado, a fim de, compreender suas relações e modos de convivência, sem
interferir na realidade do grupo. Tudo isso está sendo registrado em um diário de
campo, um caderno de anotações que deve ser recorrido sempre. Mirian
Goldenberg descreve a importância desse tipo de pesquisa, para uma análise
macro da sociedade. Este é um método qualitativo, que permite ao pesquisador a
coleta informações direto da fonte, é uma técnica que se utiliza principalmente,
da habilidade do olhar, ouvir e/ou entrevistar, a convivência no local escolhido
permite a participação efetiva do pesquisador. (OLIVEIRA, 1996).
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Vale ressaltar que Malinowski (1976, p. 436) também colocou em prática a
observação participante, criando um modelo do que deve ser o trabalho de
campo, o pesquisador através de uma estada de longa duração, deve mergulhar
profundamente na cultura do grupo em observação, impregnando-se da
mentalidade deles, deve viver, falar, pensar e sentir como eles. Deve tomar
cuidado para que não seja totalmente dominado pelo meio mantendo-se sempre
com olhar crítico e aguçado.
A pesquisa está sendo realizado na academia Sports, situada na
mesorregião metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade de Seropédica, cujas
observações irão totalizar 6 meses de imersão em campo acompanhando todas as
aulas semanais de judô ministradas nessa academia, para o público escolhido.
A academia possui apenas uma professora de Judô, formada em educação
física na universidade federal Rural do Rio de Janeiro, faixa preta em Judô. Ela
ministra as aulas durante todos os dias da semana, em horários variados, isto é,
na parte da manhã e da noite. Entretanto, as turmas também são muito distintas,
algumas abarcam crianças de 4 anos até 8 anos de idade. E esse não foi nosso
público alvo. As aulas que são compostas por adolescentes e jovens de 16 à 25
anos (nosso foco), aconteceram das 20h às 21h todas as terças e quintas-feiras.
Nesse caso, são as aulas que eu acompanhei, porque está é uma turma mista, com
homens e mulheres que permitiu que eu fizesse as observações necessárias ao
meu objetivo
A escolha do ambiente também foi baseada na localização, isto é na
acessibilidade, para que a frequência das idas no espaço pudesse ser 100%,
acarretando uma análise minuciosa e detalhada das informações, nos atentamos
ao preenchimento da academia à nossas necessidades, isto é, procuramos uma
turma mista para que fosse possível a observação do relacionamento entre
homens e mulheres nesse espaço físico das aulas.
Ao contrário de uma pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa tem
preocupação com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de
uma organização, de uma instituição, de uma tragédia, etc. Todavia, o verdadeiro
pesquisador deve se expor a uma crítica permanente, para isto deve mostrar que a
pesquisa não é redutível a certos procedimentos metodológicos.
Pode-se dizer que vivenciamos o campo de pesquisa a fim de compreender
as relações de gênero presentes nesse esporte. A partir disso, foi feita uma análise
comparativa dos dados coletados no fim das observações desse campo escolhido,
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com uma realidades macro da sociedade. Com intenção de identificar possíveis
explicações para nosso problema de pesquisa aqui apresentado.
Vale ressaltar que grandes autores como Malinowski (1976, p. 436) colocou
em prática a observação participante, criando um modelo do que deve ser o
trabalho de campo, o pesquisador através de uma estada de longa duração, deve
mergulhar profundamente na cultura do grupo em observação, impregnando-se
da mentalidade deles, deve viver, falar, pensar e sentir como os nativos. Deve
tomar cuidado para que não seja totalmente dominado pelo meio mantendo-se
sempre com olhar crítico e aguçado.

Análise e discussão:
Já inserida no campo, em uma academia chamada 50 Corpus, localizada
também em Seropédica. Nos deparamos com alguns desafios a serem encarados
no primeiro dia de campo, como o horário inacessível (muito tarde), porém
naquele momento era o único horário disponível para aulas de judô. Além disso,
o local contava com poucos alunos matriculados na turma mas, foi nessa primeira
tentativa que conheci a professora de Judô, algo fora do comum que atraiu a
atenção, ela ministrava as aulas naquela academia e após uma conversa informal
ela propôs que as observações fossem feitas em outro lugar, com um número
maior de alunos, uma turma grande e mista, em que ela também trabalha. Foi a
partir disso que eu encontrei o lugar efetivo que seria realizada a pesquisa.
Inicialmente, nesta primeira academia, pude observar o espaço físico em
que as aulas eram dadas, foi possível perceber que havia materiais de outras lutas
dentro do mesmo local, como luvas de boxe e outros equipamentos não
vinculados ao Judô. Talvez seja por isso que eu não tenha encontrado nas
paredes, por exemplo, nenhum dos elementos que remetem a cultura japonesa,
como um quadro ou retrato do mestre Jigoro Kano, inventor desta arte marcial,
muito respeitados pelos atletas desta modalidade que reforçam um ritual de
saudação antes do início e no fim das aulas.
Nesse primeiro momento, foi possível conversar com a professora Eliza85
enquanto ela dava os comandos aos alunos, e após me apresentar e expor meus
objetivos ali, já começo perguntando a quanto tempo o judô faz parte de sua
vida? E se ela já enfrentou dificuldades no meio?
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Olha Nilda! Eu me formei na Rural em 2011, mas pratico o Judô a
25 anos, e posso te dizer que, como em muitas outras atividades
esportivas, principalmente nas lutas, a presença de mulheres
causava sim um certo receio por parte das pessoas, mas sempre
tive muito apoio de amigos e familiares, isso com certeza me
ajudou a seguir nesse caminho. E acho que hoje em dia, o
pensamento das pessoas já mudou muito, e há uma maior
aceitação. (Diário de Campo 17/04/2015)

Durante esta fala pude perceber que os alunos da turma, que não era
muito grande, apresentava-se com um número equivalente de homens e
mulheres jovens, se preparando para o exame de faixa, que seria naquela semana,
e isso já me fez refletir sobre a afirmação da professora sobre uma possível
mudança de pensamentos por parte da sociedade em relação a mulheres nas
lutas.
No dia seguinte, aconselhada por Anne, o campo de pesquisa mudou
definitivamente, academia Sports em um outro bairro, em que ela também
trabalha, uma turma bem maior e um local mais estruturado para as aulas, um
tatame com grande extensão com aproximadamente 20 alunos. Foi possível
destacar algumas situações, como a forma dura com que a professora fala com os
alunos, como ela se comporta diante deles, sua postura e uma indagação me veio
à cabeça: Será que a professora, de certa forma, não reproduz essa visão da
sociedade em que força uma “masculinidade” das mulheres inseridas no Judô? Ou
ainda, será que para ser respeitada entre os atletas ela precisa assumir este papel
“menos feminino”?
As novas perguntas surgiram após nos depararmos com essa situação
atípica, uma figura feminina que assume um papel de suma importância nas artes
marciais. A importância das relações de gênero e poder são ressaltadas. E para
viabilizar melhor essas questões e conceitos, a etnografia está em andamento.
Entendemos que as perguntas expostas na introdução e ao longo das
observações iniciais, requerem um embasamentos teórico que, servirão neste
processo inicial como suporte para interpretarmos tais questionamentos, embora
reconhecemos que as respostas que buscamos nesta pesquisa serão desenvolvidas
a partir da combinação entre conceitos teóricos e empíricos (adquiridos ao longo
da pesquisa de campo).
Sendo assim reforçamos aqui nosso questionamento: Por que ainda há um
grupo reduzido de mulheres praticando judô? Num primeiro momento, o leitor
poderia questionar com que base, de certa forma, tal questionamento possui um
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tom de afirmação, considerando que esta pesquisa (ainda em andamento) carece
de dados empíricos do campo aqui proposto. No entanto, além da nossa primeira
impressão em contato com o universo do judô, especificamente numa
determinada academia, identificamos algumas pesquisas, recentes sobre o tema
do judô.
Para alicerçar esta discussão inicial, cabe ainda ressaltar que, somente 20
anos após a conquista das medalhas masculinas, que o judô feminino foi
contemplado com outras medalhas. Acrescenta-se a nossa busca por identificar a
entrada da mulher no judô o levantamento que realizamos com base nos últimos
10 anos de publicação cientifica em duas revistas de impacto nas produções de
pesquisas ligadas à Educação Física, qual seja, a Revista Brasileira de Ciências do
Esporte e a Revista Movimento.
Acoplado a problemática que estamos aqui apresentando, ou seja, a
possível dificuldade da inserção das mulheres no universo do judô encontra-se as
discussões associadas ao conceito de gênero. Neste caso, é importante frisar que
as pesquisas nesta área são de total importância para nossas análises.
Inicialmente área de estudos de gênero surge nos EUA como
desenvolvimento dos estudos feministas e pós-estruturalistas nos anos 1960,
influenciados por Judith Butler e Michel Foucault, e a partir dos anos 1980 passa a
agregar questões sobre feminino e masculino. (RAGO, 1998, p.8)
O pensamento pioneiro de Simone de Beauvoir, que afirmava, no livro O
segundo sexo86, de 1967, que "não se nasce mulher, torna-se mulher”. Desta
forma, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que q
mulher deve assumir no seio da sociedade, ou seja, “é o conjunto da civilização
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que
qualificam de feminino”.
Nesse contexto, como foi citado acima o levantamento dos dois periódicos
muito conceituados, apresentam artigos e teses que apontam para uma análise da
categoria gênero como desafiadora e amplamente incisiva. Podendo observar
então, que é difícil encontrar algum setor da atividade humana que não tenha
sido “genereficado”, isto é, que não seja afetado por processos culturais
designando simbolicamente, em termos dicotômicos e muitas vezes antagônicos,
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aquilo que seria mais adequado para o homem, ou então para a mulher realizar.
(FERRETTI, 2007, p. 57). Sendo assim, para Souza e Altmann (1999, p.53), “[...]
gênero é aquilo entendido como a construção social que uma dada cultura
estabelece ou elege em relação a homens e mulheres”. Tendo esse ponto como
referencial destaco a fala de uma aluna, contente com a sua medalha, ao ser
indagada por mim sobre, como eram as competições em que participava.
Eu sei que não é tudo igual. As vezes meus colegas fazem piadas
bobas, do tipo: Vou pegar leve pra não te machucar. Dando a
entender que são mais fortes do que eu, mas as competições são
separadas para homens e mulheres, então eu não percebo isso.
Todos competem, só isso!

No Brasil algumas competições para mulheres eram realizadas, como os
Jogos da Primavera, poderosas ideologias eram mobilizadas para cercear ou
mesmo impedir as mulheres de praticarem esportes. A área médica no Brasil, ao
final dos anos 1970, ainda estava presa a conceitos que negavam com veemência a
participação feminina nos esportes.
Alegava-se que a mulher poderia até participar dos esportes, mas não
deveria fazê-lo em diversas modalidades (como rúgbi, futebol, lutas, entre
outras), porque os treinamentos ocasionariam um grande desgaste físico, além
das consequências traumáticas e/ou estéticas dos contatos violentos propiciados
por diversas destas modalidades.
É possível, a partir desses achados, compreender que o Judô já não é como
antes, as competições são mistas e igualitárias, entretanto o esporte coloca-se
como uma das instituições sociais em que, inclusive por sua corporeidade, se
manifestam as ideologias sobre o masculino e o feminino que estão em
permanente tensão e os aspectos simbólicos ligados a categorias de gênero estão
em constante mutação, por colocarem as lutas como uma atividade que continua
sendo apontada, no imaginário social sobre os gêneros, como “coisa de homem”.
(FERRETTI,2007, p.59)
Assim podemos retomar às nossas perguntas iniciais, seria ainda um tabu
da sociedade, nos dias atuais nos depararmos com mulheres inseridas em certas
práticas esportivas? Ou ainda, o grupo reduzido de mulheres que usufrui desta
prática encontra alguma dificuldade no processo de interação com o universo
masculino?
Visto isto, a procura pelo judô é de interesse heterogêneo, ou seja, são
diversos os motivos que levam adultos e crianças à praticarem o esporte. Os pais
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colocam seus filhos buscando uma atividade dinâmica, desafiadora e divertida,
aliada a uma prática com características educacionais, enquanto arte marcial
advinda de uma cultura que valoriza o autocontrole e a disciplina. Os jovens e
adultos valorizam a prática de uma atividade física vinculada à luta corporal, mas,
principalmente, aderidas a códigos que sistematizam a prática possibilitando a
competitividade moldada pelo ideário esportivo. (GONÇALVES, 2012, p. 134)
A partir disso, podemos elaborar, mesmo notoriamente havendo menos
mulheres nessa área, uma série de motivos que atualmente podem contribuir
para um permanecia delas nesse esporte, sendo possível identificar que nas
competições o número de praticantes mulheres aumentou. Em uma etnografia
sobre a prática de judô, que também utilizamos como base de nossos estudos, o
pesquisador destaca diversas falas de mulheres, enfatizando quais são esses
motivos que procuramos. Algumas assinalam para o tempo que já estão no
esporte, ou seja, começaram muito cedo, ainda quando crianças que
permaneceram por que se encontraram no esporte, que com o crescimento e
visibilidades dos últimos anos, tornou-se mais fácil quebrar algumas barreiras e
acompanharem as competições. (GONÇALVES, 2012, p. 135)
Para respondermos nossa segunda indagação, sobre a interação feminina
com o universo masculino, dentro dos tatames, cabe-nos investigações mais
profundas com nossas próprias observações de campo, pois o viés propriamente
dessa pesquisa ainda não foi realizado com esse propósito mais específico, mas
por antecedência é possível compreender que a hierarquia por gênero e
sexualidade já foi mais expressiva do que nos dias atuais, porém ainda devem
existir outros aspectos que influenciam ou criam barreiras morais e/ou simbólicas
para essa distinção numérica de participação feminina e masculina.
Quando nos referimos ao simbolismo encontrado não só nesse ambiente
das lutas, mas sim na sociedade como um todo, Bourdieu (2008) enfatiza que
essas concepções “invisíveis” que chegam a nós nos levam à formação de
esquemas de pensamentos impensados, ou seja, quando acreditamos ter a
liberdade de pensar alguma coisa, sem levar em conta que esse “livre
pensamento” está marcado por interesses, preconceitos e opiniões alheias. Não é
à toa que o sociólogo afirma que uma relação desigual de poder comporta uma
aceitação dos grupos dominados, não sendo necessariamente uma aceitação
consciente e deliberada, mas principalmente de submissão pré reflexiva.
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E isso nos auxilia a pensar na construção geral desse espaço do Judô e na
dicotomia masculino e feminino como um todo, afim de encontrarmos resultados
concretos e desafiadores acerca das relações nesse ambiente esportivo.
Conclusão
A partir dessas observações iniciais, é possível identificar que a prática do
judô pelo público feminino encontra-se em fase de amadurecimento, que apesar
de, ao longo dos anos, grandes barreiras já terem sido quebradas, ainda há
dificuldades ligadas à relações de poder e de natureza biológica. E estas categorias
estão intimamente correlacionadas com as construções culturais da sociedade,
acerca do que seriam atribuições femininas e masculinas, pautadas nas relações
de gênero e sexualidade. Tudo isso pode acarretar em um enquadramento de
posições e papeis sociais aos indivíduos. Logo, se faz necessário, para o melhor
embasamento dessas percepções teóricas, a finalização da pesquisa e do trabalho
de campo que se encontra em andamento.
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4- Sessão Gênero
4.4 “Onde Está a Olly?”87
Pamela Santos88
Resumo: O projeto consiste em estudar um acervo fotográfico de 2000 fotos, que
abrangem desde 1910 até 1980, estas fotos que foram deixadas como um legado,
pertenciam a Olly e Werner Reinheimer. Ambos, judeus e alemães fugidos da
segunda guerra mundial que estava prestes a explodir. O vigente trabalho
apresentará uma discussão sobre fotografia e a percepção do tempo, estruturas
políticas e sociais que cerceiam as fotografias. Enfatizando o processo de inserção
de Olly Reinheimer no meio artístico.
Palavras-Chave: Gênero. Fotografia. Feminismo e Trajetória.
Introdução
A presença da mulher, ou no que entendemos como mulher, nas sociedades
ocidentais é um tema recorrentemente debatido. Sua presença seja no ambiente
privado ou público denota a sua colocação e como tal gênero é visto em cada
sociedade. A questão que abordamos nesse projeto é justamente a presença e hora
ausência de uma mulher em específico em um acervo de 2000 fotos, registros estes
que nos mostram a vivência desta personagem em ambientes públicos e privados,
familiares ou não, como protagonista e figurante.
Esta figura atuou no campo artístico carioca no período entre 1950 e 1986,
ela Olga Helene Blank, alemã, judia e filha de uma união ilegítima, mais conhecida
como Olly Reinheimer (o sobrenome surge após o casamento com Werner
Reinheimer), veio para o Brasil no final da década de 1930, fugida da segunda
guerra mundial que estava prestes a explodir no território europeu. Olly não se
estabeleceu aqui sozinha, sua família chegou um pouco antes, sua mãe, padrasto e
irmãos vieram para o Brasil e reiniciaram suas vidas em terras cariocas. Até onde
sabemos, Olly conheceu Werner já no Rio de Janeiro, bem no final da década de
1930 quando começaram um relacionamento e se mudaram para São Paulo, Olly
engravidou e voltou com Werner para o Rio. Eles se mudaram devido ao trabalho
GT – Graduação – Antropologia – Orientadora: Patrícia Reinheimer.
UFRRJ. pamelabeans@gmail.com
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de Werner que era com compra e
venda de joias, ofício este que ele
começou a executar ainda na
Alemanha. Ele, além de comerciante
era ex-combatente da resistência
alemã, um intelectual comunista e
também judeu. E é conflitante pensar
sobre a fuga deles de uma ditadura
que começava a se espalhar na Europa,
eles encontraram aqui um governo
que tinha uma postura simpática ao
pensamento nazista da qual eles
fugiam.
Mas,
apesar
dessas
intempéries eles conseguiram passar,
Olly sozinha -Olly em p&b, com assinatura no
talvez quase incólumes por esse verso de Lisl Steiner- 1960
período de intensa movimentação
política que o Brasil atravessou. Estudar um pouco do acervo fotográfico deixado
como legado para a família Reinheimer, é também procurar conhecer um pouco do
período e das questões que englobam parte do universo de Olly Reinheimer, por
isso falaremos brevemente sobre a migração e o mito judaico-comunista, ao passo
que ela era judia e seu companheiro, além de judeu, comunista. Porém o foco desse
estudo é acompanhar o processo de separação de Olly do elo familiar, que
acreditamos estar sendo contado através dessas fotografias, o que nos leva a crer
nessa questão é a forma em que ocorrem as fotos de acordo com a passagem do
tempo. Nelas vemos Olly de menos presente a mais presente, antes como mãe e
esposa e depois como artista independente, se em alguns momentos nas
fotografias ela interpretava papéis que são considerados tipicamente do lar, tal qual
cuidar dos filhos e afins, fotos essas também tiradas por membros da família,
depois nesse mesmo acervo encontramos Olly sendo registrada por uma fotógrafa
renomada, Lisl Steiner89, em ocasião da inauguração de seu ateliê, o que já nos faz
pensar no processo de ascensão e deslocamento de Olly e é justamente o que este
artigo pretende apontar.

89

Lisl Steiner (19 de novembro de 1927), Foto – Jornalista conhecida pelos seus registros de
personalidades influentes, principalmente nos anos de 1950 e 1960. (El Retangulo En la Mano Disponível
em: <http://www.lislsteiner.com/LislSteiner-Biography.html> e Esparza, José Manuel Serrano Esparza
Disponível em: <http://elrectanguloenlamano.blogspot.com.br/2013/01/lisl-steiner-60-years-ofphotojournalism.html>. Acessado em: 09/09/2015)
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Migração e o Mito Judaico – Comunista
Ambas as famílias vieram para o Brasil e se instalaram no Rio de Janeiro,
onde acreditamos que Olly e Werner podem ter se conhecido. A partir daí,
começaram a construir uma vida nova e diferente daquela que eles levavam na
Alemanha. Viveram o período de 1938 até 1986 juntos. Nesse tempo de intensa
atividade política e social no Brasil, ser judeu, alemão e ter interesses pela
ideologia comunista, poderia ser um tanto problemático. Neste trecho pretendo
abordar um pouco sobre essa experiência.
Neto (2008), argumenta que entre o período de 1926 e 1942 foram mais de
50.000 judeus que entraram no Brasil, boa parte vinda da Europa Oriental.
Fugidos porque sofriam com perseguições ou participavam de partidos
comunistas e/ou do Bund90, além de vítimas do antissemitismo. Assim que alguns
grupos de judeus chegaram ao Brasil, procuravam se mesclar aos que tinham a
mesma orientação política, ou seja de esquerda, sionista, progressista ou
conservadores, não os que vinham das mesmas localidades (Neto, 2008). O
vínculo político gerava um tipo de sociabilidade. Os judeus progressistas e os
conservadores criaram grupos para amparar os que vieram do exterior. Porém,
apesar de terem montado grupos de apoio parecidos, o segmento político ao qual
cada um pertence direcionava os locais de lazer, os veículos de imprensa,
bibliotecas, escolas, clubes e mídias. Com isso nota-se a formação de certo tipo de
grupo que pode ser entendido como étnico, mas ligados talvez principalmente ao
posicionamento político.
Essas associações expressavam valores, compartilhavam informações e
transmitiam costumes. Os primeiros a receber os judeus progressistas foram os
grupos de apoio, que doavam alimentos, roupas, direcionavam a abrigos. Deste
momento em diante os imigrantes eram informados sobre bibliotecas, escolas,
clubes e mídias através das quais mantinham contato entre si. O mesmo se
repetia em São Paulo. Através das publicações, os grupos podiam se comunicar
também entre Estados (Neto, 2008).
Mas, mesmo frequentando locais diferentes, terem leituras diferentes e
posicionamentos político-ideológicos diferentes, “até a década de 30 no Rio de
90

União Geral dos Trabalhadores Judeus, grupo socialista judaico que defendia um nacionalismo
secularizado. Inicialmente filiado ao Partido Operário Social Democrata Russo, os dois romperam em
1903. Opunha-se ao Sionismo e a outras visões mais “ecumênicas” da identidade judaica. (Motta, s/d)
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Janeiro tanto progressistas quanto sionistas a ocupação permanente deles era, em
geral, a praça XI”. Lá se encontrava a biblioteca central Scholem Aleichem, e a
Hatchya, criada pelos sionistas. A partir de 1930, este segmento étnico começou a
se espalhar pela zona sul e norte da cidade (Neto, 2008).
Neto (2008) alega que as escolhas políticas eram feitas antes de se pensar
na partida, logo, a chegada no Brasil e os locais de abrigo também já eram
determinados antes da saída, mas, Werner contradiz isso quando em 1983
descreve não saber o que encontrar em terras brasileiras: “Tenho de confessar, que
todos os meus conhecimentos sobre o Brasil, vinham do escritor Karl May 91 e
completamente falsos, e talvez por isso o meu entusiasmo” (Reinheimer, 1983)92.
Mas, mesmo sem saber o que encontrar e com a intensificação do antissemitismo
na Europa, os conflitos precedentes à Segunda Grande Guerra, Werner veio para
o Brasil. O Holocausto deu à causa sionista mais força e fez com que alguns
judeus progressistas diminuíssem sua oposição à criação do Estado de Israel, ao
menos temporariamente. Esse foi o caso de Werner, o que mostra que a relação
com os valores judaicos não é estanque nem mesmo em um único ator social,
mas podem variar ao longo do tempo.
Antes de 1930 alguns judeus vieram para trabalhar na agricultura, e existia
a necessidade por essa mão de obra, mas a maioria dos que entraram nessa
condição não tinha experiência com agricultura. No entanto, essa era uma
possibilidade segura de fuga das ações antissemitas. A maior parte dos judeus,
entretanto, se estabeleciam nos centros urbanos, visto que as cidades
proporcionavam mais oportunidades econômicas. Com a participação na
indústria e no comércio, os judeus começaram a ascender a posições de
segurança econômica. Com o sucesso econômico conquistado, ainda no início
dos anos 1920, aliado ao fato de manterem uma religião e cultura própria,
contribuiu ainda mais para a maior visibilidade das elites do país sobre eles. Com
isso surgiram queixas, eram vistos como: “capitalistas gananciosos ou comunistas
demoníacos, criminosos muito bem-sucedidos” (Cruz, 2009). Os imigrantes
judeus sofreram então também no Brasil algum tipo de preconceito antes mesmo
das ações da era Vargas.
Os judeus provenientes da Europa e EUA, faziam parte de um grupo de
imigrantes, por em quanto consideramos que Olly e Werner pertenciam a estes
grupos compostos por comerciantes, trabalhadores especializados e profissionais,
91

Karl May publicava, na Alemanha, supostos relatos de experiências de viagens. No entanto, descobriuse mais tarde que ele nunca tinha saído de seu país.
92
Trecho retirado de um artigo publicado por Werner no jornal “Pforzheimer Zeitung” na data de
24/12/1983. Referência no arquivo Olly e Werner Reinheimer: MI-14
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

200

estes se dedicavam a manufatura e comércio no Rio de Janeiro. A partir do séc.
XX, a imigração judaica chamou atenção de intelectuais brasileiros e membros do
governo devido à “visibilidade excedente”, afinal a população judaica brasileira
cresceu progressivamente. Com essa visibilidade, surgiram opiniões divergentes
sobre o que viria a ser entendido pelas elites como “o problema Judaico” (Cruz,
2009).
Olly e Werner chegaram com esperanças de reconstrução de uma vida. No
entanto, o país entrou logo em seguida no período conhecido como Estado Novo.
Essa foi uma fase política com muitas questões interessantes para observarmos,
mas nos atentaremos às posturas que os governantes do período tomavam em
relação aos imigrantes e judeus. Como por exemplo, a proibição dos jornais
étnicos ou a proibição do uso de outros idiomas, que não o português, em
público. Alguns estrangeiros que viviam no Brasil eram chamados de
"alienígenas" ou "não-assimilados" (Seyferth, 1997), eram vistos como possíveis
inimigos da pátria todos aqueles que vinham dos países que entraram em guerra
depois, tais qual, alemães, japoneses, italianos.
Getúlio Vargas, tinha um projeto de “embranquecimento” do Estado
brasileiro e uma ideia da criação de uma “raça” brasileira. A criação de uma
identidade nacionalista não se daria apenas pela miscigenação, mas também
através da educação. Ele entendia que era importante nesse projeto de
nacionalização ensinar os não assimilados, os filhos de imigrantes, a serem
cidadãos nacionais. Vargas defendia o jus solis para enquadrar os filhos desses
imigrantes nascidos em território brasileiro, essa população que por enquanto,
em sua visão, não tinha a identidade nacional, por isso se fazia necessário colocar
a brasilidade em locais de socialização como, escolas, igrejas e até mesmo dentro
das casas (Seyferth, 1997).
Com a postura fascista de Vargas não demorou para que surgisse um mito
para fazer parte do imaginário social brasileiro, contra os imigrantes judeus.
Motta (2008), descreve a criação de um mito como um portador de explicação
para a origem do mundo, para a ordem social vigente, mas também com a
finalidade de divulgação de ensinamento de regras morais. Ele argumenta que a
palavra mito significaria uma construção dinâmica que incitaria a ação, à
liberação de energia social. O exemplo seria o mito revolucionário para dar conta
da nova sociedade que surge após as Revoluções Francesa e Industrial.
A construção mitológica procura explicar as transformações vividas na
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comunista. Uma mistificação da realidade que foi utilizada com o propósito de
combater o judaísmo e, principalmente, o “judeu-bolchevique”. Nesse período se
tornou recorrente a propagação de mitologias de conspirações políticas, sendo a
versão “judaica” apenas uma entre as várias. A necessidade de pôr a culpa em
alguém pelas fatalidades ocorridas com o homem moderno colocou o fardo sobre
os judeus e comunistas ou a mistura de ambos. Mas a compreensão sobre as
“forças do mal” pode variar dependendo do ponto de vista dos grupos sociais
“emissores” ou “receptores” das mitologias.
Motta (1998), ainda questiona como esses mitos afetam, e porque eles
atingem tanta gente. Uma das explicações para o alto nível de credibilidade que
esses mitos receberam foi devido à rápida modernização. A velocidade
desencadeou tensões sobre o tecido social, levando muitos segmentos a
encararem essas mudanças como negativas. Ao invés de receberem essas
inovações como libertadoras, tomaram-nas como destrutivas e maléficas. Nessa
concepção, o processo de inovação causaria a decadência a degenerescência da
civilização (Weber, 1988). Assim, surgiu a necessidade de culpar algo. As forças
malignas deveriam ser combatidas para que o bem não fosse destruído.
Existe a permanência do maniqueísmo, da divisão rígida entre o bem e o
mal, do entendimento das forças malignas como responsáveis pelos
acontecimentos ruins. Porém, o mal é humanizado, é personificado em
determinados grupos humanos bem concretos e palpáveis, e assim poderia e
deveria ser combatido. Observamos que de maneira geral, a elaboração e o apelo
popular dos mitos conspirativos podem ser entendidos como decorrência das
tensões provocadas pelo advento da modernidade. O mito da conspiração judaica
mundial deve ser interpretado como parte deste cenário mais amplo, embora
provavelmente tenha se constituído na versão mais influente e, certamente, na de
mais conhecidas e terríveis consequências (Motta, 1998).
O esforço das autoridades era tanto, que até os meios de comunicação
foram usados de forma que livros, panfletos, jornais e revistas, na maioria das
vezes produzidos na década de 1930, trouxessem impressas representações
gráficas (desenhos, caricaturas) de inspiração antissemita. O judeu era sempre
representado com as feições do estereótipo semita: cabelos e barba negra, assim
como os olhos, e o famoso nariz adunco. Suas roupas eram sempre negras, talvez
para fortalecer a imagem sinistra que se desejava sugerir. Os judeus eram
representados como ganancioso, e sem escrúpulos na maioria das imagens, como
um ser subversivo e sinistro. O perigo judaico também era desenhado como
sedutor ligado a um prazer satânico. A estrela de David, símbolo do judaísmo foi
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ligado através de uma suposição de Gustavo Barroso, ao comunismo. Gustavo
Barroso (1888-1959) era um dos oficias da AIB93 e tinha um peso considerável nas
tomadas de decisão do governo (Motta, 1998).
Para alguns autores, o projeto de branqueamento justificava a falta de
ações antissemitas no país. A ênfase nas características raciais da estrutural social
brasileira fez com que os negros só pudessem ocupar os extratos mais pobres,
tendo assim chances diminuídas de mobilidade social. Sorj (2008) explica que o
racismo brasileiro teria fundado uma ideologia do branqueamento, em que o
negro através da “mistura racial” passaria a fazer parte do mundo dos brancos94.
Como o ideal a ser alcançado seria o branco, através da miscigenação, o processo
de purificação da “raça brasileira” podia contar com os judeus. Com isso, os
judeus passam a ser parte de uma solução, já que a problemática racial brasileira
estava concentrada nos negros. Desde o fim da era Vargas as ações antissemitas
foram pouco frequentes, não impedindo a convivência e a mobilidade social.
Assim, mesmo possuindo uma imagem afável e sincretista, por trás dessa
imagem existe no Brasil uma estrutura hierárquica profundamente desigual e
racista. Dentro desta argumentação, uma das justificativas encontradas é que as
rígidas estruturas portuguesas foram transferidas para o Brasil. DaMatta (1987)
diz que a fábula das Três raças teria a função de integrar idealmente a população,
após a abolição, em um marco comum. Através do branqueamento era forjada a
ideia de homogeneidade e a harmonia. No entanto, a própria cultura, no plano
sexual, na música, mulher ou carnaval, marca a realidade das profundas
diferenças de poder.
Tendo em vista essa possível visão sobre a quase inexistência do
antissemitismo no Brasil, precisamos entender também como se dá a relação dos
judeus com o resto da sociedade brasileira. De acordo com Sorj (2008), o povo
judeu sempre se integrou às culturas na qual eles estavam envolvidos de forma
neutra e limitavam o impacto ao meio externo. Assim, embora sempre
houvessem grupos judaicos presentes em todo o mundo, estes nunca chegaram a
se tornar totalidade.

93

Ação Integralista Brasileira, Organização política de alcance nacional se assemelha ao fascismo italiano,
fundada por Plínio Salgado em 1932.
94
Oracy Nogueira descreve que o casamento Inter étnico era algo almejado por parte da população negra,
visto que era uma forma de “embranquecer” a família. Com isso, Nogueira observou que eram comuns
esses casamentos como forma de diluir os traços negroides e assim os preconceitos de marca e o estigma
carregado pela família, diminuir.
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Olly e Werner viveram intensamente todas essas dimensões. Desde o
antissemitismo do governo Vargas, às oscilações da sociedade brasileira entre
aceitar e rejeitar os judeus, passando por ser aceitos como judeus, mas rejeitados
como alemães. Tudo isso não os impediu de ascender a uma classe média
intelectual carioca e fazer parte de uma rede de relações que contribuiu de forma
ativa nas dimensões políticas e culturais brasileiras. O acesso ao processo de
independência de Olly será analisado através do acervo fotográfico, sendo assim
possível, talvez, analisar sua trajetória. Sendo assim, importante discutir em
termos de método e teoria a importância da escolha pela fotografia como objeto
de estudo.

Fotografia e Gênero
Olly e Werner deixaram como legado um acervo fotográfico de quase 2000
fotos. Essas fotografias podem revelar sobre uma parte do passado desse casal, as
escolhas dos lugares, os momentos fotografados e como foram tiradas essas
fotografias, talvez nos mostre como poderia ser a vida de um casal de judeus, e
mais especificamente o processo de inserção de Olly no campo artístico.
Logo, entendemos que o estudo sobre a imagem põe em evidência uma
pergunta necessária sobre seu papel no mundo contemporâneo. A imagem pode
formar parte da prática de investigação. Enquanto as imagens vêm gerando, ao
longo das últimas décadas, uma bibliografia extensa e abordagens distintas, o
campo da antropologia vem tomando o campo da imagem tanto como método de
investigação como objeto de estudo. A antropologia visual pode construir uma
nova forma de compreender e de utilizar as imagens (Guarani, 2014).
A história da antropologia visual está marcada pelos desenvolvimentos
tecnológicos, mas a relação com a produção de imagens também gerou questões
epistemológicas específicas, produzindo a entrada de novas perspectivas e olhares
sobre o modo de construção e produção de conhecimento, propondo um diálogo
entre a palavra a imagem e os demais sentidos (Guarani, 2014).
Caria Pereira, descreve que os registros em imagens ou a preservação de
objetos tem como objetivo exorcizar e talvez, eliminar o medo da ausência e da
perda, “são como um registro de memória traz-nos de novo a sensação e a emoção
há muito tempo engavetadas” (2012:32). Ela argumenta que a fotografia pode nos
mostrar um mundo que está desaparecendo. O poder desse papel com imagens
coloridas ou não, pode envolver mais sentidos do que a visão. A fotografia pode
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ser bem expansiva, com ela pode-se ver, sentir, cheirar. Quase um substituto da
cena real, porque ela interage como um fragmento real do passado.
A fotografia pode ser ausência e presença em simultâneo, ela oferece uma
troca simbólica. O ato de tirar fotos é um modo de eternizar pessoas que
amamos, e talvez suprir essa ausência, o papel fotográfico pode ser tocado,
sentido e isso traz a nostalgia e as sensações daquele tempo que hoje pode ser
invisível (PEREIRA, 2012). O sentimento causado por elas é que a fotografia
propõe substituir uma ausência com a presença, porque pode ser a única
recordação física semelhante ao real, a possível materialidade da fotografia. O
que nos leva a questionar o que é escolhido para ser fotografado e também ser
guardado em acervos, por exemplo.
Essa materialidade fotográfica é bem descrita quando Caria Pereira (2012)
conceitua os registros de família, em que os momentos capturados, são sempre os
de maior alegria como casamentos ou
batizados. Elas acabam por se tornarem
preciosas encontram-se presentes de
forma bastante acentuada na vivência e
no cotidiano da família. Bourdieu
(2003) fala que a fotografia de família é
um rito de culto doméstico em que a
família é sujeito e objeto. Assim, a
necessidade pela fotografia ocorre no
momento de maior integração com o
grupo. Por isso, podemos talvez
considerar que a maior parte das fotos
que encontramos no acervo da qual Olly Família - Olly, Werner e René com 2 pessoas
Olly está inserida, antes dos anos 1950 e 2 crianças, p&b -talvez 1942
(período em que ela começou sua inserção no campo artístico) são fotos de
momentos familiares, como viagens, aniversários e afins, momentos estes de
maior comunhão com o grupo.
Além disso, é importante ressaltar que as fotografias não podem ser lidas
sozinhas, devem ser lidas através de um conjunto de informações que poderão
trazer uma interpretação mais contextualizada sobre a imagem. Logo, ler as
fotografias também significa ler o período em que ela foi registrada, e entender o
que se passa nas entrelinhas daquele momento da história. Assim notamos que a
história, marcada por períodos de intensa atividade sociais, políticas e
econômicas e como esses movimentos influenciam as modas artísticas de cada
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período. E essas modas interferem, por exemplo, no cotidiano de uma família, o
ato de tirar fotos as formas em que se registram e o que é registrado, sofre
influências do que está em voga em cada momento (FREUND, 1989).
As fotografias registram momentos de um passado, e não totalidades do
cotidiano, elas podem nos trazer resquícios de momentos esquecidos, trazendo à
tona através das imagens registradas momentos guardados na memória,
elementos que talvez só as entrevistas ou o estudo de um acervo bibliográficodocumental não consigam resgatar. Com isso, entendemos que as fotografias
servem como um tipo de amostragem para a análise.
Ainda que o acervo levante
possibilidades de questionamento sobre o
que foi fotografado, discutindo, por
exemplo a intenção do fotógrafo, o
argumento de quem analisa e a expressão
da imagem registrada por si, essas
divergências podem enriquecer o trabalho,
ao passo que podem trazer outras
percepções para as interpretações possíveis
de um mesmo acervo.
Com o progredir dos estudos neste
acervo, notamos a presença as vezes
figurativa e as vezes protagonista de Olly.
Depois de uma análise inicial conseguimos
notar que a presença dela se divide entre
Olly Tecido- Olly com um de seus trabalhos
mãe e artista. Como se fossem duas de pintura em tecido, com carimbo do Jornal
personagens (GOFFMAN,1983) de uma do Brasil, p&b- 17 de setembro de 1963
mesma atriz, embora, nas fotografias não mostrem por exemplo que o papel de
mãe/avó interviu no papel de artista, nem vice-versa, o que nos leva a questionar
como se dava essa relação de Olly artista com a Olly mãe/avó. Quando nos
aprofundamos na análise das fotos, encontramos fotos dela no ateliê, ou na
divulgação de seu trabalho. Esses momentos não apresentam muito da dimensão
familiar, pelo menos não de forma tão óbvia, assim como a dimensão artística
pouco interfere na dimensão familiar, também de uma maneira mais discreta. A
artista se apresenta de diversas formas nesse acervo, com o destrinchar do tempo
ela se transforma e através das fotografias percebemos sua transformação em
uma artista singular.
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Para entendermos a presença da Olly no acervo, temos que entender o
trajeto da mulher na sociedade e acompanhar as ressignificações da qual o corpo
feminino passou e como ele foi reinterpretado ao longo do tempo. O corpo
feminino já foi visto como um corpo simétrico ao masculino, ou seja, o
útero/vagina/lábios/ovários era visto nada mais nada menos do que
testículo/prepúcio/escroto/pênis, na parte interna do corpo feminino. Tempos
depois, o corpo feminino foi entendido como diferente do masculino, isso até nos
mínimos detalhes. O que passa a ser entendido é que os corpos e atitudes
masculinos e femininos são diferenciados desde a pré-história, e que estas
diferenças determinariam o lugar de cada um na sociedade (1985, apud
LAQUEUR, 1984, pg 41). Ou seja, o argumento da biologia passava a justificar a
ordem social, a relação natureza e cultura era explicada através da lógica da
natureza. A construção do gênero era importante por que isso mostra seu lugar
na sociedade, ou seja, era uma categoria sociológica (LAQUEUR,1994).
O sexo, além de categoria sociológica também tinha (e ainda tem) uma
demanda política. Passa a ser compreendido como competição de poder, e é uma
forma de constituir o sujeito e as realidades sociais da qual ele está inserido. A
sexualidade, quando discutida em
um determinado tom, é colocada
numa
ordem
social
de
representação. A construção da
ideia de corpo é intrínseca aos
movimentos da interpretação do
que se entende sobre o corpo. E
assim também a construção da
sexualidade. O que é mantido,
independente do que se conhece
em relação ao tema e da situação no René bebê sentado em banco com Olly, p&b – 1941.
contexto inserido, é que sexo e
gênero é uma expressão também da luta de poder. A sexualidade é uma forma de
molde do self, é a constituição da forma do comportamento. Mas, o sexo ainda
sim é contextual, mas não é possível isola-lo do meio discursivo e determinado
socialmente (LAQUEUR,1994).
Acreditava-se que as mulheres, assim como pessoas pretas/negras, não
poderiam assumir responsabilidades cívicas devido a uma suposta
“incapacidade”, e que, portanto, estes deveriam ser relegados a trabalhos com
menos responsabilidade social. E isso era argumentado através dos padrões
criados pela “natureza” justificando a divisão sexual do trabalho, pregando a
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dominação do homem sobre a mulher (LAQUEUR,1994). Por isso, os afazeres
domésticos ou afins eram (e ainda são), relegados ao trato feminino nas
sociedades ocidentais capitalistas, e isso também se mostra nas formas de registro
visuais. Com base nisso, quando analisamos as fotos de Olly, notamos que antes
de 1950, quando ela entrou no campo das artes, ela aparece nas fotos como mãe e
esposa, cuidando de René, filho do casal, ou acompanhando ao marido, as fotos
anteriores a esse período não encontramos registros dela fora da esfera
domiciliar, no sentido de cuidados, mas não do espaço físico.
Olly transitou da esfera doméstica para o campo das artes, vivendo assim
durante 30 anos depois dessa transição para o campo artístico. É importante
lembrar que tudo isso ocorreu em paralelo a segunda onda feminista, por mais
que o processo de envolvimento com o campo das artes que gerou como
consequência uma certa independência financeira, tenha começado antes do
boom da segunda onda feminista, acreditamos que Olly possa ter sido
influenciada, a questão a qual nos propomos a responder no prosseguir da
pesquisa é como isso pode ter afetado seu trabalho ou a sua inserção no campo
das artes.
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5- Sessão Antropologia Urbana
5.1 “A rua é nós”: uma análise de conflitos a partir do Marco XI95
Sara Santos96
Marília Asterito97
Resumo: Pingo D’Agua é uma igreja que é considerada como Street Church98.
Nesse trabalho faço uma análise de uma suas filiais que se localiza em uma praça
conhecida como Marco XI. Busco fazer uma pequena analise do local como um
gerador de relações, um lugar não só de encontros religiosos, mas também a
interação do lugar com frequentadores e moradores de rua, e os diferentes
significados do mesmo para cada um.
Palavras-chave: Igreja Pingo D’agua. Cidade. Conflito. Antropologia Urbana.
Street Church
Tomei conhecimento sobre a igreja Pingo D’Água a alguns anos atrás, quando
um amigo que conheci no período de ensino médio, muito conhecido pela vida
insana das drogas sexo e Rock'n'Roll, e que começou a fazer parte dessa igreja. Foi
um espanto quando soubemos que meu amigo havia entrado para uma igreja,
como todos comentavam, foi intensamente confuso.
Mais ou menos seis anos depois, já ingressada na faculdade de Ciências Sociais
na Universidade Rural, descobri que uma de nossas amigas era integrante dessa
mesma igreja, foi então que me aguçou a curiosidade de saber como era, o que
fazem e o que comem?
Enquanto nos explicava com toda naturalidade do mundo que eles eram uma
igreja que não havia templo e que todos os seus cultos semanais eram feitos na
rua, em uma praça no centro de Santa Cruz, só nos questionamos como que não
tínhamos ido conhecer ainda este lugar?

95
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Foi assim que decidir ir a campo, junto com Marilia Asterito, que foi quem me
incentivou nessa jornada. Em nossa primeiro dia de culto, fomos a local de
encontro da célula99 igreja Pingo D’Água localizado em uma praça de santa cruz
chamada Marco XI – tendo em vista que são várias igrejas espalhadas pelo Brasil,
algumas delas com um templo físico e outras como o marco XI são estabelecidas
em praças e locais públicos, onde há uma igreja base principal 100 no conjunto
habitacional Cesarão, em Santa Cruz.
Nossa chegada ao
campo foi receptiva
de
forma
surpreendedora.
Um
grupo
de
jovens, uma galera
de dreads, alguns
andando de skate,
uns roqueiros, todos
conversando
e
aparentemente
curtindo o espaço
da praça. Enquanto isso moradores de rua estavam na parte central da praça, em
um certo momento, esses saem do meio da praça e sobem para baixo da marquise
da “Casas Bahias”, não vimos ninguém pedir, daí então chega a pastora
cumprimentando um a um e chama o pessoal para o lugar onde os moradores
estavam anteriormente. É com a voz, um violão e um cajón101 que se dá início ao
culto, sem qualquer tipo de aparelhagem de som, cadeiras acolchoadas ou de
plástico, alguns integrantes se acomodam no chão, e é assim que são realizados
os cultos.
Com o culto já acontecendo observei que havia uma movimentação estranha
por parte de alguns moradores de rua ali próximos, como a praça é localizada na
esquina torna-se possível visualizar esse conflito. Uma discussão aos gritos, muita
movimentação e correria dos uns moradores, enquanto o culto continuava
normalmente. De repente desce um homem correndo atrás do outro, na mão algo
parecido com um faca muito grande ou um facão, os dois seguidos por mais um
O termo “célula” não é muito utilizado pelos membros da igreja, uma vez que eles referem- se a cada
igreja pelo nome do lugar em que elas estão estabelecidas.
100
A base principal é como a sede da igreja, localizada em uma comunidade de Santa Cruz, é local de
culto, mas também é um lugar de moradia para missionários e membros, além de abrigo para pessoas que
se convertem e que necessitam de alguma assistência.
101
Cajón é um instrumento de percussão que tem a aparência de um caixote de madeira.
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pequeno grupo, passam correndo pelo espaço onde está sendo organizado o culto
e param no meio da estrada onde o homem do facão consegue acertar o outro,
depois de alguns golpes e gritos, todos voltam para o lugar de onde saíram e
retomaram suas atividades, tanto o que acertou, o acertado, o pequeno grupo que
correu junto, quanto o culto.
Partindo dessa intensa inserção no campo comecei a questionar qual é a relação
desse espaço que junta pedestres, comerciantes, moradores de rua e uma igreja
que tem esse local como templo? Pretendo fazer uma pequena análise do Marco
XI como um gerador de relações, um lugar não só de encontros religiosos, mas
também a interação com frequentadores, moradores e comerciantes do local.
No campo tivemos 3 principais informantes todos participantes assíduos da
igreja Pingo D’Água. Esther com 4 anos de igreja sendo recentemente iniciada a
líder, Rafael aproximadamente 3 anos de igreja e Pedro na igreja a pouco mais de
4 anos e líder a um tempo.
O centro comercial de Santa Cruz é um dos bairros mais importantes da cidade
do Rio de Janeiro, tendo
em
vistas
o
centro
comercial e econômico.
Mas também é muito
conhecido pela violência e
os constantes conflitos que
o cercam.
O Marco XI é um dos
doze marcos imperiais ao
longo da Estrada Real de
Santa
Cruz
(antigo
"Caminho dos Jesuítas")
foram colocados, em
1827, doze marcos de
pedra, limitando as onze léguas entre a atual Esplanada do Castelo (Morro do
Castelo, hoje desaparecido) e o Palácio Imperial de Santa Cruz. O Marco Onze
em Santa Cruz era o último da série. Há dúvidas sobre a utilidade dos mesmos:
delimitador da área de livre circulação do Imperador, demarcador de trechos da
Estrada para fins de administração e orientador para alertar os viajantes sobre a
distância relativamente ao Marco Zero (Morro do Castelo). Este é o local em que
pretendo analisar. Ele fica localizado no centro comercial de santa cruz, essa
Figura 1 Marco XI imagem Google Maps
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praça hoje é circundada por grandes comércios, posto de gasolina, loja de moveis,
loja de eletrônicos, loja de roupas e etc. um lugar completamente aberto e
movimentado durante o dia.
A partir da 19:00hs lugar começa a se transformar. Uma vez concluída o
fechamento das lojas, devagar começa a chegar os moradores de rua, que são
conhecidos e chamados apenas de moradores de Santa Cruz102, começa a aparecer
os
frequentadores
que vão para a
praça andar de
skate,
comerciantes
que ficam em
torno da praça
e em dias de
culto,
os
integrantes da
igreja
Pingo
D’Água,
que
usam a praça
como
seu
templo
fixo,
onde são realizados seus cultos dias de terça, sexta e domingo.
A noite o movimento de pedestres é menor o que torna o Marco XI um local
propicio para certos conflitos que entrelaçam o público e o privado, uso privado
enquanto a subjetividade do indivíduo.
Aprendemos que a cidade vai além de uma questão geográfica, em forma física
ou artificial ela é um processo histórico social, marcada pela circulação de
indivíduos tanto pela movimentação espacial quanto pela movimentação entre
grupos gerando assim redes de sociabilidades pois a facilidade de meios de
comunicação e transporte, possibilitam aos indivíduos distribuir sua atenção e
viver ao mesmo tempo em vários mundos diferentes. Essas fronteiras não são
claras e nem fixas. A mesma cidade que gera integração e movimentação gera o
isolamento assim como nos disse “Com o intuito de entender as forças que em
toda cidade grande tendem a desenvolver esses ambientes isolados nos quais os
Chamo a partir daqui de “moradores de Santa Cruz” os moradores de rua que são residentes do marco
XI e como será explicado a frente são conhecidos e chamados como moradores de santa Cruz.
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impulsos, as paixões e os ideais vagos e reprimidos se emancipam da ordem
moral dominante.” (PARK, 1967, 64) é a partir disso que vamos entender cidade e
abordar o tema. Deixando claro que meu pensamento não analisa a cidade como
superior ou mais desenvolvida do que a região rural.

Moradores De Rua X Moradores De Santa Cruz
"Eles não são moradores de rua, são moradores de Santa Cruz"
(Pedro)

Para esclarecer a utilização dos termos moradores de Rua e moradores de Santa
Cruz, precisamos primeiramente conceituar o motivo da população em situação
de rua do Marco XI ser considerada moradores de Santa Cruz. Partindo do
pressuposto de que os moradores e frequentadores assíduos de Santa Cruz tem
um caráter bairrista, dizer que os moradores de rua do Marco XI não são
moradores de rua qualquer e sim moradores de Santa Cruz reforça a vivacidade
do sentimento positivo de pertencer a esse bairro para eles.
“Os moradores do Marco XI vivem melhor que eu” (Pedro)

Foi o que ouvimos quando, questionamos sobre os moradores de Santa Cruz,
que por ser uma área
central e um local de
grande
visibilidade,
recebe muitas ajudas e
acolhimentos
principalmente
de
igrejas
que
vão
distribuir
sopas,
vestimentas e roupas
de cama para eles, por
muitas vezes duas no
mesmo dia e até no
mesmo tempo.
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“Chegamos tarde demais”

Foi a frase dita por um representante religioso membro de uma igreja em tom
de brincadeira quando viu que já havia outra igreja prestando assistência aos
moradores.
Penso que aqui podemos aplicar a moralidade e região moral do Park no
pensamento que o Marco XI muda de moralidade e significação dependendo de
quem está predominante no lugar, o fato dos moradores de Santa Cruz saírem do
local que geralmente fazem-se os culto nos prova isso, onde esse lugar passa de
praça a moradia, a igreja, a local de conflito, sendo dependente apenas de sua
população dominante naquele momento.
Porém, Assim como os integrantes da igreja consideram alguns dos moradores
de Santa Cruz como sendo parte importante e significativa do meio em que
dividem, consideram outros não tão relevantes a organização social existente, se
com uns tem brincadeiras conversas e relações mais amigáveis, com outros existe
somente as distâncias sociais, mas o que provoca essas distinção de um para o
outro? Apesar de não ter me aprofundado quanto a esse assunto imagino que
possa ter relação com a situação de drogas e entorpecentes que podem tornar a
aproximação um tanto quanto complicada.

Figura 2 Morador de rua - evento Marco Cultural Foto: Sara Santos

"E tem os
mendigos
também
que chega
atrapalho o
culto,
ai
tem umas
pessoas que
fala... conta
o

testemunho da vida toda." (Ester)
Frequentador Do Marco X Integrante Da Igreja
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Considero o Marco XI como um gerador de relações, pois ele demarca e reúne
pessoas em um mesmo lugar que tem interesses diferentes mesmo que tenham o
local em comum, seja indo ao local para participar do culto, seja para andar de
skate ou encontrar alguém. Considero integrantes da igreja os que vão até a praça
para participar do culto e frequentador do Marco os que vão até a praça com o
intuito de qualquer outra atividade no local que não seja morar ou ir à igreja. É
assim que podemos aplicar a ideia de pedaço de Magnani, já que o espaço se
torna um demarcador de referências para distinção de determinado grupo de
frequentadores como pertencente a uma rede de relações. (MAGNANI, 2002)
Ainda que essas fronteiras não estejam demarcadas de forma explicita, onde
frequentadores do marco podem acabar se tornando integrantes da igreja e os
integrantes da igreja se comportam em muitos momentos como frequentadores
de Santa Cruz.
Assim como aprendemos “Não somente o transporte e a comunicação, mas
também a segregação da população urbana tendem a facilitar a mobilidade do
homem individual. Os processos de segregação estabelecem distâncias morais
que fazem da cidade um mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se
interpenetram.” (PARK, 1967)
O que possibilita ao
indivíduo
perambular
facilmente de um meio
moral ao outro, o que
possibilita entender como
os integrantes da igreja,
fazem parte de categorias
consideradas desviantes e
marginalizadas.
Estes
sendo
marginalizados
também dentro do próprio
mundo “Gospel”103 por
outras igrejas
Pingo D’Água
" Se você perceber a maioria das pessoas do Pingo D'Água
gostam muito de ficar na rua, ficam até tarde..." Ester
Não tenho certeza se os membros da igreja pingo d’agua se consideram “Gospel”
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A igreja Pingo D’Água teve seu início mais ou menos à 11 anos atrás, onde seu
fundador Valmar Neves, começou um trabalho social com população de rua e até
“ex-traficantes”.
“A ideia foi uma ONG, só que ai a gente orando, a gente
orando [...] ai veio na cabeça o nome Pingo D’Água... Só que
a gente orando, a gente ouviu de Deus que não era pra ser
ONG era pra ser uma igreja.”

Foi criada uma base104 em um bairro residencial em Santa Cruz conhecido por
seus constantes tiroteios e conflitos internos, teve uma grande expansão hoje
tendo igrejas em vários estados do país, uma dessas “filiais” é o Marco XI. Tem
autonomia quanto igreja e são apenas orientadas pela base, reforçando a ideia de
que são autônomas, mesmo ainda existindo uma intensa relação de apresentada
desde o local a como são ministrados os cultos, com um formato de reuniões
onde as pessoas se sentem a vontade para falar e questionar no decorrer das falas
do culto.
“-A gente nunca vai sair daqui
-É, Não tem como sair daqui,
- Aqui é o lugar”
(Diálogo entre Pedro e Rafael)
“- Porque na rua é mais barato.” (Valmar Neves)
Mais do que uma questão financeira, penso que o principal motivo da igreja ser
na rua é a questão evangelística que chama a atenção não só dos pedestres ou dos
carros mas também dos frequentadores da praça. Seguindo a fala de Esther
“A gente acredita em
uma igreja pra fora [...] a
gente se reúne dentro,
mas o objetivo é levar, é
ir [...] não é só porque a
Base principal da igreja, chamada pelos integrantes da igreja apenas de Base. “Nela existem cultos,
uma estrutura com banheiros, um pequeno salão sem portas e uma cozinha de uso comum. Além disso,
muitxs missionárixs vivem nesse terreno sejam dividindo casas com outros, ou tendo as suas a próprias a
partir do momento em que se casam – comumente entre si – que são construídas e bancadas pela sua
comunidade” (ASTERITO, 2015. P. 1)
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gente não tem dinheiro pra comprar um templo, se não fosse
pra ser na rua a gente tinha dado um jeito [...] aquilo ali é igreja,
mas é evangelismo também, quantas vezes os moradores de rua
já foram da testemunho ali entendeu? Já vi morador de rua sair
de baixo da marquise das Casa Bahia e falar que aquilo ali
mudou a vida dele, e ele nem participava dos cultos entendeu?
Não participava ali com a gente, mas ele participava de onde ele
tava. Muita gente tá ali porque passou na rua e viu aquilo ali,
muita gente não tá ali, mas teve sua vida transformada por
aquilo ali".
Baseado nisso podemos compreender que a formação da igreja Pingo D’Água
tem essa base, muitos dos
atuais frequentadores da igreja
antes já eram frequentadores
da rua, segundo Rafael “A rua é
nós”, seja do Marco XI, seja de
“roles” de skate, de qualquer
modo eles tinham um contato
muito forte com a rua, o que
nos possibilita analisar esses
integrantes segundo Becker,
tendo eles como uma categoria
desviante em comparação com
as
igrejas
tradicionais
brasileiras.
A igreja Pingo D’Água é Figura 3 Culto Marco Onze, Skates como bancos
sobre
a
ressignificação
simbólica da praça em um templo, criando paredes invisíveis que são capazes de
desatender todo e qualquer conflito que possa desviar a linha de raciocínio do
culto (ASTERITO, 2015). Como nos foi contado acima o acontecimento que
ocorreu no meio de um culto, onde em uma briga entre alguns dos moradores de
Santa Cruz terminaram em facadas todos os presentes no culto continuaram nos
seus lugares.
Em um outro dia tivemos um acontecimento semelhante também envolvendo
os população de rua de Santa Cruz, onde ao termino do culto estávamos na praça
conversando, quando aparece um frequentador do Marco se dirigindo a um dos
moradores de rua falando que esse teve sorte por ter conseguido fugir de algumas
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pessoas momentos antes daquele instante (Esse morador é conhecido pelo uso de
drogas, sendo um tanto noiado105 por esse uso), nenhum de nós entendeu bem o
que o frequentador quis dizer, nem nós que estávamos pesquisando nem os
próprios integrantes do Pingo D’Água. Em um certo momento mais tarde,
enquanto estávamos fazendo nossas entrevistas, observei um carro parando em
frente ao local onde os moradores de SC estavam dormindo do qual desceram
várias pessoas com barras de ferro nas mãos, mostrei o que eu tinha visto para
Pedro, e ele disse que ia falar para Rafael ficar em espírito de oração.
Aparentemente os homens foram lá atrás deste morador que havia saído dali, se
sentindo indignado um dos moradores de SC que foi acordado sob ameaças
(segundo ele até com arma na cara), ao ver o morador que estavam procurando
saiu correndo atrás dele e o trouxe para os homens – Claramente deve haver
alguma questão moral entres os moradores e a indignação parecia ser, ao meu
ver, por essa ruptura. Os homens foram de encontro aos dois e arrastaram o
morador que estavam procurando para o carro, dizendo que iria mata-lo, foi
então que o pessoal da igreja entre pequenas falas sobre se seria certo ou não
resolveram intervir, Rafael foi até os homens e acompanhado de Pedro e outras
pessoas, então começaram a dialogar com eles. Admito que nesse momento
estava com o comumente conhecido “cagaço”106 o qual a princípio me impediu de
participar do processo de diálogo com os homens armados. Após alguns instantes
de choque voltei a minha função de antropóloga e fui participar do assunto
também. Ao chegar na roda visualizei de um lado estavam pessoas com barras de
ferro nas mãos e do outro os integrantes do Pingo107, o homem que falava estava
dizendo que o morador havia entrado em sua loja e destruído e quebrado tudo, e
dizendo que não era a favor de violência porque ele também era religioso mas
que achava que ele devia pagar de alguma forma o seu prejuízo, depois de
algumas suplicas e uns momentos pedindo para que o homem não fizesse aquilo,
mais calmo ele disse que não mataria que apenas “daria uma surra para que ele
aprendesse...”
Observando os dois casos de conflitos podemos compreender o conceito de
paredes invisíveis. No
primeiro caso, durante o
culto e diante da pastora,
postura
perante
os
105

Uso noiado como uma gíria de rua que representa uma pessoa que consume um nível alto e recorrente
de entorpecentes que acredita-se sofrer sequelas permanentes por esse uso continuo.
106
Uso “cagaço” com uma gíria para referir a uma sensação em situações de desespero e medo, que se
refere ao ato de evacuar.
107
No dia a dia os integrantes da igreja Pingo D’Água se referem a ela apenas como “o Pingo”.
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acontecimentos externos ao culto foi uma postura blasé (SIMMEL, 1903) tendo
em vista que eles preferiram dar continuidade ao culto e orar para que o conflito
acabasse. Já no segundo caso percebemos que eles a postura foi diferente na
medida em que não estavam mais em culto e portanto naquele momento não
estavam ali como participadores do culto, mas sim como frequentadores do local.
A atitude dos frequentadores do local varia de acordo com o momento em que
eles estão, seja andando de skate antes ou depois do culto ou seja nesse tipo de
situação.
Os comerciantes
Por fim, foram os comerciantes se tornam a forma mais interessante quanto a
análise do Marco XI, ao entrevistar alguns deles que se estabelecem exatamente
em frente à praça, eles se mostraram completamente apáticos sobre o que
acontecia ali, mesmo tendo uma breve noção de que ali acontecia uma
movimentação religiosa:
“Eles estão sempre ali mas eu não sei o que é não... não sei
se é evangelização, ou... não sei”

A atitude blasé dos comerciantes que trabalham ali diariamente porem nunca se
preocuparam em saber o que era essa movimentação nos demonstra que o típico
comportamento do habitante da metrópole moderna e as relações que as
determina. (SIMMEL, 1903)
“Eu sempre vejo eles ali, sempre vejo”

A igreja Pingo D’Agua no Marco XI por se localizar na região central de Santa
Cruz e por isso acabar tendo uma grande visibilidade, mesmo que suas “paredes
imaginarias” por vezes tornam-se um empecilho para a aproximação das pessoas
ou da mesma forma podem não se tornar interessantes para as pessoas se
aproximarem desse “pedaço” para obter mais informações sobre.
Conclusão
Já nos é compreensível que para a igreja Pingo D’Agua a intensão "É tá no meio
das pessoas que não tão dispostas a tá na igreja", faz parte do seu processo
diferenciado de evangelização, além de falar muito como público alvo. Porem
como nos disse o fundador da Igreja Valmar Neves, além dessas preocupações
eles tem a preocupação com a questão cultural:
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-"então isso é uma coisa que eu penso, até uma questão social,
tirando a questão espiritual, a contribuição cultural que as igrejas
dão [...] A gente usa da arte pra comunicar, pra se divertir, pra ter
comunhão com as pessoas, pra trazer e também acrescentar
culturalmente a comunidade"

A igreja para seus participantes precisa ter participação direta na sociedade
como um transmissor de cultura para as comunidades.
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5- Sessão Antropologia Urbana
5.2 As praças como espaços de ausências no meio urbano 108
Luisa Galvão Donati (UFRN)109
Resumo: O presente trabalho visa analisar as múltiplas ausências geradas pelo
abandono das praças públicas e a influência dessa situação na dinâmica da vida
urbana. Além disso, pretende verificar uma iniciativa de ocupação e revitalização
de algumas praças na cidade de Natal (RN), e problematizar a questão do direito
à cidade.
Palavras-chave: Praças Públicas. Ausência. Socialização. Natal (RN).
Introdução
As praças públicas são espaços coletivos que visam trazer a socialização e
o lazer para o cotidiano da cidade, além de contribuir para a urbanização do local
e trazer benefícios à saúde e ao ambiente. Na cidade do Natal, Rio Grande do
Norte, como em outras capitais do país que passaram por processos de
urbanização, elas se encontram em um estado crescente de marginalização e são
deixadas ao esquecimento da população, o que acaba por agravar a poluição e a
violência nesses ambientes – e, consequentemente, a cultura do medo. Além
disso, perde-se o sentido de coletividade e os espaços urbanos tornam-se mais
individualizados e comerciais. Os meios de lazer e socialização estão sendo
substituídos por atividades mais individuais e contemporâneas, como ocorre nos
shoppings centers, onde a interação entre os cidadãos se dá de maneira diferente,
em uma relação mais distante, discreta e rápida.
Dessa forma, as praças passam despercebidas no olhar da sociedade e
configuram, nas palavras do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, uma nãoexistência. Em seu texto “Uma sociologia das ausências e uma sociologia das
emergências”, capítulo da obra “A gramática do tempo: para uma nova cultura
política” (2006), Boaventura faz considerações sobre iniciativas contrahegemônicas, que rompem com os modos de produção de não-existência.
Segundo o autor, “há produção de não-existência sempre que uma dada entidade
é desqualificada e tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo
irreversível.” (2006, p. 102).
Trabalho apresentado no GT Antropologia do evento “IV Jornada de Ciências Sociais UFJF “As Ciências Sociais: Caminhos e Interseções”.
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No caso de Natal, a maior parte das praças encontra-se em um estado de
abandono e descaso. Pela situação crítica de desamparo, as praças não só
configuram uma não-existência, como, nelas, pode ser aplicada a sociologia das
ausências, aproveitando o potencial de mutabilidade e crescimento que elas
proporcionam. Ou seja, se tomarmos isso como prerrogativa, o pior estado em
que as praças podem encontrar-se, é o estado que oferece mais oportunidades de
crescimento, de reaproveitamento do espaço, e de modernização.
Boaventura aborda a necessidade de emancipação social e de luta por
uma sociedade mais justa, em oposição ao atual cenário de globalização
neoliberal. Ao pontuar que os problemas que enfrentamos atualmente não
possuem soluções modernas, destaca a importância de haver um esforço para a
reinvenção da emancipação social. Ele é categórico ao afirmar que “não é
simplesmente de um conhecimento novo que necessitamos; o que necessitamos é
de um novo modo de produção de conhecimento” (2007, p. 20).
O autor propõe, então, uma racionalidade cosmopolita como forma de
resistência ao que ele denomina razão indolente, ou seja, o conhecimento
hegemônico, que se pressupõe único e não considera a imensa diversidade
epistemológica existente. Tal racionalidade exalta as experiências sociais que
surgem nas periferias do mundo e geralmente são invisibilizadas, e faz com que
as mesmas sejam consideradas alternativas às experiências hegemônicas. A isto se
dedica a sociologia das ausências:
A sociologia das ausências é um procedimento transgressivo,
uma sociologia insurgente para tentar mostrar que o que não
existe é produzido ativamente como não-existente, como uma
alternativa não-crível, como uma alternativa descartável,
invisível à realidade hegemônica do mundo. E é isso o que
produz a contradição do presente, o que diminui a riqueza do
presente. (BOAVENTURA, 2007, p. 29)

Para identificar a sociologia das ausências e a sociologia das emergências,
é necessária uma tradução da realidade vigente, ou seja, criar inteligibilidade
recíproca para as vivências e visões de mundo dos diferentes indivíduos que
compõe o social. Assim que o processo de tradução social se efetiva, a sociologia
das ausências se identifica. Esse procedimento de tradução seria um processo
intercultural e intersocial, que se evidencia quando ocorre articulação entre os
movimentos sociais, por exemplo. Na atualidade, a discussão sobre a mobilidade
na cidade é um desses temas agregadores, pois dialoga com questões de gênero,
raça, geração, para citar alguns tópicos pontuais do presente.
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Assim, enquanto a população natalense não perceber o nível de
abandono e descaso do poder público com as praças e espaços de convivência da
cidade, nada vai ser feito, nem pelos cidadãos da cidade, nem pelo poder público,
já que, por não ter sido identificado nem traduzido, tal abandono não configura
uma problemática real. A partir do momento que é traduzido, o descaso e
abandono mencionados previamente passam a ser uma problemática real, que vai
ser combatida ou pela sociedade civil organizada, ou pelos governantes, por meio
de medidas que redimensionem a situação mencionada.
Eco Praça enquanto alternativa de reocupação
No caso de Natal, onde se assiste a inoperância dos governantes no
tocante a questões como a do uso dos espaços coletivos, surgiu um projeto que se
configura a partir das sociologias das ausências: a Eco Praça. Pode-se dizer que a
iniciativa cabe nessa definição, pois representa uma alternativa de enfrentamento
de um problema de dimensões amplas, que incluem o direito à cidade,
multiculturalismo, sistemas de produção alternativos e economia solidária.
Houve, então, um processo de tradução social, a identificação de uma lacuna na
cidade, e a consequente mobilização de pessoas por uma causa, que pretende
mudar o cotidiano das praças, antes abandonadas, para ficarem cheias de vida, e
permitir que as pessoas desfrutem desse espaço.
O projeto Eco Praça tem como objetivo ocupar e revitalizar as praças
públicas, através da mobilização colaborativa da comunidade. Tal proposta conta
com o apoio e participação de diversos setores da sociedade – entre eles, músicos,
artistas, coletivos diversos, movimentos sociais, além de restaurantes e bares –
para que a meta de fazer com que as praças voltem a ser um espaço integrante do
dia-a-dia das comunidades seja concretizada. A mobilização social transforma
esses espaços de forma consciente e inovadora, rompendo com a perspectiva das
praças como meros espaços negligenciados de circulação ou passagem, e
evidenciando a existência de diversas perspectivas para a democratização dos
espaços públicos de lazer na cidade. É feito o resgate desses espaços como locais
de reunião e convívio e a retomada de usos mais permanentes das ruas, praças e
calçadas.
A Eco Praça consiste em um evento mensal aberto à população, com
atrações para todas as faixas etárias. A programação é de um dia inteiro de
atividades que englobam qualidade de vida, promoção à saúde, educação
ambiental, produção cultural, lazer e vida comunitária, como: ioga, oficinas de
pintura, debates, vivências, fotografia, feira de artesanato e economia solidária,
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slackline110, piqueniques coletivos, intervenções artísticas e apresentações
culturais de bandas do cenário local. São feitas edições temáticas, que envolvem
temas como: juventude, diversidade de gênero, direitos das mulheres, meio
ambiente etc.

Roda de capoeira durante a Eco Praça no bairro de Capim Macio. Ano: 2014
O projeto foi idealizado por Geraldo Gondim, que morava em Brasília e
percebeu, ao vir para Natal, que, comparativamente, lá havia um uso bem maior
das praças. Como morava próximo à Praça dos Eucaliptos, situada no bairro de
Candelária, teve a ideia de começar o projeto por ali. Por possuir alguma
familiaridade com sustentabilidade e ecologia, quis unir esses elementos com a
ideia da integração social.
Antes da realização do evento, é feito um mutirão para limpeza da praça,
realizada, principalmente, pela equipe de voluntários que fazem parte da
organização do projeto. Entretanto, todos são convidados para ajudar, e a
divulgação ocorre através das redes sociais. Após o evento, mais um mutirão da
limpeza é necessário, já que, apesar da “pegada” ecológica, alguns frequentadores
ainda insistem em jogar lixo no chão, e deixar o espaço sujo.
110

O Slackline é um esporte baseado na arte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois
pontos fixos.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

225

As principais dificuldades iniciais para viabilizar a proposta foram o
apoio da população de uma forma geral – na Praça dos Eucaliptos, por exemplo,
alguns moradores da região reclamavam do barulho e não gostavam do evento; e
também o apoio do poder público. Atualmente, porém, a Eco Praça já é de
conhecimento da prefeitura, e eventualmente pode contar com sua parceria. A
produção do evento ocorre em locais que usualmente não recebem a atenção
necessária, para que estes possam ter sua qualidade melhorada. Como exemplo, a
própria Praça dos Eucaliptos, que, após algumas edições do evento, já se encontra
mais bem cuidada e melhor ocupada. Assim, o projeto avança para outras praças
pela cidade.

Registro da 6ª edição da Eco Praça na Praça dos Eucaliptos – Candelária (28/09)
Ano: 2014
A Eco Praça, enfim, tem trazido resultados favoráveis e incentivado as
pessoas a ocuparem os espaços públicos para maior sociabilização na cidade.
Essas consequências duradouras, porém, são diretamente proporcionais ao
cuidado que a própria população manterá com o espaço após ele ter sido
melhorado, o que requer também a atenção contínua do poder público
municipal.
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Segundo Edgar Morin, em seu livro “A cabeça bem feita”, o homem
nasceu marginalmente no mundo animal, e seu desenvolvimento marginalizou-o
ainda mais. Além dessa tal hostilidade com o meio animal, o ser humano também
é marginal com seu próprio meio. Poluição, desmatamento e até mesmo o
preconceito entre os indivíduos. E é essa hostilidade que constrói a ausência
(imaginária) nas praças da cidade.
Felizmente, pode-se perceber que, nesse contexto, as ausências têm sido
gradualmente substituídas por ecologias de saberes, que unem responsabilidade
social e ambiental com lazer e promoção da cultura. A comunidade percebe que a
revitalização das praças públicas muda o aspecto não apenas da estética urbana,
mas também aumenta a qualidade de vida e a divulgação da cultura local.
O diálogo com a comunidade: disputas na ocupação dos espaços
Na página do Facebook da Eco Praça, há informações sobre a programação
dos próximos eventos, como o ocorrido no dia 13 de setembro de 2015, na Praça
Edgar Borges, conhecida como “Blackout” e situada em Mãe Luiza, bairro
periférico da cidade de Natal. O evento marcou também a abertura da I Semana
Estadual da Juventude Potiguar. Nesta edição, portanto, ocorreu em parceria com a
Secretaria Extraordinária da Juventude do RN.
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Cartaz de divulgação virtual do evento. Ano: 2015
Uma das questões problematizadas a respeito da Eco Praça, era
justamente o fato de que a maior parte das edições eram realizadas em locais
como Capim Macio ou Candelária, bairros habitados por pessoas de classe média/
média-alta e pouco acessíveis à população menos favorecida da cidade. Essa
elitização podia ser percebida, então, mesmo nos espaços públicos e gratuitos,
que acabavam destinados a um segmento específico: pessoas de classe média,
brancas, geralmente universitárias, com interesse em comum por questões
ligadas ao eixo político e social, e por expressões artísticas variadas.
Com a proposta da nova edição em uma praça de Mãe Luiza, porém,
surgiu a oportunidade de levar a experiência para uma área frequentemente
marginalizada e, portanto, alcançar outra parcela da sociedade, que não costuma
participar desses espaços, muitas vezes pela distância dos eventos. Em
contrapartida, a baixa divulgação terminou causando o esvaziamento do evento.
Nesse sentido, duas situações-problema foram enfrentadas: grande parte das
pessoas que criticavam a escolha elitista das praças a serem usadas não
compareceu, demonstrando que o discurso difere na teoria e na prática,
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observando-se também que muitos natalenses incorporam preconceitos do senso
comum e cultivam um medo atávico quando se trata de subir o morro. Por outro
lado, foi desestimulante observar que os próprios moradores do bairro não
demonstraram muito interesse em participar da programação.
Isso pontua a necessidade de reflexão sobre como se dá o diálogo em
diferentes espaços, considerando que as demandas e expectativas de cada
segmento da população diferem entre si, e por isso devem ser pensadas novas e
melhores formas de abordagem. Um exemplo prático disso é que discussões com
o recorte de diversidade de gênero e sexualidade, bastante presentes no meio
juvenil universitário, não recebe tanta atenção de um grupo de pessoas
trabalhadoras de mais idade, como pode ser visto em tal evento.
Entre as atividades previstas, havia: pintura de camisetas, mutirão de
limpeza, feira de economia criativa, oficina de peteca, prosa indigenista, e rodas
de conversa sobre o direito à cidade e sobre enfrentamento à violência contra a
mulher, além de apresentações de grupos de rap locais. As atividades ocuparam o
período vespertino até o início da noite, no intervalo entre 14 e 19 horas.
Cheguei por volta das 16 horas, quando estava sendo iniciado o debate
sobre direito à cidade. Notei que grande parte das pessoas presentes na roda
eram, em sua maioria, membras de coletivos e movimentos sociais, e que a
participação nova naquele espaço era muito pequena – não chegava a um terço
dos presentes.
Uma questão colocada nesse espaço de debate por um morador de Mãe
Luiza revelou que houve uma disputa em relação à ocupação do espaço da praça:
a gestão dela é feita, basicamente, por um grupo evangélico que frequenta a igreja
logo à frente da praça. Os eventos que eles costumam organizar na praça são de
cunho religioso. Dessa forma, trazer novos eventos a esse espaço pode enriquecer
a vivência coletiva, mas deve ser realizado por interesse de ambas as partes, para
que não suprima os interesses dos que já vêm ocupando esse espaço.
Depois do debate sobre a cidade, foi iniciada a discussão sobre violência
contra a mulher. Estavam presentes representantes da Secretaria de Políticas
Públicas para Mulheres do Rio Grande do Norte (SPM – RN) e mulheres
participantes de coletivos feministas. Entretanto, o debate não ocorreu pois não
houve quórum. A convocação foi feita brevemente pelo microfone, e as mulheres
que iriam coordenar a roda pediram ajuda para chamar as pessoas para o debate.
Aproximei-me de um grupo de meninas adolescentes (aparentemente de 14 a 16
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anos de idade) e as convidei para participarem da conversa, mas a reação delas foi
silenciosa. Ao invés da resposta negativa, elas apenas continuaram me encarando,
esperando eu ir embora.
Em contrapartida, uma escolha acertada do evento foi promover o espaço
para apresentação de rap, que trouxe os próprios artistas da comunidade. Nesse
momento, pude perceber uma maior interação e interesse da parte das pessoas
que visitavam o bairro pela primeira vez. Moradores do bairro foram
aproximando-se quando a tarde caía e a noite avançava, e os artistas mostravam
suas rimas e versos. Esse tipo de atividade é interessante para estimular a
interação e valorizar a cultura local.
É importante, então, repensar o modelo da iniciativa proposta, de acordo
com o local em que se estabelece. Assim, pode haver previamente uma interação
entre os moradores e os organizadores do evento, e a troca de saberes será mais
bem estabelecida, a partir da garantia de abordagem de temas e atividades
relevantes para todas as pessoas envolvidas.
Direito à cidade
A questão da utilização do espaço público passa necessariamente pelo
debate sobre a efetivação do direito à cidade. É latente a necessidade de ocupar e
ressignificar os espaços públicos da cidade, de modo que as pessoas, em suas
diferenças e peculiaridades, possam conviver entre si. O sociólogo Zygmunt
Bauman defende o meio urbano como civil e propício à prática individual da
civilidade, a partir da disponibilidade de espaços que as pessoas possam
compartilhar como pessoas públicas – “sem serem instigadas, pressionadas ou
induzidas a tirar as máscaras e ‘deixar-se ir’, ‘expressar-se’, confessar seus
sentimentos íntimos e exibir seus pensamentos, sonhos e angústias”. (2001, p. 112)
Na definição de Richard Sennett (1988), uma cidade é um assentamento
humano em que estranhos têm chance de se encontrar. Assim, “esses estranhos
têm chance de se encontrar em sua condição de estranhos, saindo como
estranhos do encontro casual que termina de maneira tão abrupta quanto
começou.” (BAUMAN, 2001, p. 111). Já para o sociólogo Robert Park, a cidade é “a
tentativa mais bem-sucedida do homem de reconstruir o mundo em que vive o
mais próximo do seu desejo” (1967, p. 3). Mas, se a cidade é o mundo que o ser
humano criou, é nesse mundo que ele está fadado a viver. Assim, indiretamente,
e sem qualquer reflexão consciente acerca da natureza da sua tarefa, ao construir
a cidade o ser humano reconstruiu a si mesmo.
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A questão de que tipo de cidade nós queremos não pode ser desassociada
do tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e
valores estéticos que desejamos. O direito à cidade está muito longe da liberdade
individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela
mudança da cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual já que
esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo
de moldar o processo de urbanização.
As cidades, desde o início, emergiram da concentração social e geográfica
do produto excedente. Nesse sentido, a urbanização sempre foi um fenômeno de
classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, e o controle
sobre sua distribuição fica a cargo de uma minoria dominante.
É necessário reforçar o interesse dos movimentos sociais e da sociedade
civil organizada em unir-se para pensar formas de trazer um novo sentido ao
espaço urbano e à sua utilização, para que possamos pensar alternativas à logica
neoliberalista que tem se imposto na gestão da política social. Os cidadãos, nessa
lógica, passam a ser como beneficiários passivos, e os direitos que deveriam ser
assegurados, tornam-se favores.
Repensar essa lógica é nos reconhecer enquanto cidadãos ativos e
promover a democratização do direito à cidade, para que, através de mobilização
coletiva, seja possível instituirmos nossos próprios sentidos de urbanização, o
qual incluem respeito e livre expressão da diversidade sexual e racial, liberdade
para exercer a oportunidade do encontro com o outro, seja nas ruas, parques ou
praças. Assim, estaremos mais próximos de atingir o ideal de cidade mais
solidária, democrática e sustentável.
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5- Sessão Antropologia Urbana
5.3 Antropologia à flor da pele: abordagens antropológicas sobre a
tatuagem e seus novos desafios111
Rafael Siqueira Machado112
Resumo: O presente artigo objetiva-se na tentativa de abordar os estudos sobre
tatuagem na Antropologia. Sua estrutura se divide em três partes: no primeiro
momento, trata-se da História da tatuagem, da Antiguidade até suas novas
concepções no contexto urbano. Posteriormente alguns estudos sobre a tatuagem
são aqui abordados tendo em vista suas orientações teórico-metodológicas.
Assim, enfim propor-se-á novos possíveis recortes para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Tatuagem. Antropologia. Individualismo. Desafios
A trajetória da tatuagem no mundo e na História:
A tatuagem e outros variadas modificações corporais estão e estiveram
presentes em diversas sociedades ao longo da História da humanidade. Araujo
(2005) reconstrói a trajetória da tatuagem no mundo, localizando sua origem a
partir de Ötzi, o homem de gelo. Este “homem de gelo” foi encontrado nos alpes
orientais, localizados entre a Itália e Suíça em 1991 por moradores locais(estimase que possua mais de 5300 anos, sendo então considerada uma das múmias mais
antigas do mundo). Ötzi possuía dezenas de tatuagens espalhadas em seu corpo,
o que enfatiza as remotas origens do ato de marcar o corpo. Araujo (2005) aponta
que a tatuagem esteve presente em diversas sociedades, enfatizando a
centralidade do corpo como importante forma de linguagem: “em todas as épocas
e lugares do mundo o homem usa o corpo como linguagem. Muitas vezes
escrevendo na sua própria pele um diário de sua própria vida. [...] É o corpo que
se enfeita para ser belo, diferente e mágico” (ARAUJO, 2005, p.7). A autora ainda
aponta as diferentes formas de uso da tatuagem: entre os egípcios, a tatuagem
possuía funções medicinais e ritualísticas, como uma oferenda aos deuses. Na
Grécia e Roma a tatuagem foi usada principalmente em escravos e gladiadores,
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como uma marca que deixasse público sua condição social. In nucea tatuagem no
mundo antigo, como aponta Deter-Wolf (2013), possuía diversas funções e
conotações, havendo diversa variabilidade no tempo e nas sociedades:
Ancient tattoo practices have been identified throughout the
entire world, and recent scholarship has acknowledged the
social, civil, political, military, and ritual importance with which
these traditions were imbued.” (DETER-WOLF, 2013, p.15).

Porém, não é apenas na Antiguidade que a tatuagem possuía diferentes
conotações, mas também em outros períodos históricos. Lucia Santaella (2004)
possui um trabalho que enfatiza a variabilidade de formas de comunicação que
possuem como vetor central o corpo. Neste trabalho, a autora aponta a
centralidade da tatuagem entre os Samoanos da Polinésia, dos quais viam a
tatuagem de diversas formas: simbolizava a aliança com os deuses, representava
ritos de passagem e uma consequente ascensão social e etc: “as marcas, tatuagens
e circuncisões, significavam a aliança com os espíritos ou com o divino e a
transição para a vida adulta era assinalada por um ritual, normalmente doloroso e
bastante cruel” (SANTAELLA, 2004 p. 150). No Ocidente, segundo Andrea
Fonseca (2003), a tatuagem foi proibida no decorrer da Idade Média pelo
Cristianismo, por representar uma forma de flagelação do corpo, que era visto
como a morada divina. Porém, a tatuagem é redescoberta no Ocidente a partir
das Grandes Navegações no século XVIII, principalmente a partir da chegada à
Oceania. Marinheiros e capitães tatuavam-se e exibiam seus corpos como
símbolo de aventura e exibição da arte de outras culturas, principalmente dos
Maori e Samoanos:
Assim, o contexto social em que se começou essa prática no
Ocidente se deu a partir do contato com outras culturas,
distantes e diferentes, cujas artes, tais como as tatuagens, eram
vistas como “exóticas”. Um exotismo que seduzia aos viajantes,
que se converteram em intermediários de um saber que se foi
apropriando paulatinamente através das viagens, do ir e se
tatuar, de retornar e se mostrar, de provar, de começar a
aprender e de experimentar em seus próprios corpos.
(FONSECA, 2003, p.19)

A partir do fim do século XIX e início do século XX, Fonseca (2003) aponta
mudanças significativas no contexto da tatuagem. A partir da invenção da
eletricidade, o estadunidense Samuel O’Reilly cria, em 1891, a primeira máquina
elétrica de tatuagem, o que representa um grande avanço para a prática. Se antes
desta invenção, os materiais para realização da tatuagem eram facilmente
transportáveis, a prática da tatuagem não se fixou em locais específicos. Após a
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máquina elétrica, necessitou-se fixar o local de trabalho em localidades que
utilizavam energia elétrica. Além disso, com a máquina elétrica, o tempo de
trabalho foi encurtado, e a qualidades dos traços foi melhorada: “revolucionou
aspectos-chave do exercício deste ofício, tais como: a redução do tempo de
trabalho, [...] e a qualificação técnica na aplicação das tatuagens, que aperfeiçoava
o acabamento de seus traços” (FONSECA, 2003, p.20).
Neste mesmo período, a tatuagem se torna uma prática largamente
utilizada por setores marginais da sociedade: soldados, presidiários, marinheiros
e prostitutas. No caso do presídio, havia-se a possibilidade de aprender o ofício,
além de tatuar-se. Neste meio, como Paredes (2003) aponta, a tatuagem era feita
por: “por intuição, por saudade, pela privação das afeições, pelas crenças de
proteções mágicas, enfim, pela identificação entre um determinado meio, sendo
através da tatuagem que os criminosos possuem meios preciosos de
identificação” (PAREDES, 2003, p.4). O cárcere privado, aliado ao tempo livre e
convivência, ainda que forçada, possibilitava a aprendizagem da prática.
A tatuagem neste período, por estar ligada a setores marginais da
sociedade, teve sua construção social vista por um viés negativo, podendo ser
vista enquanto uma forma de estigma. O conceito de estigma remete ao trabalho
do sociólogo ErvingGoffman (1982), onde esta ideia pode ser grosseiramente
resumida como
O termo estigma, portanto, será usado em referência a um
atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na
realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos. Um
atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade
de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem
desonroso.” (GOFFMAN, 1982, p.6).

A partir da percepção do estigma enquanto aspecto depreciativo do
sujeito, observa-se que a tatuagem possuiu esse caráter estigmatizador por estar
ligadas aos setores marginais da sociedade. Cabe destacar que a tatuagem
enquanto estigma é um aspecto que se limita às sociedades Ocidentais, e ainda
sim sua própria imagem social sofreu modificações ao longo do século XX, como
ainda se observará. Já nos anos 1950, 1960 e 1970a tatuagem passa a também ser
utilizada por outros grupos. Le Breton (2004) destaca que nestes grupos não
apenas a tatuagem é apropriada de forma geral, mas certos desenhos e símbolos
passam a se associar aos grupos e simbolizar uma pertença. Os motoqueiros são
exemplos: “os bikers, os Hell’s Angel, nomeadamente, sublinham sua pertença a
um grupo através de caveiras [...]. As tatuagens enchem os braços ou o peito, as
pernas, associadas as roupas que as põem em evidência” (LE BRETON, 2004,
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p.71). Continuando, o autor também destaca a pertença a certos grupos através
da tatuagem, ligando-se também a ideia da má reputação da prática: “A
reapropriação espetacular da tatuagem nos anos 70, nomeadamente na cultura
punk e nos skinheads, é justamente fundamentada nesta má reputação, uns e
outros apropriam-se do sinal negativo para traduzir a diferença.” ((LE BRETON,
2004, p.72).
Como aqui tem sido abordado, a prática da tatuagem, principalmente no
Ocidente, foi fortemente ligada à marginalidade e ao estigma. Até a década de
1970, mesmo que os estúdios possuíssem uma residência mais fixa, graças à
necessidade da eletricidade,ainda funcionavam, segundo Fonseca (2003), nos
fundos de barbearias, bares e etc. A partir dos anos 1980, inicia-se um processo de
mudança na concepção social sobre tatuagem. Estúdios profissionalizados e
direcionados à prática da tatuagem abrem suas portas em todo o mundo, mas
principalmente nos Estados Unidos. Há a utilização de equipamentos e tintas
importadas, criadas e vendidas especialmente para a prática da tatuagem, a
utilização de equipamentos de esterilização, além do uso de máscaras e luvas,
algo que enfatiza a higienização do local e preocupação com a saúde dos clientes.
Fonseca (2003) destaca:
instalar uma loja significa passar por uma série de requerimentos
de ordem jurídica, comercial e sanitária [...] fora aumentar o
controle social exercido sobre essa prática, também faz ganhar
algo que para seus praticantes é fundamental: o reconhecimento
social e público da prática da tatuagem (FONSECA, 2003, p.26)

O que a autora aqui enfatiza é a mudança do status da tatuagem a partir
de um nível institucional que gera mudanças sociais. Quando estes estúdios
especializados abrem suas portas, iniciam-se processos de exigência para seu
funcionamento, ou seja, além da legalidade jurídica, há uma fiscalização dos
estúdios, o que exige maior controle sanitário do local. Vale frisar que estes
aspectos, apesar de terem uma abrangência internacional, tiveram variações. No
caso específico do controle sanitário, vale resgatar a ideia de “pureza e perigo”,
expressa por Mary Douglas (1991). A dicotomia pureza x perigo abordada por esta
autora enfatiza rituais onde há uma analogia que expressa uma inerente ordem
social. A impureza enfatiza o perigo e a desordem social: "Tal como a
conhecemos, a impureza é essencialmente desordem. A impureza absoluta só
existe aos olhosdo observador. [...]. A impureza é uma ofensacontra a ordem.
(DOUGLAS, 1991, p.14). No que à questão sobre a tatuagem, é possível pensar esta
“mudança de status” através da dicotomia de Douglas (1991) como uma
possibilidade de compreender suas transformações sociais. Este controle público
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dos estúdios e a regulação da prática da tatuagem foram pilares centrais que
levaram à decorrente mudança do status da tatuagem no Ocidente. Enquanto a
tatuagem era uma prática não apenas ligada a grupos e camadas sociais
marginalizadas, mas praticada em ambientes “inadequados” (fundos de bares,
barbearias e prisões), estava ligada à impureza, ao risco e perigo, sendo
estigmatizada (GOFFMAN, 1982). Porém, com a regulação e controle social, seu
status muda exatamente por seu controle social mais amplo, sendo legitimada em
uma ordem social. Como Fonseca (2006) também enfatiza, os estúdios de
tatuagens passam a se investir de uma aparência hospitalar com o uso de material
descartável, máscaras, luvas, materiais anti-alérgicos e tintas especializadas. Este
aspecto também enfatiza a noção de “pureza e perigo” de Douglas (1991) ao
recorrer à aparência de um ambiente (hospital) onde há o apelo para a limpeza e
esterilização. Outro aspecto importante foi, como apontado por Le Breton (2011),
a especialização dos tatuadores e o melhoramento das técnicas de tatuagem. Ou
seja, esta mudança no status da tatuagem gera maior demanda social de
tatuadores, o que os leva a se especializarem na prática. A partir dos anos 1980,
com todas as mudanças e transformações ocorridas neste “mundo da tatuagem”,
sua prática se tornou um símbolo de diferenciação e afirmação da individualidade
do sujeito no mundo moderno.
No caso do Brasil, Fonseca (2006) destaca que a tatuagem chega no país
com um imigrante dinamarquês, marinheiro e filho de tatuador, conhecido por
Tatto Lucky. Este dinamarquês é o responsável por ensinar a prática aos
primeiros interessados num processo ainda caseiro, artesanal e realizado na casa
dos tatuadores,“Foi só a partir dos anos 90 que começaram a ser estabelecidos
estúdios de tatuagem com toda a parafernália moderna” (FONSECA, 2006, p.181).
Desta forma, no caso brasileiro, só a partir dos anos 1990 que a tatuagem começa
a se espalhar pelas diversas camadas sociais e se torna um símbolo identitário,
uma forma de enfeite no corpo, um símbolo de pertença a um grupo e etc. No
Brasil, a responsável pela fiscalização é a ANVISA (Agência de Vigilância
Sanitária). É este o órgão público responsável por emitir alvarás que permitem o
funcionamento dos estúdios, porém exige também uma adequação à políticas de
higiene das quais os tatuadores devem se adequar para praticarem legalmente
suas atividades.
A tatuagem na Antropologia
A Antropologia é uma área de conhecimento que sempre dedicou parte de
sua atenção para fenômenos em ascensão no meio urbano. Desta forma, a
tatuagem foi um objeto de estudo importante, ainda que pouco tratado. De forma
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generalizada, as preocupações centrais nos estudos sobre a tatuagem tangenciam
como pano de fundo a busca por afirmação da identidade do sujeito no meio
urbano. A partir desta noção, cabe retomar o pensamento de Simmel (1973), onde
percebe-se que o sujeito na metrópole vive a experiência do anonimato. Nas
pequenas cidades rurais, segundo Simmel (1973), os sujeitos conheciam uns aos
outros, porém nos centros urbanos, em meio a multiplicidade quantitativa e
qualitativa de indivíduos, o sujeito é capaz de viver uma experiência de liberdade,
onde não há um controle social por parte da população sobre suas condutas
morais, éticas e etc. Mas essa liberdade também gera solidão no sujeito, que
necessita diferenciar-se qualitativamente a fim de se afirmar como único na
sociedade:
a vida é composta mais e mais desses conteúdos e oferecimentos
que tendem a desalojar as genuínas colorações e as
características de incomparabilidade pessoais. Isso resulta em
que o individuo apele para o extremo no que se refere à
exclusividade e particularização, para preservar sua essência mais
pessoal. Ele tem de exagerar esse elemento pessoal para
permanecer perceptível ate para si próprio. (SIMMEL, 1973, p.24)

Simmel (1973) é um importante autor que permeia o pano de fundo das
análises de autores como Le Breton (2004); Sanders e Vail (2008) e etc. David Le
Breton (2004), ao produzir uma análise sobre percings, tatuagens e outras formas
de modificação corporal, este autor tem em vista, além da questão da
individualização do sujeito, uma análise do corpo, aberto às transformações:
“Marcas corporais assinam uma irredutível afirmação de si, são nas nossas
sociedades um artefato de individualismo, mesmo que induzam a mudanças” (LE
BRETON, 2004, p.138). Enfatiza-se aqui a questão da afirmação de si e
individualização do sujeito pela tatuagem. Le Breton (2004) defende, ainda nesta
questão que a tatuagem no mundo moderno não enfatiza apenas a
individualização do sujeito, mas também pode representar a pertença a algum
grupo: “Então a tatuagem abriu-me a porta. O biker típico dir-vos-ia que quase
todos vocês tem tatuagens, quando são do grupo. Nestas circunstâncias
efetivamente, a marca corporal é uma condição de pertença ao seio de um grupo
fechado em si mesmo.” (LE BRETON, 2004, p.139). Ainda nesta perspectiva,
outras abordagens, como a de Pacheco (2006) seguem por uma linha semelhante.
Ainda que seu trabalho trate de outro tema, há trechos que convergem com a
análise de Le Breton (2004): “dá para definir uma pessoa pela tatuagem que tem
(...) Um cara cheio de caveira (sic) e demônio (sic) não vai ser crente (...). você
nunca vai ver uma pessoa que gosta de CannibalCorpse e Napalm Deathcom uma
tattoo de florzinha, nunca!” (PACHECO, 2006).
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Como a análise de Le Breton (2004) sobre a tatuagem foi fruto de uma
longa pesquisa publicada na forma de um livro, sua análise abarca diversas
questões sobre a tatuagem. Um dos assuntos que dedica uma grande parte do
livro é sobre a posição das tatuagens. Segundo o autor, o lugar onde se tatua
enfatiza diversos aspectos sociais. No que tange a erotização do corpo, Le Breton
(2004) afirma: “a dimensão erótica da tatuagem está presente no propósito das
novas gerações. A marca corporal testemunha para além do mais uma
preocupação de sedução pela apresentação aos outros de uma atração
suplementar.” (LE BRETON, 2004, p.140). Desta forma, muitas mulheres buscam
na tatuagem uma forma complementar de erotização do corpo através de duas
perspectivas: a escolha do desenho, muitas vezes associada a algo do âmbito
sexual (pin-up’s, pimentas e certos desenhos tribais) e o local da tatuagem, que
pode ser na parte baixa das costas, coxa nádegas, peito e etc. No caso masculino,
a erotização do corpo é substituída pela afirmação de uma latente masculinidade.
Então, como Le Breton (2004) aborda, muitos homens buscam marcar em seu
próprio corpo tatuagens que enfatizam a masculinidade: dragões, monstros, leões
e etc, feitos no bíceps principalmente. Outro aspecto importante que permeia o
livro deste autor é a questão do “mostrar ou esconder”, que é algo que enfatiza a
escolha do tamanho e local da tatuagem a partir da possibilidade de mostra-la
quando for do interesse do tatuado ou escondê-la em cetas situações, como por
exemplo no emprego.
Sanders e Vail (2008) são dois autores estadunidenses que também são
centrais para uma abordagem da tatuagem por um viés antropológico. Na visão
destes autores, o processo de tatuar-se no mundo Ocidental, trás à tona desejos
sociais compartilhadas de se relacionar com os outros (tatuadores e outros
tatuados), lembrar de momentos importantes na vida do sujeito, e sobretudo
fazer com que o sujeito se sinta especial na diferenciação de outros:
While the body-modification phenomenon upon which
Customizing the Body focuses is touching, uplifting, creative,
and expressive on the one hand, it is also bizarre, unfortunate,
and stigmatizing. What is central, however, is to recognize that
these social practices are the consequences of people’s normal
desires to have close relationships with others, see themselves as
special, and mark the passage of their lives on earth. (SANDERS;
VAIL, 2008, p.188).

Almeida (2001) aborda a tatuagem tendo em vista um viés que privilegia a
ideia de impulsividade, algo difícil de se controlar após a primeira tatuagem,
sendo uma vontade que assola muitos dos tatuados. Esta vontade de se tatuar é
apenas contida por um tipo de pressão social, pelas limitações de opções
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profissionais e etc. Assim, a autora aponta que a tatuagem é: “uma modalidade de
tentação tão forte que não oferece ao sujeito outra saída que não o rompimento
físico com o grupo de tatuados do qual ele faz parte” (ALMEIDA, 2001, p.9/10)
Andrea Fonseca (2003,2006) é outra autora que pode ser vista como
central nos estudos sobre tatuagem. Inicialmente, aponta para a limitação nas
abordagens dos autores acima citados. Fonseca (2006) concebe que as
abordagens de Sanders/Vail e Le Breton dão exacerbada ênfase ao individualismo,
tomando o sujeito em sua busca por individualização como ponto de partida nas
análises e como conclusão. “Assim, a tatuagem é compreendida como um ato
relacionado essencialmente às necessidadesda pessoa: a busca de diferenciação e
identidade (Le Breton 2002; Sanders1998), [...] ou a manifestação de vontade
incontrolável (Almeida 2001)” (FONSECA, 2006, p.202). A partir destas críticas,
Fonseca (2003) aponta o viés que norteou sua abordagem. Em seu trabalho, a
autora analisa a prática da tatuagem tendo como orientação a ideia de “prática”,
“interação” e “experiência”. Sua abordagem contempla o processo de tatuagem
enquanto um processo total, recorrendo a noção de Cskszentmihalyie MacAloon,
utilizada porVictor Turner de “flow” (fluxo), que pode ser descrita como uma
sensação total presente na ação com envolvimento total. Este é um estado onde
as ações se seguem, tendo apenas a consciência do processo total. Fonseca (2006)
defende que o processo de se tatuar pode ser vista através da ideia de “flow”.
Assim, a autora analisa de forma conjunta a sequência de processos que envolvem
a prática: a primeira visita ao estúdio e o primeiro contato com o tatuador. A
figura do tatuador enquanto “tradutor” da interioridade do sujeito, responsável
por criar e reproduzir na pele o desenho que pode captar a subjetividade do
indivíduo. O processo da tatuagem em si e a dor física que a envolve, e
finalmente o resultado final que congrega a realização substancial da tatuagem
que se une a ecplicação e interpretação subjetiva do tatuado, concluindo:
Entre as ideias conclusivas estão, de um lado, o surgimento de
uma nova normalidade estética e vivencial no seio da sociedade
ocidental e, de outro, a configuração de uma nova subjetividade,
a dos “tatuados”, como um processo interativo, inovador,
emotivo e reflexivo, em que o corpo se converte em uma forma
de expressão e construção do sujeito. (FONSECA, 2006, p.206)

Há também outras abordagens que cabem resgatar. Paredes (2003)analisa
as tatuagens entre a população penitenciária, abordando os diferentes
significados que cada tatuagem adquire no ambiente penitenciário: “as tatuagens,
marcas estas que revelam a personalidade do criminoso, como também muitas
vezes demonstra o delito de quem apossui, servindo como código, que manda
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recados” (PAREDES, 2003, p.8), Nas cadeias, os desenhos e locais onde são
tatuados simbolizam diversas coisas, porém denotam principalmente os crimes
cometidos. Por fim, uma última análise que cabe resgatar é a de Bárbara Duarte
(2015) que estuda o body-hacking entre um grupo específico. De forma geral, seu
objetivo é: “buscamos investigar a relação entre as experiências de laboratório e
aquilo que identificamos como o panorama underground de tecnologização do
corpo.”(DUARTE, 2015, p.8). Em sua pesquisa, Duarte (2015) aborda como certos
sujeitos adeptos da prática do body-hacking“criam” seus corpos unindo sua
“natureza” à equipamentos e apetrechos tecnológicos num processo de hiperindividualização. Apesar de sua pesquisa não se concentrar especificadamente no
fenômeno da tatuagem, esta prática encontra-se inevitavelmente incorporada nos
sujeitos do campo de pesquisa. Aqui, a tatuagem é mais uma, entre outras formas
do sujeito construir seu corpo e sua identidade através destas modificações, por
isso são chamados de body hackers, exatamente por “invadirem” e re-moldarem
seus corpos a partir de sua vontade.
Desafios para as novas pesquisas sobre tatuagem
De forma resumida, o que se buscou fazer até aqui é trazer num primeiro
momento, ainda que de forma resumida, a trajetória da tatuagem pelo mundo na
História, desde a Antiguidade, passando pelas Grandes Navegações e as
sociedades da Oceania para, enfim, chegar ao dito “Ocidente”, onde inicialmente
sofreu com estigmas (GOFFMAN, 1982), e paulatinamente foi se tornando (e vem
se tornando até hoje) uma prática inserida no mundo social urbano, utilizada por
várias camadas sociais, com objetivos, significados e possibilidades diversas.
Ainda nesta primeira parte do trabalho, lançou-se mão de algumas referências
teóricas para se pensar na mudança de status da tatuagem no meio urbano. Num
segundo momento priorizou-se a abordagem do fenômeno da tatuagem pelas
lentes da Antropologia, privilegiando suas análises a partir de um contexto
Ocidental. Por fim, propõe-se pensar em novas possibilidades para vindouras
pesquisas sobre este objeto de estudo.A tatuagem é um fenômeno inserido no
contexto Ocidental que já foi palco de importantes estudos antropológicos.
Porém, quais novos recortes e abordagens ainda podem ser temas de estudos no
que concerne ao fenômeno da tatuagem, sem replicar o que já foi feito, ainda que
estes estudos sejam essenciais? Antes de tudo, cabe frisar o caráter
demasiadamente artesanal e pessoal deste subtítulo, baseado em reflexões
individuais.
Como aqui abordado a partir de Simmel (1973), o tema da tatuagem na
Antropologia possui, como pano de fundo a premissa da busca da individualidade
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no contexto urbano. Em boa parte dos estudos aqui abordados, a tatuagem é vista
sob este panorama, ou seja, seu uso retrata o desejo por tornar algo do subjetivo
visível como uma marca na pele, uma marca diferencial. Reconhece-se que esta
orientação não pode ser ignorada, tendo em vista o individualismo que permeia
as sociedades urbanas, porém, torna-se possível pensar na tatuagem, tendo outro
pano de fundo. Gilberto Velho (2003), aborda que este individualismo moderno
não exclui vivências coletivas, grupais. Assim:
O individualismo moderno, metropolitano, não exclui, por
conseguinte, a vivência e o englobamento por unidades
abrangentes e experiências comunitárias. Permite e sustenta
maiores possibilidades de trânsito e circulação, não só em termos
sociológicos, mas entre dimensões e esferas simbólicas (VELHO,
2003, p.27)

A partir desta perspectiva, abre-se a possibilidade de pensar a tatuagem
para além do foco no indivíduo, porém não negando seu valor. No que concerne à
questão da interpretação atrelada a sistemas socioculturais, o crítico de arte John
Berger em seu “Modos de Ver” (2000) aborda como a interpretação sobre a
imagem está ligada ao modo de ver do sujeito, sendo que o meio sociocultural
afeta os modos de ver e interpretar uma imagem: “Lo que sabemos o lo que
creemosafecta al modo en que vemos las cosas.” (BERGER, 2000, p.5). O que se
tatua, desta forma, não é algo simplesmente atrelada à experiência individual,
pois este mesmo individualismo se insere num sistema social compartilhado,
cabendo então pensar nas imagens que se tatuam a partir de referenciais sociais
mais gerais. Os desenhos e símbolos que se tatuam, a partir de Berger (2000),
possuem uma iconografia que é afetada pela cultura e/ou meio que se vive, e não
apenas está atrelada a interpretação individual. Apesar de autores como Le
Breton (2004) e Pacheco (2006) abordarem de forma sucinta o valor da tatuagem
enquanto símbolo de grupos, suas análises ainda são limitadas. Não que as
abordagens estejam erradas, longe disso, mas seus trabalhos possuem outros
focos. Assim sendo, a princípio, há relativa carência de trabalhos que se
proponham a pensar a tatuagem em grupos. Ou seja, a tatuagem não apenas
como marca de um grupo (como dos bikers descritos por Le Breton), mas como
algo que em si pode caracterizar o grupo. Além disso, uma análise que prioriza
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tatuagens por grupos, ou tribos urbanas, pode pensar nas diversas interpretações,
reinterpretações e conotações que certos desenhos ganham no interior do
sistema simbólico dessas tribos. O que foi tratado aqui, a partir de Pacheco
(2006), apenas serve como exemplo que pode inspirar uma pesquisa mais
aprofundada, no caso da tribo urbana dos Headbangers, os “metaleiros”.
Outros possíveis recortes podem permear uma pesquisa que se oriente
pelo tema da tatuagem. O tatuador, o profissional central na realização desta
prática, tradicionalmente é tratado com pouca ênfase. Fonseca (2003) pensa o
tatuador enquanto um tradutor da “interioridade” do sujeito tatuado. Le Breton
(2004) e Sanders e Vail (2008) abordam o tatuador como o executor da tatuagem.
Mais uma vez, tem-se em vista estas abordagens como objetivadas em outras
perspectivas e recortes. Porém há uma lacuna no que tange ao tatuador,
tornando-se possível pensar nesta figura através de sua formação profissional,
interação com clientes e etc. Por fim, outro possível recorte a se pensar em
pesquisas futuras concerne na formação de um campo da tatuagem à nível de
mercado. Tomando-se como ponto de partida uma possível especialização de
tatuadores, ou seja, a formação de tatuadores que se destacam em certos estilos e
formas de se tatuar, tornando-se referências, cabe pensar n ideia de “circuitos”, a
partir de Magnani (2005) Magnani propõe este conceito, entre outros, como uma
possibilidade de análise das práticas sociais, situadas entre o individualismo e
outras análises de cunho macrossocial.. “Circuito” se define como um conceito
“que descreve o exercíciode uma prática ou a oferta de determinado serviço por
meio deestabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma
relação de contiguidade espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos
usuários habituais” (MAGNANI, 2005, p.179). Assim, abre-se a possibilidade de
pensar num possível “circuito” de tatuadores a partir da especialização e destaque
de cada um. Ou seja, o interessado em se tatuar, pode percorrer um circuito em
busca de certos especialistas em cada estilo de tatuagem. Enfim, o campo da
tatuagem é uma rica possibilidade para a Antropologia destacar diversos recortes
e análises multifacetadas.
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5- Sessão Antropologia Urbana
5.4 Praça da Estação de Juiz de Fora: passado e presente de um
espaço de circulação e interligação regional113
Simone da Costa Alvim2
Resumo: O artigo pretende investigar a Praça da Estação da cidade de Juiz de
Fora, a partir do contexto de sua criação, bem como as modificações que foi
sofrendo ao longo dos anos. Criada com o objetivo de incrementar a circulação de
pessoas e mercadorias na cidade do final do século XIX, no auge do período
cafeeiro, a Praça da Estação manteve este nome apesar da desativação do
transporte ferroviário na cidade, ocupando ainda hoje um papel de destaque na
vida urbana do centro da cidade.
Palavras-chave: Ferrovia. Praça da Estação. Terminal Rodoviário. Contexto
urbano.
Abstract: El artículo pretende investiga la Plaza La Estación de la ciudad de Juiz
de Fora, en el contexto de su creación, así como los cambios que había sufrido lo
largo de los años. Creado con el objetivo de aumentar la circulación de personas y
mercancías en la ciudad de finales del siglo XIX, la altura de la época del café, la
Plaza de la Estación mantiene su nombre a pesar de que la desactivación de
transporte ferroviario en la ciudad, pero sigue ocupando un papel destacado en la
vida centro urbano.
Palabras clave: ferrocarril, la Plaza de estación, Terminal de Autobuses, el
contexto urbano.
Introdução.
O objetivo deste trabalho é analisar a evolução da Praça da Estação da
cidade de Juiz de Fora, no contexto de sua construção como estação ferroviária
aos desafios atuais de sua modificação, com a retirada da última linha de trens e a
criação de um terminal rodoviário regional no local. Abrigando uma das maiores
concentrações de prédios históricos e a antiga estação de trens da cidade, a praça
foi tradicionalmente palco de grandes comícios e de inúmeras concentrações
113 113
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populares. Por ela transitam todos os dias centenas de juiz-foranos e também
pessoas provenientes de diversas cidades da região que chegam de ônibus á
cidade. Este estudo foi realizado com base, na observação participante,
entrevistas com algumas pessoas e o acesso as informações contidas em alguns
recortes de livros, jornais e artigos.
1. A chegada da ferrovia.
A Praça da Estação é um conjunto arquitetônico preservado pelo
Patrimônio Histórico Municipal, localizado na parte baixa da Rua Halfeld no
centro da cidade de Juiz de Fora. Compreende duas Estações Ferroviárias que
outrora funcionavam no mesmo local, a estação D. Pedro II e a estação da Estrada
de Ferro Leopoldina.
Criada por Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de
Mauá, em 1852, a primeira ferrovia do Brasil e da América do Sul, a Companhia de
Estrada de Ferro de Petrópolis, saia de Porto Estrela, no município de Magé e
seguia até Petrópolis. Em 1855, o Governo Imperial contratou empresário Edward
Price para construir a primeira seção da estrada de ferro que visava promover, a
partir do Município da Corte (a então cidade do Rio de Janeiro), uma completa
integração do território brasileiro sobre trilhos. Sob a direção de Cristiano
Benedicto Ottoni surgiu assim a Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro II.
O projeto inicial tinha o objetivo de integrar as principais províncias
brasileiras, sendo que a ferrovia partiria do Rio de Janeiro, subiria a Serra do Mar
e atravessaria o Vale do Paraíba, alcançando em seguida as províncias de Minas
Gerais e São Paulo. Com 47 km de extensão, entre duas estações a de Corte e a de
Queimados, a ferrovia foi inaugurada em 29 de março de 1858, pelo Imperador D.
Pedro II, acompanhado pela Imperatriz Thereza Cristina. O material rodante da
empresa era formado por dez locomotivas, oito carros de passageiros de primeira
classe, dezesseis de segundas, dez de terceira classe e cem vagões de diversos
tipos. A Estrada de Ferro D. Pedro II teve uma grande importância no
escoamento da produção de café, que era o principal produto de exportação do
país.
A Estrada de Ferro Leopoldina, por sua vez, surgiu no ano de 1871, quando
o Governo Imperial constituiu em Londres uma empresa com capital inglês e
brasileiro para a construção de uma ferrovia que ligasse Porto Novo a Santa Rita
de Meia Pataca, hoje em dia Cataguases. Através do projeto do engenheiro João
Gomes do Vale para os primeiros 38 km, a construção da Estrada de Ferro
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Leopoldina foi iniciada em 1873, inaugurando-se as três primeiras estações: São
José, Pântano e Volta Grande. Em 1877, o ramal de Leopoldina a Cataguases
chegava a 120 km de linha férrea. Nos anos subseqüentes a ferrovia conheceu
diversas crises financeiras, que culminaram com a transferência do seu controle
acionário para os credores britânicos. Para esse fim foi criada em Londres a The
Leopoldina Railway Company Ltd., que assumiu a operação da ferrovia a partir de
1898. Os novos titulares deram início à reestruturação e modernização da
operação, construindo novas linhas e adquirindo trinta e oito pequenas ferrovias
no centro e norte do Estado do Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do
Espírito Santo. A The Leopoldina Railway Company Ltd. voltou a enfrentar
dificuldades com o declínio da lavoura cafeeira na região atendida pelas suas
linhas, agravadas com as restrições impostas à época da Segunda Guerra Mundial.
Sem conseguir se recuperar ao término desta, o Governo Federal encampou-a no
início da década de 1950, dando-lhe o nome de Estada de Ferro Leopoldina,
subordinada ao departamento Nacional de Estradas de Ferro.
Juiz de Fora na Zona da Mata mineira era o ponto de encontro entre a
Estrada de Ferro Leopoldina e a Estrada de Ferro D. Pedro II. A estação da
Estrada de Ferro D. Pedro II ficava localizada nas propriedades do Sr. Mariano
Procópio, distante 3 km do centro. Sua construção era vista como ponto essencial
para atrair mais desenvolvimento, visto que o movimento de passageiros e cargas
no local traria um novo ar á economia.
Como a chegada da ferrovia a cultura cafeeira se expandiu, a cidade teve
uma grande melhoria na estrutura urbana e na prestação de serviço. O setor
industrial e comercial se desenvolvia, modificando todo aspecto urbano. O fluxo
populacional aumentava gradativamente, devido ao rápido desenvolvimento
urbano e industrial. Foi esta ferrovia responsável pelo desenvolvimento e
crescimento da cidade. O transporte era rápido e tanto pessoas, quanto cargas,
jornais e telégrafos eram transportados em cima dos trilhos.
No entorno da praça, notamos o imponente Hotel Renascença, sendo uma
das primeiras edificações da região com data de construção anterior 1883. Seu
formato em “U” era algo diferente para época. Em sua parte inferior, temos vários
pontos de comércio e nos andares que se prosseguem estão dispostos os quartos
do hotel com uma bela visão para a praça. Outro prédio de grande importância
no entorno é o da Associação Comercial que marcou a segunda fase de ocupação
do largo da praça. Há também na região o Príncipe Hotel, construído na década
de 20 e batizado na época de Hotel Central por seu primeiro proprietário e após
de Hotel Avenida. Recebia centenas de pessoas que desembarcavam na estação.
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Não tinha tanto glamour como o Hotel Renascença, mas por esse motivo abrigava
viajantes que vinham para trabalhar nas fábricas e pessoas que vinham fazer
compras no comércio do local. Outros importantes prédios do entorno são o
edifício da padaria Glória, prédio que se insere no ecletismo mais simplificado e o
edifício do cinema São Luiz que é uma construção com as características iniciais
do modernismo. A Praça João Penido foi neste período a região central de Juiz de
Fora, ponto de chegada e de partida dos viajantes, fato que podemos observar
pelo número de hotéis, assim como pontos comerciais. Contudo, com a
decadência do transporte ferroviário, ela foi perdendo o prestígio de sua
localização, frente à valorização de outros pontos centrais da cidade, mais
associados ao fluxo de carros. A praça e seu entorno foi assistindo ao processo de
decadência, associada ao fluxo de trabalhadores e habitantes de bairros
localizados no outro lado do rio Paraibuna, assim como pontos de ônibus que
ligam o centro de Juiz de Fora a regiões periféricas da cidade.
2. A Praça da Estação nos dias atuais.
A Praça passou por algumas transformações ao longo de sua história e a
região se modificou assim como a população que ali habita. Por ser um local onde
há grande fluxo de pessoas, sempre foi palco de grandes manifestações e eventos
políticos. Nos anos 80 foi palco principal dos comícios realizados na campanha
“Diretas Já”.
O presidente Getulio Vargas ficou hospedado em um hotel próximo a
praça “o Grande Hotel Renascença, famoso em todo o país pelo requinte e luxo,
tanto do seu interior quanto da sua fachada. O hotel hospedou diversas
personalidades em visita à Juiz de Fora, como Getúlio Vargas e Arthur Bernardes,
ambos Presidentes da República. ”. (FUNALFA, 2013, p.1)
Atualmente na estação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, encontra-se a
Sociedade de Belas Artes Antonio Parreiras. A sociedade foi criada em 1990 e é
um local onde a população da cidade pode visitar exposições de quadros,
desenhos, pinturas e esculturas.
O prédio da estação da Estrada de Ferro Leopoldina se tornou sede do
Núcleo Histórico Ferroviário de Juiz de Fora, inaugurado em 30 de setembro de
1985 pelo Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A. Engenheiro Osíris Stenghel
Guimarães. Em 2003 foi reformado e passou a dar lugar ao museu ferroviário que
narra a história e o desenvolvimento da ferrovia dentro da cidade, do estado e do
país. Em 28 de junho 2000, o local foi tombado pelo Patrimônio Municipal e em
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março de 2005 pelo Estado de Minas Gerais através de IEPHA, devido a sua
belíssima arquitetura e sua grande importância histórica.
No museu encontramos a história da ferrovia, locomotivas, sinos e
maquetes. Este é um lugar que oferece um convite para os amantes da ferrovia
voltarem ao passado sobre os trilhos, passado este que serviu de base para a
construção da história do Brasil e até hoje continua levando e transportando
histórias e riquezas sobre os trilhos.
Na região encontramos vários pontos de comércio de cunho popular, além
de vários locais de prestação de serviço. Há também um Terminal Rodoviário,
que presta serviço à população que circula entre Juiz de Fora e as pequenas
cidades vizinhas.
A praça tem uma importância fundamental na vida da população juizforana, dos visitantes e estudantes que ali chegam de ônibus e transitam por todo
dia. Com base na observação, pode-se concluir que circulam pela praça pessoas
das mais variadas classes sociais. Por concentrar esse número alto de pessoas,
diversos cidadãos das classes mais pobres e excluídas da sociedade, pedintes e
moradores de rua, estão ali todos os dias a fim de conseguir esmolas e ajuda. No
período noturno há também a presença de usuários de droga, travestis e garotas
de programa. Há também neste período do dia, estudantes que moram nas
cidades que fazem divisa com Juiz de Fora e que ficam no local para pegar o
ônibus de destino as suas residências.
2.1. O terminal alternativo.
O terminal de ônibus já esta no local há cerca de 20 anos. Um dos
motivos da criação deste terminal foi o fato de diversas reclamações oriundas dos
passageiros, principalmente de Matias Barbosa, que alegavam dificuldades no
trânsito entre a rodoviária e o centro da cidade. O local é conhecido
popularmente como Bateau Mouche ou Titanic em referência ao formato do
prédio em suas proximidades que abriga as lanchonetes e um pequeno grupo de
lojas de variedades que servem os usuários deste terminal
Hoje no terminal da praça circulam diariamente 26 linhas de ônibus, com
22 empresas que atendem diversos destinos dentro e fora do Estado. Segundo
alguns comerciantes locais, passam por ali por dia cerca de 4 mil pessoas. O
terminal tem um público diversificado, pois vem se transformando não somente
em um ponto de embarque e desembarque de passageiros, mas também um
ponto de encontro entre as pessoas.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

250

Atendendo em grande parte aos deslocamentos pendulares entre Juiz de
Fora e cidades vizinhas este terminal é freqüentado por grande número de
estudantes que chegam à cidade todos os dias a caminho das faculdades, escolas
particulares e cursos técnicos oferecidos. Ali desembarcam também dezenas de
pessoas em busca de atendimento médico, trabalhadores que vem para a cidade
exercer algumas profissões, sendo atraídos pelo grande mercado promissor.
(JFMINAS, 2013, p.1)
Juiz de Fora está entre as melhores cidades brasileiras com condições de
investimentos do país. Essas pessoas movimentam o mercado e a economia não
só na região da praça, mas como um todo na cidade. Além dos motivos acima
citados, temos também muitas pessoas que chegam à cidade para fazer apenas
compras. Elas vêm em busca de roupas, equipamentos eletrodomésticos e
eletroeletrônicos e também da variedade de comércio da cidade. Para elas,
mesmo quando embutimos o custo da passagem no valor dos produtos, ainda
acaba saindo mais barato e mais vantajoso vir até aqui.
Devido ao alto fluxo e rotatividade de pessoas é de se esperar que se
encontrem ali diversos problemas. Entre os mais relevantes observados são a falta
de estrutura do terminal, não possuindo assentos adequados e banheiros para uso
público. Outro problema relatado pelos lojistas é o excessivo número de pedintes
e moradores de rua que transitam e residem por ali. Eles pedem comida e
dinheiro e acabam por falta de opção, e algumas vezes por retaliação ao um
pedido negado de ajuda, fazendo suas necessidades fisiológicas na porta destes
estabelecimentos, causando um grande incomodo a quem trabalha e transita por
ali.
Os mendigos fazem parte da composição do terminal, eles estão no local
todos os dias para pedir dinheiro aos passageiros, para comprar alimentos e
drogas. Alguns são figuras marcadas como um travesti magro, com cabelos curtos
e olhos verdes claros, que sempre aborda as pessoas da seguinte forma:
“Oi amiga tudo bem? Nossa como que você está bonita! Ah, aqui estou
pedindo a ajuda de vocês para a passagem de ônibus, porque eu vim de outra cidade
e estou sem grana pra voltar”.
Outra que está sempre ali é uma mulher negra de cabelos curtos, estilo
masculino de voz grossa, com seu palavreado que não muda nunca. Quando
aborda as pessoas, fala da seguinte forma:
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“Boa Tarde”! Boa Tarde! Acho que é educado dar, boa Tarde! Não custa nada
ajudar, venho pedir uma ajuda não é vergonha pedir e sim roubar, venho pedir uma
ajudar para comprar um café, pois hoje não almocei e você pode me ajudar que
Deus lhe pague! Muito obrigado e uma boa viagem.
Tanto na Praça da Estação como neste terminal encontramos também um
grande número de vendedores ambulantes que estão ali tentando sobreviver às
adversidades da vida, vendendo e trabalhando todos os dias, do nascer ao por do
sol, produtos como picolés, água de coco, churrascos, meias (na parte da manhã
07:00h), verduras (depois da 18:00h), sombrinhas e pipocas. Dentre tantos
vendedores, encontramos Pablo, que comercializa balas de goma, amendoins
torrados e paçoca. Usa de seu jeito carismático e dizendo “três paçocas por um
real”, “três balas de gomos por um real” e “um amendoim por um real”, vai
conseguindo alguns trocados dos cidadãos que passam por ali.
Com espaço reduzido para o grande número de viajantes, assim como a
inexistência de guichês – as passagens são adquiridas dentro do próprio ônibus
no momento de embarque – grandes filas são formadas nos passeios para
aguardar e entrar nos ônibus e geralmente se configura como espaços de conflitos
e tensões em potencial. Sempre que aparece alguém para furar a fila, forma-se um
bate boca com os outros passageiros que acabam ficando indignados, pois estão
em pé por um determinado tempo para garantir uma poltrona para viajar. Entre
ficar em pé na fila ou resignar-se a viajar em pé ou em assentos mais ao fundo,
alguns passageiros lançam mão de estratégias para garantir o acesso aos melhores
lugares no ônibus, marcando seu lugar na fila com objetos, enquanto aguardam
sentadas. Para isso colocam no chão desde perfumes, a arranjos de flores,
mochilas, sacolas de compras de mercados, dentre outras coisas.
2.2. Juiz de Fora como pólo regional.
As regiões no entorno da cidade de Juiz de Fora são extremamente
dependentes de sua estrutura regional. Neste sentido, os setores que mais
influenciam na vinda de pessoas da região para a cidade são: o industrial, o
comercial, o agrícola, o de desenvolvimento social e urbano e a educação e saúde.
No terminal desembarcam dezenas de pessoas em busca de atendimento médico
nas mais diversas áreas, sendo estes oriundos de cidades menores da região que
não dispõem de muitas especialidades médicas e que só são encontradas em Juiz
de Fora. Um grande número de trabalhadores também vem para a cidade exercer
algumas profissões, sendo atraídos pelo grande mercado promissor que
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proporciona salários e benefícios mais atrativos dos que os encontrados em suas
cidades natais.
Juiz de Fora está entre as 100 cidades do Brasil com as melhores condições
para investimentos, localizado entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo
em posição estratégica para os mercados consumidores do país, segundo o site
JFMINAS, 2013. A Zona da Mata sempre teve um grande fluxo migratório devido a
seu alto desenvolvimento tecnológico. Quando as pessoas saem de suas casas e
vão à busca de melhores condições de vida, educação e saúde. O crescimento
econômico de uma determinada região deve-se ao nível de renda e de emprego, á
composição produtiva da região, que deve ter setores mais dinâmicos fazem a
região crescer e gerar empregos. A cidade Juiz de Fora oferece tudo isso para a
sua população e os seus migrantes. Ela é um importante centro regional e por
isso a cidade ganha grande mão de obra vinda do campo, causando redução na
população das cidades do entorno devido ao processo migratório.
A Cidade de Juiz de Fora atrai muitos consumidores de fora e estes acabam
fazendo com que no comércio local circulem cifras milionárias. O comércio é
muito forte dentro da cidade e vem se destacado pela a sua grande diversidade e
variedade. O fluxo de alunos na Universidade Federal de Juiz de Fora, contribui
em parte para esse comércio. São mais de 18.000 mil alunos que residem ou
passam pela cidade diariamente. Cerca de 70 municípios da Zona da Mata e Rio
de Janeiro são consumidores locais e chegam a andar mais de cem quilômetros
para comprar. As pessoas são atraídas pela variedade de produtos e buscam
preços mais baixos. O Sindicato do Comércio (Sindicomércio) relata que os
clientes oriundos de outras cidades respondem por 30% do faturamento do
comércio local, principalmente nas festas de fim de ano.
O Independência Shopping é o maior Shopping da cidade e atrai mais de 5
milhões de pessoas por ano. No período natalino, chega a atrair um tráfego de
850 mil veículos. A sua estrutura é composta por 180 lojas em funcionamento, 30
lojas de alimentação, 1.500 vagas de estacionamento e dois mil funcionários. O
Independência possui cinco lojas âncoras e seis megalojas, além de cinco salas de
cinema. O local é um lugar de entretenimento, lazer e comércio. A perspectiva
financeira é positiva, mesmo com o cenário econômico em crise, á procura
continua em alta. As pessoas que freqüentam o local nos finais de semana, em sua
maioria não moram na cidade. São de cidades localizadas em torno da região em
um raio de até 130 quilômetros de Juiz de Fora. Os dados do shopping mostram
que os principais frequentadores regionais são de Barbacena, Ubá, Três Rios e
Petrópolis.
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A diversidade e a variedade de comércio local é o principal atrativo de
público em potencial que chega a um milhão de pessoas, tanto de origem mineira
quanto fluminense. O centro comercial de Juiz de Fora reúne três mil
estabelecimentos em sete ruas interligadas, que favorece o consumo e a prestação
de serviços em bares e restaurantes.
Durante o mês de dezembro de 2012, com a manutenção das aulas da
Universidade Federal de Juiz de Fora, houve um aumento na atração deste
público (estudantes), devido à permanência dos alunos de fora e a chegada de
seus pais e parentes para fazer compras aqui, segundo o presidente da CDL
Vandir Domingos da Silva. "As ruas estão cheias, e as pessoas, com sacolas nas
mãos. As lojas estão movimentadas e o clima está ajudando." (TRIBUNA DE
MINAS, 2013, p.1). Para o presidente a maioria dos visitantes é da Zona da Mata,
mas é crescente o número de clientes do Rio. "Estas pessoas têm que vir a Juiz de
Fora resolver alguma coisa e acabam comprando, quando não chegam
exclusivamente para este fim. ” (TRIBUNA DE MINAS, 2013, p.1).
Segunda o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de
Juiz de Fora, Lourival Batista de Oliveira Júnior, os horários de funcionamento
nos fins de semana, deve ser determinado pelos sindicatos envolvidos. Para
Batista, Juiz de Fora possui boa infraestrutura em comércio e serviços para o
modelo de 500 mil habitantes e competência de atender seus consumidores. "É
preciso atentar para algumas medidas, como qualidade dos serviços,
principalmente no caminho do treinamento dos colaboradores pela classe
empresarial e na formação de capital humano pelo setor público." (TRIBUNA DE
MINAS, 2013, p.1).
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(TRIBUNA DE MINAS, 2013, p.1)
3.3. A praça e a vida da cidade.
Para entender a praça é preciso compreender seu papel na cidade,
iniciamos, então, com algumas definições. Para Rigotti, (1965, apud DE ANGELIS
et al, 2005, p. 2) “as praças são locais onde as pessoas se reúnem para fins
comerciais, políticos, sociais ou religiosos, ou ainda, onde se desenvolvem
atividades entretenimento. ” Lamas, por sua vez, destaca que “a praça é o lugar
intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais,
de manifestações da vida urbana e comunitária e conseqüentemente, de funções
estruturantes e arquiteturas significativas (LAMAS apud DE ANGELIS, 2005, p.2)
”. Assim podemos entender a importância da praça para a vida da população,
sendo que este lugar se torna um dos principais locais de encontro, local de bate
papo e reencontro, troca de experiências, lazer, meditação, de trocas de palavras e
mercadorias. A Praça da Estação torna-se um lugar de encontro entre os
passageiros de uma cidade e outra, que batem papo, se reencontram e acabam
trocando experiências vividas.
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A cidade se transforma em uma concentração de atividades e instituições,
como atividades industriais, comerciais, financeiras, administrativas, de
transporte e comunicação, de equipamentos culturais e recreativos, de
instituições culturais, de saúde, educacionais, religiosas, de pesquisa e de
organizações profissionais. Quanto maior a região, mais freqüente vai ser a
extensão dessas atividades e instituições. Compreender a cidade sob esta
perspectiva implica em considerá-la como um universo menos previsível e
padronizado do que o ambiente de uma pequena comunidade. É neste sentido
que L.Wirth (1987, p.96) define a cidade como “um núcleo relativamente grande,
denso e permanente de indivíduos socialmente heterogêneos”, chamando a atenção
do leitor para o fato de que “Quanto mais densamente habitada, quanto mais
heterogênea for a comunidade, tanto mais acentuada serão as características
associadas ao urbanismo” (op.cit.p.97).
A coexistência de um grupo heterogêneo de moradores, com diferentes
tradições define a cidade como cenário de convivência e de trocas marcado pela
diversidade. A organização do território urbano associado à complexa divisão do
trabalho resulta em formas de interação específicas, marcadas tanto pelo
anonimato e pela convivência com estranhos, quanto pela capacidade destes
habitantes em criar e recriar ambientes de trocas e interações: Wirth (1987, p.97)
chama a atenção para o fato de que a cidade não somente se configura como
espaço de habitação, como também é capaz de produzir relações sociais
moldando um estilo de vida.
Assim podemos compreender o papel das praças, e em particular da Praça
da Estação, neste cenário urbano como espaço de encontro, de confluência e de
trânsito que permite que as pessoas se encontrem que vejam e sejam vistas. Como
espaço público a Praça da Estação atua como espaço democrático, no sentido de
que está aberta a todos. Por outro lado, ela testemunha o fato de que as trocas, e
os contatos são fundamentais para a sobrevivência da cidade, uma cidade não se
definiria como tal se se mantivesse isolada. Tanto no passado, ao abrigar a
Estação Ferroviária, como no presente, com o Terminal Rodoviário alternativo,
podemos destacar o papel da Praça da Estação como espaço de interligação entre
Juiz de Fora e outras localidades.
Considerações finais
A paisagem é transformada e sofre mudanças com o passar do tempo, as
praças ganham novas caras e tem outros significados para a população.
Antigamente a Praça da Estação servia de ponto para embarque e desembarque
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de pessoas e cargas. Hoje ela é um terminal de ônibus referencial da cidade e é
composta por duas estações. Em um dos prédios se localiza o Museu Ferroviário,
um dos núcleos histórico da cidade e no outro prédio está a localizado a
Associação de Belas Artes.
Na praça encontram-se diversas formas de comércio e o seu público é
caracterizado por viajantes, estudantes, comerciantes e moradores de rua.
Demonstra em seu caráter a segregação no mundo urbano, tornando-se um local
perigoso, principalmente na parte da noite, com forte presença de usuários de
drogas e profissionais do sexo.
Para Wirth (1987, p.96), a cidade se define como um modo de vida entre
diferentes seres com diversas necessidades. Pois se a cidade se define como uma
concentração de atividades e instituições, quanto maior a cidade, maior a
presença dessas atividades e instituições, ou seja, maior a presença do urbanismo
como um modo de vida. Como “núcleo relativamente grande, denso e
permanente de indivíduos socialmente heterogêneos”, ela é palco de forças
contraditórias. Esta heterogeneidade de origens e tradições, assim como a
diversificada inserção de sua população nas atividades produtivas pode ser
identificada pelas formas de diferenciação do espaço urbano, assim como pelos
modos de seu uso. O espaço da cidade é assim vivido por seus habitantes não em
sua forma total, mas através da ocupação de espaços específicos e na definição de
itinerários dentro do território urbano. Assim a história da Praça da Estação
revela-nos momentos específicos da história da cidade de Juiz de Fora e sua
configuração econômica e espacial. Da cidade de expressiva importância
econômica no princípio do século XX, atuando como pólo de confluência de
comércio, temos o registro dos monumentos arquitetônicos, assim como a
própria Estação Ferroviária. Da cidade contemporânea, numa sociedade que se
decidiu pelo transporte rodoviário, temos a Praça da Estação, local de trânsito e
ocupação de setores populares, do comércio ambulante e das populações
marginalizadas. Permanece, contudo, a posição de Juiz de Fora como pólo
regional, atraindo grande fluxos de habitantes das pequenas cidades da região,
que poderiam passar despercebidos não fosse o movimento neste terminal
rodoviário.
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6- Sessão Patrimônio
6.1 Convento de Santo Antônio do Paraguaçu: Uma luta histórica e
conflitos atuais com vista a um patrimônio cultural
Elielba Nascimento Reis[1]
Izabelli Santos da Conceição[2]
Resumo: O objetivo desde trabalho é apresentar como os moradores da
comunidade de São Francisco do Paraguaçu cuidam do monumento histórico a
partir das condições externas e acessíveis deste e como eles compreendem este
patrimônio em termos de valores culturais como processo de pertencimento.
O convento que teve início de sua construção em 1658 e concluída em 1686,
situada na comunidade de São Francisco do Paraguaçu, zona rural de Cachoeira,
Recôncavo da Bahia, traz uma história de muita mazela, sofrimento e ao mesmo
tempo é um monumento admirável pelo o conjunto arquitetônico e pela arte
barroca, apesar da igreja e o convento estarem em ruinas.
O monumento histórico é tombado pelo o IPHAN, desde 1941, já foram feitas
algumas reformas no interior do convento, uma das alas restauradas pelo o
IPHAN em 2004 foram o cemitério e a parte do altar dentro da igreja entre
outros. Enfim, a partir do início e conclusão da construção do Convento Santo
Antônio do Paraguaçu, pode-se observar como este monumento remonta a
origem da comunidade através do trabalho árduo de escravos africanos. Esses
fatores agregados levam a compreender a relação que existe entre a comunidade
e o convento a partir de uma análise social de formação populacional que se dá
basicamente pela fuga de escravos que constitui quilombolas na região.
Nesse sentido, é possível perceber que o valor simbólico daquela estrutura para
muitos representa um período de luta, assim como dialoga com Leite (2000) traz
um símbolo de resistência negra, que constitui uma noção coletiva com vista à
organização política efetivada através da luta por reconhecimento de direitos,
respeito e dignidade do povo quilombola.
114

Palavras-Chave: Educação Patrimonial. Quilombo. cultura.
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Introdução
Com o objetivo de identificar
o grau de conhecimento que os moradores da
comunidade têm sobre a história do convento Santo Antônio do Paraguaçu,
incluso também a luta quilombola e como eles fazem uso desse patrimônio. Foi
aplicado um questionário para a população que reside na comunidade gerando
um diálogo para que os moradores se aproprie de um bem que é deles e assim
educar o indivíduo para poder ter a consciência de valorizar e preserva segundo
Horta, Grunberg e Moteiro (1999, p 6).
“O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu
patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável
desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e
cidadania.
A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que
está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e
comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e
plural. ”
Contudo mostraremos no decorrer desse artigo um pequeno gráfico de como os
moradores cuidam do monumento histórico a partir das condições externas e
acessíveis deste e como eles compreendem este patrimônio em termos de valores
culturais como processo de pertencimento já que a formação populacional que se
dar basicamente pela fuga de escravos que constitui quilombolas na região.
A História do Convento
O convento Santo Antônio do Paraguaçu, pertenceu a ordem dos Frades Menores
(O.F.M), hoje as ruinas e a igreja está sobre a administração da Arquidiocese de
Salvador, convento este que tem seu imóvel tombado em 1941 pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).115
116As

terras foram doadas por Padre Pedro Garcia de Araújo, era filho de Pedro
Garcia, senhor de engenho. Sua fundação é datada em 1649, mais a sua primeira
pedra lançada foi depois de 9 anos em 1658-1686 na presença do guardião Frei
115

O noviciado do Paraguaçu estava primeiramente numa relação de dependência com o convento do
Salvador, onde ficava a sede do governo provincial. (FRAGOSO, pg 27,2004).
116
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Ângelo Nascimento, a construção do convento durou 28 anos, feita por mãos de
obras escravas, foi o primeiro a ser estabelecido no Brasil após a independência
da custódia religiosa de Lisboa.
O que motivaram aos superiores fundar uma casa de Noviciado em Paraguaçu, foi
devido todo o impacto causado no período da ocupação Holandesa, para assim
poder tenta reerguer a vida da Custódia que sofreu quase vinte anos decorrentes
dessa ocupação, os responsáveis da construção foi o Pr. Custódio Fr. João Batista,
Fr. Antônio de Santa Clara, Fr. Pacífico de Jesus e Fr. Jorge, irmão Leigo.
Neste convento funcionou a casa do noviciado, onde os jovens eram admitidos
para se tornarem futuros sacerdotes, passou por lá figuras ilustre como Frei
Antônio de Santa Maria Jaboatão, um grande historiador, cronista brasileiro,
orador e poeta da época e autor do livro “Novo Orbe Seráfico Brasílico”, um
registro da história dos franciscanos no Brasil.
117Funcionou

por 43 anos o hospital N° Senhora de Belém na qual atendeu a
população no período da epidemia da febre amarela, chamada peste da bicha, em
1729 o hospital foi transferido para a cidade de Cachoeira denominando um novo
nome Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, São João de Deus, onde prevalece
até hoje. O convento teve a sua decadência total no ano de 1920, a última reforma
feita pelo Hphan foi em 2004, as alas restauradas pelo o órgão foi o cemitério,
sacristia, o altar da igreja entre outros, mais que ainda necessita de outras
restaurações imediatas.
Relação do Convento e a Luta Quilombola
No período da construção do convento existiu fuga dos negros, devido ao
trabalho cansativo e árduo foi então que diante desse desespero de fugir eles
procuravam lugares de mata fechada para se proteger, dessa forma que se
constituem a região do Boqueirão, Alamão e do Caibongo velho, locais
estratégico devido a facilidade da água, depois voltaram com o fim da escravidão
e formaram a comunidade com sua cultura negra.
“O pedido partiu dos “moradores da freguesia” de Cachoeira”, sendo oferecido o terreno pelo Pe. Pedro
Garcia. Aliás, fez ele a oferta de dois terrenos: um junto ás margens do rio Pontal, e outro no lugar onde
se fez a construção definitiva. (FRAGOSO,pg 31, 2004).
RTID, Comunidade Quilombola de São Francisco do Paraguaçu, relatório Antropológico.
“Pe. Pedro Garcia de Araújo, muito rico, foi ordenado padre já em idade avançada, era filho de Pedro
Garcia, senhor de quatro engenho (FRAGOSO,2004) e de Maria de Araújo, viúva do capitão-Mor em
Angola Baltazar de Aragão, também proprietário de um Engenho no Paraguaçu, conhecido pelo rigor
com que tratava seus escravos, era chamado de Bângala, alcunha recebido por ter sido demasiadamente
cruel com os escravos”.(pg22).
117
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“Os pobres dos negros para não morrer se disgramavam nas
matas, mata bem fechada. Quando era a boquinha da noite,
vinha as escondidas para o mangue para se fazer valer dos
caranguejinhos, fazia todo esforço para pegar e não morrer de
fome” (Dona Maria).

São com esses relatos que o convento se torna um símbolo de resistência negra,
pois ela é a afirmação da identidade negra quilombola na comunidade de São
Francisco do Paraguaçu.
“Nós não tinha voz, botaram os escravos para fazer perversidade
que nem animal aguentava. Muitas pessoas passaram, muitas se
arrumavam no meio do mato, se esconderam para não morrer”.
(Altino da Cruz).
118Enfim

a história da construção aponta para a formação da comunidade com
uma cultura tradicional, para fortalecer a luta no sentido de conseguir a titulação
enquanto comunidade quilombola, em 19 de agosto de 2005 é fundada a
associação dos Remanescente do Quilombo São Francisco do Paraguaçu,
(Boqueirão).
Análise da pesquisa em campo
A experiência no projeto ensino de história e educação patrimonial, fez com que
criássemos esse contato direto com questões referente a educação patrimonial na
comunidade remanescente de quilombo. Foi então que a partir do resultado
percentual da pesquisa, percebe-se que das 200 pessoas entrevistadas 41%
possuem formação escolar a nível Médio.
Esse percentual baixa quando a questão são os estudos sobre Educação
Patrimonial e Quilombo nas escolas. Apenas 7,5% afirmam ter tido aula de
Falecido em 18 de Dezembro, Sr° Altino da Cruz – Liderança Quilombola, após ser informado de que
estava, novamente, ameaçado de expulsão da casa em que viveu por 60 anos.
Falecida em 29 de Dezembro, Sr° D. Maria Das Dores- Liderança Quilombola, abatida e desgastada pelo
processo de criminalização, D. Maria faleceu após ser intimada para depor na delegacia de Santo Amaro.
“A região do Recôncavo da Baiano foi ocupada por escravos que trabalharam nos canaviais plantados
desde o século XVI e na construção do convento de Santo Antônio, concluído no final do século XVII,
em cujo interior está enterrado uma família de portugueses, senhores das usinas de cana Cotinga e do
Engenho da Peninha. A área onde foi construído o convento corresponde a duas sesmarias de terra e foi
doada aos padres franciscanos pela família proprietária do engenho. Durante a construção do convento,
muitos negros fugiam e se refugiaram na mata, iniciando o processo de formação do quilombo”.
São Francisco do Paraguaçu, cronologia dos fatos.
118
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Educação Patrimonial e 21,5% afirmam que a temática do Quilombo foi abordada
em sala de aula. Nesse sentido, podemos analisar, a partir das condições externas
do convento (ações de depreciação da estrutura física), que uma disciplina
voltada para Educação Patrimonial e Quilombo contribuirão em termos de
valores culturais no processo de pertencimento pois, quanto mais se reconhece,
mais se cuida. Assim, observa-se que a escola também tem o seu papel na
preservação do patrimônio cultural, bem como na formação de cidadania.
Infelizmente sem essa educação Patrimonial, percebe-se as rasuras contidas nas
paredes externas do convento tornaram-se uma prática corriqueira, tendo em
vista que tanto moradores quanto visitante registram seu nome nas paredes,
deixando uma simbologia.
Percepção sobre o Convento
No que tange a relação do convento com origem da comunidade, percebe-se que
o conhecimento sobre o convento e a formação populacional da comunidade é
passado de geração em geração, considerando que a maior porcentagem na
pesquisa que realizamos é basicamente para pai (25%) e avó (23,5%). E mais:
100% dos entrevistados identificam a mão de obra escrava como responsável pela
formação da construção do convento e a comunidade quilombola.
No que se refere a definição do monumento a partir das categorias: Patrimônio
cultural e turístico, 55,5% consideram todas as opções. Assim como também, no
que tange a depredação do convento, 41% representa basicamente as pessoas que
o tem nível médio, reconhecendo que a responsabilidade pelo atual estado do
monumento é de responsabilidade do Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), mas que, os 31,5%, apesar de possuir apenas o ensino
fundamental, reconhecem que, a falta de uma política de educação patrimonial é
dos principais motivos da depredação por parte dos moradores.
Neste, sentido pode-se analisar a importância da escola como facilitadora de
cidadania voltada para noção de pertencimento de um bem cultural, e a
preservação deste. Bem como, o saber passado por geração tem a sua importância
no processo de conhecimento histórico-social de uma comunidade quilombola,
assim como afirma (PELEGRINE, 2011, pg 78), “Se as entidades culturais podem
ser reavivadas por meio da preservação do patrimônio de distintas etnias,
comunidades ou grupos, a educação patrimonial pode contribuir para fomentar a
consciência do valor cultural e simbólico dos mais variados bens”.
Tabela do questionário aplicado
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Válido

Masculino
Feminino
Total

Sexo dos entrevistados
Frequência Porcentual Porcentagem
válida
100
50,0
50,0
100
50,0
50,0
200
100,0
100,0

Frequência

Válido

Válido

IDADE
Porcentual

15-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-80

56
60
49
22
11
2

28,0
30,0
24,5
11,0
5,5
1,0

Porcentagem
válida
28,0
30,0
24,5
11,0
5,5
1,0

Total

200

100,0

100,0

sim

MORASFP
Frequência Porcentual Porcentagem
válida
200
100,0
100,0

Porcentagem
acumulativa
50,0
100,0

Porcentagem
acumulativa
28,0
58,0
82,5
93,5
99,0
100,0

Porcentagem
acumulativa
100,0

DIS.QUILOMBO
Frequência

Válido

Sim
Não
Total

43
157
200

Porcentual
21,5
78,5
100,0

Porcentagem
válida
21,5
78,5
100,0

Porcentagem
acumulativa
21,5
100,0

CONHEC.HISTÓRIA.SFP
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Frequência

Válido

Sim
Não
Total

167
33
200

Frequência

Válido

Sim
Não
Total

Sim
Válido

Não
Total

127
73
200

Porcentual
83,5
16,5
100,0

Porcentagem
válida
83,5
16,5
100,0

TOMBADO
Porcentual Porcentagem
válida
63,5
36,5
100,0

63,5
36,5
100,0

27,5
100,0

27,5
100,0

RECONHEC.INDENTIFICAÇ
Frequência Porcentual

Válido

Porcentagem
acumulativa

QUILOMBOLA
Frequência Porcentual Porcentagem
válida
145
72,5
72,5
55
200

Patrimônio
Histórico
Patrimônio cultural
Patrimônio turístico
Todas as opções
Total

111

55,5

8
12
69
200

4,0
6,0
34,5
100,0

Porcentagem
acumulativa
83,5
100,0

63,5
100,0

Porcentagem
acumulativa
72,5
100,0

Porcentagem
válida

Porcenta
gem
acumula
tiva
55,5
55,5

4,0
6,0
34,5
100,0

59,5
65,5
100,0
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CONSTRUÇÃO.CONV
Frequência Porcentual
Válido

Mão de obra escrava

200

Porcentagem
válida
100,0

100,0

Porcentagem
acumulativa
100,0

CONDIÇÕES.EXTERNAS.RESP
Frequênci Porcentua Porcentagem
a
l
válida
V
Abandono do IPHAN
áFalta de uma política de educação
lpatrimonial
i
Os moradores
d
oTotal

Porcentagem
acumulativa

82

41,0

41,0

41,0

63

31,5

31,5

72,5

55

27,5

27,5

100,0

200

100,0

100,0

Considerações Finais
O programa ensino de história e educação patrimonial, foi que nos motivou a
trabalhar com essa pesquisa sobre a educação patrimonial, Quilombo e a cultura,
escolhendo a comunidade de São Francisco do Paraguaçu, zona rural de
Cachoeira, pesquisa essa que se encontra em andamento, mais que em nossa
observação ao aplicar os questionários, foi notório que a população não tem
conhecimento da história do Convento, mais eles identificam de que ali foi feito
pelo os antepassados deles (mão de obra escrava), que nesse patrimônio muitos
escravos foram prisioneiro, morto e torturados e que a população se reconhece
como quilombola.
O maior saber dessa população é pelo os antigos, eles que possuem grandes
histórias, na qual relata sobre toda luta que passaram e que passa. O convento é
visitado por turistas do mundo todo. Um marco histórico de um povo que sofreu
contra a escravidão temos um grande símbolo que são os Quilombos dos
Palmares.
A nossa experiência em campo percebemos que muitos não têm formação
escolar, e que não existe nenhum projeto voltado sobre educação patrimonial
nessa comunidade, muitos dos entrevistados solicitaram que tivesse oficinas
sobre esses assuntos ou projetos, para que eles possam assim se apropriar de
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forma legitimada de um bem que é deles. Pois, se a parti do momento que o
governo tem o interesse de preservar bens culturais, imateriais e divulgar, é
preciso pensar em educar a população dando um início a “construção dos ethos
cultural e de sua cidadania”. (PELEGRINE, 2006: p. 116-117).
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6- Sessão Patrimônio
6.2 Narrativas em Perspectiva: Um olhar antropológico da
contação de Lendas em Sabará/MG119
Marlon Marcelo120
Resumo: O respectivo trabalho tem como objetivo analisar o papel da contação e
transmissão das lendas e causos na elaboração da memória de locais do
munícipio de Sabará, em Minas Gerais. A pesquisa conta com entrevistas
semiestruturadas, etnografia e análise de documentos. A investigação em questão
explora as narrativas orais, estas atualmente transcritas, como constructos
pessoais e coletivos que atuam na percepção da espacialidade patrimonial do
centro histórico da cidade.
Palavras-chave: Memória. Tradição. Narrativa. Contos Populares. Mentalidades.
Introdução
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento com narradores
de lendas e causos de Sabará/MG que pretende explorar o universo da produção
narrativa e sua dimensão entre os narradores e habitantes do centro histórico do
munícipio. Como pesquisador e natural de um distrito mais recente e distante da
região pesquisada meu interesse pelo tema foi surgindo a partir dos contatos que
tive com as pessoas mais velhas da cidade. Elas aos poucos foram desvelando
outras percepções das edificações erguidas no centro histórico além daquela
historicamente conhecida. Nesse texto pretende-se discutir o papel da contação e
transmissão dessas histórias na elaboração da memória de três locais da cidade.
Os locais escolhidos são cenários de algumas lendas contadas tornando os lugares
referenciais na orientação histórico, sócio e espacial dos moradores.
A narrativa como um ofício artístico e manual praticado pelos indivíduos
conforma um espaço próprio de comunicação e expressão. O ato de narrar é por
si uma troca de experiências e também significação de vivências, espaços e seres.
Produto da interação entre narrador e ouvinte a narrativa recorre às experiências
que passam de pessoa a pessoa para assim serem compartilhadas e moldadas na
relação. O narrador ao contar uma história relata experiências próprias, de outras
pessoas e incorpora também as de seus ouvintes.
119
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A narrativa é dessa forma um processo que envolve diversas subjetividades
que no decorrer da contação se interpelam e se confundem. Despreocupada com
a “pureza em si” ela constrói pertencimentos e singularidades. A narrativa
mergulha no narrador para posteriormente se retirar dele transformando-o em
uma parte constituinte do processo de narrar (BEIJAMIM, 1989). Essa abertura
dialógica entre narrador, narrativa e ouvinte permite que surja no ato de contar
outros ritmos e direções conformando uma dinâmica interacional própria da
transmissão.
Ao contar um causo o narrador toma para si o ofício do oleiro na argila que a
partir das suas mãos molda a narrativa e faz dela uma obra que expressa
pensamento, crença e moral. Walter Beijamim (1989) aponta para o caráter
utilitário da narrativa, isto é, uma dimensão de ensinamento moral ou de norma
de vida. Ela tem como especialidade a produção de significado. Como produto de
relações, as narrativas produzem singularidades que se ordenam por meio de
imagens, eixos vivenciais, módulos de significação e palavras que instauram
sentido (FERREIRA; GROSSI, 2004). As histórias se tornam respostas para
experiências cotidianas do espaço e do tempo relatando um modo de ser e estar
no mundo. Os conteúdos das narrativas expressam trajetórias individuais e
coletivas convivendo juntas nas percepções de quem ouve ou conta os causos.
Não é somente narrar por narrar, mas a abertura de possibilidades de conhecer
uma subjetividade em meio a pluralidades existentes em seu tempo. Elas
mobilizam uma existência própria dos sujeitos (FERREIRA; GROSSI, 2004).
Narrar uma lenda ou causo é de certa maneira se colocar no mundo, é registrar
por meio das narrativas suas crenças, vivencias e saberes.
Além disso, as narrativas são figuras das subjetividades envolvidas no ato da
narração. Elas são meios pelos quais a subjetividade se faz e se recria. Através dos
relatos orais pode se perceber muitas expressões dos indivíduos envolvidos no
fenômeno da narrativa, pois:
“Há uma polissemia de sentidos que o documento oral engendra:
expressões faciais, gestos, timbre e tonalidade de voz, formas de
respiração, regularidade das pausas etc.” (FERREIRA; GROSSI,
2004, p. 46).

A narrativa é consequência se constrói, se produz no encontro. Narrar e
ouvir envolve subjetividades que articulam emoções, imaginários, sentimentos e
também identidades. A estória se torna espontânea e permanece no meio social
como elemento construtor da percepção. Elas interligam o passado e o presente
em um mesmo processo social. As estórias são emaranhados de vozes, que se
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intercruzam em constelações de imagens, tramas existenciais, experiências do
vivido e do relatado constituindo-se como portadoras de memórias (FERREIRA;
GROSSI, 2004, p.42).
A memória é um trabalho dotado de um caráter fluído e mutável, baseado na
construção e reconstrução do vivido (MENEZES, 1992). Ela contempla o
dinamismo social que as narrativas se encontram. Como resultado de
contingências do presente, a memória está permeada de questões, pensamentos,
imaginários e crenças da atualidade. Ela é um recurso que faz referência ao
passado, porém se constrói com elementos do presente. Em seu funcionamento
se caracteriza pela lembrança e pelo esquecimento, onde ambos são necessários
para sua constituição (MENEZES, 1992). Com outras palavras a memória recorre
ao passado para conferir sentido ao presente. Dessa forma: “É quando se faz apelo
à memória, ‘princípio de unidade e de continuidade, ponte que assegura o
vínculo entre o sujeito e suas experiências’”(Mitre, 2001, p. 2 apud Ferreira &
Grossi, 2004).
Segundo o sociólogo francês Michael Pollack (1992) os modos como as pessoas
se referenciam ao passado é uma reconstrução no momento do relato. Certos
acontecimentos são vividos pessoalmente por aquele que narra e outros são
vividos por tabela, isto é, são experiências de outrem incorporadas a sua própria.
O ato de recontar uma lenda ou caso agrega essas experiências por tabela que se
tornam elementos importantes para a narrativa. O autor também destaca o
importante papel da socialização política, religiosa ou histórica na conformação
do relato, pois diversos acontecimentos são agregados como referenciais as
narrativas apresentadas. Desse modo, as religiosidades locais são agentes
importantes para se entender o universo do contador e de suas múltiplas
expressões. Essa socialização provoca um fenômeno de projeção ou identificação
com certo passado e este passa a fazer parte da exposição do autor no relato.
Outro tópico pertinente são os lugares de memória, nos quais Pollack (1989) se
refere como acontecimentos, lugares e pessoas que se tornam suporte para certas
lembranças e também alvo de comemoração de certas passagens do passado.
A memória é um processo intimo que se exprime de diversas maneiras, ela é
um elemento que constitui o sentimento de identidade, seja individual ou
coletiva. Como conectora de diversas temporalidades, ela traz consigo
fundamentos que se articulam na formação dos sujeitos e grupos (POLLACK,
1992). As múltiplas experiências dos narradores e suas trajetórias na cidade são
processos fundamentais da elaboração da memória.
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As lendas, causos e contos revelam paisagens fantásticas e deflagram
realidades múltiplas dos espaços sociais. Os narradores concebem, a partir das
histórias, um diálogo entre a memória, a tradição oral e seu próprio imaginário.
Os contos são parte de uma expressividade local. Compreendem os espaços da
cidade como lugares habitados por seres sobrenaturais, energias diferenciadas e
acontecimentos inexplicáveis. Imbuídas de um passado fantástico as construções
e localidades tornam-se referências locais. Além disso, a cultura material interfere
na construção da existência cotidiana e das reelaborações e interpretações
criativas acerca do presente e do passado da cidade (BEZERRA, 2011). Elas
evidenciam as diversas temporalidades presentes no lugar. São lugares de
memórias que articulam espaços, seres e experiências de vida.
Os causos e lendas muitas vezes evocam lembranças ligadas à infância ou
acontecimentos que assombram aqueles que narram e ouvem. A narração
congrega o fantástico à experiência do passado. Assim, as lendas e as recordações
são
“uma matriz de excelência na interpretação do presente.
Lembranças valem pelo que dizem e pelo que criam. Produzem
vínculos identitários e perfilam o fazer-se sujeito, através das
próprias palavras que vão inaugurando os relatos.” (FERREIRA;
GROSSI, 2004, p. 56)

Os causos estão em constante transito entre as pessoas que a partir deles
concebem suas próprias histórias. Além de seu caráter performático, as narrativas
ressoam trajetórias sociais e temporais, envolvendo os contadores em fenômenos
de transmissão, sentido e visão singulares. Em virtude disso, o modo como o fazer
antropológico capta as diferentes realidades dos narradores e insere suas
trajetórias como agencias singulares no processo da narração se torna um
questionamento. Por meio de indicações e referências próprias eles constituem
diversas redes de relações que envolvem determinados espaços, como as
construções históricas, e determinadas relações, as lembranças mais recorrentes
daqueles que transmitiram as narrativas.
Os causos e Lendas em Sabará
O munícipio de Sabará se localiza na região metropolitana de Belo
Horizonte a 17 quilômetros da capital mineira. A atual povoação é proveniente da
confluência de diversos arraiais que surgiram durante a mineração do ouro no
inicio do século XVIII nas margens do rio das Velhas. Os primeiros relatos dessas
terras datam do final do século XVI e faz referência uma vasta região de riquezas
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minerais referenciada por uma serra denominada Sabarabussu, atual serra da
piedade121. A descoberta das minas de ouro do rio das Velhas e Sabará foi
atribuída ao bandeirante paulista Manoel de Borba Gato, integrante da bandeira
de Fernão Dias Pais que percorreu o território mineiro no período entre 1674 a
1681. Segundo Zoroastro Viana Passos (1942) a região do rio Sabará já estava
ocupada por baianos antes da chegada dos bandeirantes paulistas, logo esta parte
das minas não foi conferida aos sulistas. Elevada a Vila Real em 1711, a cidade se
tornou um importante centro econômico da colônia atraindo imigrantes de
diversas partes do mundo. A exploração aurífera acarretou a expansão dos
pequenos arraiais e a construção de grandes templos religiosos, casarões e
edifícios públicos, alguns ainda preservados no centro histórico.
Após a queda da extração de ouro, em meados do século XIX a cidade
continuou sendo um centro comercial destacável devido a implantação da
companhia de navegação do rio das Velhas que realizava o tráfego de vapores até
o rio São Francisco. Posteriormente a implantação da estrada de ferro Central do
Brasil e a companhia siderúrgica Belgo-Mineira conformou um novo momento
econômico na cidade. A exploração e beneficiamento do minério de ferro
trouxeram novas consequências para povoação da região. Áreas adjacentes aos
antigos arraiais e a sede da vila foram ocupadas e modificadas para construção de
moradias para os trabalhadores da nova indústria. Essa modificação na malha
urbana promoveu uma expansão da cidade frente as margens do rio Sabará e
mudanças estruturais no centro histórico. Nesse período diversas edificações
foram demolidas para enquadrar a cidade no modelo moderno da época. Um dos
exemplos é a demolição da Igreja de Santa Rita que deu lugar a uma praça
arborizada e um coreto no modelo francês (SANTOS, 2013). Por fim, a
institucionalização da grande BH, na década de 1970, impulsionou o aumento
populacional, adensamento urbano e as inter-relações com a capital e as cidades
adjacentes. Desde meados do século passado, a cidade passa por um crescimento
urbano acentuado aumentando o numero de ocupações territoriais que formam
novos bairros, vilas e distritos conurbados ao centro e as áreas próximas.
Esse ambiente marcado pela cultura material colonial e’ cenário de
diversas contações de causos e lendas, as quais permeiam diferentes moradores
da cidade, que muitas vezes apresentam diversos locais seguidos desses causos.
Essas narrativas, apesar de sua heterogeneidade, envolvem uma determinada
circularidade de ideias sobre certas localidades. As narrativas contam com a
presença de seres mágicos em vários locais da região central como a igreja de
121

Serra localizada nos limites dos municípios de Sabará e Caeté abriga em seu topo o santuário de Nossa
senhora da Piedade, local de romarias e procissões religiosas.
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Nossa senhora do Rosário, o chafariz do Kaquende, a antiga casa de câmara e
cadeia- atual biblioteca, o solar de Dona Sofia, a igreja de Nossa Senhora do
Carmo, entre outros.
Para esta pesquisa denomino narradores todos aqueles que são
considerados referências locais na contação dessas lendas. Essas histórias são
usualmente contadas pelos mais velhos que em tempos mais antigos, durante os
afazeres de casa, contavam para seus filhos, netos e também para aqueles
dispostos a ouvir. Atualmente, muitas das lendas são bastante conhecidas pela
população mais jovem devido trabalho de resgate e divulgação feita por
Chiquinho. Narrador reconhecido na cidade, Chiquinho é sempre chamado,
quando necessário, para falar sobre o tema. Em entrevista comentou que faz
grande esforço de preservar e documentar todas essas lendas e contos do lugar.
Desde a década de 1980 vem gravando os mais velhos contando as conhecidas
histórias. No decorrer dos anos de 1990 chegou a fazer pequenos filmes que
encenavam esses causos da cidade e tem um grande empenho voltado para os
registros audiovisuais e pequenas apostilas com as narrativas transcritas.
Amplamente divulgada durante a semana de folclore na cidade, as lendas e
causos se tornam o principal signo cultural utilizado para se referir a temática.
Alguns narradores são convidados a ir às escolas para apresentar os causos, os
professores pedem como trabalhos escolares que os alunos pesquisem sobre essas
histórias122 e recentemente grupo de estudantes passaram a desenvolver peças de
teatro amador sobre a matéria.
As aparições, acontecimentos sem explicação e personagens fantásticos
habitam o imaginário local e formam novos olhares sobre o centro histórico do
munícipio. Essas localidades são povoadas por esses seres que fazem parte da
vivência e das lembranças daqueles que cresceram nas proximidades. De acordo
com um dos contadores:
"Acaba que cada um conta de um jeito né, o Kaquende mesmo
quando eu ouvi de minha vó que era que tem um negrinho que a
meia noite saia levava aquele que tava bebendo água, se fosse
homem ele sumia com ele e se fosse mulher engravidava e seu
filho nascia igual capetinha mas já ouvi que é a mãe d'água que
mora nele, cada um conta de um jeito, mas todos são verdade né”
(Seu João, Entrevista concedida em 14/08/2015)

122

Um dos primeiros contatos que tive com as narrativas foram por meio de trabalhos escolares. Na
biblioteca municipal há um acervo com antigos trabalhos, no qual os alunos desenvolvem diversas formas
de expressar esses contos, o mais expressivo foram os cordéis.
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Os lugares se tornam encantados com agências próprias e localizadas. Os
momentos também se tornam fundamentais para que esses seres se manifestem.
Pois bem:
"Pode ter certeza toda igreja de Sabará é assombrada... olha as
lendas tudo acontece meia noite, lua cheia, quaresma e semana
santa oce pode ver e muitas vezes onde teve sofrimento né"
(Francisco, entrevista realizada em 07/09/2015).

Caracterizadas por espíritos, forças sobrenaturais e seres mágicos as
narrativas se misturam com o tempo histórico no momento em que o usam como
referência para a narração. Um exemplo é o período da escravidão na cidade.
Devido a mortes traumáticas recorrentes da relação entre escravo e senhor a ideia
de sofrimento e más energias são usuais como enredos para barulhos e
acontecimentos inexplicáveis em alguns locais. Também o papel da preservação
de prédios setecentista e sua concepção de antigo auxiliam na formação um
teatro das memórias da escravidão do período colonial sabarense (JEUDY, 1990).
Isto infere no que Manoel Lima Filho (2010) denomina como cristalização da
categoria de dor e sofrimento no imaginário do passado afro-brasileiro nas
cidades coloniais. O processo museal marginaliza o tema da escravidão e reifica
esse imaginário. Ele acaba produzindo uma ideia redutora e generalizada do
passado afro-brasileiro sem promover a reflexão sobre a real situação dos
escravizados e não gera uma justiça social aos afrodescendentes. Logo, as
correlações entre memória, identidade e narrativa são permeáveis por inúmeros
outros fatores como, por exemplo, a religiosidade, a estetização das paisagens
urbanas e a monumentalização das arquiteturas do ambiente citadino (TAMASO,
2012).
Os lugares e as contações
No respectivo trabalho foram selecionados três locais dentro do centro
histórico da cidade. Os lugares escolhidos foram a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, O chafariz do Kaquende e o Solar Dona Sofia. Essa escolha se justifica,
pois são cenários de algumas lendas locais, também por serem considerados
lugares assombrados e de extrema importância histórico-social em Sabará.
A igreja de Nossa senhora do Rosário dos Homens Pretos está situada na
Praça Mello Viana, no epicentro comercial da cidade. O início da sua construção
é datado de 1768 pela irmandade do Rosário dos pretos da Barra do Sabará, a
edificação seria feita para substituir a antiga capela de mesmo local datada de
1713. Entretanto, as obras foram paralisadas diversas vezes devido a falta de
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recursos para pagamento de material. Após a abolição da escravatura em 1888 as
obras foram abandonadas de vez deixando a igreja parcialmente concluída. A
antiga capela continua erguida em seu interior.
Por ser ligada diretamente aos escravizados a igreja é considerada com
ressalvas por consequência das almas que a rodeiam. De acordo com as postilas
encontradas na biblioteca municipal e alguns narradores, a igreja não foi
terminada por causa das almas dos negros envolvidos na construção. Diz a lenda
que depois da libertação dos escravos pela princesa Isabel, os cativos, com medo
dela se arrepender e dos senhores não os deixarem ir embora saíram correndo em
busca da liberdade deixando a igreja sem acabar. Os senhores ricos da época
tentaram reconstruir o santuário, porém ao subirem algumas paredes, durante o
dia, as almas dos escravos as derrubavam durante a noite.
Outra lenda narrada faz referência ao clero local. Um padre da paróquia
do Rosário perdeu a chave do sacrário, ao não encontrá-la ficou sem jeito e se
afastou dos fieis. Subiu em alto do morro e suicidou-se com uma corda no
pescoço. Dizem que ao subir no alto do morro da cruz consegue-se ver uma luz
forte em cima de algo que se parece uma mula na porta da igreja. Também conta
que os moradores dos arredores dizem às vezes ouvir os sinos da igreja e que seria
o padre procurando as chaves perdidas.
O segundo local que abriga causos é o sobrado dona Sophia, localizado na
Rua Dom Pedro II, antiga rua direita da Vila Real. O prédio atualmente é a
secretaria de cultura do munícipio e faz parte dos bens tombados pelo Iphan e
Iepha do conjunto arquitetônico do centro histórico. Antes da reforma a
edificação abrigou a biblioteca pública, no qual gerava diversos comentários
sobre os acontecimentos e ruídos que a casa provocava. O sobrado, datado dos
fins do século XVIII, foi morada D. Maria Pinto Teixeira, esposa do coronel
Jacinto Pinto Teixeira. Em meados do século XIX foi cenário de um crime que
marcou a história de Sabará. O local foi palco de assassinato da D. Maria por uma
escrava que ocasionou o último enforcamento na cidade. A negra foi levada a
praça pública para execução com empolgação da sociedade escravista da época.
Ao abrir o tablado para o enforcamento, a corda se rompeu e a vítima caiu no
patíbulo, um dos executores se irritou e ordenou que a escrava voltasse ao
estrado para mais uma tentativa no qual tudo ocorreu sem nenhum contratempo.
A versão encontrada entre os narradores é diferente. Conta-se do
assassinato de uma escrava no mesmo local. Na narrativa vivia um casal de
senhores que compraram uma bela negra com dentes bonitos, luzidios e grande
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polidez. Boa de serviço a escrava passou a chamar a atenção do senhor que com
ela começou a ter graças. Um dia quando o senhor viaja por motivos de negócios,
a sinhá enciumada puxa a escrava e retira dente por dente de sua boca. Ela arrasta
a cativa para debaixo da escada e a deixa se esvanecer até a morte. Depois disso
nunca mais a casa teve paz, dizem que até hoje se podem ouvir ruídos na escada e
quando o prédio era biblioteca livros caíam sem explicação e vultos eram
comuns.
Por fim o ultimo lugar é um dos lugares mais referenciados pelos
sabarenses, pois até os dias atuais é utilizado para sua finalidade inicial. O
chafariz do Kaquende é um monumento público talhado em pedra sabão
localizado na rua de mesmo nome, no centro histórico. Sua construção é datada
de 1757 e possivelmente a obra foi realizada por um arrematador particular que
prestou serviço à coroa como era comum no período. O nome “Kaquende” é de
origem africana e significava comércio, mercado. O nome se explica, pois durante
o período colonial as proximidades do chafariz eram utilizadas como local de
comercio de alimentos, carnes, animais e escravos. Sua estrutura sofreu
manutenção em 1781 e 1822 quando foi retirado o brasão da coroa portuguesa de
sua fachada, devido a independência do país. Era ponto de moradores que
buscavam águas para os estabelecimentos domésticos e também de lavagem de
roupas, hoje é ponto de parada para matar a sede e colocar o papo em dia.
Os moradores dizem que quem bebe três vezes a água do Kaquende
sempre volta a Sabará. Outros causos rodeiam o chafariz, dentre eles que o lugar
é morada de um capetinha que vive em seu interior. Outros dizem que é abrigo
da mãe d’água e que sua fonte nasce debaixo do altar da igreja São Francisco onde
um gênio purifica sua nascente. Uma das histórias recorrentes é que a meia-noite,
saía de dentro da bica um diabo na forma de um rapaz muito bonito que seduzia
as moças que passavam, depois disso as moças engravidavam e geravam filhos
com rabo e orelhas pontiagudas parecidas com o diabo.
O chafariz do Kaquende foi tombado pelo Iphan no ano de 1950 sendo
considerado um dos patrimônios mais destacados da cidade. Passou por diversas
reformas e sempre é alvo de cartões postais para o turismo na cidade. Como
ponto de encontro o local guarda, além de histórias fantásticas, muitas
recordações daqueles que cresceram na cidade vendo o espaço como lugar de
brincadeira e paragem para se refrescar.
Esses espaços citados seriam produtos de diversas relações entre o local e
os atores sociais que o habitam. Esses ambientes seriam o que Appadurai
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denomina como localidades, isto é, uma qualidade fenomenológica que se
expressam por meio de ações, socialidades, pensamentos e reprodutibilidade e
seriam mais relacionais e contextuais do que escalar e espacial (APPADURAI,
2004). Dessa forma, as narrativas e concepções sobre estes espaços seriam uma
forma de produção de sujeitos locais que pertencem a uma comunidade situada
em amigos, inimigos, parentes e estranhos. A igreja, o solar e o chafariz seriam
“bairros” contextualizados e produtores de contexto. Teriam a qualidade de um
centro de interpretação multíplice.
Assim, inferem um potencial de novos
contextos e percepções do mesmo lugar.
A produção da narração: Tradição como vivência e experiência
O conteúdo das narrativas são transcriados e transmutados no decorrer da
contação e transmissão produzindo diversos olhares sobre locais e eventos. O
narrador ao contar a lenda incorpora as experiências dos ouvintes e de lugares
comuns da cidade ligando, dessa forma, o espaço material ao imaterial dando-lhe
forma própria. As aparições fantasmagóricas em casarões, as tragédias que
envolvem agentes históricos e personagens fantásticos tornam-se agentes na
elaboração de memórias particulares desses espaços.
Os narradores elaboram e reinterpretam espaços e lugares da cidade
através das lendas, muitas vezes relatando sua experiência ou afirmando a
veracidade do fato indicando outro morador que vivenciou a história. O universo
das narrativas na cidade fica em aberto e em constante transformação e difusão.
Isto produz uma heterogeneidade de histórias, pois agregam a cada conto uma
nova experiência. Nas conversas com os interlocutores as lendas eram seguidas
de algum momento que eles tinham vivido aquele fato ou que uma pessoa
próxima presenciou. Ao se referirem aos locais lembravam-se de eventos nos
quais ouviam ruídos e vultos e momentaneamente referenciavam aos conselhos
dos pais e avós. Recordavam das brincadeiras na rua que de repente surgiam
barulhos ou fenômenos que os deixavam apreensivos com as possibilidades de
serem as conhecidas almas penadas.
Um contador relatou que as pessoas que moram próximo a Igreja do
Rosário sempre escutam sons estranhos e tem medo do que pode ser. Nas
conversas sempre mencionavam o receio que tinham de estar pelas ruas durante
a noite, pois não queriam ver assombração. Quando questionados sobre a
veracidade dos contos tinham interpretações sobre o que poderia ser. Toda lenda
beira a descrença, mas não nega a possibilidade de sua verdade. Assentadas na fé
e na vivência, esses fenômenos de aparição e acontecimentos extraordinários
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fazem parte da sua trajetória de vida. Ressaltavam a historicidade do centro
histórico e os diversos acontecimentos macabros que poderiam resultar no que
narravam.
Também muito do que contam é fruto do que ouviram, foram histórias
dos mais antigos que chegaram até eles. Flávio Leonel Silveira (2004) ao analisar
a contação de causos na região missioneira do Rio Grande do Sul aponta para a
forma de transmissão dessas histórias e sua dimensão entre uma comunidade
referenciada. Ele destaca que
“os causos são assimilados pelo sujeito mediante o exercício da
memória coletiva, configurando o seu repertório de narrativas,
pois elas dizem respeito a sua inserção no mundo missioneiro
como contador e ouvinte de histórias” (SILVEIRA, 2004, p. 43)

Embora os mais novos lidem com as narrativas muitas vezes por outros
meios, elas passam a fazer parte de seu cotidiano. Desde pequeno são indicados a
fazer trabalho sobre essas lendas, como já citado, e tomam conhecimento delas
de outras formas. Atualmente alunos do ensino público fazem parte de grupos de
teatro amador que encenam essas histórias nas próprias escolas ou para a
comunidade sabarense, também desenvolvem pequenos curtas-metragens sobre
a temática.
Cada narrador carrega consigo uma bagagem de histórias e vivências
próprias produzindo um modo único de pensar e lidar com os causos e lendas.
Com o decorrer do tempo novos atores entram nesse universo e expandem suas
transcriações. As recordações interpelam outros eventos que se mesclam com a
narrativa. Modos criativos vão surgindo pela disseminação dos causos, um
exemplo foi a produção de cordéis por alunos das escolas públicas utilizando o
tema como inspiração. De forma ritmada e poética as narrativas ganham outras
configurações como ocorre com lenda do Casário de Dona Sofia:
“A casa de dona Sofia/A biblioteca abriga/E onde a negra
sorria/Hoje não há mais briga/Mas a escrava torturada/Pela casa
ainda vaga/ Se verdade ou invenção não me cabe louvação/ como
os pobres contadores/ sem muito outros pendores/ passo a
história pra frente/ cumprindo minha missão” (Cordel realizado
por Mônica do Amparo Silva e Coordenado por Aparecida Peres,
sem data)

Os lugares passam a se tornar espaços de lembranças que evocam os
medos, sentimentos e estranhamentos dos seres contados pelas narrações.
Durante as conversas as recordações vão de encontro com os causos. Lembrar e
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contar as lendas são parte de um mesmo fenômeno. Os eventos recordados e
esquecidos desses espaços estão intrinsicamente ligados ao seu caráter
sobrenatural.
Considerações Finais
Os narradores enquanto agentes que reelaboram e reinterpretam o sentido
dado ao centro histórico mesclam passagens históricas, diferentes trajetórias
sociais e a memória contida na tradição oral. Essa ação constrói uma relação com
o passado local e o imaginário contemporâneo do espaço (SILVEIRA, 2004). Os
locais se tornam lugares de memórias (NORA, 1993; POLLACK, 1992) coletivas e
individuais. Essas ideias circulam entre aqueles que contam e narram às lendas.
Com o desenvolvimento urbano e a dinâmica da preservação e destruição
dos prédios que compõem o antigo sítio colonial há mudanças nas percepções do
espaço. Os patrimônios edificados são um exemplo da historicidade do local em
relação a história nacional. A igreja Santa Rita demolida no início do século
passado ainda faz parte do repertório de registros escritos e orais da cidade. Os
cordéis se referenciam ao santuário como ainda vivo na praça que lhe sucedeu.
Os monumentos constroem uma noção política e ideológica da paisagem. Os
moradores transcriam as narrativas com propósito de territorializar a memória e
a história daqueles que ali viveram. Essa dinâmica confere o “enquadramento da
memória social” (POLLACK, 1989) que reflete os processos dinâmicos da cultura.
Ou seja, as novas organizações espaciais promovem mais contextos que
potencializa a criatividade e as projeções dos contos e as memórias envolvidas
nele.
As mudanças espaciais ocorridas na cidade e a ocupação de novos lugares
abrem campo para a expansão ou transcriação das narrativas. Um exemplo são
lendas que se baseiam em eventos e ocupações recentes na história da cidade,
como é o caso da lenda da lagoa da reta, próxima a um bairro adjacente ao centro
histórico. Essas mudanças configuram novos ambientes de vivência social e
também o apagamento de outros que interferem na memória e nas narrativas.
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6- Sessão Patrimônio
6.3 Transmissão cultural, memória e os saberes culinários: os
cadernos de receitas. ¹
Lara de Oliveira e Silva123
Resumo: Esse trabalho procura contribuir para um melhor entendimento sobre
as questões que envolvem saberes culinários e cadernos de receitas, de como
esses saberes fazem parte da identidade, tradição e memória local, regional ou
nacional. Para promover essa discussão, foram abordadas algumas teorias de
autores tais como Michelle Perrot, Laura Gomes, Jesus Contreras, Carlos Roberto
dos Santos, Ramiro Salazar entre outros autores. O texto, de forma geral, é mais
uma revisão bibliográfica do que uma pesquisa de campo. O trabalho também
tem como intenção apresentar como os cadernos de receitas, e seus modos de
saber e fazer, fazem parte da cultura alimentar e bem como sua importância na
manutenção e preservação da tradição desses saberes culinários.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação, Tradição, Memoria , Receitas, Cultura.
ABSTRACT: This study seeks to contribute to a better understanding of the
issues surrounding culinary knowledge and books of recipes, as this knowledge is
part of the identity, tradition and memory local, regional or national. To further
this discussion, I discussed some theories of authors such as Michelle Perrot,
Laura Gomes, Jesus Contreras, Carlos Roberto dos Santos, Ramiro Salazar among
other authors. My intention is also present as ways of knowing and doing of the
recipe books are part of food culture and how they are important for the
maintenance and preservation of the tradition of culinary knowledge.
KEYWORDS: Meals. Tradition. Memory. Recipes. Culture.
Introdução
Esse trabalho tem como objetivo abordar a temática da alimentação
através dos modos de fazer e cadernos de receita, e de como a memoria, a
tradição e a cultura está presentes na transmissão desses saberes. O material de
pesquisa utilizado inclui textos, cadernos de receitas, entrevistas e reportagens
sobre o tema. Os estudos antropológicos na área da alimentação tentam explicar
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a interação social, cultural e comportamental do ser humano com o alimento e a
natureza.
Contreras, em seus estudos sobre a alimentação, descreve que o campo de
estudos na área da alimentação é constituído pelas necessidades biológicas e
físicas, ou seja, pelo fato de precisarmos comer para sobreviver e pela entidade
espiritual. Esta é dotada de pensamento e razão capazes de transcender as leis
naturais, ou seja, o fator comportamental e cultural que se é dado aos alimentos
como a restrição de alguns alimentos por algumas culturas ou mesmo a inserção
de alimentos em uma cultura que para outra causaria estranhamento.
Se comemos não é só para comer, mas também por razoes
cerimoniais e sociais. Um exemplo são os feriados ou o ciclo de
vida dos indivíduos ou das famílias ou mesmo instituições, em
que a comida tem uma participação grande nesses eventos se não
for o carro chefe para eles, isto é possível, entre outras razões
porque, espécie humana Ia, ao contrário de outras espécies
animais sinais físicos não precisas mostrar o estado de saciedade.
Toda sociedade tem regras, geralmente não escritas, o respeito, e
de acordo com vários critérios: nutricional, cultural ou
simplesmente emocional. E assim, por exemplo, para entender
um tabu determinado alimento carne de porco entre os
muçulmanos, ou entre Hebraico, ou cavalo de carne ou de cão
entre os americanos (CONTRERAS, 1992).

A comida para Salazar (2001) está articulada com o mundo simbólico e
significativo, e com os aspectos de sentido e representação. Ele coloca que o ser
humano está em primeira estancia e entrelaçado com o ato de comer e de que a
comida está à frente da vida. reforça sua importância na identidade de um grupo
que se representam através de um território em que se vivem diversas expressões
da identidade de uma sociedade.
Contreras descreve que as diferenças culinárias são também definidoras
indenitárias, ou seja, uma localidade por ser definida por suas comidas típicas e
alimentos que a caracteriza.
Os vários usos de alimentos, a ordem, composição, as horas e
número de refeições diárias, etc. Tudo isto é codificado com
precisão. Uma série de indicadores mostra que saborear alimento
de outra identidade é definir muito vigorosamente a filiação
culinária de um território particular, definir uma verdadeira
fronteira culinária e cultural (CONTRERAS, 1992).
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Canesqui e Garcia (2005) colocam que os estudos sobre alimentação vêm
se interessando pelas cozinhas e pela culinária, pois elas preservam as histórias,
tradições, modos de fazer e saber que estão presentes nos sistemas
socioeconômicos e trazem consigo aspectos indenitários locais, regionais e
nacionais.
No Brasil, os temas da cozinha e da mesa regionais brasileiras
revelam os tempos da memória gustativa, e têm suas origens nos
contornos nas cozinhas indígena, portuguesa e africana, dando
verdadeiro salto cultural ao encontrar a cozinha caipira e
imigrante. Desta maneira, a gastronomia brasileira reserva um
lugar para todos, pois é diversa, a partir de uma riqueza étnica e
cultural que inventou uma mesa ampla com pratos produzidos
pelos povos locais ou trazidos por diversos migrantes e
imigrantes, num processo permanente de adaptação e
readaptação. ( Santos, 2011, pag.120.)

As práticas e hábitos alimentares se relacionam diretamente com a ordem
social, onde os alimentos tem seu valor fisiológico, nutricional e social em que
costumes, gostos, preferências e procedimentos que envolvem a preparação tem
sua importância no momento da alimentação segundo Santos:
A historicidade da sensibilidade gastronômica explica e é
explicada pelas manifestações culturais e sociais, como espelho
de uma época e que marcaram uma época. Desta forma, uma
comunidade pode manifestar na comida emoções, sistemas de
pertinências, significados, relações sociais e sua identidade
coletiva. Se a comida é uma forma de comunicação, assim como
a fala, ela pode contar histórias e pode se constituir como
narrativa da memória social de uma comunidade. Nesse sentido,
o que se come é tão importante quanto quando se come, onde se
come, como se come e com quem se come (SANTOS, 2011,
pag.108).

É no preparo da comida que ela ganha sabor e sentido, e nela estão
entrelaçadas as memórias familiares, valores simbólicos e culturais. Esta memória
e a tradição estão presentes na arte de cozinhar e estes, são práticas importantes
para preservar o modo de fazer e cozinhar, pois, trazem consigo a identidade
familiar e local.
A captação dos traços da dinâmica composta pela tríade
memória, tradição e identidade, permite fazer com que a
alimentação seja constitutiva da identidade de um grupo, que se
mantém viva nas tradições e na memória. Nesse sentido, a
conexão dos ingredientes presentes nas receitas expressa a
alimentação como patrimônio histórico gustativo de uma
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cultura, assentada numa narrativa fortemente comunicativa, sem
requintes, e como arte, descompromissada de normas. (SANTOS,
2005, pag.2).

A cozinha é um ambiente social, onde as interações sociais, onde o
conhecimento que é passado de geração em geração, em que antigamente se
tinha um preparo manual e demorado, se junta com as novas tecnológicas que
vieram ajudar o processo e o tempo de preparo para se tornem mais rápidas e
fáceis fazer.
Na cozinha, despontam as relações de gênero, de
geração, a distribuição das atividades que traduzem uma
relação de mundo, um espaço rico em relações sociais,
fazendo com que a mesa se constitua, efetivamente, num
ritual de comensalidade. Os cadernos de receitas ou de
culinária revelam interações sociais com base na oralidade e
na escrita, pois “sabemos que foi a partir da transcrição de
diferentes sistemas e tradições culinárias (SANTOS, 2005,
pag,2).
Os cadernos de receita
Os cadernos de receitas são um exemplo de conhecimento passado de
geração em geração. Neles estão presentes, além de receitas, dicas e “manhas” de
como melhorar a receita, recados, às vezes, desenhos e bilhetes sobre assuntos
diversos além de orientações relacionadas não somente a receitas mais a fazeres
domésticos e familiares. Muitos desses saberes são passados oralmente de mães
para filhas, de sogras para noras, resgatando assim uma temporalidade trazendo
saberes do passado para o presente, onde é valorizado o que vem dos
antepassados e saberes e fazeres gastronômicos construídos ao longo de muitos
anos. Estes representam valores relativos à história, cultura, memória, identidade
e tradição familiar e local.
Os cadernos de receita são espaços em que a criatividade está presente.
Nesse universo dos cadernos de receita as mulheres predominam o ambiente,
sendo elas responsáveis e chefes de suas cozinhas e eles, quase sempre, são
passados de mães para filhas e de sogras para noras como forma de preparo para
a vida adulta.
O conjunto de informações presentes nesses cadernos mostra as formas de
preparo, quais alimentos são utilizados, as medidas necessárias, a preferência por
certas receitas e alimentos, sendo que não são todas as receitas que trazem o
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modo de fazer, pois em algumas trazem apenas os ingredientes e medidas sem a
forma de preparo as receitas que trazem o modo de fazer são aquelas que são um
pouco mais complicadas de fazer, sendo o modo de fazer uma forma de ajuda
para que a receita dê certo, a temperatura do fogo, devendo esta informação ser
importante para o preparo e sucesso da receita. Nesses cadernos é possível
perceber um universo de pratos, doces, pães, biscoitos, bolos, medidas, notas de
preparo, tempo de cozimento ou de resfriamento, utensílios, formas, dicas,
aprimoramento, improvisação e criatividade.
Ao se folhear e utilizar as receitas, numa verdadeira viagem pela
boca, pela mestiçagem dos pratos, com olhares para os estados
do cru, assado, cozido, podre, do salgado e doce, do quente e
frio, das medidas, das abundâncias e carências, do tempo de
cozimento e da diversificação dos utensílios, não há demarcações
de fronteiras e territórios. Na verdade, se há limites neste
panorama eles estão postos numa verdadeira fantasia
antropofágica do prazer de produzir e comer uma obra de arte,
numa gula indiscriminada e eclética. Assim, as receitas culinárias
permitem o conhecimento do cotidiano através de práticas
culturais revelam as maneiras de fazer o cotidiano (SANTOS,
2005, pag.3).

Os cadernos de receitas revelam mais do que apenas receitas, ele mostram
os modos de saber e de fazer, revela dicas e segredos, memória e tradição em uma
atividade predominantemente feminina e são uma forma de preservar um
conhecimento para que esses saberes não se percam e possam ser preservados,
passando para as gerações futuras conhecimentos que foram adquiridos durante
várias gerações, trazendo assim o passado para o presente e futuro.
“A culinária é um dos modos pelos quais as identidades assumem
materialidade. A comida típica não é qualquer comida;
representa experiências vividas, representa o passado e, ao fazêlo, o coloca em relação com os que vivenciam o presente.”
(MORAIS, pag. 243,2011).

Contreras(2005) descreve que a insatisfação com os produtos industriais
faz com que a consciência alimentar aumente e com isso os produtos e comidas
regionais e locais vem ganhando força e o prazer de desfrutar dos sabores e da
qualidade, de produtos próprios da terra, dos conhecimentos e técnicas e o saber
fazer que os acompanham. O sabor local, a tradição e a identidade vivenciada
pelo gosto e sabor, tornam a experiência da comida local bem mais valorizada.
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Nos cadernos de receitas mais antigos pode-se notar que a maioria das
receitas é simples de se fazer isso porque várias delas foram escritas quando não
se tinha inovações tecnológicas como liquidificador, batedeira, micro-ondas e
geladeira. Então, as receitas tinham que ser práticas e fáceis de fazer, sendo todas
batidas à mão e assadas no forno à lenha, o que ainda acontece nos dias atuais em
localidades mais regionais que preservação e mantem técnicas antigas no preparo
de seus alimentos.
Sendo as medidas um importante fator para o sucesso do pãozinho, pois
errar em algum ingrediente tanto para mais como para menos poderia afetar o
produto final como, por exemplo, colocando um ovo a mais poderia deixar a
massa muito mole fazendo com que ela não cresça muito, o que ocorreria
também se fosse colocado menos trigo do que indicado na receita, o que pode
ocorrer é uma tentativa de aprimoramento da receita, ou seja, uma forma de
melhorá-la. Isso acontece através de improvisos colando um ou outro ingrediente
para que a receita possa ficar mais gostosa esses improvisos podem tanto ser bem
sucedidos e criar uma nova receita em cima desta já existente ou não dar certo e
ser descarta, a cozinha é um ambiente de criatividade, de criação e destruição.
Esse conhecimento sobre o aprimoramento das receitas é dado através da
passagem das receitas de geração em geração ou durante o preparo das receitas
que se percebe que funcionou e até mesmo através de conversar com outras
pessoas que contam suas experiências e trocam dicas de como melhorar a receita,
pois a transmissão dessa receita pode ser tanto escrita como dita sendo essas duas
formas complementares uma da outra e ambas são importantes para a
preservação desse saber, pois é através dela e das receitas escritas que esse
conhecimento é preservado.
As receitas podem fazer com que a memória seja resgatada e despertar
lembranças de períodos já vividos. Esse conhecimento quando não registrado
pode se perder e com isso gerações futuras não terão oportunidade de conhecer
este passado. É importante a preservação dos saberes e fazeres, a manutenção e
transmissão continuada do conhecimento adquirido pelos povos, pois assim
fortalece a identidade, a cultura e tradição dessas localidades.
Os cadernos de receita são uma enorme fonte de lembranças, tradição e
memória, neles estão presentes, modos de fazer, medidas, utensílios e historia. A
oralidade vem junto com as receitas de forma a complementá-la e para as
mulheres que trabalham com o preparo dessas quitandas a receita já esta
decorada do começo ao fim sendo a transmissão dessas receitas feita na maioria
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das vezes oralmente fazendo com que o caderno de receita sejam utilizado com
um pouco menos frequência, pois com o desenvolvimento das tecnologias de
comunicação e o maior acesso a informação as receitas se tornaram de fácil
acesso, mesmo assim o caderno é de grande importância para a manutenção
desse conhecimento e é um bem cuja memória esta escrita e guardada do jeito
característico de seu autor.
A transmissão cultural nas práticas culinárias no passado era
principalmente dada de forma oral e os cadernos de receita aprimoraram esse
modo de transmissão, tornando-os materiais, fazendo com que essa transmissão
passasse de oral para escrita.
Com o amplo acesso a informação as receitas virtuais vêm ganhando
espaço no cenário das práticas culturais pelo fato delas serem de fácil acesso e
pela diversidade das receitas que se consegue encontrar no meio virtual, das mais
fáceis e rápidas as mais complicadas e demoradas. A praticidade que o meio
virtual se assimila também com atual momento em que vivemos onde o tempo é
algo valioso e a praticidade uma vantagem.
As receitas virtuais não trazem consigo a tradição dos cadernos de receita
e sim a informação objetiva de como preparar a receita e com essas receitas vêm a
adesão de utensílios que trazem consigo essa praticidade, como a batedeira, que
torna o preparo mais rápido e menos cansativo, além de diminuir o tempo de
preparo não se tem o desgaste de ter que bater a mão. A culinária tradicional se
opõe a determinados aspectos que tendem a padronização das culturas por ser
uma cozinha local, fazendo com que o prato mais industrializado seja menos
valorizado que o caseiro por não agregar muita expectativa em relação ao seu
preparo.
As receitas virtuais aparecem com facilitadoras nos meios urbanos, não
que os cadernos de receitas não sejam mais utilizados, as receitas virtuais são um
avanço nas práticas alimentares assim como foram os cadernos de receitas
quando a transmissão era feita praticamente pela forma oral. As receitas virtuais
são um acréscimo, que vieram melhorar e acrescentar o preparo das receitas.
Os cadernos de receita são uma forma de preservar saberes locais e com
eles a identidade local, sendo uma fonte de memoria e tradição que precisam ser
preservados. Neles estão presentes transmissão de conhecimentos e práticas
culturais que foram passadas de geração em geração, trazendo os conhecimentos
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passados para o presente para que estes possam ser transmitidos para outras
gerações.
Conclusão
Os cadernos de receitas são uma enorme fonte de saberes e fazeres, neles é
possível perceber um universo de pratos, doces, pães, biscoitos, bolos, medidas,
notas de preparo, tempo de cozimento ou de resfriamento, utensílios, formas,
dicas, aprimoramento, improvisação e criatividade, neles estão presentes as
memorias locais, as tradições e identidade de famílias de varias gerações, esses
cadernos trazem o passado para o presente, trazendo assim os sabores daquela de
épocas anteriores.
Os sentidos da alimentação são facilmente percebidos nos pratos
presentes nos cadernos, pois ao folhear os cadernos ou mesmo antes de preparar
ou durante o preparo das receitas já nos remetem ao sabor e aroma daquele
prato.
Mesmo as receitas virtuais sendo mais fáceis e acessíveis os cadernos de
receitam devem ser preservadas para que não se percam com o tempo, pois são
de enorme valor para a culinária.
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6- Sessão Patrimônio
6.4 Pessoas ordinárias e “Direito à cidade”: contribuições de uma
Etnografia na Avenida Sete de Setembro, Salvador124
João Pedro Noronha Ritter125
Resumo: O objetivo do presente trabalho é delinear as contribuições de um
trabalho etnográfico realizado na Avenida Sete de Setembro, localizada no centro
urbano de Salvador, de forma a buscar as artimanhas de pessoas ordinárias para
ser alcançado o “direito à cidade”. Tratam-se de pessoas que contestam o poder
absoluto da ordem urbana estabelecida que lhes recusa o direito ao uso e
atividade cotidiana da/na Avenida Sete. Além disso, insurgem na recusa radical
do projeto de reificação, mercantilização e dominação do tecido sócio-urbano.
Tal disputa reabilita o poder de agência dessas pessoas que resistem, se
apropriam e produzem espaços que sobrepõem o valor de uso sobre o valor de
troca. Para nós, esta dinâmica é essencial para se trilhar o longo caminho do
“direito à cidade”. Em primeiro lugar, indicaremos as bases teóricoanalíticas do
filósofo francês Henri Lefebvre, que são peças fundantes do presente trabalho.
Especialmente o conflito dialético entre espaço abstrato e espaço diferencial, que
se revela como luta de classes inscrita no espaço urbano. Cumpre registrar que
iremos suscitar comentários acerca da sub-área da Antropologia Urbana que
emerge como escopo deste trabalho: a “Antropologia dos Espaços Urbanos”.
Destacamos, portanto, esta disciplina como necessária para abranger o arranjo
entre a teoria da produção do espaço e o método etnográfico. Após desenvolver
esses argumentos, merece especial atenção o desafio proposto por nós neste
trabalho: através do método etnográfico, captar na Avenida Sete o conflito de
projetos antagônicos entre o concebido pelo Estado capitalista e a apropriação, o
espaço vivido pelas pessoas ordinárias. Finalmente, concluo o trabalho
reivindicando a perspectiva da crítica utópica de Henri Lefebvre, retomando,
portanto, seu engajamento teórico-político renovado com ares antropológicos.

Palavras-chave: Antropologia Urbana. Etnografia dos espaços diferenciais.
Produção do Espaço. Henri Lefebvre. Etnografia dos espaços urbanos.
“Das abstrações ideológicas e do dinheiro ao Estado político, esses fetiches
parecem vivos e reais e, em certo sentido, o são de fato, porque reinam sobre o
humano!” (LEFEBVRE, 2013b, p.45)
Palavras iniciais
124
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Para desenvolver este trabalho, iremos dialogar criticamente dados etnográficos
elencados no pesquisa intitulada “Etnografias dos Espaços Diferenciais em
Salvador: Henri Lefebvre na Avenida Sete”, a partir do prisma teórico centrado no
pensamento do filósofo marxista Henri Lefebvre. O nosso foco centra-se na
pesquisa etnográfica realizada na Avenida Sete de Setembro, situada na “cidade
alta” de Salvador, apresentamos, portanto no bojo deste trabalho, dois homens
comuns que, em sua vida cotidiana, são capazes de contornar a homogeneização,
alienação e formas reificadas de sociabilidade do espaço urbano, sendo assim, a
partir da práxis, eles se apropriam do espaço dominado pelo Estado capitalista.
Reafirmando a famosa frase de Lefebvre onde afirma que “a luta de classes, hoje,
mais do que nunca, se lê no espaço” (LEFEBVRE, 2013a, p.113).
1. Situando o pensamento lefebvriano
O desenvolvimento do capitalismo até a sua atual era neoliberal acarretou em um
processo intenso de expansão urbana, tendo o tecido urbano das cidades tomado
como território de concentração dos excedentes de produção. Ou seja, a cidade
acabou reduzida a uma condição instrumental de meio de produção, reprodução
e circulação do capital. Ocorre, portanto, através do espaço social que
corresponde à cidade, que esta se condiciona profundamente como meio de
reprodução da mais-valia, pois a cidade é, sobretudo, fruto do trabalho social, o
que lhe implica necessariamente um valor de uso e valor de troca.
“Esse mundo não se limita mais aos conteúdos, aos objetos no
espaço. Ultimamente, o próprio espaço é comprado e vendido.
[...] O espaço não é mais simplesmente meio indiferente, a soma
dos lugares onde a mais-valia se forma, se realiza e se distribui.
Ele se torna produto do trabalho social, isto é, objeto muito geral
da produção, e, por conseguinte, da formação da mais-valia.”
(LEFEBVRE, 1999, p.142)

Acrescenta-se a este complexo, a divisão social do trabalho que determina a
disposição e fluxos dos habitantes, possível diante da redução da cidade em
mercadoria apropriada pelo capital, subsumindo por completo a condição da
cidade como obra de relações sociais estabelecidas ao longo da história, e neste
dado momento histórico alçado como espaço vazio e disponível para o mercado e
seus interesses privados (CARVALHO, 2000, p.75), delimitados pelos dispositivos
de especulação imobiliária do mercado – vis-à-vis as consequências da
gentrificação – segundo o qual, objetiva teleologicamente a acumulação do
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capital126. A segregação e desigualdades sociais e urbanas se revelam de forma
mais intensa e tenaz, pois:
“O valor – tempo de trabalho socialmente necessário – é o
comum dos capitalistas, e é representado pelo dinheiro, o
equivalente geral com que se mensura a riqueza comum. O
comum não é, portanto, algo que exista no passado e que desde
então esteve perdido, mas algo que, assim como os comuns
urbanos, é continuamente produzido. O problema está no fato
de ser continuamente encerrado e apropriado pelo capital em
sua forma mercantilizada e monetizada, mesmo quando
continuamente produzido pelo trabalho coletivo.” (HARVEY,
2014, p.152)

É importante compreendermos que as contradições do capital – embora nasça na
fábrica – se tornam mais complexas e realçadas, sobretudo, no espaço da cidade.
Porém, infelizmente, para nós, segundo Harvey (2013), o estudo da urbanização
não tem muito espaço entre as preocupações dos autores marxistas, o que de fato
é muito surpreendente devido à presença do urbano em movimentos
revolucionários como a Comuna de Paris e o maio de 68 – com intensa
participação de Lefebvre – é inegável. Por sorte, Lefebvre dá continuidade e
atualiza a agenda de Marx n’O Capital através de toda a sua carreira, curvando
especialmente o foco de sua análise crítica para o tema da alienação127. A partir do
desenvolvimento sistemático da dimensão político-social do espaço pela ótica da
luta de classes (ELDEN & BRENNER, 2009, p.357).
1.2 Hegemonia e urbanização
O Estado capitalista, segundo Lefebvre, instaura um modo de sociabilidade,
comportamentos socialmente aceitáveis e práticas de usos no espaço para assim,
dominar as relações sociais na cidade e exercer sua hegemonia. Neste momento
resgatamos o conceito de hegemonia por fazer parte de uma aproximação original
Nesta passagem de “Cidades rebeldes”, David Harvey nos ilumina com exemplos concretos de
cidades do centro do capitalismo global os efeitos predatórios do mercado e especulação imobiliária: “A
terra, porém, não é uma mercadoria no sentido corrente do termo. É uma forma fictícia de capital que
deriva das expectativas de aluguéis futuros. Nos últimos anos, a maximização de seu rendimento tem
afugentado de Manhattan e do centro de Londres as famílias de baixa renda, ou mesmo de renda
moderada, com efeitos catastróficos sobre as disparidades de classe e o bem-estar dos segmentos menos
privilegiados da população. [...] Uma versão espacial do efeito transbordamento (concepção de que
investimentos ou incentivos fiscais conferidos a um setor produtivo, classe ou região privilegiada
‘transbordaria’, beneficiando demais setores, classes ou regiões) se encarregaria então, no proverbial
longo prazo (que nunca aconteceu), de resolver todas essas desagradáveis desigualdades regionais,
espaciais e urbanas. Entregar a cidade aos empreiteiros e aos especuladores financeiros redundaria no
benefício de todos!” (2014, p.70-71)
127
De forma semelhante, referências do marxismo como Lukács e Meszáros propõe investigações
cruciais ao mesmo tema, apenas para citar dois nomes em voga.
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de Lefebvre ao pensamento político de Gramsci. O Estado burguês, para o
marxista sardo, mantêm uma relação orgânica com a sociedade civil, a burguesia,
por sua vez, além de ocupar a posição de direção político-jurídica e econômica,
ocupa a direção da cultura na superestrutura, cuja função seria, justamente, de
disseminar sua ideologia e padrões de conduta nas classes subalternas. Sob o
imperativo do caráter universal de suas ideias e visão de mundo, principalmente,
para manter seu poder e controle social “harmonicamente” em todo tecido social
através do consenso. O “urbanismo é um urbanismo de classe” (LEFEBVRE, 1999,
p.147) e, neste sentido, torna-se um pilar fundamental deste exercício, pois
“encobre essa gigantesca operação” (Idem, p.143), e no seu bojo, torna as relações
sociais disciplinadas no modo de sociabilidade humana pautada na ética
burguesa. Portanto, o urbanismo, para Lefebvre, tem um papel
fundamentalmente ideológico128.
Neste sentido, Lefebvre demonstra que a estratégia do Estado capitalista, através
da urbanização, é de organizar globalmente o espaço, de maneira coercitiva/
consensual, absorvendo para o núcleo das contradições do capital através da
fragmentação das relações sociais no meio urbano, as múltiplas práticas, usos e
formas de habitar possíveis, transformando-os de forma correspondente aos
moldes da “ideologia urbanística” – glorificada pelos seus gestores por ser
racionalmente planejada e ordenada civilizadamente – porém, Lefebvre desvenda
sua face oculta: homogeneizante e alienante. Mas todo esse emprego de forças
não se dá de forma casual ou aleatória, o Estado dirigido pelos capitalistas, não
reconhece como legítimo ou legal aquilo que, no determinado espaço, ele não
controla129. Esses são os componentes essenciais da produção do espaço abstrato:
“Não se pode separar nem a acumulação do capital nem o
princípio racional e político de uma unificação, que subordina e
totaliza os diferentes aspectos da prática social, a cultura, o
conhecimento e a educação em um espaço determinado, o
espaço da hegemonia da classe dominante”. [...] Aos
componentes da produção do espaço abstrato, [...] aplicando-se
na esfera histórica e acumulativa, lhes transfere neste espaço
onde a violência se reveste de racionalidade, e a racionalidade

Sendo assim, e como de costume, voltamos à semelhante crítica de Marx n’O Capital (2013) aos
intelectuais orgânicos da sociedade de mercado, no qual se esforçam em subtrair o social pelo individual,
partindo da ideia abstrata de que a sociedade se trata de uma soma de interesses privados, naturalizando a
ideia de que todas as relações do indivíduo com a sociedade são puramente externas, secundárias,
simplesmente ajustadas, até mesmo produzidas artificialmente ou revogáveis ao bel-prazer. Tal ilusão
Marx atribui ironicamente o termo “robinsonadas” à tentativa destes intelectuais em transformar cada
indivíduo em um Robinson Crusoé.
129
A este espaço “transgressor” da ordem burguesa, Lefebvre nomeia de espaço diferencial, trata-se do
negativo do espaço abstrato.
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unificadora justifica a violência. De tal modo que a
homogeneização não aparece como tal, sendo através de
metáforas como no ‘consenso’, a democracia parlamentar, a
hegemonia e a razão do Estado”. (LEFEBVRE, 2013a, p.318-319)
(tradução nossa).

Mesmo o espaço sendo produzido pelas relações do modo de produção
capitalista, não o torna isento de ser o receptáculo no qual o ser humano
concretiza suas relações sociais e sua sociabilidade. Parece tautológico afirmar,
porém, devemos ratificar que os fenômenos espaciais refletem-se na estrutura de
classe, e como afirmamos anteriormente, disputado dialeticamente na luta de
classes. Portanto, a cargo da hegemonia do grupo histórico-economicamente
dominante, a urbanização detém posição histórica, dado a sua atuação como
estruturante político-ideológico pelo fenômeno da alienação e pelas modalidades
de controle das relações sociais, no desígnio de apagar a agência do sujeito
histórico-revolucionário do proletariado, dado que o modo de produção organiza
o espaço a seu dispor “otimizando os lucros.” (idem, p.60).
Veremos diante das questões abordadas até aqui, uma elaboração crítica à
urbanização capitalista como fenômeno alienante da vida cotidiana no meio
urbano. Esta reflexão se faz necessária no momento em que se buscam
possibilidades de emancipação humana, observados no conflito entre espaços
abstratos e diferenciais e na busca pelo direito à cidade. Neste momento, entra
em cena o trabalho do antropólogo, para trazer à tona atores sociais que
tensionam esta dialética a partir do polo dominado.
2. A Avenida Sete de Setembro
Construída durante o governo de J.J. Seabra em 1915, a referida avenida percorre
desde a Praça da Sé – onde havia a antiga igreja da Sé que deu lugar a avenida –
ao Farol da Barra. Concebida para conectar bairros nobres da cidade alta, como a
Vitória e a Barra, as vizinhanças conectadas pela Avenida Sete eram bairros
predominantemente frequentados pela burguesia e população branca de Salvador
(VASCONCELOS, 2006). Com a finalidade de trazer traços modernizantes à
capital, este projeto urbano ambicionava tornar Salvador em uma Paris, inspirada
pelo urbanismo moderno do Barão de Haussmann – abertura de largas avenidas,
praças arborizadas, em suma, produção do espaço abstrato. Para sua construção,
foi preciso desapropriar mais de 300 imóveis. Curiosamente, hoje, o único lugar
conhecido popularmente por “Avenida Sete” é o espaço que corresponde do forte
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de São Pedro no limite do Campo Grande, até a Praça Castro Alves, tal trecho é
onde ocorre intensa atividade comercial (legal e ilegal)130 a preços populares.
2.1 Seu Chico e a Rua do Cabeça
Um pequeno e simpático senhor aposentado, sentado em um banco no meio fio,
em frente à movimentada sinaleira, esconde sua “guia” entre uma coluna de um
prédio e uma barraca de venda da prefeitura. Seu nome é Francisco, mais
conhecido como Seu Chico, 70, trabalha como camelô no centro antigo de
Salvador desde 1965. Ele costuma fazer bicos na Rua do Cabeça (trata-se de um
beco transversal à Avenida Sete em direção ao bairro 2 de Julho, sua entrada se
encontra em frente à praça Barão do Rio Branco) onde monta seu prático
“tabuleiro” (guia de camelô) ao lado de um pequeno banquinho. Nesta guia ele
vende pilhas, fones de ouvido, cadeados, colas, e principalmente tesouras. Este
“pedaço”131 é, talvez, o lugar de mais movimentado e intenso em questão do
trânsito de pessoas de toda a extensão da Avenida Sete.
Seu Chico trabalha sazonalmente, em períodos de maior movimento ou
simplesmente quando deseja, sendo assim, há semanas na qual ele trabalha todos
dias úteis, e há momentos em ele simplesmente abandona seu local de trabalho.
No movimentado beco, reveza seu trabalho entre ajudar Dona Geralda, amiga e
também vendedora camelô, porém, credenciada pela prefeitura – na qual aluga a
barraca ao lado de Seu Chico – e entre armar seu próprio pequeno “tabuleiro”.
Na Rua do Cabeça, os camelôs começam a preparar suas vendas muito cedo, por
volta das 6:00h todos os dias o movimento no beco já é intenso entre os
trabalhadores, diferente de todos os outros da Avenida Sete.
Justamente por ser um camelô informal, e não desejar ser um trabalhador
credenciado, os dias de trabalho de Seu Chico não são regrados, apenas
obedecem a lei de sua vontade. E mesmo em dias de expediente, às vezes Chico
levanta do seu banquinho e sai para resolver qualquer pendência imediata,
comprar algum item doméstico ou cobrar o pagamento em dinheiro a alguém
que lhe deve, e após um tempo, volta a sentar-se, pois durante toda sua ausência,
Dona Geralda havia tomado conta de sua mercadoria. Neste caso, a recíproca
130

Chamamos especial atenção para o que salienta a Associação de Camelôs, referindo-se à Avenida:
“esse é um lugar que abriga mais de 6 mil informais, a maior aglomeração de informais da cidade de
Salvador, grande parte deles usando irregularmente o espaço” (CARVALHO FILHO; URIARTE, 2014,
p. 34).
131
Atribuímos o sentido antropológico de pedaço para a Rua do Cabeça, por se tratar de um lugar comum
onde os camelôs compõem uma rede de sociabilidade compartilhada entre seus integrantes: “Pertencer a
um pedaço no centro significa reconhecer-se como membro de uma teia de relações mais vasta e ser
reconhecido por meio da exibição de símbolos compartilhados”. (MAGNANI, 2012, p.249)
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também é verdadeira, nos momentos de ausência de Dona Geralda, Seu Chico se
encarrega de tomar conta de sua barraca. Sem nada a dever ou a quem ser
cobrado, o pequeno senhor quase sempre encerra o seu expediente mais cedo que
os outros camelôs da Rua do Cabeça. Como ele próprio adverte: “trabalho no dia
que quiser”.
Porém, nem sempre ele teve tranquilidade em trabalhar, por diversas vezes,
sofreu sanções dos fiscais da prefeitura e da polícia por se tratar de um
trabalhador não autorizado. A constante vigília dos fiscais de camisa amarela cria
um notável jogo tático por parte dos informais. Na própria Rua do Cabeça, é
notável a quantidade de mulheres e homens que trazem suas “guias” portáveis, e
que rapidamente as recolhem e fogem do local ao notar a presença destes agentes
de Estado. Logo depois, lá estão de volta. Enquanto sua colega paga R$88,90 para
a prefeitura a cada semestre para ser credenciada, sem contar outros encargos
como transporte e armazenamento de mercadoria, Chico e as/os demais
informais apenas encontram meios imediatos e oportunos para negociar suas
mercadorias no espaço público de modo mais silencioso, invisível, anotável. Cabe
registrar que este credenciamento se consolidou após o reordenamento no
comércio ambulante do centro de Salvador no ano de 2014 na gestão do atual
prefeito ACM Neto132.
O pequeno e apertado cantinho no qual encontra-se Seu Chico, é uma evidencia
gritante do seu conflito com o aparato repressivo e normativo dos espaços
abstratos promovido pelo Estado-capital. Seu micro-espaço ilustra uma
contradição na vida cotidiana do espaço urbano: trata-se de uma apropriação
(neste sentido, não se trata de uma posse jurídica), “tal apropriação mostra que o
uso e o valor de uso podem dominar a troca e o valor de troca” (LEFEBVRE, 2001,
p. 30). Esta apropriação se trata de uma ação sociopolítica de classe, de “tomar”
um espaço para si, engajando-se em colocar, sobre ele, uma lógica própria de
utilização que visa suprir, em um primeiro plano, as necessidades do ser humano,
o valor de uso. Neste caso, as necessidades de Seu Chico.
Ele só pode ter seu negócio por permissão não-oficial dessas autoridades, e
mesmo assim, com sanções. Seu espaço foi ficando cada vez mais reduzido, tem
que negociar constantemente sua presença no espaço devido à vigilância dos
Segundo documento emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo: “O Ministério Público estadual
está contribuindo com os órgãos públicos municipais para o reordenamento do comércio ambulante em
Salvador, respeitando os direitos humanos dos ambulantes e dos consumidores. (...) Entendemos que os
ambulantes devem ser previamente cadastrados na prefeitura para atuarem em locais determinados no
centro, melhorando o trânsito das pessoas no local. Além disso, devemos intensificar a fiscalização para
evitar a comercialização de produtos piratas e impróprios para o consumo, destacou o coordenador do
Ceacon.” (BAHIA, 2013).
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agentes do Estado. E assim, consequentemente, suas vendas decaíram: “Troquei a
guia de lugar por causa dos “homi” (fiscais e polícia), perdeu visibilidade, não tô
vendendo nada”.
Este micro-espaço apertado onde Seu Chico ocupa cotidianamente, materializa
um movimento alternativo e contraditório frente à forma de organização da
ordem urbana capitalista: emerge outro tipo de espaço que é produzido mediante
a prática cotidiana de ocupá-lo, e resistir às investidas do Estado por meios
informais de negociação, ou seja, Seu Chico se desvia e nega totalmente a norma
imposta pelo Estado-capital, mesmo imbricado no coração do espaço abstrato.
Como diz Uriarte, “as diferenças reprimidas pelo espaço abstrato criado pelo
capitalismo e pelo Estado se mantêm, existem, resistem, emergem em outro tipo
espaço” (2014, p. 126).
Nesta direção, dialogamos com Certeau para compreender por que Chico não se
intimida pelas investidas sancionadas pelos agentes do Estado no intuito de
limitar ou excluir seu Chico da “Rua do Cabeça”. Sendo assim, devemos entender
que ele utiliza de táticas133, pois seu uso cotidiano deste micro-espaço ocorre sem
sair do lugar onde tem que viver, e que lhe impõe uma lei, ele aí instaura
pluralidade e criatividade. De forma astuciosa e sigilosa – foram dias e mais dias
no campo até ele contar sobre suas negociações informais com os agentes –, Seu
Chico utiliza de uma arte de intermediação, na qual ele tira daí efeitos
imprevistos. (CERTEAU, 1994, p.93)
É importante compreendermos que este homem peculiar da Rua do Cabeça tratase de um homem ordinário, posto por Michel de Certeau como sendo pessoas sem
recursos, não-proprietárias do meio de produção, sem meios externos ou
institucionais de exploração ou dominação alheia. Essas pessoas vivem dentro das
regras impostas pelo modo de sociabilidade evidenciado por Simmel pela atitude
blasé134, cotidiano programado, do modo de produção e técnica racionalizada da
sociedade de mercado. Não raro Seu Chico promove longas conversas com velhos
ou novos conhecidos, ou simplesmente para paquerar alguma vizinha (ele mora a
Trata-se de um “movimento ‘dentro do campo de visão do inimigo’ (...) e no espaço por ele controlado
(...), é a arte do fraco” (CERTEAU, 1994, p. 100-101).
133

Ao dizer que as relações sociais face a face – no momento histórico de consolidação da vida cotidiana
alienada – se dão a partir de um estado de ânimo individualista (efeito semelhante ao que Marx chama de
“robinsonadas”), tratando o Outro com atitude indiferente, blasé, transformam-se, portanto, em relações
racionais, como entre negociadores. Em suas palavras: “Todas as relações emocionais íntimas entre
pessoas são fundadas em sua individualidade, ao passo que, nas relações racionais, trabalha-se com o
homem como com um número, como um elemento que é em si mesmo indiferente. (...) Esse estado de
ânimo é o fiel reflexo subjetivo da economia do dinheiro completamente interiorizada”. (1967, p.15-18)
134
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poucos metros do referido beco) ou uma antiga cliente que o reconhece na
calçada. Tornar-se um obstáculo para o intenso trânsito de pessoas não é uma
questão colocada em jogo, antes de tudo, este micro-espaço se trata para Seu
Chico, um espaço cotidiano de sociabilidade.
Portanto, esses homens ordinários não aceitam passivamente essa condição, na
qual o antropólogo chama de “estatuto de dominado”. Eles mudam com suas
próprias forças individuais, contornando e modificando a configuração de
espaços produzidos pelo capital, tecnocráticos e funcionalizados para o controle,
escoamento de mercadoria e pessoas, como dissemos anteriormente, a fim de
maximizar a acumulação de valor. Por fim, essas pessoas se apropriam na surdina,
subvertem a partir de dentro estes espaços vigiados pelos agentes do Estado,
diante das brechas e oportunidades que ocasionalmente surge no espaço
abstrato, que é pouco receptivo às diferentes formas de utilização do mesmo e
pouco sensível a necessidades de pessoas como Seu Chico, ele emprega o seu
próprio uso, realça o valor de uso possível que o espaço lhe oferece, dando-lhe
uma vida urbana evidentemente diferente daquela que o circunscreve.
Sendo assim, finalmente, compreendemos que os homens ou pessoas ordinárias
não entram em embate contra as forças dominantes, pois a priori se trata de um
conflito de forças extremamente desigual. Então, o que fazem? Ora, usam da
tática. Pessoas como Seu Chico usam a tática para contornar a força dominante,
ele negocia, usa da lábia com os fiscais para manobrar as possíveis opressões que
sofreria135. Em meio ao espaço abstrato ele se apropria de um espaço próprio, e
resiste criando seus próprios meios de sobrevivência, alterando e negando
completamente a ordem social capitalista e gestão funcionalista do espaço.
Soma-se a todo este percurso, mais uma afirmação de Lefebvre sobre o espaço
abstrato, no qual consiste em sancionar proibições que delimitam legalmente
quem utiliza (neste caso, os vendedores credenciados que alugam o uso da tenda
da prefeitura) e quais modalidades de uso se inscrevem no espaço, prevendo a
estigmatização sofrida por aqueles que são marginalizados pela sociedade de
mercado, momento em que a condição de precariedade do trabalho e
desemprego (exército de reserva) os direciona a buscar meios não-convencionais,
informais ou ilegais para superar a desigualdade econômica que os marginaliza.

“Tem constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’. Sem
cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas. (...) Muitas práticas cotidianas são do
tipo tática. E também, de modo mais geral, uma grande parte das ‘maneiras de fazer’: vitórias do ‘fraco’
sobre o mais ‘forte’, pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de ‘caçadores’.” (CERTEAU, 1994,
p.47)
135
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Resulta que as táticas de sobrevivência dos pobres são criminalizadas pelas leis e
códigos do Estado-capital, visto que se tratam de ações de insubordinação às
estruturas que engendram a desigualdade social, pois como bem lembra Vera
Malaguti Batista, “o ‘criminal’ é um fetiche que encobre a compreensão da
conflitividade social”. (2012). É, portanto, na prática política de tomar o espaço
para si, que Seu Chico confronta a dominação do espaço abstrato e persiste em
criar seu próprio espaço diferencial. Para Lefebvre, é neste espaço vivido, criado
através do uso cotidiano onde aflora o urbano, – categoria fundamental do
pensamento lefebvriano:
“‘O urbano’ não pode ser definido nem como apegado a uma
morfologia material (na prática, no prático-sensível) nem como
algo que pode se separar dela. Não é uma essência atemporal,
nem um sistema entre os sistemas ou acima de outros sistemas. É
uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da
reunião, da convergência, do encontro (ou antes, dos encontros).
É uma qualidade que nasce de quantidades (espaços, objetos,
produtos). É uma diferença ou, sobretudo, um conjunto de
diferenças.” (LEFEBVRE, 1991, p.81).

Entendido por Lefebvre como a concreção utópica-emancipatória, estes espaços
diferenciais apontam para o germinar embrionário de uma nova realidade social
contestadora da ordem capitalista e sua organização excludente do espaço.
2.2 Jayme Fygura na Avenida Sete
Jayme Fygura se apresenta no espaço urbano enquanto uma figura um tanto
quanto controversa. Sua presença suscita olhares e reações diversas por onde
passa, ou fica. Quando andamos atrás dele, procurando algum estabelecimento
pela Avenida Sete para nos sentar e conversar, são notáveis as mãos fazendo
sinais de cruz, as caretas, as pausas nas caminhadas, as risadas, as pausas
dramáticas coletivas, enfim, as múltiplas reações diante de sua presença. Já no
bar, nossas conversas com o artista performático eram sucessivamente
interrompidas por crianças curiosas com o “homem de ferro”, e pessoas que o
cumprimentava, alguns eram amigos, já outros: “nunca vi na vida”, segundo o
próprio Jayme. Mais curioso que o fato de usar uma armadura, é apenas despir-se
na privacidade de sua casa, não importa se ele vai ao médico, em agência
bancária, à igreja ou aeroporto, Jayme é Fygura.
Para ele, o centro de Salvador, em especial, a Avenida Sete, é um lugar central
para sua vida social. É onde ele consome materiais para suas obras de arte, utiliza
de serviços diversos, encontra amigos, frequenta bares, se reúne com membros de
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sua banda (The Farpa), no fim das contas, boa parte de seu dia a dia se inscreve
na Avenida. Até mesmo em um teatro situado na Avenida, o Teatro Gamboa,
situado no Largo dos Aflitos, Jayme foi homenageado com uma galeria em seu
nome: Galeria Jayme Fygura. E por último, a Avenida Sete é, atualmente, o seu
palco. O lugar onde ele vive cotidianamente suas caminhadas performáticas,
realizando suas apresentações artísticas através de sua vagância corporificada na
armadura. O uso que Jayme adota da Avenida Sete, é, sem dúvida, muito singular,
criativa e artística, sempre se destacando diante da massa homogênea.
Segundo ele, desde pequeno, já demonstrara ter aptidões criativas e artísticas por
conseguir, diferentemente de outras crianças, criar seus próprios brinquedos
(bonecos, carrinhos e outros) com materiais simples como latas, pedaços de
madeira, garrafas plásticas e entulhos. Hoje, cria obras por encomendas, peças
para suas roupas de metal e couro, e principalmente suas misteriosas máscaras –
ao todo são oito – na qual ele se debruça de forma mais “atenciosa” no processo
artesanal. A máscara, assim como toda sua roupa, foi desenvolvida por etapas em
um processo dialógico-relacional com o mundo que o rodeia. Para ele, se trata de
um mecanismo de poder, para se defender “desse sistema maldido” que, segundo
Jayme, o ataca e violenta, dia após dia136. Até começar a utilizar a roupa que
vemos hoje, Jayme sofreu muitas agressões nas ruas, a couraça da sua roupa foi
endurecendo, portanto, à medida em que sofria hostilidades nas ruas em que
praticava sua performance artística.
Nesta direção, podemos entender por que Jayme não se intimida pelas agressões
sofridas, pelo contrario, ele se mune contra elas pelo emprego de sua própria arte
persistindo, resistindo e apropriando-se do espaço público da Avenida Sete. O
caráter político do espaço público (SERPA, 2013) é realçado por Jayme enquanto
um ator que centraliza para si o confronto de diferenças ao seu encontro. Sendo
assim, ele encontra barreiras simbólicas para usar o espaço que, em tese, é “para
todos”, mas impera as normas não ditas da ética burguesa que espera de cada
pessoa a “atitude blasé” e diante do semelhante, e a reprovação frente ao
diferente. Para Serpa,
“[...] a sociedade exclui a possibilidade da ação e espera de cada
um de seus membros certo tipo de comportamento, impondo
regras para normalizar o “convívio social”, abolindo a ação
espontânea e a reação inusitada” (2013, p.65).

136

“A violência subversiva responde a violência do poder” (LEFEBVRE, 2013a, p. 83)
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Segundo o próprio Jayme Fygura, o fato de ser diferente incomoda as pessoas, é
visto pelos transeuntes como um “demônio”, um “pecado” corporificado, porém,
ele jamais se subordinou à repressão violenta que sofreu no espaço público. Ele
busca imprimir insistentemente sua arte nos lugares por onde percorre à pé. Seu
próprio corpo constrange o espaço abstrato¸ este que é ideologicamente violento
para as diferenças, consiste em pré-definição impositiva de uma estética exclusiva
e excludente.
Deixamos evidente até aqui, que a conversão da dominação do espaço urbano é
assegurada objetiva e subjetivamente pelo Estado capitalista. Seja a partir dos
seus agentes incidindo diretamente no controle do espaço, vigiando, expulsando,
penalizando ou mesmo captando (como a tentativa da SUCOM em regular Seu
Chico), ou a partir do fenômeno ideológico da urbanização e sua consequente
capilarização da ética burguesa de sociabilidade própria do nosso tempo histórico
pós-moderno.
Lefebvre é extremamente preciso ao afirmar que a integração urbana do capital é
uma integração desumanizadora, pois elege os seus valores éticos e sua ordem
social como racionalmente superior, higiênico, seguro e esteticamente belo, de
forma que são naturalmente únicos e desejáveis por todos a fim de alcançar uma
coesão social harmoniosa. A racionalidade dominadora do Estado capitalista
sobre o espaço137 somente emerge na medida em que delimita e submete o
“anormal”:
“As diferenças se mantêm ou começam nas margens da
homogeneização, sejam como resistências, seja como
exterioridades. [...] Então, a centralidade e normativo mostram
seus limites e sua capacidade de integração, de recuperação ou
de eliminação de que tenha transgredido”. (LEFEBVRE, 2013a,
p.405)

Longe de ser reconhecido pela maioria dos transeuntes como um artista, vemos
que no entorno do trajeto percorrido por Jayme, ocorre constantemente uma
“mixofobia”138 (medo de misturar-se), expressão do medo no espaço público que

“O Estado domina o espaço o que significa que ele deve suprimir violentamente qualquer diferença
sob alegações ideológicas de ordem, racionalidade, higiene, beleza, segurança nacional, proteção à
natureza, etc. As diferenças são suprimidas mediante leis, códigos, normas, mandamentos, preceitos,
regras escritas em papéis que determinam previamente os usos do espaço. Os atores, usuários, “homens
ordinários”, têm de se adaptar às normas previamente fixadas”. (URIARTE, 2014, p.126)
137

“Essa mixofobia não passa da difusa e muito previsível reação à impressionante e exasperadora
variedade de tipos humanos e estilos de vida que se podem encontrar nas ruas das cidades
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categoriza certos “tipos” de pessoas como “indesejáveis estranhos” (2009, p.37)
por seu estereótipo transgressor ou estranho à ordem ideológica dominante.
Dado que os corpos em relação no meio urbano tem a função primordial de
mediador social. O que significa que o corpo de Jayme transita no olho do furacão
na relação dialética entre visões de mundo que transpassam entre subordinação –
que provoca a “harmonia” forçosamente consentida do espaço abstrato – e
subversão – que se revela como práxis utópica, pois antagoniza a ideologia
burguesa – (CARLOS, 2014, p.474) a ponto de ser alvo de diversas hostilidades e
na minoria das vezes, elogios.
Jayme Fygura se apropria politicamente, através do uso diferencial e cotidiano, de
um espaço urbano dominado pela indiferença, pelo anonimato, pelo “não-lugar”
(AUGÉ, 2012), pela “atitude blasé” (SIMMEL, 1967), em suma, de espaços públicos
cada vez mais despolitizados (SERPA, 2013, p.64). Sua mera presença no espaço é
o suficiente para gerar estranhamento diante dos transeuntes apressados,
perturbar a ordem social, retirando-lhe a máscara de democrática e harmoniosa
(contraditoriamente abominando a pluralidade), sua práxis cria fraturas na
coercitiva e falsa homogeneidade da cidade. Carregando o símbolo da
heterogeneidade, e mais, da diferença, que enriquece a experiência urbana de
espaços vividos. Uma prática teimosa, cotidiana, astuciosa, pelas apropriações,
criando modos multifuncionais de usos possíveis na cidade, neste caso, o uso
subversivo da “arte, que não é passividade” (CERTEAU, 1994, p.50).
Jayme precisou e precisa sempre, cotidianamente utilizar de táticas
“desviacionistas [que] não obedecem à lei do lugar” (CERTEAU, 1994, p.92), para
transitar pela Avenida Sete e realizar o seu Direito à Diferença e ao uso, tendo em
vista que a “lei do lugar” não lhe é muito “agradável”, para dizer o mínimo. Sendo
assim, Jayme se apropria, mediante sua práxis, do espaço da Avenida Sete, através
de um uso desviante, praticamente “profano”, do espaço, apenas possível
alterando, manipulando sua natureza abstrata através do uso diferencial.
No conflito dialético para transformar a cidade em um território para a
acumulação e fluxo do capital – valor de troca –, vemos surgir novos atores sociais
antes ignorados, homens ou pessoas ordinárias que souberam extrair do inimigo,
suas condições de existência, e reabilitar o valor de uso do espaço urbano. O
próprio artista é o agente transformador a ordem urbana: “a arte restituí o
sentido da obra, ela oferece múltiplas figuras de tempos e de espaços apropriados,

contemporâneas (...). A mixofobia se manifesta como impulso em direção a ilhas de identidade e de
semelhança espalhadas no grande mar da variedade e da diferença”. (BAUMAN, 2009, p.43-44)
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não impostos, não aceitos por uma resignação passiva, mas metamorfoseados em
obra.” (LEFEBVRE, 2001: 115) (grifo nosso)
Pessoas como Jayme, embaralham a organização imposta e produz nela um
espaço não planejado para a diferença, insistentemente, ele reivindica à força por
seu direito ao uso e o valor de uso da cidade, pois “é sobre o uso político do
espaço que se restitui ao máximo o valor de uso: recursos, situações espaciais e
estratégias” (LEFEBVRE, 2013a, p.398) (tradução nossa). A arte de Jayme abre as
vias do “possível”139, do uso possível, produzindo resistente e insistentemente o
espaço diferencial. Para o autor:
“Trata-se de uma superação pela e na prática: trata-se de uma
mudança de prática social. O valor de uso, subordinado ao valor
de troca durante séculos, pode retomar o primeiro plano. (...)
Que a realidade urbana esteja destinada aos ‘usuários’ e não aos
especuladores, aos promotores capitalistas, aos planos dos
técnicos, é uma versão justa, porém enfraquecida desta verdade”.
(Idem, 1991, p.128)

Não podemos prever quando haverá a superação da alienação e da sociedade de
mercado, mas sem dúvida, instauramos a utopia nestas “fendas” abertas pela
classe dominada, pelas vias do possível que se alastram pela cidade, anunciando
que existe, além de resistências, “embriões” de uma nova realidade urbana.
3. Direito à Cidade: da alienação à emancipação
Deste modo, apresentamos neste trabalho, diante das figuras de Seu Chico e
Jayme, espaços diferencialmente produzidos pelo resgate ao valor de uso da
cidade. Mediante táticas, eles praticam cotidianamente usos que concretizam seu
lugar na cidade, alargando as “fendas” do possível ao expor as contradições
próprias do modo de produção capitalista do espaço e controle social do Estado.
Eis que os homens ordinários surgem enquanto oposição classista que se
apresenta como instrumento crítico para confrontar a mediação entre o habitante
e seu uso no espaço dominado. Em suma, práxis crítica do sujeito histórico em
transformação de sua própria realidade aponta para a necessidade de relevar o
direito à cidade a partir das práticas cotidianas e usos resistentes no espaço
urbano.

“As instancias do possível só podem ser realizadas no decorrer de uma metamorfose radical”.
(LEFEBVBRE, 1991, p.114)
139
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Portanto, podemos dizer na perspectiva crítica do marxismo radical de Lefebvre,
que a produção dos espaços diferenciais corresponde o embrião de uma nova
sociedade. Espaços estes que, como demonstramos, apresenta-se como meio e
fim para emancipação da alienação humana, dado o potencial de transformação
utópica na concretude de sua atuação, na medida em que, para Lefebvre, utopia é
“toma distância em relação ao ‘real’, sem, por isso, perde-lo de vista”, apontando
como horizonte de sua realização o direito à cidade, o urbano e à diferença.
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6- Sessão Patrimônio
6.5 Repertórios gastronômicos de restaurantes de Campina GrandePB: uma janela para o local, o regional e o global140
Josélio dos Santos Sales141
Marciana Ferreira Bento142
Resumo: Este trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa em andamento,
com objetivo de analisar os repertórios gastronômicos dos restaurantes de
Campina Grande-PB. A perspectiva teórica é a Antropologia da Alimentação. A
metodologia consistiu em observação participante e entrevistas semiestruturadas
com proprietários e consumidores dos restaurantes. Como resultados parciais,
percebemos que os frequentadores e funcionários dos restaurantes não têm
clareza quanto aos repertórios alimentares servidos. A gastronomia seja local,
regional ou global é uma forma de distinção social.
Palavras-chave:

Antropologia

da

Alimentação.

Repertórios

Alimentares.

Restaurantes.
Introdução
Apesar de ser parte fundamental da manutenção da vida, a alimentação só
passou a ser tema da pesquisa das ciências sociais a partir do século XX. Entre os
autores clássicos que se interessam por essa temática, destaca-se Lévi-Strauss
(2004) que, em "O Cru e o Cozido", fundamentou as pesquisas sobre o
simbolismo do processo de cozimento como manifestação arquetípica da
passagem da natureza para a cultura. A alimentação ainda é compreendida como
um fenômeno social total (MAUSS, 2013) e devemos considerá-lo na sua
multiplicidade de aspectos e procurar várias perspectivas de análise que possam
contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno ou fenômeno humano
total (MORIN, 2000).
No Brasil, destacam-se Câmara Cascudo (2014) e seus estudos acerca de
iguarias e pratos típicos brasileiros, ao investigar a alimentação popular em sua
140
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normalidade e Freyre (2014) com seus estudos sobre o açúcar na culinária e na
economia nacional. A Antropologia da Alimentação inclui ainda: simbolismo da
alimentação – comidas sagradas, tabus religiosos envolvidos na alimentação,
comidas e cultura popular, mitos alimentares –, alimentação e processos de
interação social (hábitos alimentares e classes sociais, dieta e "modus vivendi",
transformações da alimentação e modernidade, alimentação e etnicidade –
passado pela cozinha como espaço de socialização e modos à mesa como
repressão da corporeidade e matriz do processo civilizador (ELIAS, 1994) e
alimentação e saúde física).
Esses conceitos se juntam ao conceito de culinária e gastronomia
enquanto patrimônio imaterial (identidade e continuidade da cultura),
patrimônio que é dinâmico em constante transformação (SCHLÜTER, 2009).
Culinária é um conjunto de transformações materiais por que passam as
matérias-primas, base da alimentação humana até serem consumidas. Não
podemos esquecer que esse conjunto inclui tecnologias aplicadas e os tabus
alimentares de cada grupo social. Lévi-Strauss (2004) denomina de “gramática
culinária” as etapas da cadeia alimentar: produção, distribuição, elaboração e
consumo. A culinária é dependente da compreensão dos processos físicos e
químicos que se passam dentro das panelas. Assim sendo, seu desenvolvimento
se relaciona com o avanço da indústria alimentar ou ainda com o caráter
artesanal da alimentação, tão em moda nos restaurantes ditos tradicionais ou
regionais ou mesmo nas casas de alguns gourmets.
Para Fischer (1979), a gastronomia seria a consequência da modernidade
alimentar caracterizada, ela mesma, por três fenômenos concomitantes: uma
situação de superabundância alimentar (i); a diminuição dos controles sociais (ii)
e a multiplicação dos discursos sobre nutrição (iii). Visto por este prisma, “é uma
estetização da cozinha e das maneiras à mesa, uma virada hedonista dos fins
biológicos da alimentação; essa atividade é amplamente cercada por regras
sociais e no exercício da qual somos condenados várias vezes por dia”.
(POULAIN, 2013. p. 207). A gastronomia tem seu desenvolvimento a partir dos
novos conhecimentos da fisiologia humana (como sentimos o gosto).
Ao mesmo tempo, indagamos como os restaurantes de uma cidade de
médio porte como Campina Grande143, oferecem uma gastronomia que se diz
regional aos seus clientes. Buscamos compreender como esses restaurantes
escolhem seus menus e como os frequentadores de restaurantes, entre outros
143
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estabelecimentos envolvidos com a prestação de serviços alimentares na cidade,
passam a escolhê-los mediante os repertórios alimentares. Questionamos, ainda,
se os frequentadores dos restaurantes locais saberiam classificar que tipo de
alimentação estão consumindo. É local? Essa escolha passa por uma clivagem
cultural? O que o restaurante vende como regional remete à afirmação cultural?
O “bom para comer” passa pelo “bom para pensar” ou vice-versa? São memórias
que formam o gosto ou é o status e a distinção que o constitui?
Do mesmo modo, nos questionamos se a gastronomia dita local passou
por alguma transformação para agradar o paladar dos comensais ou ainda se estes
procuram novas formas gastronômicas como parte de uma experiência étnica
ligada a valores, tradições e formas de produção alimentícia da região.
Com todas essas questões, elaboramos uma lista de restaurantes
frequentados por nós ao menos duas vezes antes da pesquisa. Estratificamo-los
por gastronomia global, regional e local. Foram escolhidos oito restaurantes: um
mexicano e outro japonês (tidos como gastronomia global); dois com
gastronomia regional; dois vegetarianos e dois com gastronomia mista. Iniciamos
um processo de observação e anotação. Em alguns deles, estivemos três ou quatro
vezes para esta pesquisa. Entrevistamos oito pessoas (das 16 previstas para a
pesquisa que está em andamento) entre frequentadores e donos dos restaurantes.
As entrevistas giravam em torno das escolhas de cardápios, repertório alimentar
dos restaurantes e mesmo das escolhas dos restaurantes, quando eram
classificados como de mesma tipologia.
Nessas primeiras considerações, percebemos que a gastronomia se articula
com as manifestações culturais mais próximas ou distantes, geográfica ou
culturalmente, sem que o sujeito abra mão de identificações anteriores. Então, a
gastronomia seja ela local, regional ou global é uma forma de distinção social.
Dominar esses códigos é construir um capital social que distancia os indivíduos
ainda que pertencentes à mesma classe social, mas de culturas de diferentes.
Repertórios gastronômicos nos restaurantes campinenses
Os restaurantes e os cafés constituem elemento crucial da organização de
uma sociedade. São esses estabelecimentos que oferecem a comida na qual o
frequentador busca distinção social ou mesmo o reencontro com uma memória
cultural que há tempo estava quase esquecida ou mesmo, simplesmente, para
saciar a fome cotidiana.
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A popularização dos restaurantes acontece após a Revolução Francesa
como espaço para prestar os serviços aos novos detentores do poder (POULAIN,
2013). Contudo, se os restaurantes eram espaços hedonistas para uma elite
emergente ou uma aristocracia falida e para os novos comensais, quais regras
deveriam valer? Nesse contexto, era essencial ter alguém para ensinar as regras de
etiqueta. Surgem verdadeiros manuais de bom gosto, como “A Fisiologia do
Gosto”, que ensinou aos plebeus saborear as delícias da aristocracia. Para BrillatSavarin (2013), o gosto está ligado à produção, à escolha e preparo daquilo que
nos alimenta e que nos agrada. É movido por esse prazer ou por uma junção de
marketing, com propaganda, que os restaurantes campinenses oferecem seus a
alimentares e os comensais saem salivando em busca desses manjares. Conforme
nossas observações e entrevistas nos restaurantes estudados, com exceção dos
dois vegetarianos, os proprietários não se preocupam exatamente com uma
clientela específica. Eles tentam seduzir seus clientes, a partir de uma gama de
produtos, com cardápios elegantes, fotos de pratos montados e divulgação na
mídia impressa e mesmo televisiva.
Quando questionamos os comensais por que escolhiam determinadas
comidas, eles davam respostas quase vagas ou não haviam pensado nelas. A
respeito dos pratos ofertados, são muito mais baseados na aceitação do público
do que fruto de uma inovação ou qualidade de um produto específico. Nossas
observações eram sobre o que os restaurantes oferecem para um público que não
sabe exatamente quem é e entra em consonância com as ideias de Câmara
Cascudo (2011, p. 14), quando afirma que a comida constitui um “alicerce de
patrimônios seletivos no domínio familiar, de regiões inteiras, unânimes na
convicção da excelência nutritiva ou agradável, cimentada através de séculos”. Os
restaurantes oferecem uma gastronomia internacional, regional ou local, sem
muitas distinções das de outros locais. Os hábitos alimentares não se
transformam com a mesma relativa facilidade de mudança da moda, do vestuário,
ou de transporte.
Quando observamos os cardápios dos restaurantes, percebemos que não
está claro o que é um restaurante regional ou local. Há certa clareza, tanto por
parte dos frequentadores, quanto do staff dos restaurantes com relação ao que é
uma cozinha global, mas fica difícil de os próprios restaurantes separarem o que é
local do que é regional. Muitas vezes o que é apresentado como local não passa
de regional.
Mas, afinal, o que seria uma gastronomia regional? A resposta não é tão
fácil quanto se imagina. Para Dória (2014, p. 147), a cozinha regional, do mesmo
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

311

jeito que a nacional é um mito. A culinária dita regional é composta de realidades
simbólicas que orientam nossa relação com a comida. Assim, “as cozinhas
regionais [brasileiras] emergiram como tema, a partir de 1920 e de maneira mais
forte do Nordeste”, quando no processo de modernização do país houve uma
reinterpretação do que é popular, ou ainda tomando emprestado o conceito
francês de terroir144, pois quando dizemos “cozinhas regionais”, em geral estamos
nos referindo, com maior ênfase, às cozinhas populares.
Quando o turismo ganha importante impulso para o desenvolvimento, há
uma busca por identidade regional, tal qual houve na França em relação ao
terroir e revalorização da cozinha regional, com ênfase em seus aspectos
considerados gourmets, que haviam sido deixados de lado no processo de
construção de um país moderno. Há, contudo, o ressurgimento da novelle cuisine
de terroir – nova cozinha regional ou de lauriers du terroir – honrarias regionais,
colocando as receitas antigas nos menus dos grandes restaurantes franceses
(POLAIN, 2013). Esse destaque à culinária regional acontece em oposição a uma
gastronomia dita internacional ou mesmo global, cheia de seus penduricalhos.
Dessa forma, não é fácil dizer o que seria uma cozinha local, pois os
mesmos pratos que são ofertados aos turistas como autênticos da Paraíba e, logo,
de Campina Grande, são encontrados em outras localidades, embora com outro
nome ou algum ingrediente diferente. Afinal de contas, uma receita alterada não
é uma fraude, mas uma releitura.
Composta de uma fusão de cardápios, a culinária da Paraíba ganhou
definição com o passar dos tempos, com forte influência indígena e da mistura de
raças que passaram pela região. Toques da culinária africana foram herdados
pelos escravos, como o cultivo da cana-de-açúcar, o acréscimo de peixes (de água
doce e salgada), crustáceos e a mistura de molhos. E são esses gostos que os
frequentadores confessaram buscar nos restaurantes. Segundo um de nossos
colaboradores “é atrás dessas memórias e cheiros de minha infância que escolho
um restaurante”.
O que podemos perceber nos restaurantes quanto a seus repertórios
gastronômicos é que há uma confusão entre originalidade ou surgimento, com
tipicidade: comida típica local. “Na Europa moderna, a ideia de tipicidade está na
144
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base da descrição dos produtos que compõem uma tradição da cultura
circunscrita a um território (DÓRIA, 2014, p. 160).
Já a abordagem brasileira, campinense em especial, tende à simplificação,
apresentando um único prato conforme as regiões, mas sem uma base
etnográfica. Essa abordagem simplista tem muito mais do marketing do que da
investigação de sua história. Pelo menos é o que temos visto nessa primeira fase
da pesquisa. A relação entre identidade e tipicidade é forçada, pois tipificação não
retém a riqueza cultural na qual os pratos, um dia, estiveram imersos. Tem muito
menos os conflitos ou câmbios culturais. Ora, os pratos considerados típicos são
justamente aqueles que, no passado, foram compartilhados por senhores,
escravos, homens livres, fazendeiros ou tropeiros - pais fundadores de Campina.
Percebemos, seja na fala dos comensais, seja dos proprietários de
restaurantes, um reducionismo da relação da comida com a cultura em sentido
amplo, o que forja uma caricaturização cultural, fazendo com que os próprios
consumidores locais já não mais a reconheça como autêntica. A gastronomia
passa então a ser uma coisa para turista ver e comer. Assim é com os restaurantes
também ditos internacionais de Campina Grande que tiveram que se adaptar aos
gostos locais. A comida aqui servida teve que passar por uma releitura, alterando
ingredientes e maneiras de servir, tal como pratos regionais também foram
modificados para os paladares dos turistas.
Quando nós perguntávamos que tipo de comida os entrevistados
gostavam, eles diziam “que da comida grosseira, regional”. Assim, a cozinha
regional é o gosto pela coisa simples, que flerta com as memórias da casa da avó.
Nesse espaço, há troca de valores, existe uma espécie de afloramento da horta, do
galinheiro e dos pomares domésticos. Enquanto que por outro lado, o regional é a
oposição ao fast food à industrialização: a perda do terroir. O gosto regional é o
retorno ao simples: retorno à raiz.
Mas não é tão simples assim. A cozinha está sujeita às fronteiras riscadas
pelo costume de milênios sem que nos demos conta. A “cozinha internacional” é
apenas uma rede comunicante de padrões alimentares equivalentes, imutáveis
dentro de cada unidade demográfica e transmissível, construindo novidades ao
grupo adquirente (CÂMARA CASCUDO, 2011, p. 22). Dizer que é uma cozinha
internacional é espetacularizar um fenômeno que deveria ser natural aos
indivíduos comuns.
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As especiarias desempenharam o primeiro papel de espetacularização
gastronômica e de distinção. Com o progresso das grandes navegações elas se
tornaram banais e até bregas. No entanto, foram símbolo de status e de bom
gosto. Era o símbolo da sofisticação, pois o comensal se torna aquilo que come:
incorpora os valores. Por outro lado, não se come apenas a comida. Um dos
pontos destacados por nossos entrevistados foi que o “restaurante é um local de
encontro e o encontro precisa de um espaço de legitimação do que se come e de
como se come”. É preciso dominar a etiqueta do espaço onde se come. O
repertório do restaurante impõe mostrar que você está familiarizado com as
normas e condutas ali incorporadas como um habitus; ao mesmo tempo, o
restaurante também é o espaço de comemoração. “Vamos ao restaurante em uma
data especial, aniversários, por exemplo, e também para comemorar uma
conquista, como a graduação ou defesa de trabalho de conclusão”, destacou um
de nossos colaboradores para a pesquisa.
Ora, se o restaurante nasceu para ser uma extensão dos palácios, aquilo
que comemos e onde saboreamos, nos chancela como confrades de um círculo
social. Os colaboradores desta pesquisa prefeririam alimentar-se em ambientes
mais simples e o fazem em um restaurante conhecido e legitimado pela
sociedade, uma vez que esse ato agrega simbólicos que vão além da comida.
Comer é um ato que impõe fazer escolhas, decidir, mas também assumir riscos
objetivos e simbólicos.
A forma como os restaurantes são pensados não apenas fisicamente, mas
também com seus repertórios alimentares têm a ver com distinção. E distinguir
está relacionado intimamente com civilidade, pois envolve um conjunto de
prescrições que permitem orientar o comportamento do homem em sociedade
(ELIAS, 1994). O objetivo é distinguir as camadas superiores das inferiores. Em
Campina Grande, cidade que vive entre o ego de uma capital e a singeleza de uma
província, ter espaços de ostentação e de reconhecimento é legitimar o bom gosto
e o bom gosto passa pelos restaurantes.
Misturando os ingredientes e flambando os sabores
A Europa do século XIX se cobre de restaurantes como palácios nos quais
se vendem produtos para a legitimação e domínio do processo civilizador.
Dominar a etiqueta social é mostrar que se vive em uma sociedade de corte. É ser
reconhecido pelos pares e cultivar uma nostalgia da vida palaciana. Sendo assim,
o restaurante é a corte revisitada. É nas cozinhas dos restaurantes que
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cozinheiros e chefs mantêm rituais e uma magia transformadora, impondo seu
estilo de cozinha internacional. Os chefs são os novos sacerdotes.
O menu é uma espécie de cartão de visitas ou um portfólio da vida
aristocrática. Em Campina Grande. Em um dos restaurantes pesquisados, os
pratos têm nomes de celebridades ou de famílias de sobrenomes duplos. Serve
para marcar “a sofisticação mostrando que ali é um espaço frequentado por gente
da alta classe”, como disse de forma irônica um de nossos colaboradores.
Para atrair gente bem-nascida ou que emergiu socialmente é importante
elaborar um bom cardápio que não só depende dos ingredientes. A gastronomia
que consumimos hoje não é uma coisa autêntica, mas nascida quase como
artefato pronto. Mesmo aquela considerada local/regional foi modificada por um
menu dito internacional, pela cozinha de autor, cozinha histórica e cozinha de
fusão (SAMPAIO, 2009). A cozinha de autor é aquela que destaca outros
produtos e testa paladares diferentes daqueles da tradição. Além dos
ingredientes, ela busca trabalhar com a decoração do prato para atiçar o paladar
do comensal. Ela apresenta refeições minimalistas e o cozinheiro assume o papel
de um artista, para seduzir o gourmet ávido por novidade.
Este tipo de cozinha retira da cena a confraternização para trazer o
espetáculo. Acreditamos, a priori, que é esse espetáculo que alguns
frequentadores dos restaurantes campinenses procuram para saírem do trivial da
cozinha regional, ou da “cozinha grosseira” como foi destacada por um
colaborador. Ao longo da história da alimentação pelo mundo, a maneira de
preparar os mesmos alimentos difere de um povo para outro, em função da
variação tecnológica, econômica e social.
Do mesmo modo, a interpretação do consumo de alimentos com um
aspecto da cultura nos mostra que em nenhuma sociedade foi tolerado comer
qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer maneira ou em qualquer
momento. Os livros sagrados já nos diziam que podemos comer “Tudo o que se
move e que vive vos servirá de alimento; assim como o verde das plantas, eu tudo
vos tenho dado, somente não comereis a carne com seu sangue” (Gênesis 9:3).
Durante nossa investigação, percebemos que dois restaurantes têm
cardápios pensados para públicos específicos: os dois vegetarianos. Um deles é
ligado a uma corrente religiosa oriental (Hare Krishina) e outro a uma corrente
cristã (Adventista). Tanto um quanto outro, atraem públicos que não professam a
fé dos proprietários. Os frequentadores dos dois restaurantes são atraídos
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justamente pelo menu, uma vez que estes são muitos simples e não confeririam
um status de classe elevada.
Escolher o que levamos ao prato não condiz apenas com nutrição, mas
com uma configuração que passa pelo discurso médico e cada vez mais pensamos
em comidas, light, diet, sem açúcar, sem lactose. Então, os cardápios dos dois
vegetarianos
passam
por
escolhas
filosóficas
também.
Os
cozinheiros/proprietários levam em conta esses critérios na hora de elaborarem
seus menus.
Em um dos restaurantes (japonês), a proprietária não elabora um cardápio
levando em consideração apenas os ingredientes, mas é sabedora do valor
agregado que o nome de sua marca tem. Gaba-se por ter os produtos mais caros
cidade. Como é um restaurante por quilo, o toque de “sofisticação” está no
ambiente que apresenta para os comedores e técnica dos sushimans. Um de
nossas entrevistadas disse que além da apresentação dos produtos ela sabe que ali
estão as melhores matérias-primas. E sabe “que os funcionários estão sempre
dispostos a modificarem uma das receitas”, pois sabem que ela não come
camarão e o retiram do que lhe é servido. Ao mesmo tempo, diz perceber os
produtos frescos. Por ser self-service pode escolher o que quiser. Ou seja,
incorporar um determinado repertório não é assimilar tudo dessa cozinha; há
coisas que não se incorporam.
O outro restaurante possui cozinha mista, mas com ênfase para os pratos
da cozinha internacional, inclusive com um menu sofisticado. Tem apostado em
um menu que atenda a um público de maior poder aquisitivo. Embora tenha um
cardápio parecido com os de outros restaurantes, agrega valor a eles com nomes
de pessoas importantes da cidade ou de celebridades e políticos, frequentadores
habitués de suas mesas. Outro cuidado desse restaurante é descrever em detalhes
os componentes do prato. Além disso, oferece uma boa carta de vinhos e é o
único da cidade que aceita reserva antecipada.
Um de nossos entrevistados disse que sabe que o valor da comida é
“salgado” e o ambiente é, até certo ponto, hostil. O entrevistado admite que “o
sabor pode ser modificado justamente pelo ambiente”. Foi fisgado por aquilo que
Brillat-Savarin chama de fisiologia do gosto: a influência dos outros sentidos no
sabor. Confessa ainda ser seduzido pela disposição da comida no prato, pela
decoração, pelos elementos da gastronomia, que transmitem a sensação de que,
ali, se tem bom gosto, critérios para se “reconhecer o melhor”. Isso talvez seja o
desenvolvimento de uma partitura gustativa e a liberdade de poder comparar o
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melhor entre alimentos únicos ou assemelhados, levando em conta ainda a
situação social do consumo. Tudo influenciou na fisiologia de seu gosto. Assim,
ele concorda que “a gastronomia é um ato de nosso julgamento, pelo qual damos
preferência às coisas que são agradáveis ao paladar, em vez daquelas que não têm
essa qualidade” (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p. 15). Da mesma forma, podemos
dizer que o referido restaurante tem uma proposta de iniciar as pessoas ao “bom
gosto” da classe média em busca de ascensão social.
Há outros dois restaurantes tidos como tradicionais que formam seu
menus justamente com o objetivo de plasmar uma tradição, como se isso fosse
possível. Além de pensarem nos nomes e ingredientes dos pratos, tentam
imprimir um cardápio e manter um local que lembre espaços familiares dos
frequentadores. Em um deles há até um pequeno museu, no qual o comensal
possa se sentir na casa da avó, nos locais de suas férias de infância e ao voltar à
mesa, saborear esse tempo. Além de manterem os nomes “tradicionais”, inclusive
com grafia desviante da norma padrão, dizem usar produtos de procedência que
lembram as denominações de origem, como os terroirs franceses.
É como se os cardápios fossem montados para reterritorializar as pessoas
no tempo e no espaço. Uma de nossas entrevistadas diz que ter um cardápio
assim a “aproxima daquele saber de sua infância”, ainda que não seja o mesmo
saber que tem em sua memória gustativa, o espaço a faz lembrar-se de sua
infância e dos seus parentes queridos que não estão vivos. Ela se lembra até dos
utensílios que eram usados para preparar os alimentos e aqueles em que eram
servidas as comidas de sua primeira infância. Então, ir àquele espaço alimenta
não apenas seu corpo, mas sua alma e suas memórias, ao mesmo tempo em que
desencadeia coisas que já haviam saído do consciente e ido para o inconsciente.
Ela chegou a se emocionar durante a entrevista.
Gosto e critérios de escolha dos comensais campinenses
É importante salientar que quando falamos em gosto não nos referimos à
fisiologia orgânica. Não nos referimos a novos conhecimentos da fisiologia
humana, apresentando o consumo alimentar, mas ao paladar, que mobiliza os
outros quatros sentidos de modo a produzir uma complexa noção de “gosto”.
Assim sendo, temos que saber qual o critério que nos sinaliza para escolher
comer determinada coisa e não outra. “O gosto é aquele de nossos sentidos, que
nos põe em contado com os corpos sápidos, [...] tem por excitadores o apetite, a
fome e a sede, é a base de várias operações que resultam no crescimento e
conservação do indivíduo” (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p. 41). O que para um é o
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mais puro sabor, para outro, um puro veneno. O que é uma comida saborosa para
uns não passa de uma coisa escatológica e repugnante, para outros. Como
explicar o gosto, então?
Uma coisa que verificamos nessa nossa incursão pelos oito restaurantes
corroborou com a hipótese que havíamos levantado antes: preferências
alimentares não são problemas de foro individual, muito menos uma variação de
gosto; ocorrem por acaso, exceto como com uma de nossas entrevistadas, que
remeteu um trauma de infância, os gostos e formas de pensar compartilhados por
um grupo social são culturais. Nesse contexto, o local o regional ou mesmo o
global passa pelo crivo cultural e como nos relacionamos com o outro. Do mesmo
modo, essas escolhas relacionam-se com o imaginário, com manifestações
culturais ou com regras religiosas. Enquanto que dois dos nossos entrevistados
são neófitos assumidos, dizendo que experimentariam todos os tipos de comida
que não fossem cruas. Uma colaboradora da pesquisa disse que não tem
nenhuma simpatia por comida mexicana: não suporta pimenta. Indagamos se ela
teria coragem de experimentar e ela fez uma cara de nojo, respondendo
negativamente, mesmo sem nunca ter provado.
Conforme Câmara Cascudo (2011), comemos não o que é substancial mas o
habitual, o lícito pela norma. O porco, por exemplo, mereceu proibição do Deus
dos Judeus (Levítico, XI, 7-8, 22) e de também de Maomé (Alcorão, surata II, v168. V, v-4). Do mesmo modo, não era bem visto no Egito, mas contava com a
simpatia de polinésios, melanésios, americanos, africanos e asiáticos não
brâmanes e não mulçumanos. Comemos o que foi chancelado por nosso grupo.
Embora nos tempos modernos a decisão da alimentação tenha saído da esfera
coletiva, comemos também o que é veiculado pela propaganda industrial
irresistível.
Se comer nunca foi um ato isolado, agora comer é, além de tudo, um ato
político. Envolve o caráter, social, cultural e econômico. Compreender a culinária
de um povo, contribui para pensar as negociações entre alimentos, práticas de
cozinha e etiqueta à mesa. Esse código de civilidade serve para expressar formas
muito particulares de atribuir significados aos próprios sentidos humanos, como
fome, paladar e mesmo o gosto que é produzido não apenas a partir do paladar.
Saber o que o outro come e pensa é uma forma de descobrirmos o que pensamos
também.
Quando questionamos qual o critério de gosto quanto aos restaurantes
campinenses, vimos diferentes respostas. Uns não se sentiriam bem em um
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restaurante vegetariano, por exemplo. Como Campina Grande é uma cidade
cosmopolita e recebe gente de várias partes do Estado e mesmo de todo país,
pode ser que a rejeição às folhas seja cultural. O sertanejo, devido às condições
climáticas e à cultura de herança portuguesa, não é muito apreciador de verduras
e legumes crus. Já ouvi muita gente dizer que não “eram lagartas para só comer
folhas”. Durante a investigação, algumas pessoas afirmaram que uma dieta sem
carne ou feijão não os nutririam. Comem carne diariamente e um restaurante
vegetariano não as agrada.
Ao mesmo tempo, os que se mostraram carnívoros convictos não se
mostraram muito simpáticos aos cardápios orientais nem aos peixes crus. Como
disse Lévi-Strauss (2004), a comida é um articulador entre a cultura e a natureza,
ela é a forma de produzir uma gramática cultural nos indivíduos. A alimentação é
uma teia simbólica de autodesignação feita e refeita a partir de traços culturais
que pertencem a um repertório mais ou menos limitado. Desse modo, a
alimentação é um traço identitário, uma maneira de compartilhar formas de viver
de determinado grupo, mas também é um modo peculiar de pensar sobre esses
mesmos alimentos. Assim, o homem também se alimenta de imaginário.
Depois de observarmos os restaurantes em dias diferentes, começamos a
nos questionar se os frequentadores saberiam classificar o tipo de alimentação. É
local? Essa escolha passa por uma clivagem cultural? O que o restaurante vende
como regional é fiel à afirmação cultural? O hábito constituído como o “bom
para comer” (HARRIS, 1989) se transforma em “bom para pensar” (LÉVISTRAUSS, 2004)? Quando os questionamos, percebemos que eles confundiam o
local com o regional e não sabiam responder, se em Campina Grande havia algum
restaurante com uma gastronomia que só existia na Paraíba. Na verdade, talvez
eles nunca tivessem se perguntado sobre o terroir de suas comidas. Sabiam
apenas o que gostavam e o que não gostavam. Até sabiam como tinha aprendido
a gostar, mas não sabiam o que não gostavam.
Outra coisa que percebemos é que, diferentemente dos manuais do século
XVIII e de cursos de etiqueta social comuns até a década de 90, atualmente são os
programas televisivos e a literatura especializada que tem ajudado os gourmets
modernos a desenvolverem critérios para reconhecer esses manjares e que não
fiquem entregues em voos cegos sobre o que está ocorrendo em sua volta. Do
mesmo modo, tornaram-se comuns, com salas cheias, cursos de sommelier tanto
de vinho quanto de cervejas finas, tal qual se aprendia sobre os clássicos latinos
da literatura, como uma forma de erudição e incorporação dos habitus da classe
dominante (BOURDIEU, 2013).
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Assim, o gosto cultural e os estilos de vida da burguesia, das camadas
médias e do operariado, estão profundamente marcados pelas trajetórias sociais
vividas por cada um deles. Com a comida e espaços de socialização não é
diferente. A escolha por cardápios determinados e por locais onde esses são
servidos passa pela legitimação e mesmo pela visibilidade que esses restaurantes
dão aos comensais, independendo se os menus são regionais, locais ou mesmo
internacionais. O espaço de socialização é mais importante que o repertório
gastronômico. Do mesmo modo, o gosto é valorizado não pelo repertório
alimentar do estabelecimento, mas pelo status que esse restaurante representa na
sociedade campinense. Pode ter um gosto por aquilo que o colaborador chamou
de “comida grosseira, regional”, mas se essa for servida em um restaurante de
destaque, o comensal tem bom gosto.
Considerações Finais
A alimentação saiu do cenário de carência nutricional e mesmo de fome
para objeto de análise em momentos de superabundância e diferenciação de
consumo. Do plano da quantidade, passa ao patamar da qualidade, desde sua
produção agrícola, manipulação até o consumo. Da esfera da geografia, da
economia e das ciências da nutrição, para o campo das ciências sociais. Nesse
novo cenário, o espaço social de consumo dos alimentos tem grande destaque.
Devido a isso, o restaurante se torna uma janela aberta para o mundo de onde
podemos observar não apenas a preparação dos alimentos, mas, sobretudo, o
consumo disputado por gormands e gourmets com formações culturais
diferentes.
Consumir determinados alimentos nos faz cruzar fronteiras e fazer
escolhas, mediadas por trocas simbólicas, pertencimentos e identidades culturais
em uma rede capilar contínua. O homem é um animal simbólico e como tal é
nutrido por esses símbolos, pois ele não ingere apenas comida. Dito isso,
colocamos a gastronomia e culinária como atos simbólicos que unificam
substratos aparentemente dissociados.
A Antropologia enquanto campo interdisciplinar e intercultural contribui
para uma leitura relativista do mundo, sem gerar etnocentrismos, mostrando que
há uma linha fronteiriça muito tênue entre essas hierarquias. Enquanto destaca
que as escolhas dos distintos repertórios alimentos, nas diferentes sociedades,
envolve o mais profundo de sua herança cultural. Caracterizar se o que levar à
mesa em a um ritual de socialização ou em um restaurante é local, regional ou
global aciona os mecanismos mais profundos do ser humano, caracteres
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impressos no seu inconsciente desde a mais tenra idade e que se renovam em
cada refeição, pois sabemos que os rituais alimentares são excelentes espaços de
socialização e transmissão das regras culturais.
Do mesmo modo que articula adaptações e relações com manifestações
culturais mais próximas ou distantes, geográfica ou culturalmente, sem que o
sujeito abra mão de identificações anteriores, não podemos deixar de mencionar
que a gastronomia, seja em Campina Grande seja em Nova Iorque, com seus
rituais sofisticados é uma forma de distinção social. Assim, dominar esses códigos
é construir um capital social que distancia os indivíduos ainda que estes
pertençam à mesma classe social, mas de culturas de diferentes.
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7- Sessão Revisão Bibliográfica II
7.1 O sensível na experiência etnográfica: uma aposta
(in)disciplinada145
Aaron França Teófilo146
Carlos Tadeu Siepierski147
Resumo: O trabalho tem como proposta discutir a respeito do sensível na
Antropologia. Sugere assim que a recorrente suspeição acerca da cientificidade da
Antropologia emerge da sua aposta (in)disciplinada na legitimidade do sensível
na produção de conhecimento sobre a diversidade na unidade do gênero
humano, considerando que tal especificidade situa a Antropologia na fronteira
epistemológica que secciona os saberes científicos, de um lado, e o saberes nãocientíficos, de outro.
Palavras-chave: Sensível. Etnografia. Cognição. Epistemologia. Modernidade.
Introdução
No início de dezembro de 2010, o artigo Antropologia é ciência?
publicado no The New York Times suscitava uma controvérsia internacional.
Segundo o antropólogo Luiz Fernando Duarte, o referido artigo
foi escrito a partir da constatação de que um documento
programático da prestigiosa Associação Antropológica
Americana (AAA) deixava de mencionar a categoria ‘ciência’
entre os objetivos da associação e levantava diversas dúvidas
sobre o sentido dessa decisão, umas mais políticas, outras mais
epistemológicas (DUARTE, 2011).

Instigado pela polêmica provocada pelo artigo que colocava em suspenso o
caráter científico da Antropologia, em fevereiro de 2011 Duarte publicou um texto
homônimo em sua coluna de estreia no Instituto Ciência Hoje On-Line.
O antropólogo e colunista apontou que o "problema" da cientificidade desde o século XVII - "abrange todo o empreendimento em que se construiu a
145
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ambição de um conhecimento objetivo, não mediado e sistematicamente
controlado sobre a chamada 'realidade'" (Duarte, 2011). E concluiu que a
desconfiança recorrente e generalizada acerca da aquisição de conhecimento
emerge das tensões político-epistemológicas que constituem os diversos campos
da Ciência (Duarte, 2011). Contudo, Duarte não se esquiva da suspeição
direcionada especificamente à Antropologia. O autor sugere que ela decorre de
julgamentos baseados em critérios cientificistas à maneira muito particular com
que a tensão epistemológica entre perspectivas objetivistas e subjetivistas é
experienciada na Antropologia. Diz ele que
A antropologia, desde o seu início, apresenta os sinais dessa
tensão de modo paradigmático, já que compõe um leque amplo
de investimentos de conhecimento e compreensão, influenciados
pelas diversas correntes filosóficas da modernidade, e em
confronto com os mais variados sistemas simbólicos alternativos
(DUARTE, 2011).

Enquanto a subjetividade tende a ser desqualificada e neutralizada por
meio da aplicação de um método positivo nas investigações conduzidas,
sobretudo, por pesquisadores ditos hard, "a mediação subjetiva não é um
obstáculo, mas a condição mesma do saber antropológico" (Duarte, 2011).
Portanto, o autor compreende que a peculiar relação entre objetividade e
subjetividade, "presente no interior de cada corrente, de cada obra" que se
ambiciona antropológica, seria uma das principais fontes da dúvida que se impôs
a respeito do caráter científico da disciplina em tela.
Ainda nesse mesmo texto Duarte pondera que se a antropologia moderna
não negligencia a subjetividade nem a objetividade na elaboração do saber
antropológico, mas, a contrário, estabelece uma relação de complementaridade
entre ambas facetas epistemológicas na dinâmica de seus estudos, não haveria
sequer motivo relevante para nos preocuparmos com a "ausência" que
impulsionou a escrita do artigo que gerou um certo incômodo no campo
antropológico; entretanto, instiga-nos o autor ao considerar que,
se a preocupação não deve ser grande, o interesse de
compreender a presente polêmica é enorme, no entanto. Porque,
mesmo que reitere um movimento de longo alcance histórico,
emerge de uma forma específica neste tempo específico - e é
assim sintoma dos agenciamentos de significação que hoje nos
cercam (DUARTE, 2011).

Na última década do século XX, Bruno Latour (2013) havia enfatizado que
os "modernos" são especialistas na elaboração de dicotomias, todas elas derivadas
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da antinomia que funda seus sistemas de representação do mundo: a divisão
radical entre natureza e cultura. Nesse sentido, a dicotomia sensível/inteligível é
uma dentre as antinomias centrais no que concerne à episteme moderna. Tal
divisão epistêmica tem como sua noção fundadora a primazia da razão em
detrimento dos sentidos, pois sobre esses recai não só uma profunda suspeita,
mas, sobretudo, um processo de deslegitimação nos empreendimentos de
apreensão do "real".
Partindo da percepção deste aspecto marcante da cosmologia moderna, e
problematizando o pressuposto/postulado da partição estanque entre corpo e
mente, bem como da ideia de que apenas a razão deve ser acionada na construção
do conhecimento dito científico, este trabalho tem como objetivo discutir a
respeito do sensível na construção de um conhecimento que se pretende
antropológico, com o intuito de ensaiar algumas ideias sobre a recente e
atualizada suspeição em relação à cientificidade da Antropologia.
O sensível em campo
A partir do século XV, alguns poucos sujeitos e coletivos humanos,
muito atuantes, reconfiguraram radicalmente as relações sociais na região do
planeta que se convencionou chamar de Europa. As revoluções burguesas, que ali
se estenderam até o século XIX, desimbolizaram práticas e representações
legitimadas muito antes das transformações sociais profundas experienciadas
naquela pequena parcela do mundo. Entretanto, ao ressimbolizá-las, e mais,
torná-las hegemônicas, tais sujeitos e coletivos davam forma ao dito mundo
moderno.
No processo de modernização do continente europeu destacamos para os
fins de nossa discussão a revolução científica protagonizada por uma emergente
"sociedade erudita ocidental" nos séculos XVI e XVII (Le Breton, 2013). A
revolução dos modos de conhecer pela irrupção de uma epistemologia moderna,
de acordo com Le Breton, significou a "passagem antes de tudo de um modo de
inteligibilidade a outro, mais preciso em relação a certos critérios culturais, que
introduzem com força as novas noções de medida, exatidão, rigor etc." (Le
Breton, 2013, p. 98).
A filosofia social e a ciência ainda embrionárias acreditavam estar
elaborando naquele momento ímpar, critérios e práticas de investigação
melhores que os empregados por seus antepassados para a construção de
inteligibilidade sobre o mundo. Objetivavam, assim, a produção de saberes
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verdadeiros - cada vez mais precisos - sobre o que chamaram de Natureza, de um
lado, e Humanidade, do outro. Um dos principais fundamentos epistemológicos
defendidos pelos revolucionários dos modos de conhecer trata-se da separação
radical entre o sensível e o inteligível - dicotomia claramente observada, por
exemplo, na filosofia cartesiana.
A filosofia cartesiana é reveladora da sensibilidade de uma época,
ela não é uma fundação. Ela não é o ato de um homem só, mas a
cristalização, a partir da palavra de um homem, de uma
weltanschauung difusa nas camadas sociais mais avançadas (LE
BRETON, 2013, p. 105).

Na fundação da episteme moderna o sensível passou por um processo de
desqualificação, e ao inteligível delegou-se um posto privilegiado nos
empreendimentos de aquisição do conhecimento. Dali em diante, apenas o saber
considerado racional receberia o status de científico. Portanto, a sensibilidade, ou
seja, o uso dos sentidos humanos como forma de apreensão dos "fenômenos
naturais ou sociais" era algo largamente desacreditado pelos intelectuais
europeus da época. Formas de produzir conhecimento a partir do emprego do
sensível como ato cognitivo não receberia a credibilidade distintiva das
disciplinas científicas nascentes.
Se a razão irrompe e se cristaliza hegemônica na cosmologia moderna
como a ferramenta cognitiva por excelência, a única confiável muito antes da
criação da Antropologia como ciência, como aqueles que se propuseram a
implementá-la lidaram com a secção político-epistemológica que, ainda no berço
da modernidade, dividiu e hierarquizou a cognição da espécie humana em
inteligível ou sensível? Afinal, qual seria o lugar do sensível na gênese e no
desenvolvimento desta forma particular, a saber, antropológica, de produzir
conhecimento sobre a Humanidade?
Conhecer a origem das coisas interessa a diversos coletivos humanos. Em
História da Antropologia, T. H. Eriksen e F. S. Nielsen enfrentaram o problema da
ambígua origem dos estudos antropológicos. No capítulo intitulado Inícios,
ambos buscaram precisar há quanto tempo se faz Antropologia, bem como
demarcar onde ela começou a ser feita por antropólogos propriamente ditos.
De acordo com estes dois antropólogos, modos diferentes de delimitar no
tempo e no espaço os primórdios das investigações antropológicas derivam dos
mais variados significados atribuídos aos termos antropólogo e antropologia.
Nesse sentido, a solução dada pelos autores à ambiguidade é uma forma possível
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de circunscrever na história do Homem, o nascimento da antropologia
propriamente dita.
No que concerne a ambos, portanto, interessou iniciar uma história da
Antropologia precisando o surgimento dos antropólogos modernos a fazer uma
antropologia considerada disciplina científica. Não obstante, na versão
eriksoniana e nielsiana das mitológicas que narram a história da antropologia, há
o reconhecimento de uma pré-história constitutiva da disciplina como ciência do
homem. Os autores percebem um continuum na transição da pré-história à
história da Antropologia, disciplina acadêmica que surgiu e se desenvolve a partir
dos contínuos e descontínuos constitutivos de sua historicidade.
Ainda no período pré-histórico da Antropologia,
Povos exóticos haviam sido descritos normativamente
(etnocentrismo) ou descritivamente (relativismo cultural).
Também fora retomada repetidamente a dúvida de se as pessoas
em toda a parte e em todos os tempos são basicamente
semelhantes (universalismo) ou profundamente diferentes
(relativismo). Haviam sido feitas tentativas de definir as
diferenças entre animais e seres humanos, natureza e cultura,
congênito e aprendido, corpo sensual e mente consciente. Muitas
descrições detalhadas de povos estrangeiros também haviam sido
publicadas, algumas delas baseadas em estudos meticulosos
(ERIKSEN & NILSEN, 2010, p. 17).

Entretanto, para Eriksen e Nielsen, tudo isso ainda não é Antropologia. Por
que questões que ainda estão na ordem do dia fariam parte de uma pré-história
antropológica e não da história da Antropologia? O que separa, então, a préhistória de uma história da Antropologia?
Apesar desses desenvolvimentos históricos antigos e contínuos,
sustentamos que a antropologia como ciência só apareceu num
estágio posterior, não obstante ser verdade que sua origem foi
um processo mais gradual do que às vezes se supõe (ERIKSEN &
NIELSEN, 2010. p. 17).

A preocupação com o "outro" é muito antiga na história do Homem.
Todavia, "o século XVI descobre e explora espaços até então desconhecidos e tem
um discurso selvagem sobre os habitantes que povoam esses espaços"
(Laplantine, 2007, p. 63). Nele, os trabalhos que discorrem sobre esses outros são
classificados como "escritos de viagem" (Eriksen & Nielsen, 2010). E com os
trabalhos dos intelectuais do "Século das Luzes", os "escritos de viagem" se
transformam em "viagens filosóficas" (Laplantine, 2007). Em resumo, nossos
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autores distribuem os trabalhos dos séculos XVI ao XVIII em duas categorias:
"escritos de viagem" ou "filosofia social".
É apenas no século XIX que nasce o estudo sobre a alteridade conduzido
no campo da antropologia moderna. Um fator foi crucial para o aparecimento da
antropologia acadêmica, a saber, a ligação entre o trabalho de observação para a
coleta de dados e o trabalho interpretativo. Para Eriksen e Nielsen (2010, p. 18),
"só quando esses dois aspectos da investigação antropológica se combinam, isto
é, quando dados e teoria se integram, é que surge a antropologia". E frisam,
ademais, que a "ciência do homem" é filha do processo de modernização da fatia
do globo terrestre que chamamos de "Ocidente".

A disciplina é produto não apenas de um conjunto de
pensamentos singulares (...), mas de mudanças muito amplas na
cultura e na sociedade europeias que no devido tempo levariam à
formação do capitalismo, do individualismo, da ciência
secularizada, do nacionalismo patriótico e da reflexividade
cultural extrema (ERIKSEN & NIELSEN, 2010, p. 18).

Nos últimos anos do século XIX e no primeiro terço do século XX, a
preocupação com a qualidade do material a ser analisado na pesquisa
antropológica foi o que impulsionou a elaboração do método etnográfico. O
cuidado com a qualidade dos dados utilizados para a sistematização, análise,
compreensão e explicação da dimensão sociocultural da vida humana gerou a
necessidade da con-fusão dinâmica que possibilitaria uma antropologia
propriamente dita, a relação íntima entre campo e teoria. A "regra inaugural",
portanto, é a instauração do ritual etnográfico, o mergulho do pesquisador nos
estranhos universos materiais e simbólicos dos "outros". A etnografia "põe fim à
repartição das tarefas, até então habitualmente dividas entre o observador (...) e o
pesquisador erudito" no campo da Antropologia (Laplantine, 2007).
Ora, se por um lado o método etnográfico emerge da busca por maior
objetividade (sinônimo de rigor científico) na recolha dos dados sobre o "outro",
uma exigência positivista, concomitantemente, o que vai entrar em campo na
fundação da antropologia moderna con-fundida com a dúvida filosófica e a razão
do pesquisador é a "famigerada" sensibilidade. Na investigação etnográfica o
sensível passou a ser acionado ao lado do inteligível na constituição dos saberes
que se pretendem cientificamente antropológicos. O sensível-inteligível constitui
a experiência etnográfica vivenciada pelo antropólogo.
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A experiência de modernidade da antropologia tem como ponto de partida
uma aposta no sensível como ferramenta legítima e imprescindível na construção
de conhecimento sobre a alteridade na unidade da espécie humana. É
interessante o fato socio-histórico em questão. Ainda embrionária no século XIX,
a Antropologia ambicionava o status de Ciência. Os vários campos já ditos
científicos naquele momento (Matemática, Biologia, Física...) têm como pilar
epistemológico cristalizado uma confiança extrema na razão em detrimento dos
sentidos, estes últimos considerados traiçoeiros, nada confiáveis quando o
desiderato maior é descobrir as leis que regem o universo e as coisas
experienciadas nele, objetivo final de uma verdadeira ciência positiva. Ora, para
dominar as forças da Natureza, em prol da evolução da espécie Humana seria
preciso conhecer o nosso meio ambiente, ou seja, deslindar como se constitui e
funciona seu mecanismo complexo de maneira muito precisa (Le Breton, 2013). É
diante desse cenário político-epistemológico institucionalizado que a
Antropologia confia - literalmente - um lugar ao sol para o sensível como fonte
do conhecimento, no decorrer do labor etnográfico. Desta mui curiosa maneira
que a Antropologia ganha visibilidade no campo acadêmico: acionando o sensível
em campo, visando uma minuciosa e rigorosa coleta de dados para a elaboração
de boas descrições e teorias.
Para pensar com "o outro"
Tenho trabalhado com os povos do Pirá-Paraná, e não sobre os
povos do Pirá-Paraná, (...) sempre em processos conjuntos, e não
processos prévios de extração de informações (S. HUGH-JONES,
2014).

Até o século XIX, os trabalhos a respeito da diversidade dos
comportamentos humanos são considerados "escritos de viagem", "filosofia
social", ou ainda, "antropologia de gabinete". Já no alvorecer do século XX, a
Antropologia (sociocultural) conquistava seu espaço no campo acadêmico.
Conquista possibilitada pela conjunção entre campo e teoria. Ambos labores
investigativos reunidos sob a responsabilidade de um mesmo profissional, o
antropólogo, sujeito forjado no e pelo nascente mundo moderno ocidental. Em
síntese, a Antropologia atingiu sua maturidade como disciplina científica a partir
das etnografias modernas. E o mal-dito sensível sempre esteve na bagagem dos
etnógrafos. Portanto, há mais de um século, a percepção sensorial é concebida
entre os pares na área da Antropologia como instrumento de pesquisa
fundamental.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

329

Ora, se um dos axiomas centrais da episteme moderna diz que o sensível
nos engana, fonte que é das ilusões humanas e, portanto, todo o conhecimento
que se ambiciona preciso (científico!) só poderia ser alcançado por meio do
intelecto, então, o que justifica uma aposta no percepto nas tentativas de
elaboração de um saber cientificamente antropológico? Por que uma área de
pesquisa que se ambiciona científica depositaria uma enorme confiança na parte
da cognição humana dita mui traiçoeira no mundo dos modernos?
Para os pais fundadores da etnografia, Franz Boas e Bronislaw Malinowski,
o método etnográfico que inauguram seria capaz de possibilitar a compreensão e
a explicação científica da alteridade que caracteriza a Humanidade (Laplantine,
2007). A partir dos trabalhos desses pioneiros, a etnografia se tornou uma marca
dos empreendimentos antropológicos, essencial na produção de inteligibilidade
sobre os jeitos peculiares de pensar, agir e sentir humanos experienciados no
mundo.
Mas, com o passar dos anos, o método etnográfico alcançou um certo
prestígio e deixou de ser empregado somente no campo da Antropologia - no e
para o qual fora forjado. Inclusive, nas duas últimas décadas, aproximadamente, a
"etnografia" passou a ser entendida e utilizada por executivos, empresários,
consultores e profissionais do marketing como um eficaz "método de pesquisa
mercadológica" (Magnani, 2009). Segundo Magnani, o processo de ampla difusão
da "etnografia" segue provocando uma série de mal-entendidos, decorrentes de
sua utilização com fins meramente pragmáticos, desvinculada das questões
epistemológicas que permeiam a Antropologia. Ainda de acordo com ele, "não se
pode separar a etnografia nem das escolhas teóricas no interior da disciplina, nem
da particularidade dos objetos de estudos que impõem estratégias de
aproximação com a população estudada e no trato com os interlocutores"
(Magnani, 2009, p. 133).
A etnografia não é um mero punhado de técnicas que pode ser empregado
de maneira arbitrária, ela é "uma metodologia, estratégia de pesquisa e postura
intelectual próprias da antropologia" (Geertz apud Magnani 2009, p. 132). O
método etnográfico pressupõe a utilização do conjunto de procedimentos e
técnicas que possibilitam - tanto em contextos de "alteridade máxima" quanto de
"alteridade mínima" - a coleta, a sistematização e a análise dos dados recolhidos
entre os quais se estuda (indígenas, pacientes psiquiátricos, prostitutas, atletas,
equipes de laboratório e etc.). Todavia, Magnani enfatiza que o trabalho de
campo - para o antropólogo - é tanto uma "prática etnográfica" quanto uma
"experiência etnográfica".
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Podemos postular que a etnografia é o método próprio do
trabalho da antropologia em sentido amplo, não restrito (como
técnica) ou excludente (seja como determinada atitude,
experiência, atividade de campo). Entendido como método em
sentido amplo, engloba as estratégias de contato e inserção no
campo, condições tanto para a prática continuada como para a
experiência etnográfica e que levam à escrita final. Condição
necessária para seu exercício pleno é a vinculação a escolhas
teóricas, o que implica não poder ser destacada como conjunto
de técnicas (observação participante, aplicação de entrevistas,
etc.) empregadas independentemente de uma discussão
conceitual (MAGNANI, 2009, p. 136).

Magnani chama de "experiência etnográfica", grosso modo, a vivência com
"o outro" que afeta o intelecto e o emocional da pessoa que pesquisa, sendo esta
convivência descentralizadora do sujeito do conhecimento de extrema
importância na produção do saber antropológico. O trabalho de campo é o
momento do confronto entre intersubjetividades, do entrechoque entre a teoria
do investigador e a teoria dos interlocutores "nativos". E é essa
complementaridade entre regras do método e encontro intersubjetivo (também
objeto de intensa e constante reflexão) que possibilita a construção do
conhecimento antropológico (Magnani, 2009). Nesse sentido, caracteriza-se a
especificidade da etnografia: o prolongado, sincrônico, dialógico e íntimo
encontro estabelecido em campo entre o antropólogo - orientado pelo sistema de
ideias e valores que são próprios da Antropologia - e seus interlocutores - cujos
comportamentos também são orientados por um quadro conceitual particular.
Foi o movimento contra-etnocêntrico na produção de um saber sobre "o
outro" - especialmente encabeçado por Boas e Malinowski - que levou a
Antropologia a arranjar uma maneira de fazer com que o pesquisador se lançasse
em um exercício de aprendizado direto com "o outro". Em campo, o etnógrafo em sua integralidade como pessoa - se dispõe a aprender com os quais estuda, em
detrimento da interpretação em seu "gabinete" das informações recolhidas por
informantes destreinados - ou seja, não disciplinados pela disciplina (Cardoso de
Oliveira, 2006). Desse modo, sob pena de ser considerado um aluno ruim por
seus interlocutores "nativos" e/ou por seus pares acadêmicos, o antropólogo deve
tomar um enorme cuidado na observação dos fazeres e na audição dos saberes
dos "outros" - por eles mesmos -, na tentativa de melhor compreender e descrever
suas maneiras socioculturais.
Por meio do trabalho de campo etnográfico, a problematização do
investigador é passada adiante. Isso quer dizer que, ao invés de especular sobre
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suas dúvidas filosóficas no "gabinete", de acordo com a dinâmica do
conhecimento proposta pela disciplina, o antropólogo vai à campo ver e ouvir
como os sujeitos e coletivos respondem a tal problematização (Goldman, 2013). "É
essa experiência direta, vivida, que desmentirá todas as aparentes certezas que se
tem sobre si mesmo, sobre os outros, sobre sua sociedade, sobre o mundo"
(Goldman, 2013). O bom antropólogo não julga saber mais sobre "o outro", ou
seja, não concebe suas teorias ditas científicas como verdades inquestionáveis ou
receitas salvacionistas para os supostos problemas sociais de outrem, ao invés
disso, almeja pensar sobre... com o "outro" (Viveiros de Castro, 2007).
É por uma razão muito profunda, que se prende à própria
natureza da disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto, que o
antropólogo necessita da experiência do campo. Para ele, ela não
é nem um objetivo de sua profissão, nem um remate de sua
cultura, nem uma aprendizagem técnica. Representa um
momento crucial de sua educação, antes do qual ele poderá
possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão um
todo, e após o qual, somente, estes conhecimentos se
“prenderão” num conjunto orgânico e adquirirão um sentido que
lhes faltava anteriormente. (LÉVI-STRAUSS apud MAGNANI,
2009, p. 133).

Segundo Cardoso de Oliveira, os dois atos cognitivos que constituem as
"faculdades do entendimento", a percepção e o pensamento, são acionados em um
continuum nos trabalhos etnográficos, cujo objetivo mais geral é tornar inteligível
o que se afigura a priori ininteligível no que diz respeito aos "coletivos outros".
Desde a sua chegada no locus da pesquisa, o etnógrafo é obrigado a lançar mão
do sensível na construção dos dados que serão a posteriori por ele analisados e
interpretados (Cardoso de Oliveira, 2006). Nesse diapasão, o percepto é utilizado
em campo para a captação do material necessário para o trabalho analítico e
interpretativo do antropólogo. Mergulhado dos pés à cabeça em "sociedades
outras" ao longo do labor etnográfico, a percepção é o ato cognitivo por
excelência empregado pelo investigador.
Nesse sentido, o olhar e o ouvir facultam o pensar com "o outro",
sobretudo no momento da escrita etnográfica (Cardoso de Oliveira, 2006). A
tarefa final do trabalho etnográfico é a representação na forma do registro escrito
das conclusões alcançadas pelo pesquisador a partir do trabalho de campo, no
qual realiza a coleta de dados via percepção sensorial disciplinada.
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Se o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da realidade
focalizada na pesquisa empírica, o escrever passa a ser parte
quase indissociável do nosso pensamento, uma vez que o ato de
escrever é simultâneo ao ato de pensar (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2006, p. 31).

Após observar minuciosamente os comportamentos do "outro", depois de
ouvir com atenção suas narrativas mitológicas (modernas ou não), de ouvi-lo
explicar seus afazeres e saberes, as justificativas para tal e tal comportamento,
cabe ao antropólogo o delicado esforço de tradução da imaginação conceitual dos
sujeitos e coletivos outros nos termos conceituais de sua disciplina, tendo em
vista que, toda tradução é sempre uma traição (Viveiros de Castro, 2002).
Se o olhar e o ouvir podem ser considerados como os atos
cognitivos mais preliminares no trabalho de campo - atividade
que os antropólogos designam pela expressão inglesa fieldwork -,
é, seguramente, no ato de escrever, portanto na configuração
final do produto desse trabalho, que a questão do conhecimento
torna-se tanto ou mais crítica (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006,
p. 25).

A Antropologia instrumentaliza o sensível para a aquisição de
conhecimento; "as disciplinas e seus paradigmas são condicionantes tanto do
nosso olhar como de nosso ouvir" (Cardoso de Oliveira, 2006, p. 22). É na
primeira etapa do trabalho etnográfico que a Antropologia garante um lugar
privilegiado à percepção sensorial, tendo em vista que os sentidos, sobretudo o
olhar e o ouvir, são empregados em conjunto na coleta dos dados feita pela
pessoa que procura respostas para suas questões entre os quais estuda no campo.
E isto porque, na Antropologia, levar a sério as culturas é também conceber que
os modos de ser, saber e fazer humanos não se entregam sem um enorme esforço
perceptivo e intelectual daqueles que ambicionam compreendê-los em seus
próprios termos.
Considerações finais
Nas últimas quatro décadas, aproximadamente, uma movimentação
político-epistemológica no campo da antropologia parece sinalizar que alguns
antropólogos têm radicalizado o movimento de reintegração epistemológica do
corpo com a mente, do sensível com o inteligível, nos empreendimentos de
construção do conhecimento. A começar pelo avivamento de um enorme
interesse, teórico e político, quantitativamente crescente entre os "noviços" em
antropologia, pela indianidade. Outra questão que nos leva a acreditar em uma
atualizada radicalização do debate sobre os fundamentos epistemológicos da
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antropologia, diz respeito ao motivo que levou a Associação Americana de
Antropologia (AAA) a retirar da redação de um de seus documentos, a palavra
"ciência". Citamos a seguir a justificativa dada para a retirada do termo, pela
presidente da AAA, Virginia Dominguez, quando esta percebeu a polêmica
internacional em torno da subtração da palavra "ciência" de um documento
oficial da entidade, despertada pelo artigo publicado no New York Times (ao qual
nos referimos na seção introdutória deste ensaio).
(...) Virginia Dominguez, da Universidade de Illinois, disse ao
jornal que a palavra "ciência" foi retirada porque o conselho
diretor da entidade procurou incluir também antropólogos que
não veem seu trabalho como inserido no campo científico
(FERRARI, 2011, p. 78-79).

Ora, o que tem feito antropólogos situarem seus trabalhos fora do campo
científico? Que tipo de antropologia e de ciência está emergindo em núcleos de
pesquisa antropológica recém criados? (Referimos ao Núcleo de Antropologia
Simétrica NAnSi, situado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e ao Species - Núcleo de Antropologia Especulativa da Universidade
Federal do Paraná; o primeiro criado em 2005, e o segundo, no primeiro semestre
de 2015.) "Que ontologia está posta em campo? E que tipo de ciência está sendo
feita nessa posição?" (Montero apud Ferrari, 2011, p. 81).
Por ora, entendemos que a retirada deliberada da palavra "ciência" de um
documento da AAA colocou sob a luz uma atual e intensa movimentação
político-epistemológica no campo da Antropologia, algo que, mais uma vez na
história desta disciplina, foi como um colírio para os olhos cientificistas mais
desconfiados sobre o caráter "verdadeiramente científico" do conhecimento
"verdadeiramente antropológico". E sugerimos que a recorrente suspeição acerca
da cientificidade da Antropologia deriva da sua aposta (in)disciplinada na
legitimidade do sensível na produção de conhecimento a respeito da diversidade
na unidade do gênero humano, considerando que tal especificidade situa a
Antropologia na fronteira epistemológica que secciona os saberes científicos, de
um lado, e o saberes não-científicos, de outro.
No movimento da prática e da experiência etnográfica, o antropólogo
(in)disciplinado para conhecer, irremediavelmente, lança mão, em particular, da
audição e da visão, e de um modo geral, do seu corpo. Desse jeito insubmisso à
epistemologia moderna, a Antropologia subverte um fundamento epistemológico
da ciência profundamente enraizado: a morte epistêmica do corpo pela
transcendência do espírito.
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O homem está sobrecarregado de um corpo que tem a
desvantagem, mesmo se é considerado como uma máquina, de
não ser suficientemente confiável e rigoroso em sua percepção
dos dados do ambiente. O racional não é uma categoria do
corpo, mas uma das categorias possíveis do espírito. Para os
filósofos mecanicistas, de resto, aí reside sua qualidade mais
imanente. Não sendo um instrumento da razão, o corpo,
distinguido da presença humana, está voltado à insignificância.
O pensamento para Descartes, é inteiramente independente do
corpo, ele se funda em Deus (...) (LE BRETON, 2013, p. 106).

Se a ciência moderna, ainda em nossos dias, é impulsionada pelo motor da
epistemologia proposta pelos filósofos modernizadores do século XVIII, que
deslegitima o corpo nos empreendimentos para a construção do conhecimento, o
corpo do antropólogo é imaginado, fabricado e acionado em campo. O saber que
o antropólogo alcança por meio do ritual etnográfico que experiencia - entre os
quais estuda, e com os quais aprende - se inscreve em seu corpo. A Antropologia,
portanto, é uma ciência um tanto (in)disciplinada, cientificamente marginal, que
assombra a "polícia da razão" por meio do espectro do corpo da pessoa
antropóloga.
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7- Sessão Revisão Bibliográfica II
7.2 Sociedade, cultura e práticas médicas: desafios para a
antropologia da saúde.1
Marina Soares Guimarães148
Resumo: Este artigo tem por objetivo debater os mecanismos pelos quais a
sociedade interfere na produção de crenças médicas sobre a doença. A
antropologia da saúde e da doença encontra-se muito mais interessada nos
aspectos acerca de como o indivíduo doente é tratado pelos seus pares, deixando
uma lacuna de reflexão sobre quais são as vias de produção de conhecimento
médico. A teoria do conhecimento e as teorias antropológicas podem lançar luz
sobre aspectos pouco abordados acerca da dinâmica de práticas hegemônicas em
saúde e como a construção social das noções de saúde, doença e medicina se
incorporam nas práticas.
Palavras-chave: Antropologia da saúde. Teoria do conhecimento. Doença.
Epistemologia da saúde.
Introdução.
As instituições e a prática científica biomédicas, inclusive as pesquisas, a
disseminação de conhecimento e as práticas, também são fenômenos sociais
passíveis de serem analisados, para além da teoria do conhecimento, pelas teorias
antropológicas (LÖWI, 1988). O campo da antropologia da saúde permanece
ainda muito restrito a uma vasta gama de estudos que se preocupam com a
dinâmica de como a sociedade cuida de seus doentes, separando a produção e o
conhecimento médico do cuidado e das noções de saúde e doença.
A sociologia e a antropologia médicas poderiam explorar as inúmeras
outras dinâmicas de interação entre os diversos atores sociais, como o faz
proficuamente com outros campos de estudo.
Uma pergunta interessante seria: como a sociedade impacta a produção de
conhecimento médico? Se nos inspirarmos na fenomenologia da pesquisa
científica de Fleck (2010), poderíamos delinear a existência da circulação de
ideias, que viabilizaria a transformação e modificação de crenças entre os grupos
148
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de pesquisadores experts e o conhecimento popular, por exemplo. Para Fleck, o
conhecimento popular seria capaz de influenciar a pesquisa de ponta a partir das
chamadas protoideias, que não passam de arqueologias do pensamento
disseminadas na sociedade, historicamente ligadas a teorias atuais.
Outras dinâmicas potentes também são possíveis de serem delineadas a
partir dos estudos das sociedades contemporâneas e das forças e atores políticos
que se configuram pela disputa de credibilidade e de participação nos espaços de
decisão na produção científica. Um exemplo interessante é aquele que acontece
com o ativismo do tratamento da AIDS nos Estados Unidos a partir da década de
80 (EPSTEIN, 1995).
Alguns estudos sobre a confecção das noções de saúde e doença a partir de
determinados coletivos e estilos de pensamento (LÖWI, 1988) também é um
interessante campo que demonstra como as dinâmicas sociais e econômicas
podem impactar a produção biomédica.
O conhecimento médico é produto social e histórico.
Hoje parece estar mais sedimentada a ideia de que todas as instituições
sociais são passíveis de análise pelas teorias sociais e antropológicas. Com o
conhecimento não seria diferente. No mais, ele não se trata de algo imutável,
puro, neutro, a caminho da perfeição e em busca de verdades incontestáveis,
como queria o Círculo de Viena, com seus ferrenhos defensores do
neopositivismo (FLECK, 2010). Também a ciência moderna não se trata de
oposição valorativa àquela praticada antes do advento dos parâmetros de prática
científica oriundos do século XIX em diante, no que se diz respeito ao constructo
social. Todo conhecimento precisa ser localizado social e historicamente e não
existem verdades e erros absolutos (FLECK, 2010).
Por que parece haver uma barreira, portanto, para que sociólogos e
antropólogos estudem a ciência médica como partícipe da sociedade e passível de
interferências dos valores e forças da sociedade? Para Löwi (1988) isso seria
consequência de dois principais motivos. O primeiro se daria por lacunas de
conhecimento médico técnico, o que dificultaria o trânsito de cientistas sociais. O
segundo seria um possível anseio desses profissionais em serem reconhecidos
pela ciência e pelos cientistas médicos.
Muitas vezes a medicina é vista como campo de produção de
conhecimento homogêneo, diretamente ligado a teorias baseadas em evidências e
que se intenciona livre de interferências da subjetividade. Essa visão colocaria a
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medicina ocidental em oposição com aquela medicina primitiva, ou com as
chamadas medicinas não convencionais. No entanto, por mais que a medicina
convencional se coloque portadora de inúmeros valores de neutralidade e
rigorosos padrões metodológicos, isso não faz com que deixe de ser um produto
da sociedade ocidental. Também, não há como entender essa medicina e suas
teorias médicas, que hoje são amplamente aceitas, sem que se compreenda suas
origens sociais e históricas, por meio da influência de ideias populares difundidas
de forma arraigada na sociedade.
Os “novos movimentos sociais” como exemplos de ação da sociedade na
produção de conhecimento médico.
Os “novos movimentos sociais”, oriundos da nova classe média, se
destacam dos movimentos de classe por se vincularem às pautas diretamente
ligadas às questões acerca das formas culturais individuais (EPSTEIN, 1995).
Organizam-se fortemente em torno da autonomia da gestão de uma identidade,
não apenas como pauta política, mas como ferramenta de mobilização social.
Dentre esses movimentos pode-se destacar o movimento de mulheres, o
movimento pelos direitos das minorias sexuais, o movimento ecológico e
antinuclear e os movimentos raciais e étnicos. Nos Estados Unidos têm crescido,
a partir da década de 80 do século XX, movimentos de saúde, que vinculam suas
identidades às doenças e às pautas a elas referentes, em busca de uma discussão
acerca dos protagonismos em pesquisas e em espaços de decisão, além de debates
e críticas metodológicas, morais, políticas e epistemológicas (EPSTEIN, 1995).
O exemplo mais vigoroso desse novo movimento de saúde talvez seja
aquele do ativismo do tratamento da AIDS americano, por ter feito de forma sem
precedentes a conversão em massa de vítimas em ativistas-especialistas
(EPSTEIN, 1995). Esses ativistas se candidataram a representar as reinvindicações
daqueles que se submetiam aos testes de ensaios clínicos, dos portadores de
HIV/Aids, e se colocaram como autoridades e porta-vozes do conhecimento
científico, adquirindo credibilidade para participar de inúmeros espaços de
decisão nacionais e locais no que se refere ao financiamento e à autorização para
a realização dos ensaios clínicos, sendo partícipes, também, no recrutamento de
indivíduos para a realização desses testes (EPSTEIN, 1995).
Ainda pensando no ativismo do tratamento da AIDS, há que se pensar
quem eram esses atores e, nesse contexto, encontrar outros importantes
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exemplos de como o movimento social pode interferir na produção de fatos
médicos.
Muitos dos ativistas do referido movimento advieram do movimento gay e
lésbico americano, que já se encontrara organizado e sedimentado (EPSTEIN,
1988). Tal movimento já trabalhara junto a pautas médicas quando atuaram pela
extinção da homossexualidade enquanto doença dos manuais da Associação
Americana de Psiquiatria. O que fizeram naquele momento foi uma gestão de
uma identidade deteriorada, transformando homossexuais em atores políticos e
sociais de direitos.
Outro movimento importante que se somou à organização do ativismo do
tratamento da AIDS foi o movimento feminista (EPSTEIN, 1988). Nos Estados
Unidos, previamente à explosão da AIDS enquanto epidemia, tal movimento já se
articulara em prol de pautas em torno da saúde da mulher, como no que se refere
ao planejamento reprodutivo, incluindo o acesso ao aborto legal.
Portanto, tanto os movimentos gays, lésbicos e feministas já estavam
familiarizados a disputar espaços de decisão e políticos com especialistas
médicos. Obviamente, isso interferiu positivamente para o movimento do
ativismo se organizar de forma mais rápida a responder às demandas que eram
apresentadas.
Atualmente, o ativismo do tratamento da AIDS serviu, e serve, como
exemplo para inúmeros outros movimentos que se organizam em torna da
identidade formada a partir de uma doença, como no caso do câncer, da fadiga
crônica e das doenças ocupacionais, ou de doenças genéticas raras (EPSTEIN,
1995). Não seriam todos esses movimentos importantes atores e exemplos de
como a sociedade pode interferir na produção de conhecimento médico?
Principalmente quando se pensa em contextos de debate em que vários
atores buscam se legitimar enquanto credíveis e autoridades científicas, como no
caso das pesquisas sobre o HIV/Aids, o campo de disputas demonstra a existência
de diversas abordagens e de crenças sobre a ciência e sobre o processo de saúde e
doença, do normal e do patológico. Isso tudo apenas evidencia o quanto a prática
da pesquisa médica é produto social de quem a produz. Para citar novamente
Fleck (2010), uma determinada pesquisa apenas é considerada livre de
subjetividade, quando esta mesma subjetividade é encarada como dado objetivo
pelo coletivo de pesquisadores que assim a ela se referem.
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A construção de especialistas e sua interferência na forma de ver e de fazer
medicina.
A classe médica se organiza por meio da sedimentação de especialidades
em sociedades. Tais sociedades se responsabilizam por inúmeras atribuições com
relação às especialidades, que vão desde a organização dos interesses econômicos
até a padronização de valores ético-jurídicos.
A forma de se entender e de se fazer medicina varia de especialidade para
outra, que também varia para o médico generalista. No processo de aprendizado
da especialidade, é como se o profissional, pela observação, como numa forma
gestaltiana, aprendesse a ver e a entender o que observa de uma determinada
forma, excluindo outros filtros de abordagem (LÖWI,1988). Como em medicina é
impossível encontrar um forma única, uma abordagem universal, que seja capaz
de explicar todos os fenômenos observados, são necessários diversos estilos de se
ver e fazer medicina. É o que Fleck (2010) chamou de incomensurabilidade dos
coletivos de pensamento.
Essa incomensuralibilidade faz com que várias abordagens médicas
coexistam, diacrônica e sincronicamente, mas não de forma a não sofrer
transformações e modificações. Uma das dinâmicas de transformação dos
conhecimentos médicos seria por meio de influências advindas do conhecimento
popular, e em direção às práticas clínicas dos médicos generalistas (FLECK, 2010).
Esse processo de construção de especialistas pode sofrer interferência de
inúmeros fatores, como as demandas higienistas na construção dos médicos
especialistas da sífilis, os sifilógrafos, no Brasil do fim do século XIX e início do
século XX (CARRARA, 1996), ou com a construção da diferença que sedimentou
os ginecologistas no Brasil no início do século XX (RODHEN, 2001).
No trabalho desenvolvido por Carrara (1996), pode-se vislumbrar como a
sífilis havia ganho dimensão moral no entendimento da sociedade brasileira e
vista como um mal a ser combatido, caso a sociedade almejasse maior grandeza.
Já o estudo de caso de Rodhen (2001), abarca a formação da especialidade
da ginecologia como ciência baseada na diferença entre homens e mulheres e
que, também, partiu de uma demanda de controle da sociedade para com
indivíduos, no caso as mulheres, potencialmente vulneráveis ao adoecimento.
Esses dois exemplos citados acima servem para a reflexão de como análises
das ciências sociais podem contribuir para a compreensão de tais fenômenos.
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Valores da sociedade, como o seu espectro moral e a ordem social, interferiram
ativamente na viabilização daqueles especialistas. A pensar que a produção de
conhecimento médico legítimo encontra-se diretamente relacionado com a
organização por especialidades, não seria esse mais um rico campo para pesquisas
da dinâmica de como a sociedade influencia na produção de conhecimento
médico?
Ainda, a formação de outra especialidade médica é interessante de ser
analisada, mas com peculiaridades importantes por conta das interferências por
agências supranacionais, que pressionaram por uma medicina estatizada que
colocasse em prática novos modelos de saúde. Esse exemplo é o do médico de
família.
De acordo com Foucault (2003) a medicina moderna fora sempre
estatizada, sendo forma de ação do estado, agindo, a posteriori, como campo de
negociação entre os beneficiários do bem estar social e as agências estatais. Para
Bonet (2014) houve um movimento pendular, que pode ser entendido pela forma
como as agências nacionais entendem a importância que se deveria dar à saúde.
Para compreender esse movimento pendular, seria interessante pensar nas
questões trazidas pela declaração de Alma-Ata em 1978. Esse documento resultou
da 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada na
capital do Kazaquistão, e defendia o significado de saúde como um direito
humano fundamental, traçando metas internacionais que deveriam ser
cumpridas pelos signatários da Organização das Nações Unidas, a fim de
preencher lacunas na saúde oferecida pelos diversos países (MENDES, 2004).
Por certo, as ideias defendidas nessa conferência já circulavam nos espaços
de decisão e entre especialistas de saúde coletiva, mas foi nesse momento que os
países signatários se comprometeram com metas e com a implementação plena
de uma atenção primária. Isso significava a oferta de saúde primária às
populações de forma mais equitativa, a fim de sanar com a precariedade de
acesso e com as principais demandas de saúde dessas populações (BONET, 2014).
Mas daí pode-se questionar: quem seriam os profissionais médicos que
atuariam na atenção primária? Seria necessário um profissional que assimilasse
esse novo perfil de intervenção em saúde, agora vista a partir de uma totalidade
do indivíduo, ou seja, como um ser biopsicossocial, e que estivesse disposto a
atuar nas diferentes localidades em que a atenção primária necessariamente
deveria penetrar.
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Para tanto, surgem os médicos de saúde da família e um novo campo de
especialidade, ainda marginal, que angaria profissionais jovens, e que, por
somarem aspectos subjetivos ao contexto de saúde coletiva, se formam nesse
campo de possiblidades (BONET, 2014).
Esse exemplo demonstra como a interferência estatal pode ser forte o
bastante para a criação de uma especialidade, ou, pelo menos, para o suporte
inicial para que ela se sedimente. Além disso, demonstra como resoluções
internacionais podem promover mudanças sociais e na lógica de produção de
trabalho em saúde.
Mas vale repetir a pergunta: quem são esses médicos que atuam na
atenção primária? Ou melhor, reformulando: quem são os médicos que optam
por uma especialidade menos prestigiada, iniciante e que se coloca marginal?
Uma das estratégias utilizadas para que tal especialidade se viabilizasse foi
o uso da ambiguidade como estratégia política. A ambiguidade, que não
respondia de pronto quem seria tais profissionais, mas que permitiu a sua
produção, favoreceu com que a medicina de família se estabelecesse enquanto
área marginal (BONET, 2014).
Os profissionais que ocupam os postos de trabalho enquanto médicos de
família podem ser vistos como aqueles que optaram, contra o fechado, pelo
aberto (BOURDIEU, 1989). Nessa prática de uma especialidade ainda iniciante,
são os profissionais que ocupam um posto de uma profissão ainda pouco
profissionalizada (BOURDIEU, 1989). São aqueles que, nas palavras de Bonet
(2014), partem de uma ilusão biográfica a partir de seu social transbordante.
Seja analisando os sifilógrafos ou os ginecologistas como exemplos
anteriores temporalmente, ou analisando um fenômeno mais atual, como no caso
da medicina de família, se é capaz de identificar como a sociedade e suas
instituições interferem na organização médica e, por conseguinte, na produção
de conhecimento médico.
Se a organização médica, no caso as especialidades médicas, é a forma pela
qual os profissionais se agrupam, seja para a pesquisa, seja para a atuação, uma
vez que em medicina não se pode separar pesquisa de gestão da clínica (LÖWI,
1988), aqui está não apenas uma comprovação da não neutralidade de estudos
produzidos, como da existência de um rico campo para as investigações em teoria
do conhecimento e em antropologia da saúde.
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Desafios para a antropologia da saúde.
A antropologia da saúde possui inúmeros desafios, campos e abordagens
ainda pouco explorados. Os estudos de Fleck (2010), apesar de datarem da
primeira metade do século XX, já demonstravam e apresentavam
questionamentos acerca das origens sociais de conceitos como saúde e doença,
do normal e do patológico. No entanto, os estudos referentes às interferências da
sociedade na produção de conhecimento e nas práticas médicas ainda são muito
tímidos. Enquanto muitos estudos se interessam nos impactos sociais sobre
pacientes, poucos se preocupam com as construções dos conceitos de doença por
médicos (LÖWI, 1988).
Nesse artigo, são levantados alguns exemplos de como a sociedade produz
impactos sobre a instituição médica. Tais estudos apenas apontam para o quanto
esse campo ainda pode ser explorado, uma vez que se encontra em aberto.
Abordagens no que se refere à produção das instituições médicas, às
interações sociais existentes entre o conhecimento publicado, o do livro didático
e o conhecimento popular, as circulações de ideias de saúde e doença entre os
diferentes grupos sociais e as diferenças entre os modelos populares e médicos de
doença podem ser muito mais exploradas.
Pensando pela ótica de Fleck, que defendia que a formação do
conhecimento médico é um processo dinâmico dependente do tempo, o que
inclui interações complexas, e que vão além dos experts, as abordagens históricas,
sociológicas e filosóficas, de forma multidisciplinar, seria o ideal para o
entendimento holístico e mais completo das instituições de saúde (LÖWI, 1988).
Seria isso uma epistemologia comparativa, que permitiria um adequado estudo
de fenômenos tão complexos (FLECK, 2010).
A abordagem proposta por Fleck pode ser transformada em estudos mais
sofisticados, e que permitiriam entender melhor inúmeras questões
contemporâneas, como é o caso das doenças de forte impacto social, como o
câncer ou a AIDS (LÖWI, 1988), ou ainda, como se sedimentam especialidades
médicas na sociedade contemporânea.
Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas, e em contextos plurais,
elas tendem a ser multiplicadas, como poderia se pensar quando se analisa
questões de saúde em comunidades tradicionais, por exemplo.
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A antropologia da saúde possui muitos desafios e campos pouco
explorados, e esse estudo se propôs a abordar novas possibilidades para um
possível entendimento das origens sociais do conhecimento médico. Fica o
convite para futuras reflexões e estudos.
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8- Sessão Gênero, Patriarcado e Feminismo
8.1 Reinterpretando a religião: a análise comparativa
entre a imagem da mulher no Islã e no Cristianismo.
Bruna Soares de Aguiar149
Resumo: Neste trabalho será analisada a construção da imagem feminina nos
Livros Sagrados do Cristianismo e do Islã, buscando compreender a medida da
participação da mulher na construção da fé. O espaço que a mulher ocupa na
hierarquia homem/mulher no interior da religião é naturalizado, contudo há uma
demanda por emancipação, sem abrir mão da crença; sendo assim apresentadas
alternativas feministas às tradições religiosas.
Palavras-Chave: Mulher. Cristianismo. Islã. Religião. Feminismo.
Introdução
Neste artigo o que se pretende é a realização de um estudo comparativo entre as
imagens femininas trazidas pela Bíblia e pelo Corão em algumas de suas
passagens, que em certa medida, delimitam o espaço a ser ocupado no exercício
da fé. De acordo com Carla da Silva (2011) a história da humanidade traz, desde o
início de sua constituição, o traço da violência, forjada por meio da subjugação e
da exploração homem pelo homem, transformando as relações de gênero,
afetivas e sociais, através de dispositivos de poder e submissão.
Na estrutura religiosa não é diferente, por abranger tanto a esfera pública quanto
a privada, os mecanismos utilizados para delimitação do exercício da fé, muitas
vezes passam desapercebidos, vistos como preceitos divinos; mas que, em certa
medida, legitimam e contribuem na construção de uma violência simbólica. As
religiões impõem, equivocadamente, uma delimitação de pertencimento de
acordo com o sexo.
O processo constitutivo de violência simbólica retratado pelas relações religiosas
estabelece os limites de atuação da mulher, primeiramente na concepção de que
Deus é pai, e que se deve obediência à Ele e seus preceitos; e esta percepção de
149
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mundo é repassada à estrutura social, por conseguinte reproduzida como verdade
única. Os preceitos religiosos contribuem, muitas vezes, na perpetuação da
dicotomia público/privado.

A crença de que o homem é superior à mulher caracteriza todas
as principais religiões do mundo. Esta crença está enraizada em
três suposições básicas: a) a primeira criação de Deus é o homem
e não a mulher, pois acredita-se que ela foi criada a partir de uma
costela do homem e, portanto, é derivada e secundária
ontologicamente; b)a mulher, e não o homem, foi o agente
primário do que é comumente descrito como a ‘queda do
homem’, ou expulsão do Jardim do éden, e por isso ‘todas as
filhas de Eva’ devem ser olhadas com ódio, suspeita e desdém; c)
a mulher foi criada não só a partir do homem, mas também para
o homem, o que torna sua existência meramente instrumental e
sem importância fundamental.
(BINGEMER
(org.),2001:200)

A questão que surge a partir da crença de superioridade tem fundamentos na
antiguidade do cristianismo e do islamismo, contudo varia de acordo com a
interpretação que é e foi dada com o passar do tempo. De acordo com Okin
(2008) essas religiões estão repletas de buscas por justificar a subordinação das
mulheres e o controle sobre elas “esses mitos consistem de uma combinação de
negações do papel das mulheres na reprodução; das apropriações pelos homens
do poder de se reproduzirem; da caracterização das mulheres como
excessivamente emotivas, não confiáveis, e sexualmente perigosas (...)”.
Alternativas à essas estruturas religiosas predominantes são os movimentos
feministas no interior das religiões: Feminismo Islâmico e Teologia Feminista,
que buscam reinterpretar os textos Sagrados como forma de inserção da mulher
na prática religiosa, sem construir uma hierarquia, mas as colocando em
igualdade no exercício da fé. É a emancipação feminina na prática religiosa.
1- Mulheres na fé
Os sinais de submissão, na maioria dos casos, são sutis. De acordo com
Evangelhos e Suras as mulheres devem ser castas, cumprir com suas obrigações
de mãe e esposa, cuidar da casa, da família, ser o pilar de paz e serenidade, é
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quem, em certa medida, edifica o lar. Contudo delimitar o que é ou não violência
de gênero também parte de uma concepção cultural e social.
Portanto as diferenciações ficam claras a partir de uma análise de como são as
estruturas dessas religiões e como se articulam com as mulheres, e ainda de que
forma são percebidas tanto pelas praticantes de sua fé, quanto para os respectivos
movimentos de mulheres das religiões.
1.1-

A mulher cristã

As sociedades cristãs, em geral o Ocidente, acreditam que as mulheres, apesar de
sofrer violência doméstica, sexismo, entre outras, possuem mais direitos, são mais
livres. No entanto, ao observar as estruturas particulares dessas sociedades
percebe-se o quanto a mulher é submissa, desvalorizada e posta a margem;
mesmo com a existência de alguns direitos.
O Cristianismo, em certa medida, tem sua parcela de influência na violência de
gênero. Dada a narrativa da Criação do mundo, em Gênesis, a mulher foi a última
criação de Deus, feita apenas porque o homem precisava de companhia, criada a
partir de uma parte do homem, e a que cedeu a tentação e foi culpada pela
expulsão do Jardim do Éden.
O Criador, ao perceber que seus filhos amados haviam infringido
às regras, os castigou; a mulher, chamada de Eva, recebeu a
punição de sentir as dores do parto e ficar sob o domínio do
homem, uma vez que foi ela que transgrediu as regras e causou a
expulsão de ambos do paraíso, marcando as suas gerações
posteriores. Ao homem, chamado de Adão, foi atribuído o
castigo de aprender a dominar a natureza com o suor do seu
trabalho, e deste tirar o alimento para si, sua mulher e prole.
Com isso, Eva ficou com a culpa de ter provocado a expulsão do
paraíso, e a Adão foi consentido o poder de estabelecer a ordem,
com estratégias de dominação, exploração, inclusive sobre Eva,
uma vez que esta causou muitos transtornos à humanidade e
precisava ser mantida sob controle.

(SILVA, 2011:3)
O legado deixado por Eva se estendeu à todas as mulheres que nasciam e viriam
nascer, e ainda nascerão. A mulher passou a ser considerada o mal exemplo,
aquela que pode desvirtuar o homem do caminho certo, do olhar de Deus; o
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Antigo Testamento está repleto de narrativas que exacerbam esta perspectiva da
sobre a mulher.
Eu acho a mulher um pouco pior do que a morte, porque ela é
uma armadilha, cujo coração é um alçapão e cujas mãos são
cadeias. O homem que agrada a Deus foge dela, mas ao pecador
ela o aprisionará... enquanto eu estava à procura e não
encontrava, achei um homem correto entre mil, mas não
encontrei uma só mulher correta entre todas elas.
(Eclesiásticos 7:26-28)

No Novo Testamento na I Epistola a Timóteo 2:11-15, denominado recomendação
as mulheres, está:
A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, pois eu não
permito à mulher que ensine nem que tenha domínio sobre o
marido: senão que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado
primeiro: depois Eva. E Adão não foi seduzido: mas a mulher foi
enganada em prevaricação. Contudo ela se salvará pelos filhos
que der ao mundo, se permanecer na fé e caridade, e em
santidade junto com a modéstia.
(I Epistola à Timóteo 2:1115)

Esta passagem evidencia o espaço em que a mulher deve estar na sociedade para
que só assim seja perdoada pelo pecado cometido por Eva, e que por ser do sexo
feminino ela carrega consigo desde o nascimento. Na Bíblia, em Eclesiástico 22:3,
o nascimento de uma filha mulher é um prejuízo, e em contrapartida no mesmo
livro 30:3 o nascimento de um menino é enaltecido, apontando que o homem que
educar um filho será invejado.
Quanto a participação da mulher na religião São Paulo assinala que:
Como em todas as congregações de santos, as mulheres devem
permanecer caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar e
devem ser submissas, como a lei diz. Se elas quiserem perguntar
sobre alguma coisa, devem perguntar aos seus maridos em casa;
porque é vergonhoso para uma mulher falar nas igrejas.
(I

Coríntios

14:34-35)

A mulher em período menstrual também era considerada impura, no Antigo
Testamento, Livro do Levítico.
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Qualquer lugar onde ela se deite, durante o seu período, ficará
sujo e qualquer lugar onde ela se sente ficará sujo. Qualquer um
que toque a sua cama precisa lavar as suas roupas e se banhar
com água e ele ficará sujo até a noite. Qualquer um que toque
qualquer lugar onde ela se senta deve lavar as suas roupas e
banhar-se com água e ele estará sujo até à noite. Se for a cama ou
qualquer coisa na qual ela estava sentada, que alguém tocou, ele
ficará sujo até à noite.
(Levítico
15:19/23)

No que tange o adultério a Bíblia determina que tanto homens quanto mulheres
devem ser castigados; neste ponto não há distinção de sexo, o pecado é o mesmo
para os dois. “Se um homem é encontrado dormindo com a esposa de outro
homem, ambos devem morrer. Deve-se expurgar o mal de Israel” (Deuteronômio
22:22) e “Se um homem comete adultério com a esposa de outro homem, ambos,
adúltero e adúltera devem ser colocados para morrer”. (Levítico 20:10). No
entanto, o controle dos homens sobre as mulheres fica claro na passagem bíblica
acerca do juramento, os homens têm todo juramento transformado em
obrigação, enquanto que as mulheres não, apenas se for confirmado pelo pai,
irmão ou marido.
Mas, se o seu pai a proíbe quando ele a ouve fazer o juramento,
nenhum dos seus juramentos ou garantias, pelas quais ela se
obrigava, permanecerá. Seu marido pode confirmar ou anular
qualquer juramento que ela faça ou qualquer garantia prometida
para se negar.
(Números
30:2/15)

Porém, além dessas passagens aqui apresentadas que delimitam a mulher como
ser de segunda classe, a Bíblia apresenta versículos em que há exaltação da
mulher, certamente dentro dos padrões cristãos do que é ser uma boa mulher.
Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É muito mais
valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e
nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal,
todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer
trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de
longe as suas provisões. Antes de clarear o dia ela se levanta,
prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas.
Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta uma
vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho; seus braços são
fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a
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sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e
estende as mãos aos pobres.
(Provérbios 31:1020)

A mulher mais enaltecida das tradições Católica e Ortodoxa é Maria, mãe de
Jesus. Ela é considerada o principal canal com Jesus, é quem sempre irá
interceder pelas orações; esteve presente nos principais momentos da vida de
Cristo: crucificação e Pentecostes, suas palavras proféticas estão no Magnificat, a
disposição que apresentou para servir à Deus é exemplo para os cristãos, abriu
mão de sua vida, correu o risco de perder o casamento com José, mas serviu a
Deus antes de tudo e de todos. A oração do rosário inclui preces diretas à Maria.
Contudo em uma análise secularizada pode-se entender que Ela só é considera a
cheia de graça, por ter servido a Deus, por ter aceito à vontade D’Ele sem
questionar, por ser serva D’Ele.
No Novo Testamento outras mulheres aparecem com significativa importância na
vida de Jesus Cristo. Como por exemplo a Samaritana que lhe ofereceu água,
Maria de Betânia que passou em seus cabelos dele um óleo precioso, Maria
Madalena curada por Ele dos “sete demônios”, a mãe do discípulo Pedro,
defendeu uma adúltera que seria apedrejada proferindo a famosa frase “aquele
que não tiver pecado atire a primeira pedra.”, curou uma mulher de um
sangramento que a afligia a mais de anos e ressuscitou uma menina.
Desta forma, o principal Livro do Cristianismo aponta diversos padrões
comportamentais para o exercício da fé, contudo mantém um fator de
diferenciação entre homens e mulheres. Alguns padrões são os mesmos, como os
mandamentos, em contrapartida o que se pede da mulher é o cuidado com o
privado, um padrão comportamental, que definirá sua pureza e romperá com a
tradição pecaminosa.
1.2-

A mulher mulçumana

A tradição islâmica gera diversas interpretações, principalmente por parte das
feministas ocidentais. Vários são os costumes que despertam a ideia de que a
religião oprime as mulheres, as tornam submissas de forma suprema na
sociedade e que a única saída para romper com essa tradição é o abandono da
religião; contudo, ao expandir a análise é possível observar que o trato submisso
dado às mulheres não é decorrente do fundamento religioso, mas na verdade da
cultura pré islâmica, e que em alguns casos, o Corão absorveu.
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As Nações deferiam violação dos direitos, como por exemplo a prática de enterrar
viva filhas meninas por medo de desonra e para não ter que sustentar uma
mulher; essas e outras tradições ainda existiam na época de Maomé. No entanto o
profeta buscava ser contrário à ideia de que a mulher não fazia parte das tomadas
de decisões; suas esposas foram influentes na constituição da religião, e após a
sua morte foi sua esposa mais nova que deu prosseguimento à expansão do Islã e
a condução da religião junto aos Califas.
Ademais, no que tange a criação do homem e da mulher, assim como no
Cristianismo, o Islã concorda que Deus criou Adão e Eva; no entanto as religiões
diferem na narrativa da Criação. Esta é uma história contada tanto do homem
quanto da mulher, todas as ações são atribuídas aos dois, inclusive o pecado de
comer do fruto proibido.
Então, Satanás sussurrou-lhes, a fim de lhes revelar o que lhes
havia sido ocultado (as suas partes privadas) e, então, disse: “Não
vos proibiu a ambos, Vosso Senhor, desta árvore a não ser para
que não vos tornásseis anjos ou não se tornassem em seres
imortais”. E jurou-lhes que era um conselheiro sincero. Assim,
enganando-os, trouxe-os à queda: Quando ambos provaram da
árvore, a sua vergonha tornou-se-lhes manifesta e começaram a
cobrir-se com folhas do Jardim. E o seu Senhor chamou-os: “Eu
não vos havia proibido daquela árvore e dito a ambos que
Satanás é vosso inimigo declarado”? Eles disseram: “Senhor
Nosso, injustiçamos a nós mesmos e se Tu não nos perdoares, Te
apiedares de nós, certamente estaremos dentre os perdedores”.
(Corão,

Sura

7:20:23)

No decorrer do Corão diversas são as passagens que colocam homens e mulheres
em nível de igualdade. Como por exemplo.
Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos fiéis e às fiéis, aos
devotos e às devotas, aos verdadeiros e às verdadeiras, aos
homens e mulheres que são perseverantes, aos homens e
mulheres que são humildes, aos homens e mulheres que fazem a
caridade, aos homens e mulheres que jejuam, aos homens e
mulheres que guardam a castidade, e aos homens e mulheres que
se comprometem em louvar Allah, a todos eles, Allah preparou o
perdão e uma grande recompensa.
(Corão,

Sura

33:35)
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Quem cometer uma iniquidade será pago na mesma moeda e
aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, e é um
crente, entrará no Jardim de felicidade.
(Corão , Sura
40:40)

O Corão possuí uma Sura referente as mulheres, é a 4ª Sura denominada "AN
NISSÁ". Composta por 116 versículos dentre os quais há a exaltação da igualdade
entre homens e mulheres, e ainda o que cabe à mulher dentro do Islã; o primeiro
versículo aponta, “Ó humanos, temei ao vosso Senhor que vos criou de um só ser,
do qual criou sua companheira e, de ambos, fez descender inumeráveis homens e
mulheres” (Sura 4,1), confirmando, para os mulçumanos, a prevalência da
igualdade de gênero perante à Deus e a todos na sociedade.
Quanto a herança o Corão pressupõe que “aos homens, um quinhão do que for
deixado pelos pais e os parentes próximos. Ás mulheres, um quinhão do que for
deixado pelos pais e os parentes próximos, seja muito ou pouco. Quinhão legal
obrigatório.” (Sura 4, 7); em relação ao adultério é posto que:
Quanto àquelas, dentre vossas mulheres, que tenham incorrido
em adultério, apelai para quatro testemunhas, dentre os vossos e,
se estas o confirmarem, confinai-as em suas casas, até que lhes
chegue a morte ou que Deus lhes trace um novo destino. /E
àqueles, dentre vós, que o cometerem (homens e mulheres),
puni-os; porém, caso se arrependam e se corrijam, deixai-os
tranquilos, porque Deus é Remissório, Misericordiosíssimo.
(Corão, Sura 4,
15-16)

Um importante versículo do Alcorão é:
Ó fiéis, não vos é permitido herdar as mulheres, contra a
vontade delas, nem as atormentar, com o fim de vos apoderardes
de uma parte daquilo que as tenhais dotado, a menos que elas
tenham cometido comprovada obscenidade. E harmonizai-vos
entre elas, pois se as menosprezardes, podereis estar depreciando
seres que Deus dotou de muitas virtudes.
(Corão,

Sura

4, 18)

No entanto, muitos passam por cima deste versículo, e matem a prática de herdar
a mulher do parente falecido, mesmo que contra sua vontade. Outro costume
originado na comunidade pré-islâmica é a renegação do nascimento de uma filha
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mulher; o resultado era o infanticídio, desta forma o Corão busca diminuir essa
prática em algumas de suas passagens, e ainda, profetas atuavam no combate à
essas práticas.
Essas e outras discriminações de gênero no Corão, e na religião islâmica em geral,
pertencem, em certa medida, à história dos países árabes. De acordo com Azin
(2008) a concepção corânica atribuí à mulher o direito de questionar e
argumentar; segundo o autor ela não tem a obrigação de considerar apenas seu
marido como referência de lei e religião, ela tem a liberdade de falar com
qualquer outra pessoa, mesmo que com o Profeta do Islã; o autor acrescenta que
ninguém tem o direito de exigir que uma mulher se cale.
Apesar de o verdadeiro objetivo do Corão ser distinguir entre o bem e o mal em
algumas passagens acaba por distinguir os gêneros, e delimitar um estereótipo da
boa mulher, como a correta sendo a casta, educada, entre outros adjetivos. Como
por exemplo,
E quem, dentre vós, não possuir recursos suficientes para casarse com as fiéis livres, poderá fazê-lo com uma crédula, dentre
vossas cativas fiéis, porque Deus é Quem melhor conhece a vossa
fé – procedeis uns dos outros; casai com elas, com a permissão
dos seus amos, e dotai-as convenientemente, desde que sejam
castas, não licenciosas e não tenham amantes. Contudo, uma vez
casadas, e incorrerem em adultério, sofrerão só a metade do
castigo que corresponder às livres; isso, para quem de vós temer
cair em pecado. Mas se esperardes, será melhor; sabei que Deus é
Indulgente,
Misericordiosíssimo.
(Corão, Sura 4, 27)

Esses são apenas alguns exemplos das passagens do Corão que podem absolver o
Islã da ideia de que perpetua a violência de gênero, ou condena-lo à esta prática.
Contudo a interpretação é o verdadeiro eixo que delimita em que medida a
religião acaba por influenciar ou não, há de sobressaltar a importância da cultura,
principalmente no Islã, mas deve-se levar em conta quem lê e põe em prática o
texto sagrado.
Por fim é mister salientar que algumas prescrições do Alcorão
referentes à mulher, expostas de forma violenta, só nos chocam
quando vistas fora das estruturas sociais de uma sociedade
determinada. Observar qualquer desses versículos ao pé da letra,
separado de sua cadeia histórica, levaria a uma violação do
espírito fundamental da revelação. Sendo assim, podemos
afirmar que nada há no Alcorão que justifique a discriminação, o
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verdadeiro apartheid da mulher que reina hoje em alguns países
mulçumanos.
(BINGEMER

(org.)

2001:202)

2- Livre interpretação da fé
As mulheres estão conseguindo, em certa medida, influenciar nas tomadas de
decisões políticas e religiosas, modificando tradições culturais que perpetuam sua
condição de cidadã de segundo grau. As estruturas patriarcais religiosas
demandaram, um ativismo feminino, não sendo necessariamente feminismo; a
principal reivindicação é o incentivo a reinterpretação do papel feminino na fé,
busca-se abandonar a perspectiva de que Deus impõe à mulher um lugar
subalterno, seja na sociedade ou na religiosidade.
As ativistas religiosas querem o empoderamento feminino religioso. A ideia é que
a mudança inicie no interior da religião, e não fora, visto que as fiéis possuem
consciência da estrutura religiosa a qual pertencem e quais mudanças
necessárias. Essa atuação tem ativistas tanto no Cristianismo quanto no Islam. No
primeiro é a Teologia Feminista e no segundo Feminismo Islâmico; a
reinterpretação dos documentos e textos sagrados têm trazido, em certa medida,
maior participação feminina; a tomada de decisão na fé e o não cerceamento das
leis, que não são necessariamente divinas, está sendo rompidos.
2.1- Feminismo Islâmico
O movimento do feminismo islâmico tem como base implementar a igualdade de
gênero, e não, colocar a mulher no topo da hierarquia no lugar dos homens. O
meio pelo qual se pretende chegar a esse objetivo é recuperar a comunidade
mulçumana como um meio compartilhado entre homens e mulheres. Para tanto
é utilizada a releitura das tradições islâmicas- lê –se como pedra angular o Corãobaseada na livre interpretação de acordo com o contexto no qual se está inserido,
como previsto por Maomé, as mulheres ativistas desse movimento querem
depreender a justiça e emancipação do gênero por meio de uma leitura feminista.
A paquistanesa Asma Barlas, em seu livro Believing women in
Islam: unreading patriarcal interpretations of the Qur'an,
publicado em 2002, declara que todos os muçulmanos podem e
devem ler o Alcorão como um texto libertário e antipatriarcal,
não precisando ser mulher ou feminista para lê-lo assim. Essa sua
visão não a impede de reconhecer que, em muitas sociedades
muçulmanas, a mulher é tratada ‘como cidadã de segunda classe’
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e com frequência ‘perseguida violenta e moralmente’. No intuito
de relativizar o que ela mesma pronuncia, complementa: ‘nem
todas as coisas que o muçulmano faz é islâmico, muito menos
alcorânico’. Para ela, as leituras sobre a posição da mulher no
Alcorão foram feitas de maneira muito diferente, pois há um
distanciamento entre os termos muçulmano e Islâmico: ‘mesmo
havendo profunda correlação, esses termos não são idênticos,
nem intercambiáveis’.
(LIMA,2014 in2014 in ‘Dossiê Cartografias Descoloniales De Los
Feminismos Del Sur’)

É imprescindível ressaltar que o feminismo islâmico, para além de ser originado
de culturas islâmicas, busca a igualdade de todos os indivíduos por meio da
aplicação da teologia, ou seja, dos textos sagrados e tradições canônicas, no
cotidiano. As mulheres elaboram uma ideologia global por meio de suas
tradições, encontradas em suas culturas, necessidades e recursos.
Em alguns contextos, isto significa discutir direitos fundamentais
como libertação da violência, enquanto em outros as mulheres
conquistam e encontram seu próprio espaço para desafiar os
dogmas tradicionais, redescobrindo a história feminina do Islã e
o lugar para o discurso futuro, também em outros contextos, pela
criação de um espaço inclusivo para rezar, adorar e estar com
Deus.
(FAWCETT, RACHELE. The reality and future of Islamic
feminism,
no
site
Aljazeera.
Disponível
em
<blogueriasfeministas.com>)

A luta feminista islâmica causa impacto para além das mulheres. A sociedade é
diretamente influenciada pela possibilidade de mudança, de reinterpretação dos
cânones islâmicos, visto ser o ambiente de maior desigualdade de gênero; a
exemplo das correntes autoritárias do Islã, que deram e dão origem a
movimentos que aumentam o controle sobre as mulheres. Outro ponto
importante dessa corrente é modificar as estruturas que enaltecem a violência
contra as mulheres em nome da manutenção da moral e ética religiosa.
Evidente que as realidades do que é o “feminismo islâmico” e
como ele é vivido são muito complexas, e é como devem ser. A
realidade do feminismo islâmico como um movimento global, no
qual as mulheres voltam-se ao Corão e as tradições proféticas
para defender que as mulheres são seres humanos por inteiro e
iguais aos seus parceiros masculinos. Como elas se expressam e
até onde isso as levará dependerá das mulheres em seus
contextos específicos.
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(FAWCETT, RACHELE. The reality and future of Islamic
feminism,
no
site
Aljazeera.
Disponível
em
<blogueriasfeministas.com>)

O objetivo final desse movimento é igualdade de homens e mulheres no interior
do Islã; é principalmente difundir a potencialidade da mulher na fé mulçumana e
como o gênero feminino contribuí para a manutenção da religião e sua
edificação.
2.2- Teologia Feminista
A Teologia Feminista surgiu em concomitância a eclosão dos movimentos
feministas secularizados. Essa modalidade do feminismo não é apenas uma
teologia feita por mulheres, mas sim o resultado da experiência cristã com viés
feminista; desta forma busca a emancipação e libertação da mulher, mas sem
excluir a existência da mulher cristã. A metodologia utilizada é o
desenvolvimento da leitura crítica do universo cristão, não só por parte das
mulheres, mas das comunidades cristãs; a intenção não é negar o universo
religioso, mas torna-lo “não patriarcal”.
A partir de uma nova compreensão de si e da realidade, recriam a
experiência da fé no horizonte de interpretações novas. Essa
experiência faz brotar nova palavra teológica, que colabora para
uma nova compreensão e uma nova prática, na Igreja. A Teologia
Feminista não é uma teologia sobre o tema da mulher ou sobre o
movimento feminista. É uma teologia que emerge da experiência
cristã à luz do feminismo. Seu horizonte interpretativo –
mediações analíticas e hermenêutica teológica - surge da
correlação crítica entre feminismo e tradição cristã. Sua meta é a
plena humanização de todos a partir da plena humanização das
mulheres.

(VIERO,2005:125)

No campo protestante destaca-se o grupo de mulheres cristãs norte-americanas,
que tinham como representante Elizabeth Cady Stanton, se reuniam para analisar
as passagens bíblicas em que as mulheres eram mencionadas, objetivando
interpretá-las a luz do feminismo. O resultado desses encontros foi a Bíblia da
Mulher (Woman’s Bible), editada em 1985 e 1988; projeto este considerado um
dos precursores da Teologia Feminista; para além da admissão de mulheres no
pastorado.
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No catolicismo pode-se considerar como representante da Teologia Feministas a
Aliança Internacional de Joana D’arc, foi um dos primeiros movimentos que
objetivavam a igualdade entre gêneros em todos os âmbitos da Igreja. O lema da
associação era: Pedi a Deus, Ela vos ouvirá; o uso do pronome feminino para fazer
referência à Deus era para demonstrar a assexualidade de Deus. Para além deste,
o Concílio Vaticano II foi indagado por um grupo de mulheres, lideradas por
Gertrud Heinzelman, através de um manifesto, o qual questionava o homem a
receber sete sacramentos e as mulheres apenas seis; desta forma fazendo com que
este sacramento não operasse com a mesma eficácia em seu objetivo principal,
tornar homem e mulher membros da Igreja.
A emergência das mulheres, nas sociedades e na Igreja, não
significa a entrada delas na história. Elas sempre estiveram
presentes. Trata-se da irrupção de uma nova consciência das
causas históricas da marginalização feminina, uma nova
consciência que nasce de práticas concretas, leva a uma ação
transformadora e a uma mudança na compreensão do ser
mulher, como pessoa e como coletividade, e, por conseguinte a
mudanças na experiência da fé.
(VIERO,2005:106107)

Em certa medida, o ativismo feminino no interior da fé permite entender que, as
mulheres fiéis não são apolíticas e muito menos estreitas e crentes apenas no que
lhes é dado; há uma busca por igualdade, mas sem perder a essência do que
acreditam: Deus. O que era pretendido como improvável, o feminismo na
religião, passou a ser necessário, para que a fé fosse vivenciada de maneira
igualitária, por ambos os sexos.
Um dos danos irreversíveis está no fato de não termos o registro
das palavras das mulheres discípulas de Jesus pregando sua
mensagem, discutindo entre si o
que a fé significa, e
contribuindo para as decisões de uma comunidade pós
ressureição – embora traços dessas atividades possam ser
encontrados nas Escrituras. Temos pouco conhecimento da
experiência da fé, discernimento teológico, e dons pastorais de
milhões de mulheres que formaram a metade da comunidade da
Igreja nos séculos subsequentes- embora suas preces, suas buscas
por Deus, e suas iniciativas criativas (...) tenham sido por nós
herdadas.
(JOHNSON, 2005:45-46 In VIERO,
2005)
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3- Considerações Finais
É necessária a compreensão do que causa a violência, a desmistificação de que
violência contra a mulher é apenas violência doméstica, estupro e uso do véu.
Violência contra a mulher é a forma que se interpreta a mulher na sociedade;
pode se apontar que o Islã é mais igualitário no Corão do que a Bíblia, em seus
preceitos religiosos, os fundamentos patriarcais são heranças da cultura préislâmica; enquanto que o Cristianismo possuí fortes raízes patriarcais, também
influenciado pela cultura Greco romana, mas que perpetua uma relação
hierárquica entre homens e mulheres desde a narrativa da Criação do mundo.
Gerar a consciência de que homens e mulheres são antes de tudo, seres humanos
e que ambos têm voz em todas as instâncias sociais é imprescindível para findar a
violência de gênero. A participação feminina tem contribuído para esta mudança,
a diminuição do medo e a vontade de mudar a realidade tem permitido construir
relações sociais menos machistas; a Teologia Feminista e o Feminismo Islâmico
são exemplos de que a crenças não são corrompidas pela emancipação da mulher.
Tanto o Cristianismo quanto o Islã devem abrir espaço para que a mulher
vivencie sua fé e amor à Deus/Allah de acordo com suas escolhas, e que se
existem dogmas, preceitos, sacramentos, que estes sejam os mesmos. Enquanto
gênero possuir o sentido de diferenciar, dominar, subjugar nenhuma instância
social permitirá participação igualitária. O estudo de gênero permite diversas
interpretações, o esforço que aqui feito foi para compreensão das bases religiosas
nas quais as mulheres estão inseridas, e romper com pré-conceitos enraizados de
que um determinado grupo de mulher pode sofrer mais violência do que outro. A
violência de gênero, atualmente, é imanente a toda e qualquer cultura.
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8- Sessão Gênero, Patriarcado e Feminismo
8.2 Patriarcado e Capitalismo: análise sobre uma relação
simbiótica entre tais sistemas.
Lailah Garbero de Aragão150
Resumo: O presente trabalho direcionou-se à busca da compreensão de
elementos que circundam as estruturas patriarcal e capitalista, tais como suas
origens, uma posterior aglutinação e as formas de enfrentamento que acredita-se,
aqui, serem possíveis de se desenvolverem rumo à desconstrução desses sistemas.
Acredita-se que a formulação e o desenvolvimento de políticas públicas,
conjuntamente com a organização de movimentos feministas, sejam basilares
nesse processo.
Palavras-chave: Patriarcado.
Empoderamento.

Capitalismo.

Feminismo.

Luta

de

classes.

Dissertar a respeito da condição da mulher enquanto sujeito oprimido,
demanda uma tarefa de extrema importância que envolve, precipuamente, a
compreensão da origem dessa relação discriminante entre os sexos.
Se fizermos um exercício mental e tentarmos, nos dias de hoje, supor uma
civilização aonde homens e mulheres são vistos e julgados com os mesmos
direitos, seria algo inimaginável. Além de sermos socializados em uma ordem
hierárquica de gêneros, onde a mulher situa-se no polo passivo da opressão, há as
chamadas diferenças materiais para corroborar na formação do nosso imaginário.
Entretanto, para além das diferenças relativas às suas constituições físicas,
que são contestáveis e problematizáveis, qual o motivo que fomentou as
chamadas discriminações de gênero, chegando ao ponto de estruturarem um
sistema, que conhecemos como Patriarcado?
Alguns autores e autoras oferecem bases teóricas que dissertam sobre tais
reflexões. Friedrich Engels foi um dos grandes nomes a tratar sobre a condição da
mulher, principalmente, em sua obra A origem da Família, da Propriedade Privada
e do Estado. Entretanto, apesar de ter sido um livro à frente de seu tempo quando
150
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foi escrito, a linha teórica em que esse trabalho se fundamenta, não dialoga
integralmente com as apreciações oferecidas por Engels.
A crítica dirigida ao autor, formulada por Heleieth Saffioti, escritora
brasileira cujo repertório teórico demonstrou-se basilar para a formulação deste
trabalho, estrutura-se no sentido de se contrapor à afirmação de Friedrich Engels
que, de acordo com a autora, simplificou a opressão da mulher à causa da
propriedade privada e, ainda, iludiu-se pelo fenômeno da dominação, que
apresenta-se com amplitude muito maior com relação ao fenômeno da
propriedade (SAFFIOTI, 2013a, p. 120-122). A autora desenvolve seu raciocínio de
maneira a explicitar que ao tratar de classes sociais e relações entre sexos, Engels
direcionou o foco originário das discriminações existentes nesses segmentos
somente à propriedade. Entretanto, Saffioti argumenta que existem outras formas
de dominação que não nascem, necessariamente, com a propriedade privada.
Nesse sentido, diz:
[...] Se, por um lado, a propriedade condiciona certas formas de
domínio, podendo-se mesmo afirmar que a dominação
economicamente condicionada decide dos destinos de uma
sociedade competitiva em épocas normais, por outro, existem
formas de domínio que não derivam diretamente da propriedade
privada. O domínio exercido pela geração madura sobre a
geração imatura vincula-se à necessidade social de introjetar nos
mais jovens os conteúdos da cultura vigente na sociedade,
tomando-se a cultura quer enquanto a fornecedora dos
elementos padronizados de interação social, que enquanto o
resultado operante de formas de ajustamento do homem à
natureza que o circunda. A propriedade não entra neste processo
senão como um elemento, embora seja, talvez, o mais decisivo,
sobretudo no que tange à participação do indivíduo na faixa das
“especialidades” da cultura. [...] (SAFFIOTI, 2013b, p.121-122. Grifo
nosso)

Por sua vez, ao tratar sobre as origens do patriarcado em sua obra Gênero,
Patriarcado e Violência, a autora menciona que sua instauração ocorreu,
aproximadamente, em 3100 a.C., procedida de sua consolidação em 600 a.C.
(SAFFIOTI, 2007a, p. 60)
A autora recorre a Pateman (1993) quando conceitua o patriarcado, em
poucas linhas, como um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres
(SAFFIOTI, 2007b, p.53). Argumenta, ainda, que a origem da divisão sexual do
trabalho originou-se nas sociedades de caça e coleta. Tais atividades eram
destinadas aos homens e às mulheres, respectivamente. Vale esclarecer que essa
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divisão não se estabeleceu por um critério físico, mas sim pelo que a autora
explica a seguir:
Como não havia Nestlé, era obrigatório o aleitamento do bebê ao
seio. Desta sorte, o trabalho feminino era realizado com a mulher
carregando seu bebê amarrado ao peito ou às costas. Os bebês
eram, assim, aleitados facilmente toda vez que sentissem fome.
Como bebê não fala, sua maneira de expressar suas necessidades
é o choro. Daí vem a sabedoria popular, inclusive em sentido
figurado, dizendo: “quem não chora não mama”. Presume-se que
às mulheres fosse atribuída a tarefa da caça. O menor sussurro
do bebê espantaria o animal destinado à morte e as caçadoras
voltariam, invariavelmente, para seu grupo, sem nenhum
alimento. (SAFFIOTI, 2007c, p. 61)

Com efeito, como os alimentos caçados apresentavam um caráter
esporádico em relação aos coletados, a autora afirma que no tempo livre em que
os homens aguardavam pela aproximação de suas presas havia uma situação de
estímulo a suas criatividades e, também, na elaboração de símbolos com maior
eficácia na operação de discriminação contra as mulheres, que, nesse momento,
eram consideradas como responsáveis pela sobrevivência da humanidade, uma
vez que os alimentos providos por elas era certo e garantido. (SAFFIOTI, 2007d,
p. 58)
Com o decorrer das tentativas bem sucedidas de originar-se um cenário de
dominação-exploração-opressão do homem em face da mulher, adveio o sistema
que chamamos de Patriarcado.
É relevante destacar a respeito da utilização dessa terminologia:
Compreende-se aqui que não se trata, meramente, de uma ideologia de
discriminação contra a mulher. Sua organização, origem e reprodução se
expressam através de uma relação sistêmica. Saffioti defende que: “Colocar o
nome da dominação masculina – patriarcado - na sombra, significa operar
segundo a ideologia patriarcal, que torna natural essa dominação-exploração.”
(SAFFIOTI, 2007e, p. 56).
Ainda nesse sentido, é de extrema valia trazer à tona as reflexões de Carole
Pateman em sua obra O Contrato Sexual:
[...] Se o problema não for nomeado, o patriarcado poderá muito
bem ser habilmente jogado na obscuridade, por debaixo das
categorias convencionais da análise política. [...] Grande parte da
confusão surge porque ‘patriarcado’ ainda está por ser
desvencilhado das interpretações patriarcais de seu significado.
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Até as discussões feministas tendem a permanecer dentro das
fronteiras dos debates patriarcais sobre o patriarcado. É urgente
que se faça uma história feminista do conceito de patriarcado.
Abandonar o conceito significaria a perda de uma história
política que ainda está para ser mapeada. (PATEMAN, p. 39-40).

Dessa forma, pensar em patriarcado hoje é compreendê-lo enquanto um
sistema que foi desenvolvido e perpetuado ao longo da história e que, mesmo
com a divisão da sociedade em classes sociais, as mulheres continuam a figurar
no polo oprimido em uma relação de opressão decorrente de gênero, sejam essas
“pobres” ou “ricas”.
Obviamente as cargas opressivas se acumulam quando observamos
mulheres que são, também, discriminadas por seu poder econômico (ou melhor
dizendo, pela falta deste), sua raça/etnia ou, ainda, sua sexualidade. Entretanto,
como esse trabalho se atém as questões relacionadas a gênero e classe, ressalta-se
que apesar da importância em refletir acerca das demais opressões destacadas,
não serão trazidos desdobramentos no presente momento.
Nesse sentido, após o esclarecimento quanto a anterioridade do
patriarcado em face do capitalismo, atenta-se, agora, para esse sistema que a
priori, emerge nesse horizonte como viabilizador da emancipação das mulheres
através da remuneração de sua força de trabalho e de sua inserção em um cenário
que não fosse o doméstico.
Saffioti em sua obra A mulher na sociedade de classes leciona:
Para a mulher, ter um emprego significa, embora isso nem
sempre se eleve em nível de consciência, muito mais do que
perceber um salário. Ter um emprego significa participar da vida
comum, ser capaz de construí-la, sair da natureza para fazer a
cultura, sentir-se menos insegura na vida. (SAFFIOTI, 2013c, p.
96)

Ocorre, todavia, que as mulheres não deixaram de ser a responsáveis pela
manutenção dos trabalhos do lar nem, tampouco, adquiriram condições
emancipatórias que as aproximassem do que se pode chamar de aquisição de
poder econômico.
Por outro lado, algumas mulheres que se encontravam situadas no polo
explorador da relação de classe, de fato, conseguiram se emancipar no que
concerne à referida aquisição do poder econômico. Entretanto, ao colocarem
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outras mulheres trabalhando em seus lares enquanto empregadas domésticas151,
por exemplo, a questão da divisão sexual do trabalho permaneceu intocada:
mulheres emancipadas economicamente foram substituídas por outras
trabalhadoras pertencentes a classes sociais sem poder econômico. Mantidas, a
subalternidade e a distinção parecem dar forma a um contundente traço dessas
relações.
Ora, sendo assim, como pensar em emancipação feminina se o sistema
econômico apropria-se da condição subalterna da mulher para aumentar sua
mais-valia152? Saffioti em sua obra O poder do macho (1987a, p. 23) entende que
“Quanto mais discriminada uma categoria social, tanto mais facilmente ela se
sujeitará a trabalhar em más condições e por baixos salários”, daí dizer que
patriarcado e capitalismo se retroalimentam.
A opressão de classe manifesta-se como algo tão latente que, juntamente
com as opressões de raça/etnia, opera como fator determinante no alargamento
do abismo que separa as mulheres e as dissipa de sua organização, impedindo um
reconhecimento enquanto companheiras exploradas pela relação de gênero.
Nesse sentido, vale mencionar uma reflexão de Marx que considerava a
organização e a união dos trabalhadores como elemento constitutivo
fundamental na luta de classes, ao clamar no final do Manifesto do Partido
Comunista: “Proletários de todos os países, uni-vos” (MARX, 2013, p.84). Ora, se a
organização e a identificação enquanto sujeitos oprimidos por uma mesma razão
constitui elemento basilar no combate frente a uma relação opressiva, como
estender tal elemento às mulheres, enquanto oprimidas por seu gênero, se estas
figuram em polos opostos em outras relações opressivas?
Acredita-se aqui que contrapor a “mulher burguesa” à “mulher
proletária”153, na seara que ultrapasse a classe e atinja o gênero, não seria uma
151

“Apesar de sua exploração não se enraizar na produção de mais-valia, como é o caso dos
trabalhadores produtivos do setor capitalista da economia, ela serve ao capitalismo e se integra a
este na medida em que cria as condições para sua reprodução". GONÇALVES, Renata. Prefácio In:
SAFFIOTI, Heleieth I. B. A mulher na sociedade de classes. 3 ed. São Paulo: Expressão Popular,
2013, p. 23.
152
Nesse sentido, importante salientar a observação que SAFFIOTI faz ao propor uma reflexão
sobre a relação de aproveitamento do capitalismo em face das discriminações de raça e sexo:
“Mesmo que, aparentemente, determinado contingente populacional seja marginalizado das
relações de produção em virtude de sua raça ou de seu sexo, há que se buscar nas primeiras
(relações de produção) a explicação da seleção de caracteres raciais e de sexo para operarem como
marcas sociais que permitem hierarquizar, segundo uma escala de valores, os membros de uma
sociedade historicamente dada.” (SAFFIOTI. A mulher na sociedade de classes. 2013, p.60.)
153
Rosa Luxemburgo em 1914 entende: “Como mulher burguesa, a mulher é um parasita da
sociedade, sua função consiste apenas em auxiliar no consumo dos frutos da exploração. [...] É
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

366

medida razoável, afinal, entende-se que o patriarcado envolve questões que
transcendem as classes, como, por exemplo, a violência sexual: todas as mulheres,
sejam elas ricas ou pobres, podem ser vítimas tanto de um silenciamento quanto
de um estupro.
Tal postura endossa potencialmente a ruptura da organização das
mulheres, impedindo, assim, uma identificação mútua enquanto seres oprimidos
por uma mesma razão: por serem mulheres. Helleieth Saffioti, inclusive,
menciona que “[...] a divisão da sociedade em classes sociais (totalidades parciais
apresentando certo grau de autonomia) impede a solidariedade entre a totalidade
de mulheres” (SAFFIOTI, 2013d, p.132)
Entretanto, como se daria essa solidariedade entre seres que, apesar de
sofrerem a incidência de um mesmo sistema opressor (patriarcal), figuram em
relações de sujeição e exploração que as dividem?
Primeiramente, é importante trazer dois elementos essenciais na
compreensão dessa conjuntura: a anterioridade do patriarcado em face do
capitalismo e a atual situação de intimidade entre ambos os sistemas que
impulsiona a necessidade de se aliar a luta feminista à luta de classes.
Vale destacar que o patriarcado não se originou com o sistema capitalista
nem, tampouco, pela causa maior da propriedade privada. Todavia, com o
advento desse sistema econômico, tais estruturas se retroalimentam em uma
atividade constante de aproveitamento de suas formas de dominação-opressãoexploração. Não seria possível travar um combate ao patriarcado dissociado do
combate ao capitalismo, e vice-versa.
Nesse sentido, um acúmulo de opressões auxilia na estratificação e
fortalecimento de sistemas dominadores-opressivos-exploradores. Partindo daí, a
solidariedade entre mulheres, mencionada acima e longe de se estabelecer como
uma relação romantizada, operaria enquanto elemento fundamental na tomada
de consciência da posição de classe privilegiada de algumas dessas em face de
outras, estreitando um caminho ainda alargado no sentido da organização contra
a exploração decorrente do capital.
apenas na proletária moderna que a mulher se torna um ser humano, pois é apenas a luta que
produz o ser humano, a participação no trabalho cultural, na história da humanidade.”
(LUXEMBURGO,
Rosa.
A
Proletária.
Disponível
em:
<https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1914/03/05.htm> Acesso em Setembro, 2015.
Atenta-se para a contextualização de seus escritos com o cenário intenso de luta de classes que se
desenvolveu à época. A crítica se direciona às leituras contemporâneas que se utilizam da
referência sem a devida atualização sob uma perspectiva sociológica.
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Ressalta-se que diante de tais problemáticas, esse trabalho se apoia na
defesa de que a luta feminista deva ser interseccional, isto é, que em sua estrutura
de ação, diálogo e combate, estejam presentes elementos que promovam a
desconstrução conjunta de sistemas que se aproveitam da condição subalterna da
mulher para prosperarem, vide o sistema capitalista, por exemplo.
Para ilustrar de maneira mais clara, é de grande valia visualizar tanto a
exploração decorrente do capital quanto a de gênero, através de uma mesma
relação dicotomizada em polos, onde os sujeitos se dispõem enquanto opressores
e oprimidos, e que essa subalternidade decorre de um modelo de socialização
imposto por uma ordem que perpassa a detenção de poderes econômico e
político154.
Mesmo as mulheres sendo metade da população mundial e a classe
trabalhadora uma esmagadora maioria que sustenta as engrenagens do sistema
capitalista, o critério numérico perde relevância quando tais grupos são
considerados segmentos sem poderes econômicos e políticos, sendo
considerados, sob essas perspectivas, minorias sociais.
Nesse processo de socialização, reproduzem-se conceitos e são recebidas
informações manipuladas de modo a fomentar a manutenção dos sistemas em
voga. Dessa forma, o presente trabalho dialoga com a crença de que, além da via
do feminismo interseccional, a educação e as políticas públicas apresenta-se
como potência de intervenção para a derrubada dos alicerces que sustentam as
dominações de diversas categorias sociais.
Desde o mínimo questionamento de terminologias da língua portuguesa,
como o exemplo do uso dos “x” para problematizar o plural masculino, até as
grandes manifestações contra a violência de gênero, qualquer medida individual
apresenta-se legítima na caminhada pelo enfraquecimento dos signos
exploradores-opressivos-discriminatórios.
Entretanto, utilizando do velho ditado popular de que “Uma andorinha só
não faz verão”, é necessária a organização das mulheres rumo a um processo de

154

“No plano das classes sociais, a maioria esmagadora dos homens é constituída de trabalhadores
que, em troca de um salário, obedecem às ordens de patrões. Estes constituem a minoria que
detém poder econômico. A esta forma de poder associa-se, quase sempre, o poder político. Esta
associação permite a minoria impor regras de conduta à maioria. É desta forma que os poderosos
disciplinam e controlam a mão-de-obra assalariada, cujo trabalho lhes garante auferir grandes
lucros.” (SAFFIOTI, Helleieth. O poder do macho. 1987, p.21.)
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conscientização e empoderamento frente às diversas estruturas que, diariamente,
tendenciam pela continuidade do ciclo explorador-opressivo-discriminatório.
Outro ponto importante nessa análise é que se o problema se configura
desde muito cedo na criação e educação de novos indivíduos, reconhecer que um
debate sobre gênero deva fazer parte da formação de um docente ou uma
docente, é apostar nessa potência e no que dela pode decorrer em sala de aula.
Uma professora e um professor conscientes da importância de se pensar em
maneiras de trabalhar com questões como o feminismo e sua relação com as
diferenças de classes pode contribuir para o empoderamento de seus educandos e
educandas, construindo uma ponte de diálogo problematizado entre a sociedade
e os papéis ainda legados aos sujeitos da subalternidade.
É preciso compreender que, ainda que o docente inicie o processo de
desconstrução da subalternidade, ele também encontra-se como subalterno nessa
relação, visto que sua formação, até então, manifesta-se construída sob os moldes
que esse trabalho busca desconstruir.
Recomenda-se, assim, que este docente seja visualizado como o que Paulo
Freire denomina de Liderança Revolucionária, e, ainda:
[...] uma liderança revolucionária, que não seja dialógica com as
massas, ou mantém a “sombra” do dominador “dentro” de si e
não é revolucionária, ou está redondamente equivocada e, presa
de uma sectarização indiscutivelmente mórbida, também não é
revolucionária. [...] Impõe-se, pelo contrário, a dialogicidade
entre a liderança revolucionária e as massas oprimidas, para que,
em todo o processo de busca de sua libertação, reconheçam na
revolução o caminho da superação verdadeira da contradição em
que se encontram, como um dos polos da situação concreta de
opressão. (FREIRE, 2014a, p.170)

Diante disso, o enfrentamento das estruturas exploradoras-opressivasdominadoras envolve uma aliança entre teoria e prática, pois como preleciona
LÊNIM apud FREIRE (2014b) “Sem teoria revolucionária não pode haver
movimento revolucionário”. Busca-se atingir, assim, o que Paulo Freire denomina
como Práxis155.
Finalmente, conclui-se que lidar com discriminações referentes a gênero e
classes sociais não envolve um movimento simplificado ou superficial. Trata-se de
155

“[...] não há revolução com verbalismos, nem tampouco com ativismo, mas com práxis,
portanto, com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas.” (FREIRE,
Paulo. Pedagogia do oprimido. p.168)
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dois sistemas fortalecidos pela reprodução de seus signos e estruturas que os
fortalecem massivamente. Aliar o combate interseccional entre tais estruturas de
poder manifesta-se, aqui, enquanto um caminho necessário. Sendo assim, a
contribuição156 de Heleieth Saffioti em O poder do macho é trazida como tradução
do anseio em que esse trabalho se apoiou ao problematizar os elementos que
circundam o enfrentamento das discriminações de gênero e classe: “Se foram
socialmente construídas, podem ser, também, socialmente destruídas, com vistas
à instauração da verdadeira Democracia.” (SAFFIOTI, 1987b, p.117)
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8- Sessão Gênero, Patriarcado e Feminismo
8.3 O Empoderamento Feminino Por Meio De Políticas Públicas: Um
Estudo De Caso
Isis da Cruz Beserra de Araújo157
Resumo: Com este artigo tenho a intenção demonstrar como o programa do governo
brasileiro, o Bolsa Família, pode ser visto através da ótica de gênero como uma
ferramenta de empoderamento das mulheres que recebem o benefício. Nos últimos
anos, o Brasil lançou diferentes programas sociais que tem como objetivo diminuir a
desigualdade social tão presente no país e o Bolsa Família, conhecido como um
programa de transferência de renda, que tem a mãe como titular em cada família, é
parte importante disso.
Palavras-chave: Empoderamento. Mulheres. Bolsa Familia. Política.
Introdução
O Programa Bolsa Família, criado por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004158, é um programa de transferência de renda, direcionado às famílias em situação
de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a
situação de vulnerabilidade em que se encontram. O programa busca garantir a essas
famílias
direitos sociais básicos expressos no artigo 6º da Constituição tais como o direito à
alimentação, acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de
famílias possuem o benefício. Como contrapartida, as famílias devem acompanhar o
crescimento, desenvolvimento e o cartão de vacinação das crianças menores de 7 anos;
Mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento médico.
Quando gestantes ou lactantes devem realizar o pré-natal e o acompanhamento de sua
saúde e do bebê.
Segundo a lei, no que diz respeito a educação,
todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar
matriculados e ter frequência escolar mensal mínima de 85% da carga
horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no
mínimo, 75%. Na área de assistência social, crianças e adolescentes
com até 15 anos em risco ou retiradas do trabalho infantil devem
157
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Lei no 10.836, de 9 de Janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências
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participar dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e
obter frequência mínima de 85% da carga horária mensal.
(Lei no 10.836, de 9 de Janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa
Família e dá outras providências.)

Diante dessa exposição do que é o programa, podemos nos aprofundar na
questão central deste artigo a partir dos dados que nos mostram que entre os titulares
responsáveis pelas famílias, 93% são mulheres. Do total de pessoas que são
beneficiadas pelo programa, 56% são mulheres e 44% são homens.159
Isto não acontece por acaso. Para melhor entendermos a questão de gênero
relacionada a pobreza, classe social e raça, faz-se necessário tecer uma discussão acerca
do conceito de interseccionalidade. A seguir, dedicarei uma área deste artigo a fim de
explicar este termo que gera tamanha confusão, além de incentivar uma reflexão a
respeito do uso da expressão “feminização da pobreza” e demonstrar casos de mulheres
que mudaram sua vida para melhor em diversos aspectos, principalmente no afetivoconjugal e financeiro, com a ajuda deste programa social do governo.
A interseccionalidade e a polêmica feminização da pobreza
Nesta seção pretendo estabelecer uma análise da pluralidade dos arranjos
familiares com chefia feminina a partir de uma lógica interseccional. Para tanto, é
sumariamente importante que se explique o conceito de interseccionalidade utilizado
aqui. Faço uso da seguinte definição, inicialmente, bem didática que afirma que “as
opressões não se adicionam simplesmente, mas geram padrões de subordinação e de
violência física e simbólica que precisam ser entendidos em sua singularidade.”
(MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. 2014). Desta forma, a interseccionalidade se faz
necessária uma vez que, ao tentar entender os problemas das mulheres como comuns a
todas sem levarmos em conta elementos que evidenciam a multiplicidade de fatores
que compõem a condição feminina, como a raça, classe ou orientação sexual,
estaríamos silenciando suas experiências.
De acordo com Louro (1997, p.51) e Collins (2000, p.18), citados por Macêdo
(2012, p.2012), não se trata de adicionar modelos de opressão, mas de “um trabalho que
explora as interconexões entre sistemas de opressão”. Outra conceituação bastante
elucidativa diz que,
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre
dois ou mais eixos dasubordinação. Ela trata especificamente da forma
pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros
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sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam
as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além
disso,a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas
específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos,
constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desemperramento.
(CRENSHAW, 2002, p. 177)

Ou seja, nem tudo é uma questão de gênero. As pessoas tem suas vidas marcadas por
diversas dimensões e precisamos dar a elas suas devidas proporções. A experiência de
ser pobre ou negra, por exemplo, é resignificada através da dimensão de gênero para
então tecermos uma análise mais justa e de acordo com as vivências da mulher.
Para pôr fim a elucidação deste conceito, destaco um trecho do livro de Miguel e
Biroli (2014, p.92),
A despeito das diferenças de classe, raça, orientação sexual ou outras,
as mulheres seriam uma categoria unificada como consequência da
violência de um sexismo que se dirige a todas, sem distinção. [...] A
experiência das mulheres não é uniforme, mas é possível e necessário
buscar elementos comuns. Mesmo porque, entre os grupos oprimidos,
as mulheres seriam aquele com a identidade coletiva mais fraca:
“Quando as mulheres negras se referem a ‘pessoas que se parecem
comigo’, é entendido que estão falando de pessoas negras, não de
mulheres.

Diante destas diversas explicações do tema, podemos aprofundar e relacionar
mais criteriosamente nossa discussão que será traçada na seção seguinte. Considero
indispensável identificarmos a mulher da qual estamos falando. De acordo com dados
do próprio governo brasileiro, além da maioria das beneficiárias serem mulheres, 93%,
ainda possuem condicionante de raça e idade. Essa mulher é majoritariamente negra,
73% das famílias, pobre e possui mais de 60 anos de idade.
No que tange ao uso da expressão feminização da pobreza, há uma vasta
discussão. Por meio das minhas pesquisas, conclui que algumas pensadoras feministas
possuem fortes críticas ao uso desta expressão porque consideram que a palavra
“feminização” é encarada de forma pejorativa na sociedade e ao associá-la à pobreza,
pode haver a ideia de que esta é causada e influenciada pela primeira. Ou seja, a
pobreza seria gerada a partir do processo de feminização e não o oposto. Desta forma,
muitas defendem o uso da expressão “pauperização das mulheres” por compreenderem
ser uma forma mais justa e menos carregada de estereótipos de se falar sobre o alto
índice de mulheres chefes de família que vivem na pobreza e recebem o auxílio do PBF,
em sua maioria negras como identificado acima. Ao chefiar uma família pobre, a
mulher seria facilmente responsável por uma espécie de desorganização familiar,
destoante do tipo ideal de família em que o homem é o chefe. A partir dos anos 80, por
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meio das conexões entre famílias e desigualdades sociais, as análises de gênero
forneceram ferramentas para a realização de uma série de análises que terminaram por
identificar um vasto contingente de mulheres entre a população mais pauperizada nos
países pobres. Como bem explicitado por Safa (1999, p.9) ao ser citado por Macêdo
(2012)
A visão negativa das unidades domésticas chefiadas por mulheres é em
parte conceitual, devido a nossa ênfase eurocêntrica na família nuclear
como a norma e a encarnação da modernidade e do progresso (...). Esta
visão patológica das unidades domésticas chefiadas por mulheres
contribui para a crença de que estas geram pobreza; em lugar de vê-las
como um resultado dela, e um resultado, por acréscimo, em que as
políticas neoliberais têm desempenhado um papel destacado.

Com base nisso, é importante salientar que não devemos encarar o fenômeno da
chefia de domicílios chefiados por mulheres, se é que podemos chamar de fenômeno
dentro desta perspectiva, como algo inédito na realidade contemporânea. Apesar da
mídia insistir em identificá-lo desta forma, o que se acredita é que, na verdade, a
existência desse tipo de família vinha sendo ocultada por uma imagem hierarquizada e
uniforme das formas de organização das famílias brasileiras. Talvez, o que possa ser
considerado novo neste contexto seja sua expansão entre a classe média brasileira que
vem se chocando com com o modelo patriarcal dominante que reforça os papeis de
gênero no seio familiar. Uma vez que isso ocorre em todos os estratos sociais, aumenta
também a visibilidade deste tipo de família outrora não tradicional.
Uma breve abordagem sobre a chefia feminina de domicílios familiares e o PBF
como impulsionador da autonomia e empoderamento femininos
Tal qual Macêdo (2012, p.2), considero importante compreender a noção de
gênero como significação de poder, uma categoria política que, aqui, tem
dimensionada com outras variantes como classe social e raça. É consenso que o PBF,
apesar de todos as suas vantagens para a realidade brasileiro, um dos grandes
responsáveis pela diminuição da nossa desigualdade social, acaba por reforçar e
compactuar com os estereótipos de gênero que ainda influenciam os estudos sobre as
famílias, como a naturalização de atribuições e papéis sociais sexuados que estão de
acordo com os ideais de masculinidade e feminilidade presentes na lente
heteronormativa. À mulher, neste caso, foi relegada a seu papel social “feminino e
natural” de cuidar da família. Alguns estudiosos já verificaram empiricamente que na
maior parte das vezes, a mulher realmente possui o hábito de investir mais o dinheiro
na família, na educação e saúde dos filhos, que o homem. Após estabelecida esta
reflexão, verificaremos como o PBF reflete no empoderamento destas mulheres.
Destarte, o entendimento de empoderamento utilizado aqui está de acordo com
duas análises deste conceito. A primeira, utilizada por Gohn (2004), citado por Moreira
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(2012), Ferreira (2012), Lima (2012) e Ckagnazaroff (2012), que compreende a
capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes
dizem respeito, noção que vem sendo utilizado no âmbito das políticas públicas, que
enfatiza seu protagonismo para geração de desenvolvimento autossustentável. Já a
Organização Mundial de Saúde (1998) define empoderamento de maneira mais
completa, como:
Um processo social, cultural, psicológico ou político através do qual
indivíduos e grupos sociais tornam-se capazes de expressar suas
necessidades, explicitar suas preocupações, perceber estratégias de
envolvimento na tomada de decisões e atuar política, social e
culturalmente para satisfazer suas necessidades.

Por isso, torna-se extremamente relevante analisar o empoderamento das
mulheres em situação de pobreza. De acordo com o Núcleo de Estudos e Pesquisa
sobre a Mulher da Universidade de Brasília (Agende, 2006), o PBF tem obtido impactos
relevantes na condição social das mulheres que recebem o benefício, principalmente
na noção destas mulheres enquanto consumidoras, na afirmação da autoridade no
espaço privado e na mudança da percepção delas como cidadãs. É desta forma que o
Bolsa Família consegue diminuir as desigualdades de gênero e ocasionar efeitos na
autonomia feminina.
Segundo Bronzo (2008), citado no texto, novamente, de Moreira (2012), Ferreira
(2012), Lima (2012) e Ckagnazaroff (2012)
O PBF traz efeitos no reordenamento do espaço doméstico, na
autoestima, no empoderamento e acesso feminino ao espaço público
(como participação em conselhos comunitários e escolares),
possibilitando às mulheres maior poder de barganha, maior capacidade
de fazer escolhas e maior poder de decisão sobre o uso do dinheiro.

De encontro com esta argumentação, encontramos pessoas na sociedade civil
que questionam o uso do dinheiro por parte dos beneficiários. Para elas, a ministra do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, fez o seguinte
questionamento de “Por que temos que tutelar as escolhas dos beneficiários do Bolsa
Família? ” Em muitos casos as mulheres tiveram a oportunidade de comprar bens
materiais, como artigos de beleza, pela primeira vez com seu próprio dinheiro. A
oportunidade de deixar a mulher decidir como e onde gastar seu dinheiro, sem
consulta prévia ao cônjuge por este não ser o detentor da quantia, configura uma
forma de poder.
Conclusão
O Fórum Econômico Mundial (2005) definiu cinco dimensões para o
empoderamento e oportunidade das mulheres, são elas a participação econômica,
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oportunidade econômica, empoderamento político, conquistas educacionais e saúde e
bem-estar. Com o PBF, acredito que podemos verificar que vários destes pontos
tornaram-se realidade. Dentro das condições para permanecer com o benefício,
comprovou-se que as crianças beneficiárias do Bolsa Família têm frequência escolar
maior que 85%, que é o mínimo exigido, por exemplo.160
Por tudo exposto ao longo artigo, acredito sim que o Programa Bolsa Família é
uma ferramenta de empoderamento feminino, apesar de reforçar papeis de gênero.
Certamente ele é responsável por mudanças significativas nas vidas destas famílias.
Concluo com uma citação da Presidenta Dilma Rousseff acerca dos benefícios do
programa, onde ela diz que ele

É um reconhecimento do Estado brasileiro da importância da mulher
no núcleo familiar. Uma importância que elas conquistaram. O Estado
só fez reconhecer o que as mulheres conquistaram. Esta talvez seja
uma grande mudança promovida pelo Bolsa Família no perfil da
sociedade.

Que o governo brasileiro siga ajudando no empoderamento feminino.
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8- Sessão Gênero, Patriarcado e Feminismo
8.4 “O pessoal é político”: considerações sobre a dicotomia
público/privado
Laura Gomes Barbosa161
Resumo: Este trabalho versa acerca da distinção, proveniente do pensamento liberal
clássico, entre as categorias de público, tradicionalmente associada aos homens, e
privado, comumente vinculada às mulheres. Apontamos que, apesar dos avanços na
legislação e das mudanças na condição social das mulheres, estas ainda não possuem a
mesma situação civil que os homens. Neste sentido, a concepção feminista de que “o
pessoal é político” considera que as duas categorias aqui estudadas não podem ser
vistas como distintas e antagônicas, e sim como complementares e interdependentes.
Palavras-chave: Público/Privado. Contrato Social/Sexual. Patriarcado Moderno.
Liberalismo.
Introdução
O slogan “O pessoal é político” surge na teoria feminista como crítica à
dicotomia público/privado proveniente do pensamento liberal clássico, na medida em
que a primeira esfera, tradicionalmente associada à parcela masculina da população,
diz respeito principalmente aos espaços de poder e tomada de decisão da política
institucional, e a segunda, comumente vinculada às mulheres, se relaciona com o
ambiente familiar, doméstico.
As teóricas feministas acreditam que “o pessoal é político” significa,
principalmente, que as relações entre homem e mulher no âmbito doméstico não estão
isentas da dinâmica de poder, tendo em vista que, dentro desse espaço, a divisão sexual
do trabalho, a violência doméstica e a dependência econômica provenientes das
desigualdades que caracterizam a sociedade patriarcal se encontram libertas do
controle da justiça e do Estado.
Este trabalho está dividido em três seções. Na primeira seção trataremos das
características de uma sociedade arraigada nos moldes patriarcais, do surgimento e
perpetuação do patriarcado moderno como estrutura social e da forma como este
acomete a vida das mulheres que vivem nesta sociedade. A segunda seção versa a
respeito da relação simbiótica existente entre o patriarcado moderno, o liberalismo e o
161
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contrato social/sexual, bem como das características da chamada abordagem
diferenciada, intrínseca ao feminismo liberal. Na terceira seção, falaremos sobre a
dicotomia liberal entre espaço público e espaço privado e sobre as críticas feministas a
esta forma de classificação e no modo como ela mascara uma estrutura política e social
que exclui, invisibiliza e enclausura as mulheres e suas demandas dentro do espaço
doméstico.
Para isso, utilizamos revisão de bibliografia que aborde o tema do patriarcado
moderno, da teoria liberal, do contrato social/sexual e da teoria feminista adepta ao
slogan “o pessoal é político”, que vê a retomada do tema da família como aspecto
crucial para o desenvolvimento de uma teoria política que considere também os
problemas, questões e características inerentes à vida doméstica de um modo geral.
1 – O patriarcado
O patriarcado pode ser resumido como um sistema de organização social que
tem no homem a principal figura da sociedade, e que é capaz de exercer autoridade
sobre as mulheres, os filhos, sobre pessoas pertencentes a classes inferiores e também
sobre toda a cultura, religião e economia vigentes, que contribuem na sustentação
desta estrutura social.
A fim de compreender suas características, bem como sua capacidade de se
perpetuar ao longo dos séculos em toda a sociedade ocidental, a ponto de influenciar a
vida política, econômica, religiosa, familiar e social das pessoas que nela vivem,
buscaremos entender de que forma uma sociedade fundamentada na estrutura
patriarcal é capaz de beneficiar padrões homogêneos de pessoas, e de prejudicar
minorias heterogêneas, não somente numéricas, mas também minorias sociais, como é
o caso das mulheres.
1.1 – As diferenças entre sexo e gênero
Para compreendermos melhor o poder e a influência que uma sociedade
estruturada no patriarcalismo é capaz de exercer sobre a vida das mulheres que nela
vivem, é crucial entendermos primeiro quais características definem e distinguem as
palavras
“sexo”
e
“gênero”.
Henrietta Moore critica e transcende o conceito de sexo como compreendendo
uma característica unicamente biológica dos seres humanos, na qual mulheres e
homens nascem com diferenças físicas que se restringem aos órgãos que têm como
função a reprodução, e afirma que “(...) a biologia é um componente dinâmico de nossa
existência, e não um determinante de mão única.” (Moore, 1997). Surge, assim, uma
nova visão, que considera o “sexo” como uma categoria socialmente construída, uma
vez que os sentidos e as práticas relacionadas aos corpos assumem um caráter
fortemente mutável, tanto cultural quanto historicamente.
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Deste modo, ambas as categorias de sexo e gênero podem ser consideradas
como construções sociais, haja vista que:
“Corpos, processos psicológicos e partes do corpo não têm sentido fora
das suas compreensões socialmente construídas. O intercurso sexual e
a reprodução humana não são somente processos fisiológicos, são
também atividades sociais. A noção de sexo, assim como o conceito de
gênero, é construída dentro de um conjunto de sentidos e práticas
sociais: portanto, não pode ser um fato pré-social.” (Moore, 1997:4).

Moore enfatiza ainda que, apesar da importância de se reconhecer o aspecto
socialmente construído da categoria “sexo”, é necessário que se reconheça também que
os seres humanos não estão isentos de uma realidade material, dentro da qual os
corpos possuem órgãos genitais distintos. Segundo a autora, esta realidade precisa ser
levada em conta ao se discutir sobre os múltiplos significados culturalmente atribuídos
aos corpos e às práticas corporificadas, dando origem, com isso, ao conceito de gênero.
Quando as diferenças de cunho biológico passam a ser utilizadas como pretexto
para atribuir papéis e funções diferenciadas a cada um dos sexos, definindo
determinados papéis e funções como femininos, e outros como masculinos, o conceito
de gênero passa a ser fortemente utilizado dentro da sociedade patriarcal como
argumento para explicar as discrepâncias existentes entre homens e mulheres dentro
desta sociedade.
Assim, para Susan Okin, a distinção de gênero “refere-se à institucionalização
social das diferenças sexuais; é um conceito usado por aqueles que entendem não
apenas a desigualdade sexual, mas muitas das diferenciações sexuais como socialmente
construídas.” (Okin, 2008).
1.2 – O surgimento e a perpetuação do patriarcado como estrutura social
Simone de Beauvoir (1970), em sua obra “O Segundo Sexo – Fatos e Mitos”, diz
que: “(...) quando duas categorias humanas se acham em presença, cada uma delas
quer impor à outra sua soberania (...). Se uma das duas é privilegiada, ela domina a
outra e tudo faz para mantê-la na opressão”.
O patriarcado surge como estrutura social opressora na antiguidade, a partir de
uma justificativa biológica na qual os homens constituíam categoria privilegiada por
possuírem maior força física, diferentemente das mulheres, que por serem
consideradas mais fracas fisicamente e não gerarem os mesmos rendimentos no
trabalho agrícola, eram vistas como inferiores e, por isso, permaneciam subjugadas
exclusivamente a trabalhos relacionados à criação e à reprodução da vida humana.
Entretanto, é com o advento da propriedade privada que o patriarcado passa a
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ser de fato compreendido como um poderoso meio de benefício para os homens, em
detrimento da liberdade individual das mulheres. Por pertencerem primeiramente aos
pais e, após se casarem, pertencerem aos maridos, as mulheres eram vistas apenas
como um elemento estabilizador, que tinha como principal função a manutenção do
patrimônio masculino através da constituição de família e da herança.
Como os homens detinham para si o poder de criar leis, bem como de
interpretá-las e aplicá-las, e de determinar padrões que poderiam beneficiá-los, as
ideias de superioridade masculina e de submissão feminina não só se fortaleceram, mas
também se enraizaram na sociedade, contribuindo para a perpetuação do modo de
organização patriarcal que, até os dias atuais, tem o poder de influenciar a vida
familiar, conjugal, econômica, social, religiosa e política de uma sociedade inteira: “(...)
toda sociedade tende para uma forma patriarcal quando sua evolução conduz o
homem a tomar consciência de si e a impor sua vontade” (Beauvoir, 1970).
Carole Pateman (1993) em “O Contrato Sexual” afirma que “A diferença sexual é
uma diferença política; a diferença sexual é a diferença entre liberdade e sujeição.”.
Para a autora, a diferença intrínseca aos sexos enquanto diferença entre a liberdade e a
sujeição é fundamental, haja vista que a estrutura que compõe nossa sociedade e nossa
vida cotidiana incorpora a concepção patriarcal de diferença sexual e, apesar dos
avanços recentes no que tange à legislação e às mudanças na condição social das
mulheres, estas ainda não possuem a mesma situação civil que os homens.
Pateman classifica em três tipos o modo de organização social patriarcal. São
eles o patriarcalismo tradicional, que associa todas as relações de poder ao regime
paterno e acredita que a sociedade política surgiu através da família patriarcal; o
patriarcalismo clássico, no qual os filhos nascem submetidos aos pais, entretanto, o
direito político é algo natural e o poder político é originado no poder de reprodução do
pai; e, por fim, o patriarcalismo moderno, que é o grande responsável por estruturar
toda a sociedade civil capitalista na qual vivemos.
2 – O patriarcado moderno, o liberalismo e o contrato social/sexual: uma
relação simbiótica
A estrutura social inerente ao patriarcado moderno é caracterizada por Carole
Pateman (1993) basicamente como fraternal, no sentido de “irmandade entre homens,”
e contratual.
A conexão entre patriarcado e liberalismo se dá através de uma estrutura dual,
na qual os dois sistemas são vistos como sistemas autônomos, mas que se entrelaçam e
se complementam. Para que se compreenda integralmente a lógica patriarcal moderna,
é necessário que se considere a relação entre o contrato “personalizado” no mundo
privado – principalmente o contrato sexual – e o contrato “impessoal” no mundo
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público do liberalismo. Deste modo, o patriarcalismo moderno está dividido em duas
esferas, que configuram o domínio público, masculino, do indivíduo, da liberdade e
igualdade civis, e o domínio privado, feminino, da vida doméstica e da subordinação
natural.
Para Carole Pateman (1993), “uma das vantagens da abordagem do problema do
patriarcado através da história do contrato sexual é mostrar que a sociedade civil,
inclusive a economia capitalista, tem uma estrutura patriarcal.” Para a autora, a história
do contrato sexual começa, portanto, com a construção do indivíduo dentro da lógica
do liberalismo.
2.1 – O contrato sexual: a história que não foi contada
Carole Pateman (1993) em “O Contrato Sexual” afirma que “A mais famosa e
influente história política dos tempos modernos encontra-se nos escritos dos teóricos
do contrato social”. Entretanto, hoje, apenas uma parte da história é contada, haja vista
que muito se fala sobre o contrato social e pouco ou nada se ouve acerca do contrato
sexual. Para a autora, o contrato original é um pacto sexual-social, no qual o
patriarcado moderno, responsável por estruturar toda a sociedade civil capitalista na
qual vivemos, se estabelece. Pateman reitera que o contrato social é uma história de
liberdade (do homem), enquanto o contrato sexual é uma história de sujeição (da
mulher).
Apesar de não ser considerada relevante para o chamado mundo público, a
estrutura patriarcal moderna se propagou por toda a sociedade civil, se constituindo no
fator crucial para que as mulheres permanecessem, por muito tempo, alijadas dos
espaços públicos e excluídas da categoria fundamental de “indivíduo”.
Ainda que muitos avanços tenham sido conquistados em diversos aspectos da
sociedade civil, a ausência histórica das mulheres nos setores tradicionalmente
associados aos homens, como a política, por exemplo, acarretou dificuldades e
disparidades que, ainda hoje, não conseguiram ser superadas.
2.2 - O feminismo liberal
As características típicas do pensamento liberal, tais como a justiça e a
igualdade, bem como a concepção do Estado como campo neutro dentro do qual é
possível que cada indivíduo empreenda seus próprios interesses, pressupõe como
função primordial do Estado que este proteja os indivíduos da ingerência de terceiros.
Deste modo, segundo Raquel Kritsch (2012), “(...) o liberalismo toma como premissas a
liberdade e igualdade de todos os seres humanos e justifica o Estado enquanto
instituição justamente em virtude do fato de ele garantir esses dois valores.”.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

384

O liberalismo se liga, então, à chamada liberdade dos modernos, de Benjamin
Constant, haja vista que há uma separação entre o poder público estatal e a vida
privada, estabelecendo, ainda, limitações com relação à intervenção do Estado no
mundo privado da sociedade civil.
O feminismo liberal, ao aceitar e aderir às principais premissas referentes ao
liberalismo, coloca as mulheres, assim como os homens, na posição de indivíduos
autônomos, dando-lhes igual tratamento jurídico e plena capacidade de se desenvolver
e de ir atrás de seus interesses pessoais. Para Raquel Kritsch (2012), “Foi esse tipo de
raciocínio que permitiu ao feminismo liberal, nos seus primórdios, argumentar em
favor da igualdade essencial entre homens e mulheres como seres essencialmente
racionais, e demandar um tratamento político e jurídico diferenciado às mulheres,
especialmente na esfera pública e no mercado.”.
Apesar de toda a igualdade jurídica e legal entre mulheres e homens, as
desigualdades dentro dos chamados espaços públicos persistiram. As mulheres
continuaram sendo minorias nos espaços tradicionalmente associados à parcela
masculina da população e permaneceram subordinadas tanto dentro da família quanto
no trabalho fora do âmbito doméstico.
A chamada abordagem diferenciada ou abordagem dos direitos por parte do
feminismo liberal obteve, de fato, algum sucesso no tocante ao acesso a posições
sociais e a cargos costumeiramente assumidos por homens, entretanto, se mostrou
bastante limitada, já que, de acordo com Kritsch (2012), “A abordagem da diferenciação
entende a igualdade dos sexos em função da capacidade das mulheres de competir, sob
regras consideradas neutras quanto ao gênero, pelos papeis que os homens definiram.”.
A manutenção da posição subalterna das mulheres tanto nos espaços públicos quanto
nos espaços privados, mesmo após a suposta conquista de direitos por parte do
feminismo liberal, serviu para sinalizar que o alcance da igualdade plena entre homens
e mulheres em todos os âmbitos da vida exige mais do que a neutralidade das leis com
relação ao gênero.
3 - A dicotomia público/privado
De acordo com Carole Pateman (1993), a partir do momento em que o
liberalismo classifica a sociedade civil como pertencente ao domínio privado, ao
mesmo tempo exclui o espaço doméstico que, tradicionalmente relegado às mulheres,
permanece esquecido e “protegido” do mundo público dos homens. Para a autora,
“Geralmente se admite que a esfera privada é o alicerce necessário e natural da vida
civil – isto é, pública -, mas ela é tratada como sendo irrelevante para os interesses dos
teóricos e ativistas políticos.” (Pateman, 1993).
Susan Okin (2008) afirma que muitos teóricos políticos do passado, como
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Locke, Rousseau e Hegel, classificavam as esferas pública e privada como sendo duas
dimensões isoladas e que operavam sob princípios diferenciados. Ao ignorarem a
família, bem como a divisão sexual do trabalho, as relações de poder e as formas de
dependência econômica que nela se dão, os teóricos políticos contemporâneos seguem
a mesma tradição dos autores supracitados, a da cisão entre os domínios público e
privado.
O chamado direito à privacidade, ou seja, a dicotomia liberal público/privado,
serviu, principalmente, “para imunizar a família contra reformas destinadas a proteger
os interesses das mulheres” (Kritsch, 2012), reforçando a separação patriarcal entre as
duas esferas acima referidas e imunizando as relações familiares e domésticas do
aparato legal do Estado. Para a autora, essa “dificuldade em assegurar a privacidade da
pessoa humana diante da unidade familiar é a dificuldade em se democratizar a esfera
das relações familiares e domésticas num mundo ainda fortemente marcado pelo
patriarcado” (Kritsch, 2012).
Deste modo, a dicotomia entre espaço público e espaço privado dentro da teoria
liberal possui forte apelo ideológico, na medida em que contribui para que as mulheres
permaneçam afastadas dos espaços tradicionalmente associados aos homens e, quando
inseridas dentro desses espaços, continuem reproduzindo tarefas habitualmente
vinculadas à parcela feminina da população.
3.1 – “O pessoal é político” - Críticas feministas à dicotomia público/privado
O slogan “o pessoal é político” está fundamentado nas críticas feministas à
dicotomia que separa os âmbitos público e privado dentro da teoria liberal.
Susan Okin (2008) afirma que parte considerável das feministas do século XIX e
início do século XX não buscava questionar ou mesmo desafiar a lógica dicotômica
entre as esferas pública e doméstica, que revela o papel singular que as mulheres
detinham dentro da instituição familiar. Ainda na década de 1960, quando teve início a
segunda onda do feminismo, muitas teóricas feministas defendiam a derrubada das
barreiras impostas pelo patriarcado à ascensão das mulheres no mundo do trabalho e
da política e, concomitantemente, não questionavam a lógica patriarcal que se
sustentava no interior da vida familiar e doméstica: “Assim, ainda que elas [as
feministas] lutassem contra a subordinação jurídica das esposas e exigissem direitos
iguais para as mulheres na esfera pública, elas aceitaram a suposição prévia de que a
associação estreita com a esfera doméstica e a responsabilidade da mulher por essa
mesma esfera eram naturais e inevitáveis.” (Okin, 2008).
Isto posto, a família, por muito tempo ofuscada pela preocupação por parte do
feminismo liberal em ascender as mulheres ao mercado de trabalho, à política e à
esfera pública de um modo geral, se transformou no foco de discussão central para a
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teoria feminista, e o slogan “o pessoal é político” constitui aspecto crucial para o
desenvolvimento de uma teoria política que considere também os problemas, questões
e características da vida doméstica de um modo geral.
Para as teóricas feministas, “o pessoal é político” significa principalmente que as
relações pessoais no âmbito doméstico, principalmente entre homem e mulher, não
estão isentas da dinâmica de poder, “que tem tipicamente sido vista como a face
distintiva do político.” (Okin, 2008). Neste sentido, considera-se que as duas categorias
aqui estudadas não podem ser vistas como distintas e antagônicas, tais como na
concepção liberal, e sim como complementares e interdependentes.
Assim, a concepção liberal de que as esferas pública e privada são diferentes
entre si reforça a noção da não intervenção do Estado na vida doméstica,
intensificando ainda mais as disparidades existentes nesse âmbito: “A ‘proteção total
[ao indivíduo], a sua pessoa e propriedade’, ainda não é oferecida pela lei a muitas
mulheres, para quem o lar, com toda sua privacidade, pode ser o mais perigoso dos
lugares.” (Okin, 2008).
Pode-se dizer, ainda, que a distinção liberal entre público e privado é ideológica,
haja vista que ela retrata a sociedade por meio de uma perspectiva masculina e
patriarcal, que se baseia no argumento de que mulheres e homens possuem naturezas
diferentes e papeis distintos. Desta forma, as arbitrariedades existentes na vida pública
podem estar associadas a uma extensão da dominação masculina, que se inicia na
família e perpassa o âmbito público do trabalho e da política.
Considerações finais
A separação entre as esferas pública e privada por parte do pensamento
liberal e, mais especificamente, do feminismo liberal, que se preocupa exclusivamente
com a ascensão feminina a posições de poder dentro da política e do mundo do
trabalho de um modo geral gera consequências, na medida em que o espaço doméstico
e as relações de poder presentes em seu interior são, por vezes, ignorados.
Questões como a divisão sexual do trabalho, a dependência econômica e a
violência doméstica deixam de ser debatidas nos espaços públicos da política e da
justiça, acarretando na invisibilidade da dominação masculina dentro da esfera
privada, bem como no enclausuramento das mulheres ao espaço privado e às áreas de
atividade tradicionalmente consideradas femininas, como por exemplo o trabalho
doméstico, o cuidado com os filhos e os doentes, a reprodução, entre outras.
Susan Okin (2008) argumenta que “é a permanência dessa dicotomia que torna
possível que os teóricos ignorem a natureza política da família, a relevância da justiça
na vida pessoal e, consequentemente, uma parte central das desigualdades de gênero”.
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Deste modo, a instituição da família e a supressão da separação entre as esferas pública
e privada por parte do feminismo é de importância decisiva para que os debates a
respeito do papel das mulheres no âmbito doméstico e no âmbito público avancem no
sentido de uma reconsideração acerca de suas contribuições e atribuições nos espaços
privados.
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8- Sessão Gênero, Patriarcado e Feminismo
8.5 América: democracia e a crise de representatividade feminina na
política latina.
Jacqueline Cristina da Silva162
Resumo: As mulheres estão abrindo espaço para que as fronteiras sejam abertas, sejam
a de gênero, de pensamento, de lutas dentro da democracia. Compreendendo o papel
da mulher e sua participação, abrindo espaços para o diálogo e buscando uma política
mais participativa. Entretanto alguns questionamentos são plausíveis, por exemplo, por
que mesmo mulheres se elegendo no executivo ainda há no contexto de América
Latina uma crise de representatividade política? O objetivo deste artigo é analisar na
América Latina os governos democráticos liderados por mulheres e uma política
participativa.
Palavras-chave: Mulheres. Democracia. Eleições.
A eleição de mulheres a cargos no executivo abre espaço para uma política mais
participativa?
Qual o empoderamento das mulheres hoje na América Latina? Após as
mudanças econômicas ocorridas com a grande crise econômica no mundo, observamos
no Brasil que houve um aumento dentre as possibilidades da participação política das
mulheres na América Latina. Iniciando a pesquisa sobre a participação feminina e a
crise de representatividade política entre as mulheres, observo algumas indagações que
ainda persistem e me faz questionar: por que diante da visibilidade política, da
abertura de políticas públicas em favor dos direitos das mulheres e do contexto que
vivemos hoje no mundo, ainda não há um empoderamento total e um crescimento
feminino das mulheres na política? A história da construção feminina na América
Latina tem seu impacto dentro das questões econômicas e sociais que eclodiram diante
dos governos ditatoriais e democráticos, compreendendo a posição da mulher na
América Latina hoje e suas posições políticas. Com o levantamento histórico podemos
identificar na América Latina, mulheres que tiveram seu papel na política democrática.
A posição da mulher em cargos do executivo e suas posições políticas abrem um espaço
para os questionamentos políticos e econômicos, compreendendo como as mulheres
lidaram com as intervenções e cidadania. Analisando a América de acordo com os
movimentos sociais a forte presença feminina tem sido destaque na participação na
162

Universidade Federal de Viçosa (UFV). Jacqueline.silva@ufv.br
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

389

busca pela construção política que vivemos hoje na América latina. Galvão (2008)
aponta que as origens para os movimentos sociais hoje são múltiplas, e descreve que
todos eles tem um aspecto comum, segundo a autora: eles constituem uma reação ao
neoliberalismo, muito embora a política neoliberal se apresente sob formas distintas e
tenha sido aplicada com intensidade variada nos países latino – americanos. (GALVÃO,
2008, pág. 10).
Há questões a serem discutidas à medida que a construção de uma identidade
política tem aparecido nos países latinos nos últimos anos, com a democracia
moldando este caráter político, falar de identidade em uma América Latina marcada
por suas diferenças culturais e políticas, onde os conflitos de terras, a violência, o
tráfico de drogas, é reacender a esperança e abrir espaço para uma reflexão política
maior. Com as mudanças nos últimos anos, onde o povo tem saído ás ruas para
reivindicar através das manifestações por uma reforma política, principalmente, em se
tratando da política brasileira, as características, a busca por uma autonomia política e
um poder de decisão maior torna – se um ponto de partida para a construção dessa
identidade política.
De acordo com a autora os movimentos latinos – americanos se originam ou se
amplificam num contexto de crise da democracia representativa, cuja expressão são os
limites à participação popular (decorrentes de sistemas políticos excludentes) e a
degeneração de instituições políticas tradicionais (partidos e sindicatos marcados pela
corrupção, por práticas autoritárias e pela incapacidade de representar as demandas
sociais que emergem nesse novo contexto histórico). Sua constituição desafia o espaço
institucionalizado da política tradicional, fazendo frente à crise de representação,
recusando a democracia delegativa e buscando novas formas de participação.
(GALVÃO, 2008, pág. 15). Os movimentos feministas na política e a abertura de uma
política de cotas para a mulher nos setores públicos são influenciados por uma
representatividade no governo.
A eleição para a presidência de mulheres engajadas na política internacional tem
demonstrado que a América Latina está abrindo espaço para que as fronteiras entre
gênero, pensamentos e lutas sejam moldadas em favor de uma democracia apartidária.
Mas ainda há nos países democráticos na América Latina uma visão partidária onde as
mulheres, o empoderamento de mulheres tem sido destaque.
No Brasil o movimento de mulheres tem buscado firmar cada dia este papel na
política, Grossi e Miguel (2001) afirmam que: nos últimos anos, crescem as reflexões,
articuladas e manifestações do movimento de mulheres e feministas, em torno da
questão do acesso ao poder e do chamado empoderamento das mulheres. Essa também
vem sendo a postura da bancada feminina no Congresso Nacional que,
recorrentemente, articulada com diferentes organizações de mulheres, vem realizando
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ações com o objetivo de incentivar a participação de mais mulheres no âmbito do
legislativo e nos demais espaços de poder. As parlamentares eleitas e as feministas
militantes de partidos políticos têm influenciado seus partidos na criação de núcleos,
coordenações ou articulações de mulheres, ao mesmo tempo em que têm contribuído
para a introdução da política de cotas em algumas das direções partidárias. (GROSSI;
MIGUEL, 2001, pág. 171). Segue abaixo uma tabela com a posição da participação
política feminina nas Américas163:
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Referencial teórico
Uma das questões a serem observadas na América latina é a questão
democrática, a participação feminina nos cargos elegíveis do executivo reafirmam os
espaços da mulher nos blocos econômicos; Após a crise de 2008, a América Latina
mostra – se cada vez mais forte na construção da democracia elegendo mulheres ao
cargo do executivo, analisando o texto de GALVÃO (2008) podemos compreender a
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forte presença dos movimentos sociais, movimentos pela terra, em favor da
democracia, em busca dos direitos das mulheres e por políticas públicas, gênero, entre
tantos outros que construíram a identidade política na América Latina, a autora aborda
que “esses movimentos, tão diversos em sua composição social e em suas demandas,
também se diferenciam em termos de correntes e tendências político – ideológicas. [..]
Se originam ou se amplificam num contexto de crise da democracia representativa,
cuja expressão são os limites á participação popular [...] (GALVÃO, 2008, pág. 15).
As fronteiras entre os países Latinos apontam para semelhanças e diferenças num
governo liderado por líderes políticas, a América Latina diante das fronteiras próximas
entre os países tem um desempenho econômico diferenciado.
As transformações do papel da mulher na política externa abre uma discussão
diante da sociedade, onde influenciada pelos movimentos sociais que são um dos
pontos chave para uma política mais participativa, parte para uma discussão sobre a
influência da eleição de mulheres para cargos do executivo, onde as questões de gênero
tão fortemente presente nos movimentos sociais se tornam expressivos num contexto
político – democrático.
A participação das mulheres dentro da política aumentou com a presença
feminina nas eleições presidenciais? Há uma influência nas decisões tomadas acerca
das políticas públicas pensadas em favor dos direitos das mulheres? Houve mais
militância feminina? São questionamentos que partem de um pressuposto da análise
do discurso das presidenciáveis, Finamore e Carvalho (2006) analisam o quadro
brasileiro, dizendo que “enquanto se debate o veto da classe dominante à participação
das mulheres na política, esse confronto mulher–política pode ser acompanhado no
dia-a-dia, pela influência dos discursos sobre a mulher e sobre os políticos que
circulam entre os grupos sociais. Isso pode ser visto nos jornais diários, na cobertura
televisiva dos fatos econômicos e políticos que têm ‘figuras masculinas’ como seus
protagonistas, ou na presença maciça das mulheres nos noticiários de entretenimento
e na sua ‘visibilidade’ conferida nas revistas ‘femininas’ e ‘masculinas’ que inundam as
bancas de jornais, ou ainda na propaganda. Nesse cenário, não bastaria a mera
presença da mulher entre os candidatos, sustentada por uma política de cotas, para
transformar a posição que ela ocupa ali, embora essa presença seja necessária para
articular qualquer mudança.” (FINAMORE; CARVALHO, 2006, pág.357).
A representação política das líderes eleitas democraticamente nos países Latinos
demonstram os rumos que a política latino – americana tem tomado a alguns anos, e
os resultados são visíveis no mundo atual, representa a força da mulher em frente ás
questões políticas na América Latina. Essa representatividade tem respondido aos
questionamentos mais importantes para a política latina, pergunta essa relacionada a
este artigo, a eleição de mulheres ao executivo abre espaço para uma política mais
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participativa? Não há dúvidas que o mundo tem observado os passos para a
representação feminina nos setores diversos dos países latinos, e grande parte desse
avanço está relacionado aos movimentos sociais que reforçam a luta pelo acesso á
política das mulheres. Segundo o portal de notícias Cmais164 na Conferência da ONU
em Santiago no dia 27 de fevereiro de 2015 “As mulheres estão mais bem representadas
na política da América Latina do que em outras regiões do mundo, com um número
maior de parlamentares do sexo feminino e cinco chefes de Estado. "Convido o mundo
a seguir o exemplo da América Latina e do Caribe", disse o secretário-geral das Nações
Unidas, Ban Ki-moon, falando em espanhol, ao abrir uma reunião em Santiago sobre a
presença das mulheres no poder. A região conta com uma parlamentar para cada
quatro homens, enquanto no restante do mundo, esta relação é de uma para cinco segundo dados da ONU. Na América Latina e no Caribe governam hoje cinco
mulheres: a chilena Michelle Bachelet, a brasileira Dilma Rousseff e a argentina
Cristina Kirchner, além das primeiras-ministras de Jamaica, Portia Simpson, e de
Trinidad e Tobago, Kamla Persed-Bissessar.” Os interesses políticos pela democracia e
a participação ativa de mulheres nos cargos do executivo e legislativo tem aumentado a
cada ano na América Latina.

O papel da mulher na política

As ciências sociais analisa a questão da mulher e das políticas públicas em relação
ao gênero com este olhar para o simbólico, para a construção que ao longo das lutas
sociais foram construídas na América Latina, uma das questões a serem abordadas
acerca da participação política da mulher é a política de cotas aplicada ao número de
mulheres que se elegem nos governos vigentes, há vários artigos publicados sobre a
questão das cotas aplicadas em relação à mulher e política, segundo Grossi e Miguel
(2001) inseridas no contexto mais amplo das ações afirmativas, a política de cotas é
medida que visa alterar variados quadros de desigualdades – racial, étnica, sexual,
social. As ações afirmativas reconhecem as discriminações existentes e agem no
sentido de impedir que as mesmas se perpetuem. No caso das cotas eleitorais por sexo,
esta ação afirmativa busca criar condições para o estabelecimento de um maior
equilíbrio entre homens e mulheres no plano da representação política. (GROSSI;
MIGUEL, 2001, pág. 169). As cotas servem para ampliar a participação das mulheres nos
setores do governo, diante dos questionamentos apontados sobre a política externa na
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América Latina, a política de cotas teve um lugar representativo em alguns países como
no Brasil. Grossi e Miguel continuam a abordagem, dizendo que num primeiro
momento, são medidas compensatórias que possibilitam que mais mulheres ocupem
espaços. Num segundo momento, são medidas distributivas que buscam assegurar a
igualdade entre homens e mulheres (GROSSI; MIGUEL, 2001, pág. 169).

Na Representação Proporcional, por sua vez, a adoção de COTAS, à
primeira vista, tende a ser mais eficaz na lista fechada, com regra de
posicionamento que coloca as mulheres em posição competitiva.
Mudar a lei nessa direção, no entanto, depende da correlação de forças
sociais capaz de alterar sensivelmente a realidade em que vivemos.
Não é tarefa simples aprovar uma lei eleitoral que exija a alternância
nas posições das listas partidárias. Na América Latina, os países com
maior presença feminina na Câmara dos Deputados são Costa Rica
(38,6% em 2007) e Argentina (35%), que adotam a lista fechada com
posições de alternância. Fica evidente, portanto, que as cotas são mais
efetivas em garantir o aumento da representação feminina quando se
exige algum tipo de alternância de posições entre os sexos. Também se
verifica um melhor desempenho quando se adota mecanismo para
obrigar que as candidatas figurem entre as primeiras posições da lista
ou entre as posições elegíveis, calculadas com base nas cadeiras
conquistadas pelo partido na eleição anterior, já que os partidos
esperam ao menos manter as cadeiras na eleição subsequente. Isso
significa que a posição das candidatas nas listas fechadas pode ser mais
decisiva que o número de mulheres constantes das listas partidárias
abertas.165

O papel da mulher nas questões políticas e a representação feminina nos setores
públicos buscam firmar uma identidade política advinda por um empoderamento nas
lutas e nas escolhas nas questões das ações afirmativas que os autores acima citam
como “assegurar a igualdade entre homens e mulheres”. Qual o papel da mulher nos
cargos do executivo? Como as eleições de mulheres à presidência afeta a política
democrática dos países na América Latina? E a política externa como a postura das
eleitas é vista diante do mercado internacional? Há debates em relação à influência da
mulher na política surgem para quebrar os paradigmas existentes, os estudos
levantados nos últimos anos apontam para uma política mais participativa, e
compreender como se dá esse processo na América Latina. As fronteiras que existem
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culturais nos países latino – americanos abrem para uma visão política reflexiva, as
políticas públicas criadas em favor dos direitos das mulheres são reforçadas, abre – se o
diálogo sobre a participação feminina nos diversos espaços. A participação da mulher
no contexto político abre para questionamentos importantes sobre as atividades e os
diversos papéis que a mulher galga em sua carreira. As políticas inclusivas para as
mulheres na política abre para uma reflexão sobre as líderes políticas e os direitos da
mulher, um dos temas que deve ser debatido é como as líderes políticas lidaram com
questões que em respectivas épocas esbarravam na luta pelos direitos da mulher. A
participação política feminina aumenta conforme as líderes políticas vencem as
eleições presidenciais? Nas ciências sociais a análise das mudanças políticas em relação
á eleição de mulheres no governo presidencial perpassa a busca pela compreensão de
gênero e das relações exteriores, relembrando as questões dos movimentos sociais de
base que elevou a luta pelos direitos das mulheres e abriu caminho para as discussões
mais amplas em relação ao papel da mulher na sociedade, os discursos hoje para que a
participação feminina seja ainda mais ampla pode remeter á uma reflexão sobre a
construção de uma identidade política, há um discurso pela identidade, um reforço
para que os padrões políticos relacionados ao gênero sejam atendidos.
Analisando o papel da mulher nos regimes políticos e democráticos, e nos
discursos de gênero a América latina estão elegendo democraticamente mulheres para
exercer os cargos presidenciáveis e tem demonstrado em relação à política externa que
os países da América Latina tem conseguido moldar as características políticas latina e
assim ganhando espaços na construção das identidade políticas.

Metodologia

Com um intuito de compreender o contexto de América Latina e a influência das
eleições de líderes política nos governos democráticos, através de um levantamento
bibliográfico busca – se compreender se a participação de mulheres no governo, como
a participação de mulheres nas eleições presidenciais abrem mais espaços para a
participação política.

Considerações finais
A participação da mulher nas decisões do governo tem feito com haja uma
política mais participativa? Este artigo faz parte de uma pesquisa que estou realizando
sobre mulheres e política, e a grande crise de representação nos diversos setores em
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que ela atua. A primeira vez que apresentei essa pesquisa em Maio de 2015 num
congresso internacional de Ciências Humanas, e revisando sobre como seria minha
apresentação encontrei dúvidas sobre várias situações hoje e percebi que continua a ter
vários questionamentos quando se trata de representatividade. Da mulher como atora
política e sua posição como líder e da mulher que busca empoderar outras mulheres
para continuar um legado na política.
Gohn (2012) aborda que ‘a construção de uma nova concepção de sociedade civil é
dos resultados das lutas sociais empreendidas por movimentos e organizações sociais
nas décadas anteriores, que reivindicam direitos e participação social (GOHN, 2012,
pág. 303); sendo a visão da sociedade diferenciada em relação á líderes políticas, Gohn
aponta que ‘os novos atores sociais que emergiram na sociedade civil brasileira, após
1970, à revelia do Estado, e contra ele num primeiro momento, configuram novos
espaços e formatos de participação e de relações sociais (GOHN, 2012, pág. 305).
Abrindo espaço para a participação de mulheres na política e na eleição de
presidenciáveis.
Diante da análise dos movimentos sociais em favor do direito das mulheres e da
liberdade política e democrática que ganharam força no Brasil e América Latina nos
últimos anos, demonstram que a participação feminina configura uma política de
participação democrática baseada no crescimento e desenvolvimento dos países da
América Latina.
Compreende – se que a eleição de mulheres á cargos de confiança do governo
como a presidência da república não reforça totalmente a hipótese de que haverá uma
política aberta ás políticas públicas, a luta pelos direitos das mulheres, e as mudanças
na lei para que haja mais cotas para mulheres nos setores dos governos e abre espaço
para uma reflexão sobre a participação ativa dos movimentos sociais, incluindo os
movimentos que lutam pelos direitos das mulheres, segundo Galvão (2008) é possível
afirmar que esses movimentos, cujas singularidades estão relacionadas ás experiências
político – organizativas e a história pregressa dos países em que se desenvolvem,
exprimem uma recusa ás instituições políticas tradicionais, recusa essa que passa pela
criação de novas forças políticas – ainda que a relação com organizações já existentes
não seja descartada. (GALVÃO, 2008, pág. 17). A participação política de mulheres na
presidência dos governos democráticos indica que cada líder política pensa a política
de seu país, Galvão (2008) continua a abordar que é possível observar características
diferenciadas quanto à participação nos espaços institucionalizados, já que, na maioria
dos casos, verifica – se uma recusa a esse tipo de participação, muito embora a criação
de novas forças políticas destine – se, por vezes, a assegurar essa participação por fora
das organizações tradicionais. (GALVÃO, 2008, pág. 17)
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Concluindo que a participação política das mulheres eleitas para cargos no
executivo aumentam a visão política sobre o papel da mulher na política, tanto interna
como externa. No Brasil, de acordo com Menicucci (2014) As mulheres estão
subrepresentadas na política. Diversos esforços foram feitos na tentativa de ampliar
este espaço. O Brasil adotou desde 1996 uma política de cotas, mas só em 2009 aprovou
uma Lei, que passou a ser obrigatória para os partidos a partir das eleições de 2012. A
partir dessa eleição, os partidos tiveram que garantir 30% de mulheres entre os/as
candidatos/as a cargos proporcionais. Apesar dessa conquista, o aumento do número
de candidatas não se traduziu em aumento significativo do número de eleitas. Alguns
avanços, porém, são perceptíveis: a eleição presidencial de 2010 contou com duas
mulheres candidatas entre os três candidatos mais competitivos. Uma delas foi eleita e
assim Dilma Rousseff tornou-se a primeira mulher Presidenta da República. Isto tem
tido um efeito político e simbólico estimulador para fortalecer a presença das mulheres
em todas as esferas de poder, o que já pôde ser observado na oitava edição do Prêmio
Construindo a Igualdade de Gênero3 (SPM/CNPq e MEC): cerca de 40% das mais de
quatro mil redações da Categoria Estudantes de Ensino Médio fizeram referências à
Presidenta Dilma, como paradigma feminino a ser seguido.” (MENICUCCI, 2014, pág
14). Sendo assim, a luta pelo conquista do espaço pelas mulheres tem galgado rumos
diferenciados no mundo hoje. Pode – se conjecturar analisando as perspectivas dos
governos das presidenciáveis e as lutas políticas de cada líder, a influência sobre o
papel da mulher no mundo globalizado, e procurar compreender também o papel das
candidatas como atoras sociais e como dito acima pela autora citada mudar os
paradigmas políticos sobre a mulher e garantindo o acesso de futuras candidatas aos
cargos do executivo. Buscando o equilíbrio nos governos e abrindo também para uma
representatividade política, onde as mulheres possam agir em função da cidadania,
políticas sociais e econômicas.
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e
Reflexões sobre os poderes constituídos: análises sobre
o Legislativo e o Judiciário
9.1 Ideologia e religião: Karl Marx e seus escritos de juventude
Fernanda Lucchetti Monteiro166
Resumo: É a partir das obras do período usualmente referido como de juventude de
Marx, que a religião passa a ser vista como ideologia, no sentido de uma representação
do mundo que contribui para organizar a vida social, que reflete a vida social sobre a
qual se apoia e da qual se originou historicamente. Assim, o elemento central do
método para a análise da religião implica a sua apropriação como ideologia, como
produção espiritual de determinado grupo humano, da produção de ideias,
representações e consciências, construídas social e historicamente. Desta forma, é
posta a necessidade de explicar a gênese e o desenvolvimento das distintas formas de
consciência por meio das relações sociais concretas postas na materialidade da
sociedade civil. Os textos escritos por Marx entre 1843 e 1846, em grande medida se
ocupam da crítica da ideologia, em particular a alemã, por meio da qual tece a crítica
da religião, da política, do Estado e do Direito, como complexo ideológico que se
materializa para garantir a cisão da vida social. Para Marx, a religião é uma forma do
homem explicar e aceitar a sua condição de vida material, então a religião é
eminentemente uma justificação e uma forma de consolação, e a crítica da religião é o
pressuposto de toda a crítica, isto é, desvenda as mediações existentes entre o Estado,
as classes dominantes e as formas de organização social existentes. A relevância deste
trabalho se da na discussão sobre a religião como ideologia, onde explica a realidade e
legitima o status quo a partir, segundo Marx, de uma falsa consciência, que media a
existência de um Deus, com a existência do homem. A pontual frase “A religião é o
ópio do povo” não é, nem de longe, analisada em sua real complexidade, dando brechas
perigosas a analises simplistas, quando não deterministas acerca deste fenômeno. Este
trabalho tem como ponto principal entender uma cara questão no conjunto das obras
de Karl Marx, que ainda hoje não chegou a consenso: Por que a religião enquanto
ideologia do status quo barra as possibilidades da real emancipação humana, a
consciência de si? Por que Marx afirmou que a religião é o ópio do povo? Partindo do
princípio de que a religião é ainda nos tempos atuais, mesmo com o avanço sistemático
da ciência e da razão, uma instituição fortemente consolidada na sociedade, assim
como o Estado, a família, etc, interferindo mesmo hoje nas determinações sociais e
políticas, por conseguinte, nos rumos da vida prática e cotidiana dos seres humanos,
neste pontual momento da conjuntura política nacional e internacional, vêm mais uma
vez em voga as interferências diretas e indiretas da religião, particularmente do
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cristianismo, mas não só, nos rumos da historia. A partir disso, a justificativa para a
realização deste trabalho está na relevância do tema para uma contribuição do debate
para o socialismo, a partir da tentativa da sistematização do pensamento de Karl Marx
sobre essa questão.
Palavras-chave: Ideologia. Religião. Karl Marx.

Introdução
Qualquer estudo sobre ideologia depara-se já ao início com inúmeras
dificuldades, mas ao especificarmos a análise da ideologia religiosa, a religião para além
da discussão mística, enquanto ideologia articulada e organizada encontra-se
dificuldades ainda maiores. A questão da ideologia foi objeto de reflexão de diversos
pensadores, levando a uma amplitude de interpretações que torna a própria
conformação do problema muito espinhosa. A escolha pela análise do tema na ótica de
Marx apresenta dificuldades adicionais, pois como é sabido, tampouco nessa área esse
autor completou uma obra específica voltada ao problema específico da religião.
É a partir das obras do período usualmente referido como a do "jovem Marx",
que o estudo marxista da religião como força social e histórica é indicado, rompendo
com a tradição neo-hegeliana, e compreendendo a religião no seu caráter ideológico.
Embora Marx, assim como Engels não tenham sistematizado nenhuma analise
especifica sobre o tema, os escritos do período 1843-1846 oferecem elementos decisivos
para a compreensão da questão. Marx desenvolveu essa questão na interlocução com
Hegel, sem dúvida, mas principalmente com Bruno Bauer e Ludwig Feurbach.
A tese de Bauer era que a emancipação dos judeus dar-se-ia dentro do Estado,
que poderiam tornar-se cidadãos sempre que renunciassem à religião judaica ou que o
Estado fosse laico. A avassaladora critica de Marx indica que a emancipação dos judeus
dentro dos contornos do Estado político seria claramente insuficiente, pois que a
necessidade real era a critica da religião e do Estado político. Tanto religião como
cidadania seria expressão ideológica dos conflitos reais existentes na sociedade civil.
Seriam expressões do homem alienado, que se projeta na idealidade da religião e do
Estado.
A interlocução com Feurbach possibilitou a Marx ter maior clareza de que a
religião era uma projeção invertida dos fundamentos da vida material do homem. A
religião aparece como uma forma do homem explicar e aceitar a sua condição de vida
material. Para Marx, então, a religião é eminentemente ideologia, é uma justificação e
uma forma de consolação, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica, isto é,
a crítica da religião enquanto ideologia leva para além da religião, que desvenda as
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mediações existentes entre o Estado, as classes dominantes e forma de organização
social existente.
O homem faz a religião; a religião não faz o homem. E a religião é de
fato a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou não se
encontrou ainda ou voltou a perder-se. Mas o homem é o mundo do
homem, o Estado, a sociedade. E este Estado e esta sociedade
produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles
são um mundo invertido. (Marx, K. 2005, p. 145).

Essa abordagem da religião possibilita aproximar-se dela como uma ideologia,
ou seja, da produção espiritual de um povo, da produção de ideias, representações e
consciências, construídas social e historicamente. Mais do que isso, compreender a
religião como o conjunto de ideias de um determinado grupo humano, com
determinados interesses materiais, econômicos e políticos.
O desafio é a necessidade de explicar a gênese e o desenvolvimento das distintas
formas de consciências (religiosas ou filosóficas) considerando os fundamentos da vida
material. Marx afirma constantemente em seus escritos que as representações,
opiniões, ideias ou em suma, a consciência, são determinadas pela materialidade posta
nas relações sociais, o que significa que o movimento das formas ideológicas, ainda que
distinto, encontra-se necessariamente articulado com a base material.
A religião como uma consciência ideológica explica a realidade, a opressão e a
exploração, ou seja, é um instrumento de dominação de classe. A ideologia religiosa faz
com que a classe trabalhadora permaneça impotente à exploração do capitalismo, e é,
também, capaz de ensinar ao explorado a paciência na vida terrestre para uma
recompensa pós-morte. Essa mesma religião que adestra o oprimido ao que está dado,
é a que ensina aos que vivem da mais-valia as manobras da filantropia, para que esta
justifique o status quo. (LUXEMBURGO, 1905) Tertulian sintetiza (2008, p. 73): “a
ideologia jamais é puro reflexo, mas um projeto e uma justificação”.
A ideologia apropria-se da subjetividade humana e a equaliza com certas
possibilidades objetivas abertas pelo desenvolvimento social, a fim de que se realizem
tendências que estão de acordo com alguns objetivos coletivos (de alguns grupos
humanos), seja legitimando a exploração do homem pelo homem, como na forma
capitalista de produzir, ou a alienação do homem para seu adestramento, como fazem
as grandes religiões monoteístas, por ex. A partir disso, podemos dizer que o alvo da
ideologia religiosa é a atenuação de conflitos sociais postos de forma antagônica. Deste
modo a ideologia é entendida enquanto resolutiva de conflitos sociais, e dá-se na
medida em que, os indivíduos que a vivenciam e aos quais se direcionam, por serem os
agentes do processo social, quando “faz sentido”, mantendo viva a conformação da
condição alienada do homem.
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Associar a religião a uma substância que faz com que as pessoas entrem em um
estado de torpor e percam o fio condutor que as ligam com a realidade e com a
continuidade da história, foi a forma encontrada por Marx para, em poucas palavras,
definir o efeito e a essência da religião: "A religião é o suspiro da criatura oprimida, o
íntimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma". (Marx, 2005)
A ideologia adquire então, não só, mais principalmente na ideologia religiosa
(como no cristianismo) o status de uma solução óbvia, chegando a um colocando-se
como uma verdade inquestionável. Portanto, é o próprio homem socialmente que cria
e dá forma a religião e não o contrário, e esta servem justamente para encobrir,
mascarar e justificar uma realidade que precisa ser encoberta. Assim, segundo Marx, a
religião é um instrumento que não permite que os homens tomem consciência de sua
verdadeira situação, pois faz com que estes passem a se preocupar basicamente com o
outro mundo, e encarem a opressão e exploração pelas quais passam aqui neste
mundo, como predestinação, que é necessária para se alcançar o reino de Deus e não
como fruto de um processo histórico-social, com interesses político-econômicos, que
somente os homens podem construir.
Ideologia: uma tentativa de apreensão da categoria
Interessa-nos aqui analisar o que é entendido como ideologia, na perspectiva
marxista. Relativa às relações dos homens consigo próprio, com outros homens e com
o meio, “A ideologia está colocada na esfera da produção intelectual e reflexiva acerca
da própria existência humana” (Ranieri, 2002-2003, p. 22).
Como é sabido, n’A ideologia alemã, Marx e Engels buscam acertar as contas
com a sua antiga consciência filosófica, ou seja, com a tradição neo-hegeliana. O ponto
central da crítica é a desconsideração por parte dos teóricos neo-hegelianos da
importância fundamental da base material para a existência social. A ideologia é
apontada como forma de apropriação da realidade e deve, como toda representação,
ter seu movimento associado à dinâmica material da sociedade e sua história. A
ideologia, então, surge com uma função social bastante específica, como o momento de
tomada de consciência dos conflitos decorrentes da confrontação destes interesses,
com vistas a influenciar e guiar a prática dos sujeitos. Como uma forma de consciência,
emerge a partir de necessidades reconhecidas pelos indivíduos, mas deve dar sentido a
uma questão que é sempre coletiva.
É preciso apenas lembrar que estas passagens cumpridas mediante atos de
alienação não se limitam às decisões singulares, imediatamente pessoais, mas na
maioria dos casos revelam uma tendência generalizante, que pressiona a transformação
também do que é meramente pessoal numa realização, pessoalmente cumprida, de
leis, normas, tradições, etc. gerais (Lukács, 1979).
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Isso fica claro quando uma pessoa acredita na validade daquela norma de
conduta, por exemplo, mas não consegue explicá-la pelo simples motivo de que não há
necessidade de qualquer explicação, pois, simplesmente partilhava com seu grupo
imediato (Iasi, 2006, p. 253-254). O resultado só pode ser, enfim, um terreno fértil para
a propagação de uma condição particular como falsamente universal, com vistas à
dominação e à consequente manutenção do status quo.
Segundo Marx, a ideologia é o fenômeno que as ideias e representações que os
homens elaboram são tomadas como sendo o próprio real, ou seja, "os produtos das
cabeças dos homens acabam por se impor a suas próprias cabeças" (Marx, 2007). É uma
forma de conhecimento imediato das relações sociais que não vai além das aparências
do real, que faz com que tomemos como causas dos fenômenos os seus efeitos, por isso
é uma visão invertida da realidade.
A religião como ideologia: o exemplo do cenário político brasileiro
Nos textos da chamada juventude, Karl Marx faz, mesmo que não de forma
exclusiva e sistematizada, o inicio da analise cientifica das distintas formas de
ideologias, entre elas a religiosa, onde nos propomos a analisar. Longe de fugir da
proposta do trabalho aqui realizado, esse subtópico tem a intenção de materializar e
aproximar as analises de Marx, bem como nossa hipotética interpretação desses
escritos não sistematizados, com o intuito de aproximar a teoria marxiana da realidade
presente, mostrando assim, a atualidade e importância das contribuições de Marx
ainda nos dias de hoje. A escolha em analisar a conjuntura política atual brasileira é se
não, destacar a relevância deste estudo, dado todo o avanço técnico, tecnológico, da
ciência e da razão, presenciamos projetos políticos situadas no campo do extremo
conservadorismo regressivo e até mesmo de uma tendência reacionária ganhando
espaço e legitimidade no âmbito da sociedade civil.
O Estatuto da Família aprovado no dia 21 de Setembro de 2015 por uma
comissão especial da Câmara dos Deputados foi o mais recente capítulo de um
processo que vem se consolidando fortemente no Brasil. Ao longo das últimas décadas,
com maior rigor a partir de 2013, os fundamentalistas cristãos aos poucos foram
ganhando espaço, influencia e os votos da sociedade civil. Desde então diversos
retrocessos á direitos conquistados por grupos humanos historicamente oprimidos
vem sendo arrancados, até mesmo colocando em questão a laicidade do Estado.
Os ataques anticonstitucionais aos direitos humanos trazem em seu cerne não
apenas a posição contra o casamento igualitário, bem como o direito á adoção pelos
mesmos, o gozo dos direitos de conjugue e o reconhecimento amplo e inclusivo das
diversidades familiares, o direito ao aborto legal, seguro e gratuito em qualquer
circunstancia, dando liberdade á mulher sobre seu corpo, a regulamentação da
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prostituição, assegurando todos seus direitos trabalhistas, a legalização do uso da
maconha e a discussão da dependência de drogas como caso de saúde pública, o
reconhecimento das identidades de gêneros e dos nomes sociais de pessoas não cis,
etc. Além disso, a bancada evangélica vem levantando campanhas em favor a
diminuição da maioridade penal, a pena de morte, entre outras políticas que regridem
as conquistas dos movimentos sociais e políticos.
O que se trata no congresso nacional é um projeto de poder, por um
determinado grupo, baseado numa pretensa reestruturação regressiva da sociedade
brasileira e dos direitos humanos. Posto isso, procuramos entender então, uma cara
questão no conjunto das obras de Karl Marx, que ainda hoje não chegou a consenso:
Por que a religião enquanto ideologia do status quo barra as possibilidades da real
emancipação humana, a consciência de si? Por que Marx afirmou que a religião é o
ópio do povo?
Partindo do princípio de que a religião é ainda nos tempos atuais, mesmo com o
avanço sistemático da ciência e da razão, uma instituição fortemente consolidada na
sociedade, assim como o Estado, a família, etc, interferindo mesmo hoje nas
determinações sociais e políticas, por conseguinte, nos rumos da vida prática e
cotidiana dos seres humanos, neste pontual momento da conjuntura política nacional
e internacional, vêm mais uma vez em voga as interferências diretas e indiretas da
religião, particularmente do cristianismo, mas não só, nos rumos da historia.
O que queremos com a descrição do cenário político brasileiro é que o problema
não é a espiritualidade ou a fé dos sujeitos, cultivadas no âmbito privado, mas a religião
como representação ideológica alienada, que pode ser posta mesmo em instâncias não
sagradas como no Estado brasileiro, mesmo constitucionalmente assegurado sua
laicidade.
Marx demonstra isso em sua polêmica crítica á Bruno Bauer na “Sobre a questão
judaica” (2010), onde salienta a diferença entre emancipação política e emancipação
humana, apontando a insuficiência do Estado laico por si só, ou seja, a laicidade de um
Estado burguês, para a verdadeira emancipação humana. A laicidade do Estado não
emancipará verdadeiramente os homens, posto o congresso brasileiro, uma vez que
tanto o Estado quando o Direito são instituições com a mesma função da ideologia
religiosa: assegurar o status quo.
“A crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica” (MARX, K. 2005), uma
vez que a religião é uma ideologia, ou seja, uma consciência invertida sobre si e sobre a
história, sua abolição é necessária para que o homem se emancipe. Para a emancipação
humana é necessário, pois, a crítica de todas as instituições que asseguram a sociedade
de classe, como o Estado e o direito.
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Sem duvida, historicamente ocorreu de a religião assumir a defesa do povo
frente à exploração - teologia da libertação no contexto da ditadura civil militar no
Brasil -, mas não pode ser via de emancipação humana, uma vez que ela é também
nesse sentido o ópio do povo, ou seja, instrumento para que o homem aguente e
supere as injustiças na terra, não tendo o propósito de revolucionar o estado de coisas.
“A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria
real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura
oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito
de estados de coisas embrutecidos.” (MARX, K. 2005 p. 145).

Mais comum e estrutural, é a religião enquanto ideologia servir as classes
dominantes, invertendo a realidade, mistificando as relações sociais e o processo
histórico, fazendo com que o homem não perceba que a própria fé que o consola do
caos da vida é também as amarras que lhe impede de romper o staus quo, sendo
explicação, justificativa, logo, legitimando o estado de coisas.
No cenário brasileiro atual, nos últimos anos, a religião como ideologia volta
em voga interferindo fortemente na opinião pública. Neste caso, mais precisamente as
igrejas evangélicas pentecostais, de diferentes denominações, tem cumprido essa
função reacionária de disciplinar as massas populares e adequá-las ao neoliberalismo.
A bancada evangélica através de seus posicionamentos reacionários de cunho
machista, misógino, homofóbico, etc, sustentando uma dita “moral de cidadão de bem
e temente a Deus”, propaga discursos de ódio e desarticula as massas populares frente
à exploração do capitalismo, na tentativa de realizar um Estado teocrático com valores
morais retrógados.
Considerações finais
[...] Este é o fundamento da crítica irreligiosa: o homem faz a religião, a
religião não faz o homem. [...] O homem é o mundo do homem, o
Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião,
uma consciência invertida do mundo [...]. A miséria religiosa constitui
ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a
miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um
mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas
embrutecidos. Ela é o ópio do povo. A supressão [...] da religião como
felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. A
exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a
exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões.
[...] A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o
homem suporte grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas para
que se desvencilhe deles e a flor viva desabroche. A crítica da religião
desengana o homem a fim de que ele pense, aja, configure a sua
realidade como um homem desenganado, que chegou á razão, a fim de
que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A
religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto
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ele não gira em torno de si mesmo. [...] A tarefa imediata da filosofia,
que está a serviço da historia, é, depois de desmascarada a forma
sagrada da autoalienação [...] humana, desmascarar a autoalienação
nas suas formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se, assim, na
crítica da terra, a crítica da religião, na crítica do direito, a crítica da
teologia, na crítica da política. [...]. (MARX, K. 2005, pg. 145-146).

Este trabalho tem como objetivo, não simplesmente fazer uma crítica simplista
à existência da religião, de forma a não compreender o processo histórico no qual está
inserida e atuando, mas fazer uma crítica a partir das analises de Karl Marx, da religião,
como uma ideologia que explica a realidade de forma ilusória para o homem,
alienando-o e legitimando o status quo.
Portanto, é o próprio homem socialmente que cria e dá forma a religião e não ao
contrário, e este serve justamente para encobrir, mascarar e justificar uma realidade
que precisa ser encoberta. (Edvaldo Carvalho Alves, Sonia Mª C. de Camargo, 1999).
Segundo Marx, a religião é um instrumento de classe que não permite que os
homens tenham consciência de si, pois faz com que estes passem a se preocupar e a
vierem em prol de um mundo, ou para uma vida na qual não se encontra
materialmente, em uma vida supostamente eterna, após a morte, para isso, a mesma
religião que oferece o conforto ilusório para as dores e injustiças da vida material e
física, é a mesma que os impõem a encarem a opressão e exploração neste mundo,
como algo natural, onde não há imediatamente o que fazer, e tendo como pecadores
eternos, aqueles que se levantam para “acertar as contas”, colocando- se sempre [a
religião] ao lado do opressor. (Luxembrugo, 1905).
A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a
exigência da sua felicidade real. O apelo para que abandonem as
ilusões a respeito da sua condição é o apelo para que abandonem uma
situação que necessita de ilusões. A crítica da religião é, pois, em germe
a crítica do vale de lágrimas de que a religião é a auréola. (Marx, 2005,
p. 146-147).

Podemos concluir, portanto, que a religião como ideologia precisa ser abolida e
que essa abolição começa a partir da crítica da religião, que é "em germe a crítica" do
Estado, da política, etc., pois a religião é uma realidade histórica e social.
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e
Reflexões sobre os poderes constituídos: análises sobre
o Legislativo e o Judiciário
9.2 Consciência de classe na história do movimento estudantil no Brasil e
o caso específico do OcupaUFJF
Leandro Theodoro Guedes167
Frederico Krepe Silva168
José Olavo Smanio Brando169
Priscila Lima Pereira170
Resumo: Este trabalho procura demonstrar o processo de formação de consciência de
classe, que pode se dar num plano mais restrito ou mesmo radical, para compreender a
articulação desta consciência na história do movimento estudantil brasileiro. Assim,
avalia-se momentos importantes da luta estudantil neste país, e evidencia-se o caso
particular do OcupaUFJF. Chama-se a atenção para a importância deste movimento
para nas lutas sociais, sendo a consciência de classe fundamental para guiar sua
atuação.
Palavras-chave: Consciência de classe. Movimento estudantil. Atuação política.
1 Introdução
O movimento estudantil é composto por muitas correntes políticas, que por sua
vez, portam posições distintas sobre as questões pertinentes a este movimento.
Contudo, percebe-se um gradativo distanciamento do diálogo e debate político levados
adiante entre os estudantes. Por esta razão, questões como a luta de classes do
capitalismo e a consequente luta de consciências são importantes para o movimento, o
que torna fundamental entender a articulação da consciência de classe que certamente
ocupa um papel importante na sua atuação prática.
A formação da consciência de classe é um aspecto fundante para entender a
atuação política do movimento estudantil, que segundo Mendes Junior (1982), vive
seus altos e baixos, momentos de grande e de baixa participação. Com seus fluxos e
refluxos, o movimento de tempos em tempos vive situações de grande apatia política,
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onde a luta pela participação dos estudantes é constante e nem sempre apresenta
resultados satisfatórios. A apatia política é vista com bastante frequência na sociedade
em geral, inclusive no meio estudantil. Essa apatia política se dá por vários fatores,
entre os quais é possível destacar, seguindo Martorano (2007), a desigualdade das
liberdades políticas; o conflito entre o parlamento e a burocracia de Estado; a
contradição entre o exercício da soberania popular e a democracia representativa; a
concorrência política limitada e a suspensão da legalidade em momentos que ameacem
o Estado de direito.
É importante destacar que a formação da consciência de classe é uma condição
necessária, mas não suficiente para sair do estado de apatia. Sendo que uma apatia está
ligada a falta de consciência, mas o fato de não haver apatia não implica
necessariamente uma consciência de classe orientada para a superação da sociedade de
classes. Estamos querendo dizer que a atuação política por si só não suficiente para um
determinado grupo do movimento estudantil, portar uma consciência de classe. Em
outros termos, pode-se despertar da apatia sem ter um horizonte radical. Uma
consciência de classe, contudo, é imprescindível para o atuar radicalmente orientado.
Nesse sentido, na tentativa fomentar este debate, dividimos o restante do texto
em três partes. Na primeira veremos como se desenrola o processo de formação de
consciência numa sociedade erigida sob a luta de classes; na sequência veremos como
se dá esta formação em rompantes históricos na particularidade brasileira, a saber,
golpe militar de 1964; e Fora Collor em 1992. Após este resgate, avaliaremos a maneira
como se deu a ocupação da reitoria da UFJF em 2015 no que se refere à consciência. Por
fim, apresentaremos as considerações finais.

2 Formação de consciência de classe

A tentativa orientar esta inquirição pela luta de classe nos direciona para as
discussões circundantes ao marxismo, muitas vezes tido como lugar em que a
consciência é vulgarmente relegada a um segundo plano em detrimento da
objetividade ou da estrutura econômica, como se a consciência fosse mero reflexo dos
nexos reais e ocupasse diante deles uma posição de passividade, sendo incapaz de
influir no atuar prático dos indivíduos. O que se deve muitas vezes a negligências
teóricas do próprio marxismo. Ratificamos a irrazoabilidade dessas teses quando se
tem Marx como parâmetro. Partindo da determinação social do pensamento, temos
claro que
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a fundamentação onto-prática e societária do pensamento não é uma
postulação mecânico-economicista acerca das relações entre ser e
pensar, mas ao contrário, ao evidenciar seus processos genéticos,
indica tanto as possibilidades quanto os impedimentos de efetivação
das formações ideais (VAISMAN, 2006, p. 2).

Vaisman argumenta portanto, que as determinações objetivas ao condicionar a
subjetividade, condicionam também sua potencialidade torna-la real, pois são acima de
tudo a mediação prática da consciência. Na verdade as circunstâncias objetivas
propiciam a formação de variadas consciências possíveis no interior de determinada
organização societal. Determinam por conseguinte a possibilidade de realização prática
destas consciências. Este processo complexo elimina a possibilidade de haver uma
posição subalterna da consciência em relação às condições objetivas, pois na medida
em que se efetiva, a própria consciência tem um papel fundamental. Seguindo a
argumentação que a realidade determina suas condições de efetivação da consciência.
Nas palavras do próprio Marx:
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a
consciência. No primeiro modo de considerar as coisas, parte-se da
consciência como do indivíduo vivo; no segundo, que corresponde à
vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e se considera a
consciência apenas como sua consciência. (MARX & ENGELS, 2007, p.
96)

Deste trecho é fundamental retermos o argumento de que a consciência não se
engendra como um epifenômeno, ao contrário, ela inexiste sem a mediação da
realidade objetiva. Esta condição é fundamental sobretudo para compreendermos a já
aludida atividade sensível, que por sua vez, “reúne na mundaneidade humana
subjetividade e objetividade. Ou seja, enquanto atividade efetivante, é na prática que se
dá a articulação entre ideal e real” (VAISMAN, 2006, p. 12). A consciência portanto, se
engendra a partir de um ser real, constitui um momento subjetivo integralmente
condicionado por este real. Possui contudo, a capacidade de orientar a prática dos
indivíduos, através da elaboração ideal. A atividade humana é conscientemente
orientada. Esta complexa relação é premida pela sociabilidade:

Em suma, tanto a objetividade quanto a subjetividade em todas as suas
possíveis figurações, inclusive o pensar, são socialmente constituídas,
no interior do complexo e contraditório processo de superação de sua
naturalidade, isto é, no processo de humanização do homem nas suas
dimensões constitutivas: objetiva e subjetiva (VAISMAN, 2006, p. 18).
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Podemos assim entender que o ser humano efetiva-se socialmente. O traço mais
particular da humanidade é a sociabilidade, isto é a relação entre os próprios
indivíduos que se tornam seres práticos possibilita o desenvolvimento de suas
consciências que por sua vez vão se efetivando através da atividade sensível. A própria
entificação da individualidade humana se dá através do processo de socialização, pois
“Cada individualidade é, assim, expressão efetiva, sensível, da totalidade da vida
humana, ou seja, cada ser social individual, real. em sua específica particularidade
enquanto indivíduo, é ao mesmo tempo essência genérica sensível” (VAISMAN, 1996,
p. 189). Não significa portanto, que quando se fala em ser social, oblitera-se qualquer
traço de individualidade. O que a autora chama a atenção é que embora as
individualidades sejam características singulares, são produto de um traço comum a
toda humanidade, a própria sociabilidade. Na medida em que o ser é social, a própria
sociabilidade condiciona a formação da consciência e as particularidades de cada
indivíduo singular.
A formação da consciência de classe correspondente ao modo de produção
capitalista é resultado da complexificação das relações sociais particulares a este modo
de produção. Mas como já observamos, não é uma consciência portada
automaticamente pelos indivíduos desde seu nascimento a depender de sua posição de
classe. Esta consciência pode ou não se formar, a depender das relações sociais de cada
indivíduo. Este processo complexo se inicia com a formação da consciência individual.
Como mostra Iasi (2011, p. 13) acerca da consciência de classe, “não se contrapõe à
consciência individual, mas forma uma unidade, em que as diferentes particularidades
derivadas do processo próprio de vida de cada um sintetizam pois, sob algumas
condições, um todo que podemos chamar de consciência de classe”.
Podemos considerar, em poucas palavras, que o fenômeno da consciência
acontece progredindo de um estado mais restrito à individualidade para um grau de
maior coletividade ou socialização. Tal processo de desenvolvimento se deve a uma
série de fatores sociais contingentes e outros mais estruturais. Seguindo Iasi (2011), em
seu primeiro estágio, a consciência se lança enquanto processo de representação
mental de uma realidade concreta e externa ao sujeito, formada através do seu vínculo
com essa realidade exterior. Uma vez que o sujeito começa a se aperceber no mundo e
sua singularidade a ser construída, o processo de individuação dá-se início e,
consequentemente, o sujeito principia suas primeiras concepções acerca das coisas do
mundo e de si mesmo em simultâneo com a interiorização de valores, normas e
padrões de conduta existentes na sociedade em que vive. Posteriormente, uma vez que
o indivíduo já se encontra inserido em algum grupo social e há por parte do sujeito um
grau mínimo de identificação dele com o determinado grupo, acontece uma forma de
ampliação da consciência em que o sujeito passa a um novo patamar, alcançando um
estágio coletivo, ou seja, nessa forma de consciência, o grupo, ao ter um sujeito
inserido nele, passa a ser o cerne da consciência desse indivíduo. Assim, quando
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alguém, por exemplo, vive uma injustiça e revolta-se contra ela, pode perceber que não
se encontra solitária ao vivenciar tal questão e, a partir disso, desenvolver uma ação
contra o que considera injusto. Dessa maneira,

A ação coletiva coloca as relações vividas num novo patamar.
Vislumbra-se a possibilidade de não apenas se revoltar contra as
relações predeterminadas, mas de alterá-las. Questiona-se o caráter
natural dessas relações e, portanto, de sua inevitabilidade. A ação
dirige-se, então, à mobilização dos esforços do grupo no sentido da
reivindicação, da exigência para que se mude a manifestação da
injustiça. (IASI, 2011, p. 29)

Por isso, esse grau de consciência foi também chamado por tal autor de
consciência da reivindicação ou consciência em si.
No último estado, a consciência alcança sua maior amplitude nesse
desenvolvimento aqui rapidamente descrito; o indivíduo atinge uma concepção social
das virtudes, dos problemas e das injustiças em que vive, buscando, assim, uma
compreensão maior e sistemática do modo de funcionamento da sociedade para saber
como é possível transformá-la naquilo que lhe parece justo e de real bem-estar a todos
que nela vivem. Nesse patamar, o “[o indivíduo] passa a conceber um sujeito coletivo e
histórico como agente da transformação necessária” (IASI, 2011, p. 35).
Mészáros ressalta que o desenvolvimento das forças produtivas é um elemento
fundamental para o desenvolvimento das subjetividades da classe trabalhadora. Na
verdade, este desenvolvimento influencia positivamente na formação de uma
consciência radical, pois proporciona “tanto a abundância material quanto a
disponibilidade de tempo livre dos homens” (MÉSZÁROS, 2008, p. 57). A importância
do elemento subjetivo é, portanto, primaz, mas a formação de uma consciência
autenticamente proletária constitui um desafio árduo a depender de condições
históricas favoráveis. De outro lado, em relação à classe dominante, o “autointeresse
individual dos membros particulares do grupo dominante está diretamente
relacionado ao objetivo geral de retenção da posição privilegiada e estruturalmente
dominante que o grupo, como um todo tem na sociedade” (MÉSZÁROS, 2008, p. 69).
Em outras palavras, não é do interesse daquele que domina perder seu posto. No
espectro da classe proletária podemos encontrar, por exemplo, consciências mais
individuais alinhadas à classe burguesa. Mesmo em grupos organizados dentro desta
mesma classe, como sindicatos, há uma consciência que não necessariamente leva
adiante a elaboração de um projeto de superação da sociedade do capital:
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A "ação de grupo", em si mesma, não é, de forma alguma, uma garantia
da consciência de classe adequada. Tudo depende da natureza real dos
objetivos envolvidos, isto é, se as conquistas da ação de grupo podem
ser integradas com sucesso ou não. /.../. Além disso, a "melhoria de
posição" do indivíduo não precisa necessariamente acarretar o
enfraquecimento da consciência de classe. Se acarreta ou não,
depende, em larga medida, do grau de consciência de classe do
indivíduo em questão (MÉSZÁROS, 2008, p. 70-1).

Nesta passagem, o autor também chama a atenção para o fato de que a posição
social em que se encontra um indivíduo naquela classe, seja ela mais precarizada ou
elitizada pouco importa para a formação da sua consciência, tampouco importa se ele
se encontra organizado, engajado politicamente ou não. O fato meramente de se
encontrar numa posição de classe não implica diretamente numa consciência alinhada
a esta classe. Obviamente esses fatores influenciam, mas isoladamente não
determinam a concreção da consciência proletária nesses trabalhadores. O que
interessa é a verdadeira dimensão dos problemas colocados pela realidade e os
caminhos possíveis para a superação desses problemas.
A tomada de consciência da classe trabalhadora é um processo que abarca a
própria percepção de dominada, e, além disso, a construção de um projeto que elimine
a condição de subalterna. Para que esta ação seja possível, a consciência deve se
orientar para a eliminação de todas as classes. A este processo de tomada de
consciência, Mészáros destaca dois momentos chaves os quais nomeia consciência
contingente e consciência necessária. De maneira resumida, temos que
A diferença fundamental entre a consciência contingente e consciência
de classe necessária é que, enquanto a primeira percebe simplesmente
alguns aspectos isolados das contradições, a última as compreende em
suas inter-relações, isto é como traços globais do sistema global do
capitalismo. A primeira permanece emaranhada em conflitos locais,
mesmo quando a escala da operação é relativamente grande, enquanto
a última ao focalizar a sua atenção sobre o tema estrategicamente
central do controle social, preocupa-se com uma solução abrangente,
mesmo quando seus objetivos imediatos parecem limitados.
(MÉSZÁROS, 2008, p. 89)

Podemos compreender esta consciência contingente num âmbito mais
reduzido, pois ela tem a potencialidade de despertar para as contradições, mas sua
dimensão coletiva é limitada, não resolutiva e ocorre frequentemente mais no plano da
individualidade isolada. A consciência realmente radical, que engloba as várias
ramificações da classe trabalhadora e pode de fato conduzir um projeto revolucionário
é a consciência necessária, esta sim direcionada à construção de um projeto, é a
realização definitiva da consciência da classe proletária. Soma-se a isto, a maneira
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como Mészáros situa estes momentos da consciência de classe numa relação de
contrariedade, pois a consciência proletária afirma-se como a negação da consciência
contingente:
contradição entre o ser e a existência do trabalho (isto é, a contradição
inerente ao trabalho que existe como trabalho assalariado): uma
contradição cuja solução é um pré-requisito necessário - em seu
sentido dialético - para uma reestruturação bem sucedida da
sociedade. (MÉSZÁROS, 2008, p.71)

O ser da classe é o elemento essencial da consciência necessária, esta deve ser
parte formadora daquele ser, pois somente ele pode levar a cabo a superação do
trabalho assalariado, que nessa esteira, elimina também a consciência contingente,
voltada para os interesses da classe. Com a superação da estratificação social de classes,
esses interesses passam a ser os interesses da humanidade.
A tomada de consciência se dá por um complexo processo, compreendido de
maneira diferente pelos autores em questão, Iasi descreve as diferentes fases do
processo de tomada de consciência, desde a mais individual à revolucionária.
Mészáros, por sua vez, enfatiza os avanços e limites das consciências, por assim dizer,
não revolucionárias, e evidencia os fatores necessários para o desvanecer de uma
consciência realmente radical. As outras diferenças permanecem somente na maneira
de nomear as diferentes fases da consciência, pois ambos compreendem o problema de
maneira semelhante. Para os autores – a despeito das inclinações psicanalíticas de Iasi
– a consciência revolucionária, aquela que leva adiante a superação da sociedade
estratificada em classes, seja a consciência para si (Iasi) ou necessária (Mészáros), é
precedida por uma consciência anterior, mais restrita ao desvelamento dos problemas,
que alcança apenas determinados grupos, ou somente o indivíduo. No caso, se dá com
a transição da consciência individual para a consciência “em si” em Iasi, e com a
transição da consciência contingente para a necessária em Mészáros. Embora, aqui,
não se forme um etapismo, degraus a serem necessariamente perpassados.
Assim como o processo de formação de consciência não é acabado e fechado em
si mesmo, ele também não se dá de maneira linear; ele é passível de regressão a etapas
anteriores uma vez que, pode se estancar em alguma fase e acabar, por lastimoso
exemplo, reforçando o que se pretendia superar. Como grande modelo disso, temos o
corporativismo e o carreirismo, exemplos de consciências que ainda que atinjam certo
grau de coletividade, terminam por regressar aos anseios individuais. Em casos como
esses, faz-se preciso a concepção de que o grupo em que o sujeito está inserido não é
um grupo particular com interesses próprios no seio da ordem capitalista, mas sim
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uma classe, tanto quanto outras, que tem adiante a tarefa histórica de superação de tal
ordem.
Depreendemos, portanto, como se articula o processo de formação da
consciência, tendo como base os problemas postos pela ordem do capital. Cabe agora
uma incursão sobre a história do movimento estudantil para analisar, mais
especificamente no Brasil, como se deu tal processo em momentos históricos
particulares, apreendendo o tipo de consciência que se formou para orientar as lutas
travadas.

3 Consciência de classe e movimento estudantil

A UNE (União Nacional dos Estudantes) foi durante período considerável, a
entidade hegemônica, no que diz respeito à mobilização estudantil. Sua fundação
ocorre em 1937, mas seu auge, é sem sombra de dúvidas a década de 1960 (Mendes
Junior, 1982). A grande transformação social que marcou o país no ano de 1964 foi o
resultado de lutas que se arrastaram por anos. No ano de 1960, a UNE passara a
organizar seminários para discutir a reforma universitária. As discussões mais
importantes ficaram consagradas na chamada Declaração da Bahia que, logo no
primeiro artigo, sumariza-se a configuração do cenário político e econômico nacional,
reconhecendo um país em vias de desenvolver-se, “Propõe que os setores econômicos
básicos sejam socializados, e a participação dos operários nos órgãos governamentais
de caráter essencial para o nosso desenvolvimento”. (MENDES JUNIOR, 1982, p. 63).
Reconhece-se aí um certo alinhamento do movimento estudantil com a luta de classes,
sobretudo com a classe proletária. Nesse momento, adquire-se certamente a
consciência em si, consegue-se fazer um diagnóstico bastante aproximado da situação
dos trabalhadores, mas não elabora ações para superar essas condições. Ao mesmo
tempo, a luta se mantém ao campo do ensino, como podemos acompanhar no
conteúdo do segundo artigo:

Mesmo sendo elitista, diz o documento, a Universidade ainda assim
não cumpre seu papel, pois acaba por não contribuir para a formação
de uma cultura nacional e popular não formar profissionais necessários
ao desenvolvimento do País, possuindo uma estrutura de ensino
arcaica e ultrapassada. (MENDES JUNIOR, 1982, p. 63-4)
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Fica claro, portanto, que a luta estudantil tinha como finalidade realmente a
reforma universitária, logo, a proposta era para que este locus fosse acessível a toda a
população sobretudo à sua fração menos privilegiada, além da tentativa de construir
uma universidade como algo além da mera formação de mão de obra, com ênfase em
aspectos culturais. Nos seminários seguintes, a questão da reforma universitária se
destacou como principal demanda estudantil. O segundo seminário realizado pela
UNE, teve como proposta a da inclusão dessa reforma entre as famosas "Reformas de
Base" (Mendes Junior, 1982).
Outros momentos marcantes que antecederam o golpe sinalizam a consolidação
dessa consciência contingente no movimento estudantil. Um deles foi a chamada
“greve de um terço”. A “reivindicação básica era que os estudantes passassem a ter
representantes nessa proporção em todos os órgãos colegiados de direção das
Faculdades e Universidades, isto é, nas congregações, nos conselhos universitários e
nos conselhos técnicos” (MENDES JUNIOR, 1982, p. 66); uma conquista sem dúvidas
muito importante. A greve conseguiu a adesão de 90% dos estudantes, e durou pouco
mais de um mês. Não atingiu os objetivos centrais, mas “o grau de consciência política
do estudante brasileiro aumentou razoavelmente com a sua participação no
movimento paredista” (MENDES JUNIOR, 1982, p. 68). Posteriormente a ofensiva da
direita conservadora que visava a anulação das reformas de base propostas no governo
de João Goulart, também provocou reações no movimento estudantil, que atuou
solidamente no intuito de garantir avanços nos campos da cultura e educação
A UNE mergulhou "de cabeça" nesse clima; sua atividade passou a ser
de um engajamento político total e completo: levou o Centro Popular
de Cultura às favelas, sindicatos, associações de bairros, "numa ação de
conscientização popular de proporções enormes. É de se notar também
que o CPC organizou inúmeros grupos de estudantes que participaram
ativamente da Campanha de Alfabetização de Adultos pelo método
Paulo Freire, com ótimos resultados" (Paulo de Almeida Viegas, O
Centro Popular de Cultura - uma Abordagem Hist6rica) (MENDES
JUNIOR, 1982, p. 70)

Com a possibilidade crescente de deflagração do golpe, e com a desorganização
de grande parte dos grupos da classe proletária, a UNE assumiu, de certa forma, a
vanguarda da luta pela manutenção da democracia. Inclusive levando adiante ações
extremas para lidar com a repressão, chegando “nos fins de março, a solicitar armas
para defender o governo no caso de um golpe, mas mesmo assim sem acreditar muito
que este realmente acontecesse” (MENDES JUNIOR, 1981, p. 72). Este espírito
aguerrido implicou também, em severas punições nos primeiros momentos que
sucederam a entrada dos militares no governo federal, nas palavras do autor:
Com um ódio que demonstrava o quanto ela tinha sido incômoda às
classes dominantes, sua sede foi invadida e incendiada. E o prédio do
antigo clube Germânia, que a UNE ocupara nos tempos heroicos da
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luta contra o nazi-fascismo, sofreu no próprio corpo a bestialidade e a
ferocidade dos novos fascistas que tomavam o poder (MENDES
JUNIOR, 1982, p. 74).

Em 1968, o movimento estudantil volta a protagonizar momentos de luta
convergentes com a luta dos trabalhadores, neste ano deu-se a “concretização de uma
Aliança Operário-Camponesa Estudantil contra a aliança ‘das classes dominantes
brasileiras com o Imperialismo’”. (MENDES JUNIOR, 1982, p. 81). As lutas voltaram a
ficar acirradas muito por conta do assassinato do estudante Edson Luis de Lima Souto,
que mobilizou vários jovens para seu enterro e motivou de certa maneira a
radicalização da luta. Um segundo motivo, mas não menos importante, caracterizou-se
pelos acontecimentos em Paris no mesmo ano que, de certa forma, mostrava que o
movimento estudantil se organizada por todo o globo
Tendo nas mãos as obras do filósofo alemão Herbert Marcuse
(Ideologia da Sociedade Industrial, Eros e Civilização), os estudantes
europeus- comunistas, trotsquistas, maoístas, anarquistas e todos os
outros matizes políticos que se possa imaginar - uniram-se numa
unânime condenação do "Sistema". (MENDES JUNIOR, 1982, p. 82)

As principais ações de luta no Brasil, deram-se nas faculdades. Mendes Junior
relata sua experiência na USP, nas comissões paritárias, com traços autogestionários,
formadas por professores e alunos que passaram a dirigir os cursos “posso dizer que
seu trabalho foi relativamente frutífero, modificando muitas coisas ultrapassadas
existentes, tanto no currículo o quanto na estrutura administrativa do curso”
(MENDES JUNIOR, 1982, p. 83). Mais uma vez esses movimentos sofreram resposta
truculenta e imediata por parte da polícia num primeiro momento, e depois pelo
governo militar com a sanção do AI-5.
Anos depois, o movimento Fora Collor, por outro lado, caracterizou-se maneira
extremamente diferente da luta contra o golpe militar. Neste momento não estava
deflagrada no país uma luta acirrada entre as classes, tampouco havia o envolvimento
de instituições militares. “Nos anos 1960 a repressão policial e militar saía contra os
jovens. Agora, a polícia protege os manifestantes, as autoridades auxiliam na
organização dos comícios” (GROPPO, 2008, p. 48). Estes aspectos já são suficientes
para distanciar a consciência formada nesse movimento de uma forma de consciência
mais radical. Tal movimento era composto majoritariamente por estudantes
secundaristas (organizado naquele momento pela UBES - União Brasileira dos
estudantes Secundaristas-) que se organizaram, polarizaram as diversas passeatas que
começaram por São Paulo e se espalharam por todo o país entre agosto e setembro de
1992. “Nem os estudantes universitários, nem o movimento sindical conseguiram se
aproximar, neste momento, da mobilização daquela faixa etária predominante entre os
secundaristas”, observou GROPPO (2008, p. 47). Com a pouca adesão da população
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para a questão central mesma, o deboche ficava em primeiro plano. Groppo sintetiza
da seguinte maneira o movimento:
Não é tão forçado assim concluir que essas características peculiares
das passeatas estudantis de 1992 - apartidarismo, bom humor, ataques
pessoais e irônicos, estreiteza do lema comum mostram que trata-se de
um movimento com pouco tom político real, de enganosa consciência
e de pequena eficácia para o futuro dos movimentos juvenis. Afinal, as
juventudes nos seus cotidianos continuavam as mesmas, com os
mesmos valores "individualistas" e "conservadores" (GROPPO, 2008, p.
50).

Portanto, a questão da consciência em 1992 nitidamente se deu de maneira
diferente dos anos 60, a consciência formada no movimento que buscava o
impeachment do presidente à época, seria, a partir de Iasi, uma consciência individual
em transição para uma consciência em si, mas acentuadamente precária uma vez que
esta consciência exerceu pouca efetividade na realidade daqueles estudantes.
As necessidades práticas que urgiam no início dos anos 60, condicionaram de
maneira bastante pontual, a formação de um a consciência por assim dizer, para si, ou
necessária. O que significa o desenvolvimento de uma noção assaz abrangente para
compreender não só as pautas estudantis, mas também questões centrais para a classe
trabalhadora. Este traço persistiu por cerca de quatro a seis anos. Isto pôde orientar
inclusive o movimento estudantil a se posicionar como uma das vanguardas da
resistência à ditadura. Materializada nas tentativas de autogestão, por exemplo. Não
podemos dizer que esta consciência foi predominante em todo o movimento estudantil
à época, mas é de se ressaltar que aquele momento proporcionou o desenvolvimento
de tal consciência. Do outro lado, em relação às manifestações dos anos 90, podemos
ver que uma mobilização que porta uma consciência contingente incapaz de
ultrapassar o nível da individualidade está fadada a inocuidade, no sentido de que não
atinge outros setores senão aquele já inserido, e que também não é capaz de formular
pautas razoavelmente coesas. Daí podemos reter um exemplo prático de que a
ausência de apatia, não corresponde necessariamente a uma consciência
suficientemente desenvolvida. Queremos dizer portanto, que é fundamental para o
movimento estudantil a formação de uma consciência que minimamente possa situar
os problemas da materialidade, para que a organicidade deste movimento se dê
maneira que este possa galgar passos em direcionados a atuação junto à luta de classes.

4 Ocupações de 2015 - movimento estudantil da UFJF
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A ocupação começa a tomar forma quando a Universidade Federal de Juiz de
Fora anuncia uma mudança no apoio estudantil, em que passa a haver um limite nos
auxílios e uma restrição em algumas modalidades de apoio, fato esse que dificultaria a
vida de muitos alunos da UFJF que dependem do apoio para se manter estudando
(Ocupa UFJF, 2015)171. Somado a isso, houve também um fato relevante que
desencadeou uma certa indignação nos estudantes: a entrada da Polícia Militar no
Diretório Acadêmico do Instituto de Artes e Design (IAD), onde foi retirado do DA
uma quantia em dinheiro e materiais que os alunos usavam para o trabalho no curso
(Tribuna de Minas, 2015)172. Estas e outras insatisfações que já vinham se desenhando
desencadeiam uma mobilização dos estudantes que, na busca por melhores condições,
acabam ocupando a reitoria da UFJF no dia 18 de maio de 2015.
Podemos afirmar ainda que há também, um posicionamento inicial mais
alinhado com a luta de classes, levando em consideração o destaque para pautas
diretamente relacionadas ao ataque a direitos trabalhistas, intensificado no ano de
2015. Fruto de uma compreensão mais abrangente da realidade concreta atual
auxiliando. Isto fica bem claro quando examinamos a letra do Manifesto do Movimento
Ocupa UFJF, onde ficam explicitadas sinteticamente as razões norteadoras do
movimento, razões estas que dizem respeito a pautas econômicas concernentes à luta
de classes, evidencia-se as MPs que restringem o acesso ao seguro desemprego e
pensões por morte; o corte de investimentos em áreas outras como saúde educação e
habitação; o projeto de lei que regulariza a terceirização com o destaque para o fato de
que estas medidas agridem sobretudo, a população LGBT, mulheres e negros,
(OcupaUFJF, 2015)173. Entendendo este como documento oficial do movimento,
depreendemos a existência de uma consciência que toma a posição dos trabalhadores
ao tomar dimensão dos problemas supracitados. Ou seja, ao menos pretensamente, o
movimento Ocupa UFJF, portou uma consciência, por assim dizer em si. É preciso
dizer pretensamente, porque as motivações para o fim, são explicadas na Carta de
compromisso assumida pela reitoria. Todos os pontos nela expostos circundam
meramente os muros da universidade. As principais questões tocam a moradia
estudantil, a segurança no campus e o apoio estudantil (OcupaUFJF, 2015)174.
Compromissos foram assumidos pela reitoria de maneira a resolver estas questões no
futuro próximo. Portanto o que antes tinha em seu horizonte, majoritariamente a luta
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de classes, termina por perder de vista aquelas questões no momento posterior. Não
obstante, faz-se importante notar que a duração pode explicar o alcance da consciência
em um nível que ultrapassa o nível individual e que tem um forte viés reivindicatório,
assim como é um bom elemento para mostrar a dimensão tomada pela contestação da
ordem econômica vigente na sociedade atual. A ocupação durou duas semanas e meia
e conseguiu pautar questões que, em um âmbito mais local, possibilitaram alguns
avanços e comprometimentos em assuntos ligados ao apoio estudantil e, à segurança
no campus, à moradia estudantil e à utilização democrática do espaço do campus.
Podemos ver, portanto, que no caso da ocupação da reitoria há elementos que
nos permitem afirmar com bastante clareza, no processo da consciência, de uma
formação que ultrapassa o âmbito individual e passa para o âmbito grupal, algo
parecido com que Iasi (2011) coloca, no sentido de uma consciência da reivindicação.
Uma consciência que se formara de maneira a se tornar combativa perante a ofensiva
contra os trabalhadores se restringe depois meramente às pautas locais, de uma fração
dessa classe, os estudantes universitários. Definitivamente, não houve uma
mobilização desorganizada como ocorreu em 1992. Porém quando comparamos com os
eventos dos anos 1960, verificamos que o momento atual perfez o caminho inverso
daquele. Enquanto a ocupação se preocupava inicialmente com questões intrínsecas ao
interesse dos trabalhadores (juntamente com o dos estudantes) e desdobrou-se
mantendo estritamente o interesse dos estudantes; o de antes, dos anos 1960, iniciouse preocupado majoritariamente com a reforma universitária e com o passar do tempo,
foi incorporando questões de interesse dos trabalhadores. Não queremos neste
trabalho comparar momentos históricos distintos, que tomaram dimensões distintas. É
sabido que a organicidade atual do movimento é extremamente heterogênea e menos
abrangente como fora nos anos 60. Também sabemos que a atualidade não apresenta
pontos de inflexão como a deflagração de um golpe militar, que propiciam a reunião do
movimento em torno de um objetivo comum. Estas razões objetivas podem inclusive
dar indícios para a compreensão da fragilidade observada na consciência predominante
na ocupação.

5 Considerações Finais

A consciência é desde o início um produto social. As ideias, as representações
são resultado da atividade de homens reais e estão diretamente relacionadas com a
atividade material por eles desenvolvida, ao transformarem a sua atividade
transformam também, mediante suas relações sociais, seu pensar e os produtos de seu
pensar.
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Partindo desta determinação foi possível acompanhar como o processo de
formação de consciência é complexo e engendra resultados diversos no espectro da
luta de classes. A consciência pode então estar alinhada à manutenção acrítica do
modo de produção capitalista ou evoluir não de maneira linear para a uma apreensão
crítica e finalmente chegar a uma consciência que vise a superação deste modo de
produção.
A ocupação da reitoria da UFJF foi o momento mais importante para esta
avaliação, não somente por se tratar de um marco histórico do movimento estudantil
no Brasil, pois várias universidades foram ocupadas durante o mesmo período, mas
também por se tratar de uma experiência em que seus desdobramentos ainda estão em
curso. Na medida em que a finalidade mais comum identificada nas ocupações pelo
país, é o recrudescimento da precarização da educação, foi possível observar que a
consciência presente neste movimento em Juiz de Fora não era, por assim dizer, uma
consciência necessária ou de transformação. A despeito de suas restrições tratou-se de
uma consciência contingente que superou a individualidade, e durante todo o ato, além
de reforçar as questões de deterioração do ensino público no Brasil, manteve-se
alinhada aos interesses dos trabalhadores, evidenciando a ofensiva do governo federal a
seus direitos.
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e Reflexões
sobre os poderes constituídos: análises sobre o Legislativo
e o Judiciário
9.3 A propriedade privada da terra no Brasil e a doutrina da função
social
Jessica Siviero175
Resumo: Este artigo buscará discutir, no âmbito da questão agrária, a implementação
da doutrina da função social da propriedade privada da terra no direito brasileiro, por
uma perspectiva histórica pautada nas discussões do institucionalismo histórico. Para
tanto, empreende-se uma análise da origem e desenvolvimento da instituição
“propriedade” no Brasil. Através de uma revisão crítica dos marcos regulatórios da
propriedade privada e das leis agrárias brasileiras, procurar-se-á destacar os incentivos
oriundos da vida econômica e da comunidade política que impactam sobre a
conformação fática da propriedade da terra, buscando-se realçar as continuidades e
vicissitudes que corroboram para a atual configuração da estrutura fundiária brasileira.
Palavras-chave: Propriedade privada. Institucionalismo histórico. Doutrina da função
social.
Introdução
Neste artigo, buscarei discutir no âmbito da questão agrária a implementação da
doutrina da função social da propriedade privada da terra no direito brasileiro, por
uma perspectiva histórica pautada nas discussões do institucionalismo histórico. A
doutrina da função social implica na conformação do uso da propriedade privada a um
suposto interesse coletivo. Inaugurada em países da Europa central e ocidental, com
fortes raízes no direito canônico, trata-se do instrumento normativo que embasará os
processos administrativos e judiciais de reforma agrária, por isso, o interesse em buscar
compreender historicamente como se deu a sua consolidação enquanto direito no
território nacional.
Procurarei demonstrar como foi instituída a propriedade (privada) da terra no
Brasil e quais as diferentes regulamentações a que esteve submetida, até chegar à
adoção da doutrina da função social por nossas Constituições, passando por uma breve
revisão dos marcos regulatórios da propriedade privada da terra e das leis agrárias
175
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brasileiras. Não deixo de considerar ao longo do estudo os incentivos oriundos da vida
econômica e da comunidade política sobre a propriedade, bem como os resultados e
impactos gerados tanto sobre as normas como sobre a configuração fática da
propriedade.
Este esforço de reflexão organiza-se em três diferentes seções: a primeira
apresenta o referencial teórico adotado para conduzir a análise, qual seja, o
institucionalismo histórico, uma perspectiva de análise da Ciência Política que busca
compreender e destacar o papel das instituições e da relevância temporal (histórica) na
configuração de resultados sociais e políticos. Na segunda parte, busco reconstruir a
história da propriedade privada da terra no Brasil, em conjunto com os incentivos e
reflexos oriundos e produzidos na nossa estrutura fundiária. Esclareço de antemão que
não seria possível, em um artigo, esgotar a discussão sobre o tratamento normativo
aplicado à propriedade fundiária no Brasil, logo, selecionei os momentos de inflexão. A
terceira e última seção traz considerações finais a respeito do tema discutido, contendo
reflexões teóricas e indicações de possíveis campos de pesquisas a serem desenvolvidos
futuramente.
O institucionalismo histórico como referencial teórico
Sendo uma perspectiva de análise dentro da Ciência Política que busca
compreender e destacar o papel das instituições e da relevância temporal (histórica) na
configuração de resultados sociais e políticos, o institucionalismo histórico176 servirá de
ferramenta analítica para pensar a configuração atual da propriedade da terra no Brasil.
Esta é tomada como resultante de um longo processo histórico e político de ocupação e
exploração do território, que se reflete nas normas e procedimentos adotados para
regulação da propriedade privada e que estruturam a vida na comunidade política. A
instituição a ser analisada aqui é a “propriedade privada”, tomada como resultante
histórica do “desenvolvimento”177 da sociedade ocidental capitalista.
Para trabalhar com a noção de instituições, cabe primeiro definir o termo. Na
literatura institucionalista histórica, as instituições são definidas de forma ampla como
“procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à
estrutura organizacional da comunidade política ou da economia política” (HALL &
TAYLOR, 1996: 196). Logo, o institucionalismo histórico dedicará sua atenção às
estruturas relacionais de poder historicamente erigidas por uma dada comunidade,
enfatizando as assimetrias de poder relacionadas ao funcionamento e desenvolvimento
normal das instituições.

176
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Para desenvolver os argumentos a serem apresentados, tomo como pressuposto
que o estabelecimento da propriedade privada dos meios de produção cria uma
condição de desigualdade e hierarquia dentro das sociedades, com os donos da
propriedade detendo mais poder e capacidade de controle sobre a configuração de sua
estrutura que aqueles não detentores de propriedade. Na esteira das análises
institucionalistas históricas, retomo o olhar sobre o Estado como um complexo de
instituições capaz de estruturar a natureza e o resultado dos conflitos entre grupos, ou
seja, o Estado aparece como árbitro contribuindo ativamente para os rumos do
conflito.
Para esta perspectiva teórica, é central a ideia de dependência da trajetória.
Quer dizer, os processos sociais e políticos são dependentes de uma trajetória histórica,
os resultados em uma “conjuntura crítica”, ou seja, num momento de inflexão em que
as normas são estabelecidas ou reestabelecidas, desatariam mecanismos de
retroalimentação que reforçam a ocorrência de um padrão no futuro. Os argumentos
soerguidos ajudam a compreender a poderosa inércia que caracteriza muitos aspectos
do processo político, pois, trabalha-se com a noção de que práticas políticas e sociais
reificadas dificultam e retardam mudanças institucionais, ao mesmo tempo que se
realiza uma reforma institucional, mantem-se algo do modelo precedente. Esta é uma
das razões pelas quais se optou por tomar o institucionalismo histórico como
referencial teórico de análise. O modelo do latifúndio, resultante da primeira forma
como se organizou a propriedade, em consonância com os interesses econômicos que o
acompanhavam, consegue se reafirmar a cada novo ponto de inflexão que poderia levar
a seu esgotamento, o que se reflete no corpo das normas escritas, que se não o
legitimam, abrem precedentes para que continue em vigor.
Origem e desenvolvimento da propriedade
Cabe, antes de tudo, esclarecer alguns termos que já foram utilizados até aqui e
outros que ainda serão abordados. Começo diferenciando o conceito de “propriedade”
do de “posse”. A posse estaria ligada a uma relação de natureza fática, concreta. Já a
propriedade seria a expressão jurídica dessa relação, é esta a instituição que será aqui
discutida. Outras duas expressões também chaves para o entendimento do texto são:
“estrutura fundiária” e “questão agrária”. Para os fins aqui propostos, considera-se
estrutura fundiária a “forma como está distribuída a propriedade das terras num país”
(STÉDILE, 2011: 39). Já a expressão “questão agrária”, que surge na Economia Política,
engloba aquelas análises que buscavam compreender como o capitalismo se
desenvolvia e intervinha na agricultura. O significado atual ultrapassa o de origem,
remetendo a toda uma área do conhecimento científico voltada ao estudo da forma
como sociedades organizam o uso, a posse e a propriedade da terra.
A formação da propriedade privada no Brasil
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A propriedade privada da terra é instituída no Brasil no momento de sua
colonização por Portugal, o que contribui para a investigação histórica, pois, permite
situar precisamente no tempo o momento de consolidação da instituição
“propriedade”. Igualmente, marca o início da trajetória de normas e procedimentos a
serem investigados.
Com a colonização, a Coroa procede designando para si o monopólio da
propriedade sobre as terras brasileiras e regulamentando a divisão e ocupação do
território através das Capitanias Hereditárias. Estas consistiam em grandes extensões
de terra que eram entregues ao controle de homens ligados à Coroa portuguesa
responsáveis por reparti-las em subunidades (sesmarias), e entregá-las a particulares
detentores de recursos suficientes para explorá-las. Note-se: “a propriedade da terra era
originariamente pública” (TRECCANI, 2013: 3), isso interessará no momento da
discriminação das terras do Estado e de particulares. Durante todo o período colonial
vigorou a Lei de Sesmaria de 1375 que previa a transferência de domínio, após o
cumprimento de algumas cláusulas contratuais, tais como: aproveitamento do solo,
medição e demarcação do imóvel, registro da Carta e pagamento do dízimo.
Cumpridas todas estas obrigações o rei confirmaria a Carta e a terra seria incorporada
ao patrimônio particular.
Logo, as concessões sesmariais estavam em tese condicionadas ao uso e
aproveitamento, uma forma germinal de doutrina da função social:
“na concessão de sesmarias, fora determinado que se concedessem
glebas em quantidade (área) que um homem de cabedais pudesse
explorar... E que se ele não a explorasse dentro de um determinado
lapso de tempo que era prefixado, esta terra reverteria ao patrimônio
da Ordem de Cristo, que era administrada por Portugal” (PEREIRA,
2000, p. 107).

Porém, desde sua implementação, o modelo de sesmarias engendrou
mecanismos próprios que fizeram com que a terra perdesse sua conotação social e
fosse incorporada como bem puramente patrimonial. Alguns destes mecanismos
decorreram de incentivos oriundos do modelo de exploração econômica, a extração e
monocultura de gêneros tropicais voltadas à exportação somadas às dimensões
geográficas continentais resultaram na configuração dos latifúndios. A isto vem se
juntar a política de colonização aristocrática simbolizada por este modelo de concessão
de capitanias hereditárias. A posse era entregue aos particulares pela Coroa, e, entre
seus critérios de elegibilidade estavam ser aliado do Império Português, pertencer à
nobreza e ter recursos para investir. Além disso, a lei não designava limites para as
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extensões a serem concedidas, exceto o fato de serem entregues em quantidade que
um “homem de cabedais”178 pudesse explorá-las.
Proclamada a Independência do Brasil em 1822, seguiu-se à elaboração da
primeira Carta Política brasileira. A Constituição do Império de 1824 seguia o modelo
de Estado moderno e foi influenciada pelas Cartas liberais europeias. Por conseguinte,
legislava sobre o direito de propriedade entre os direitos individuais, no seu Titulo 8º
(Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos
Brazileiros). Seu art. 179 versava sobre: “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos
dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte... XXII.
E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude 179 (grifos meus).” Logo,
vem a ratificar uma concepção individualista de propriedade privada, reforçada pelos
dispositivos derivados da Revolução Francesa, limitando a expropriação a casos
especiais de interesse público. Dessa forma, reconhecia e perpetuava o modelo do
latifúndio.
Até a redação da Lei de Terras de 1850, não havia uma legislação brasileira
específica no sentido de regular a propriedade privada rural. Esta Lei, aprovada pelo
Decreto 1.381 de 30 de janeiro de 1854, procurava dar resolução às inúmeras situações
relacionadas à ocupação das terras, com o intuito discriminar as terras devolutas 180 das
particulares promovendo a conservação daquelas. Para tanto, os possuidores
individuais deveriam proceder ao registro de suas terras, os chamados Registro
Paroquiais de Terra, que ocorreriam da seguinte forma: o possuidor procuraria o
vigário de sua freguesia181 e declararia: “o nome do possuidor, designação da Freguesia
em que estão situadas [as suas terras]; o nome particular da situação, se o tiver; sua
extensão, se for conhecida; e seus limites (grifos meus)” (MOTTA, 2008: 161).
Para os fins aqui propostos, algumas considerações bastam acerca da Lei de
Terras: esta teve grande dificuldade em ser implementada, tendo sido considerada um
fracasso na década de 1870 tanto para demarcação das terras devolutas quanto para a
solução dos conflitos relacionados ao domínio de terras; muitos dos grandes
possuidores não procederam ao Registro, alegando não ser necessário sob justificativa
de terem seus títulos de revalidação das sesmarias; os registros feitos, tanto por

178
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Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar
esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnização”.
180
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possuidores de grandes extensões quanto de médias e pequenas, eram demasiado
truncados, não sendo possível determinar os limites e extensões fáticos182.
Em todo o seu corpo, a Lei de Terras desconsiderou os delineamentos da função
social, não chegando a estabelecer limites ao tamanho da propriedade nem critérios de
produção e exploração. Acrescente-se ainda que cessado o prazo para regularização das
possessões, a forma exclusiva de aquisição da terra seria através de relações mercantis
de compra e venda, excluindo-se o reconhecimento da propriedade com base no uso.
Se tivermos em conta que em meados do século XIX já se caminhava para o fim do
regime escravocrata, vale a afirmação de que, “com a constituição da propriedade da
terra mais de trinta anos antes do fim do sistema escravocrata, a terra tornara-se cativa.
De modo que os escravos tornaram-se livres e sem-terra” (FERNANDES, 2000: 18).
Em 1891, o Brasil, agora elevado ao status de República, promulga a sua nova
Constituição, que, no art. 172, dispunha sobre o direito de propriedade, reiterando o
conceito individualista de propriedade expresso na Carta de 1824.
“Art. 172: A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á
liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos
seguintes: [...] § 17. O direito de propriedade mantem-se em toda a sua
plenitude, salvo a desapropriação por necessidade, ou utilidade pública,
mediante indemnização prévia.”

Esse artigo recebeu nova redação pela Emenda Constitucional de 3 de setembro
de 1926, mas o inciso referente à propriedade manteve-se inalterado. Previsto na
Constituição de 1891, promulga-se em de 1º de janeiro de 1916 a Lei nº 3.071, o Código
Civil de 1916. Pensado dentro dos ditames propostos no Código Napoleônico e em
descompasso com a doutrina da função social da propriedade que se consolidava no
continente europeu183, acaba por reiterar aquele ideal de propriedade individualista,
como demonstra o art. 524, “A Lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e
dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os
possua”.
Da mesma forma, o Código Civil exclui de seu escopo critérios de produtividade
e bom uso dos recursos naturais e técnicas produtivas, o que se demonstra no art. 485
em relação à posse: “Considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício,
pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade. (grifos
meus)”. Ou seja, não imbuia a posse de função alguma, quer dizer, não exigia daquele
que possuísse certa extensão de terra o dever de cultivá-la. Um fato curioso e
182
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imprescindível para a discussão que se seguirá é que esse Código Civil só viria a ser
revogado em 2002, com a aprovação da Lei nº 10.406. Atente-se ainda para um outro
fato, as lides184 rurais são resolvidas tendo-se por base jurídica o Código Civil.
A doutrina da função social no Direito brasileiro
A doutrina da função social da propriedade somente aparece na legislação
brasileira com a Carta de 1934, em seu capítulo II, que dispõe sobre os direitos e
garantias individuais. O art. 113, nº 17 afirma: “É garantido o direito de propriedade, que
não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei
determinar185 (grifos meus)”. A doutrina da função social, ou pelo menos algum de seus
correlatos, desaparece da Carta de 1937, ressurgindo na Constituição de 1946 entre os
dispositivos da ordem econômica e social como “bem estar social”, vide art. 147, “O uso
da propriedade será condicionado ao bem-estar social186”. Lemos também no art. 141,
que integra as disposições acerca dos direitos e garantias individuais, a desapropriação
por interesse social: “§ 16 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social187 (grifos
meus)”.
Foi justamente nas discussões da Constituinte de 1946 que se iniciou o debate
institucional em torno da reforma agrária, vista como necessária para a transformação
da estrutura fundiária brasileira, que já naquela época era interpretada como um
problema para o progresso econômico do meio rural, para a distribuição de renda e
justiça social devido aos altos índices de concentração fundiária. Em seu clássico
Coronelismo, enxada e voto ([1948]), Vitor Nunes Leal já apresenta resultados
impressionantes sobre a concentração de terras no Brasil com base nos dados do censo
agrícola de 1940. As “superpropriedades fundiárias”, aquelas com 1000 ha ou mais,
representavam 1,5% do total das propriedades e somavam 48,3% da área total. Se
somarmos os percentuais dessas “superpropriedades fundiárias” com os das “grandes
propriedades” (entre 200 e 1000 ha, exclusive), o resultado que obtemos é o seguinte
7,8% das propriedades concentravam 73,1% da área total188.

184

O termo “lides” refere-se às situações jurídicas de natureza conflituosa em que há oposição de
interesses, no caso em questão seriam aquelas relacionadas ao domínio, posse ou propriedade.
185
Continua ... “A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei,
mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina,
poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija,
ressalvado o direito à indenização ulterior”.
186
Continua... “A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição
da propriedade, com igual oportunidade para todos”.
187
Continua... “mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, como
guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar da propriedade particular, se
assim o exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito a indenização ulterior”.
188
Vide tabela no anexo 1.
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Luiz Carlos Prestes aponta, em seu discurso para justificar o veto da bancada do
Partido Comunista do Brasil (PCB) ao Projeto de Constituição de 1946, alguns limites
importantes para a Carta que se confeccionava no tocante à instituição da doutrina da
função social. Frente aos reflexos que deveriam vir a corresponder à reforma agrária,
afirmava: “não se diz nada de prático sobre a reforma agrária, sobre a maneira de
acabar com os restos feudais na agricultura”189. Este discurso foi proferido em plenário
no dia 17 de junho de 1946, a crítica refere-se ao corpo da norma constitucional, pois,
não eram estabelecidos critérios e ditames práticos que apontassem caminhos efetivos
para a consolidação da reforma agrária, isto ficaria a cargo de regulamentação
complementar a ser estabelecida. Tal lei complementar só veio a ser promulgada em
1964, e até então vigoravam os preceitos conservadores expressos no Código Civil de
1916. Ou seja, ao passo que se transformava a instituição propriedade, deixavam-se
brechas que permitiam o exercício de práticas reificadas e conflitantes com a mudança
que se desejava implementar, o que justifica a afirmação “o novo e sempre velho perfil
constitucional da propriedade”190.
Em 1962, foi promulgada a Lei Delegada191 nº 11 que constituía a
Superintendência de Política Agrária (Supra). Essa lei teria como uma de suas
finalidades impulsionar a reforma agrária, que na perspectiva do governo continha
forte caráter econômico, estando voltada ao desenvolvimento do mercado e economia
internos. Vale lembrar que Celso Furtado era o ministro do governo João Goulart e
tinha liderado o grupo daqueles que estiveram presentes nas discussões da Comissão
Econômica para a América Latina (Cepal). Em seu discurso histórico do dia 13 de março
de 1964, o então presidente João Goulart anunciou que enviaria ao Congresso uma Lei
de Reforma Agrária com o objetivo de desapropriar as grandes propriedades mal
utilizadas que se localizassem a até 100 quilômetros de cada lado das rodovias federais
e estabelecendo o tamanho máximo de mil hectares para a propriedade rural. Porém,
seu governo foi deposto em 31 de março do mesmo ano pelo golpe que instaurou a
ditadura civil-militar.
Em 30 de novembro de 1964, foi promulgada a Lei nº 4.504, mais conhecida
como Estatuto de Terras. Representava o primeiro ornamento legal que dispunha
189

Discurso disponível na íntegra em: <http://www.marxists.org/portugues/prestes/1946/06/17-1.htm>.
Acesso em 23 de janeiro de 2014.
190
Ayres de Brito, “O novo e sempre velho perfil constitucional da propriedade: o golpe de mestre da
classe hegemônica”, In: Anais da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, p.12, Porto
Alegre: OAB, 1988, p. 528-533; apud Rosalinda Pereira (2000).
191
Lei delegada: “Feita pelo presidente da República, que solicita concessão especial ao Congresso, ou
seja, uma delegação do Legislativo para poder elaborar a lei. Não podem ser objetos de lei delegada atos
de competência exclusiva do Congresso, da Câmara e do Senado, nem temas relacionados com a
organização do Judiciário e do Ministério Público. Outros assuntos que ficam fora da lei delegada:
nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitorais, planos plurianuais e orçamentos”. LEI
DELEGADA.
In:
Glossário
Legislativo
do
Senado
Federal.
Disponível
em:
<http://www12.senado.gov.br/noticias/glossario-legislativo/lei-delegada>. Acesso em 23 de janeiro de
2014.
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diretamente sobre a reforma agrária, incorporando a doutrina da função social e
regulamentando critérios para seu cumprimento. Alguns pontos devem ser destacados
em relação ao Estatuto: (a) previa o cadastro de todas as propriedades rurais do país,
lembrando que a mesma proposta já aparecera mais de um século antes com a Lei de
Terras de 1850; (b) propunha uma classificação geral para todas as propriedades
baseada em critérios de tamanho, utilização e capacidade de produção, prevendo a
desapropriação daquelas que subtilizassem seu potencial produtivo, na esteira do que
se entende por doutrina da função social; (c) do que decorria transformar os
minifúndios e os latifúndios em áreas prioritárias de desapropriação; (d) para fins de
reforma agrária; (e) condicionando o uso da terra ao interesse social, promovendo justa
e adequada distribuição da propriedade e a exploração racional da terra.
Todavia, esse aparato normativo limitou-se ao arcabouço legal, não tendo
levado a uma reforma real da estrutura fundiária brasileira. Segundo dados do Censo
Agropecuário, a concentração fundiária praticamente não se alterou no período que vai
de 1975 a 2006192, conforme demonstra a tabela abaixo. Se, em 1975, os 50% menores
estabelecimentos193 ocupavam não mais que 2,5% da área total, em 2006, esse número
caiu para 2,3%. Da mesma forma, se os 5% maiores ocupavam 68,7% da área em 1975, o
percentual subiu para 69,3% em 2006. Variação de fato pequena, que, se não
demonstra significativo aumento na desigualdade do acesso à terra, demonstra a
enorme capacidade de retroalimentação do modelo do latifúndio com sua
consequência mais notável: uma enorme desigualdade fundiária.

192

HOFFMANN & NEY, Estrutura fundiária e propriedade agrícola no Brasil, grandes regiões e unidades
da federação. Brasília: MDA, 2010.
193
A nomenclatura “estabelecimento” é utilizada pelo Censo Agropecuário realizado pelo IBGE,
“estabelecimento é a unidade de produção agrícola, ou seja, uma fazenda, uma média propriedade ou
uma exploração agrícola. Esse estabelecimento é gerenciado por pessoas, uma família, e tem uma
unidade territorial. Para cada estabelecimento pode haver um proprietário, ou seja, a família que explora
aquela área pode ser também proprietária ou pode ser apenas posseira – ou seja, ocupá-la, trabalha-la
mas sem o título de propriedade –, ou pode ser um estabelecimento em que as pessoas que lá vivam e
trabalham não são proprietárias, mas arrendam a terra ou têm parceria com o proprietário dela.”
(STÉDILE, 2011: 41) O proprietário pode ser ainda uma pessoa jurídica. Já o Incra utiliza medida distinta
em seus estudos, o imóvel: unidade jurídica sobre a qual há discriminação e existe um documento de
posse ou propriedade.
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Tabela 1 – Proporção da área total ocupada pelos 50% menores (50-) e 5% maiores (5+)
estabelecimentos, conforme condição de produtor

Vale destacar que o Estatuto de Terras de 1964 foi mantido como Lei de
regulamentação da reforma agrária até 1993, quando é promulgada a Lei Agrária (Lei nº
8.629). A Carta de 1967 (art. 157, inciso III) e a Emenda 01/69 (art. 160, inciso III, e art.
161) também trazem o termo “função social”.
Em 1985, tem-se a abertura e organização de uma nova Constituinte para a
elaboração da Carta promulgada em 1988, que traz o reconhecimento da doutrina da
função social da propriedade entre os direitos fundamentais, art. 5º, inciso XXIII, o que
implicaria na elevação de seu status (i.e. função social) à categoria de fundamento para
que se veja protegido o direito de propriedade. A “função social” aparece ainda entre os
princípios da ordem econômica, art. 170, inciso III, da política urbana, art. 182, §2º e da
política agrícola e fundiária e da reforma agrária, art. 184. Todavia, vale para a Carta
atual aqueles argumentos apresentados por Prestes na Constituinte de 1946: “não se diz
nada de prático sobre a reforma agrária”, isto ficaria a cargo de regulamentação
complementar. A proposta de emenda constitucional de iniciativa popular para o
Capítulo III (Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária), contando com mais
de 1 milhão e 200 mil assinaturas, foi rejeitada. O referido capítulo conta com 8 artigos,
a serem regulados pela Lei 8.629 (Lei Agrária/93) e pela Lei Complementar194 nº 76(Lei
de Rito Sumário). A Constituição Federal, em seu artigo 186, elenca os requisitos da
função social da propriedade:
“A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento
racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais
194

Lei complementar: “Diferem das Leis Ordinárias por exigirem o voto da maioria dos parlamentares
que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para serem aprovadas. Devem ser adotadas
para regulamentar assuntos específicos, quando expressamente determinado na Constituição da
República. Importante: Só é preciso elaborar uma Lei Complementar quando a Constituição prevê que
esse tipo de lei é necessária para regulamentar uma certa matéria”. LEI COMPLEMENTAR. In:
Legislação.
Portal
do
Governo
Federal.
Disponível
em:
<
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-complementares-1>. Acesso em 23 de janeiro de
2014.
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disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das
disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Em 1993, conforme havia sido prevista pela Constituição, foi promulgada a Lei
nº 8.629, ou Lei Agrária, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da
Constituição Federal. Comparada ao Estatuto de Terras, essa lei representa um
retrocesso no que diz respeito à efetivação da reforma agrária195. Pois, abandona as
designações de minifúndio e latifúndio como categorias passíveis de desapropriação,
passando a empregar os termos pequena, média e grande propriedades. A
desapropriação, por conseguinte, deverá decorrer do não cumprimento dos critérios
acima discutidos (produtividade, respeito às leis trabalhistas e ambientais). A Lei
Agrária dirá em relação aos critérios a serem seguidos para avaliação da produtividade
apenas que estes devem ser afixados pelos órgãos competentes (Incra no nível federal e
Institutos Estaduais de Terra nos estados), tendo-se por base os parâmetros da subregião em que o imóvel se encontrar. Da mesma forma, não simplifica o processo de
desapropriação, deixando brechas que facilitam a sua contestação e tornam moroso e
dispendioso o processo desapropriatório. Os projetos de Lei Agrária e de Rito Sumário
foram apresentado pelo deputado Antônio Marangon (PT), de uma aliança do PT com
outros partidos de centro-esquerda, decorreu a aprovação em julho de 1992 do projeto
Lei Agrária, que ainda precisava ser sancionado pelo então presidente Itamar Franco.
Em fevereiro de 1993, a Coordenação Nacional do MST realizou uma audiência com o
presidente apresentando medidas para a reforma agrária e pedindo o veto de
dispositivos que inibiriam sua efetivação. A lei foi sancionada em 25 de fevereiro de
1993 com 10 dispositivos vetados.
O exame da Lei Agrária merece atenção detida e pormenorizada, objetivo que
ultrapassa os limites do presente trabalho. Portanto, recorta-se o seu Art. 2º para uma
análise mais detida, com o objetivo de assinalar as assimetrias reforçadas pelo corpo
normativo no que tange à atuação de grupos de interesse da sociedade civil que
postulam com as instituições do Estado a reforma agrária, notadamente os
movimentos camponeses. O art. 2º que dispõe sobre os critérios a serem observados
para a desapropriação, era originalmente composto por 2 parágrafos:
“§ 1º Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social.

195

Interpretação compartilhada por Bernardo Mançano Fernandes em “O MST no contexto da formação
camponesa no Brasil”. In: A questão agrária e a justiça, 2000, Juvelino José Strozake (org.). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais LTDA., ed. 2000, 2000,p. 43. E por João Pedro Stédile em “Evolução
histórica da questão agrária no Brasil”. In: Questão agrária no Brasil Wanderley Loconte (coord.). São
Paulo: Atual, 11ª ed., 2011, p. 34.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

434

§ 2º Para fins deste artigo, fica a União, através do órgão federal
competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade
particular, para levantamento de dados e informações, com prévia
notificação”.

Expressa dessa forma, a primeira etapa do processo desapropriatório era
relativamente simples, a União era autorizada a adentrar imóvel rural para
levantamentos de dados a qualquer turno, bastando notificação prévia. Porém, este
artigo foi editado em 2001 via Medida Provisória (nº 2.183-56) expedida pelo presidente
à época, Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Não tendo ainda sido transformada em
lei, vigora por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001196.
Considerações finais
Para entender a configuração atual da estrutura fundiária brasileira, comecei por
reconstruir a história da instituição “propriedade” no Brasil. Tinha como pressupostos
que a propriedade privada da terra é fonte de poderio econômico e político, sendo que
seu estabelecimento cria uma condição de desigualdade e hierarquia na sociedade. Por
conseguinte, o Estado (um complexo de instituições) seria um agente ativo intervindo
diretamente na produção dos resultados, legitimando essa condição de assimetria. Para
observar e interpretar como tais relações são transpostas para o plano da vida real,
escolhi por proceder à análise de uma instituição, a propriedade da terra, que gera
resultados fáticos e diretamente sensíveis na estrutura fundiária. No caso em análise,
os números por eles mesmos já mostram grande força expressiva, o índice de Gini para
o Brasil, em 2006, era de 0,872, o que representa alta concentração de terras.
A propriedade ser regulada por leis específicas traz uma nova vantagem para o
seu estudo: permite procurar nas normas escritas continuidades e assimetrias. Nesse
processo, alguns conceitos trazidos pela literatura institucionalista histórica foram
centrais para análise das relações de poder no que tange a propriedade rural. A noção
de dependência da trajetória (path dependence) conforma a análise desde o
estabelecimento do foco do estudo, pois, informa que uma conjuntura ou instituição
presente é resultante e dependente do desenrolar histórico de forças sociais, o que
justifica a tentativa de compreender o prevalecimento do modelo do latifúndio
buscando encontrar as origens históricas de sua formação.
Note-se que a forma aristocrática de colonização das terras brasileira, em
conjunto com os incentivos econômicos para extração e monocultura voltados à
exportação propiciaram a formação do latifúndio, as expensas de qualquer finalidade e
caráter sociológicos que pudesse a propriedade da terra ser imbuída. Contrariando, por
196

Informação colhida na página eletrônica da Câmara dos Deputados. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2001/medidaprovisoria-2183-56-24-agosto-2001-390947norma-pe.html. Acesso em 23 de janeiro de 2014.
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conseguinte, a forma germinal de doutrina da função social que acompanhava a Lei de
Sesmarias ao condicionar a propriedade ao uso.
Ao contextualizar historicamente a formação e o desenvolvimento dos
principais marcos normativos da propriedade rural, busquei enfatizar que as
preferências daqueles que se beneficiam das assimetrias estruturais apresentam grande
capacidade de afirmação, reiterando práticas sociais consolidadas. Momentos de
inflexão, simbolizados, por exemplo, nas constituintes, em que regras são estabelecidas
ou reestabelecidas, o que se observou foi a ratificação do modelo precedente,
mecanismo conhecido como retroalimentação.
No caso brasileiro, ocorre de forma bastante peculiar: a adoção de uma regra,
notadamente da doutrina da função social, que poderia levar ao esgotamento do
modelo do latifúndio e redefinição da estrutura fundiária, dá-se de maneira vaga,
deixando margem para diferenças hermenêuticas e abrindo brechas para defesa e
perpetuação das grandes propriedades. Terem existido ao longo da história brasileira
apenas dois códigos civis, instrumento jurídico usado na resolução direta dos conflitos
fundiários, demonstra a relativa estabilidade de um corpo normativo frente à
Constituição, que ao longo do século XX foi refeita cinco vezes.
O esforço aqui empreendido justifica-se para melhor compreensão da questão
agrária, que, atualmente, tem como elemento central a reforma agrária e possui a
seguinte configuração: ocupações de terra como estratégia de luta e pressão
camponesa, somadas a uma intensificação da concentração fundiária, sendo a reforma
agrária entendida como uma política pública possível para solucionar o problema
fundiário. Como política pública (i.e. reforma agrária), envolve instituições do Estado e
da sociedade civil, desde as agências e órgãos estatais voltados diretamente ao
desenvolvimento agrário e fomento da reforma agrária, a governos federal e estaduais –
via decretos de desapropriação e planos de desenvolvimento econômico e social que
incluam a realização da reforma agrária –, até aquelas instituições da sociedade civil
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), a Comissão Pastoral
da Terra (CPT) e a Confederação Nacional de Agricultura (CNA).
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e Reflexões
sobre os poderes constituídos: análises sobre o Legislativo
e o Judiciário
9.4 A Sudam e suas relações políticas na reprodução do capitalismo
na Amazônia: o caso de Jader Barbalho
Jéssica Souza Borges197
Resumo: O presente artigo busca refletir sobre a reprodução do capitalismo na
Amazônia, através das ações subsidiadas pelo Estado nas tarefas desempenhadas pela
Sudam na concessão de incentivos ficais transmitindo a violência simbólica através da
dominação; a influência no campo político e o capital simbólico, também a relação de
Jader Barbalho com os casos de corrupção dentro da Sudam. Utilizou-se como
metodologia: a pesquisa documental de teóricos que discutem o Estado e a reprodução
capitalista como: Mascaro (2013) e Picoli (2006); a teoria sociológica de Pierre
Bourdieu; artigos científicos, posts de blogs, sites oficiais, entre outros. Até o momento
conclui-se que o Estado tem cumprido fortemente sua função determinante como
ordenador das relações sociais para a reprodução do capitalismo na Amazônia.
Palavras-chave: Sudam. Estado. Incentivos fiscais.
1. Introdução
Neste trabalho será abordado o caso de Jader Barbalho, suas influências e
relações políticas na Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia),
visto que esta se apresenta como aliada do Estado na reprodução do capitalismo na
Amazônia, liberando a concessão de incentivos fiscais para que megaempreendimentos
se instalem na região.
É durante o período militar que fortemente instauram-se às ações do governo
para “integrar” a Amazônia ao resto do país. Afirma Ianni (1981) que a ditadura se viu
induzida a concentrar o poder do Estado no sentido de criar condições econômicas e
políticas voltadas para o desenvolvimento. Então, a partir dos anos 50 inicia-se o
processo desenvolvimentista no Brasil e visando o crescimento econômico cria-se a
SPVEA (Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia), com o
intuito de valorizar os bens econômicos naturais da região em vista a ser aceitável pelo
mercado nacional e internacional. Para garantir a ‘soberania nacional’ sobre a região
transformando-a em um polo de exportação de matéria-prima, a Amazônia virou um
197
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enorme foco de interesse da acumulação capitalista promovida pelo Estado. Nos anos
60, em substituição à SPVEA cria-se a SUDAM, agência responsável por gerenciar
incentivos fiscais, beneficiando os projetos que estivessem instalados junto a Amazônia
brasileira.
O Estado tendo como função preservar e garantir a reprodução do capitalismo
instala o modo de produção capitalista na Amazônia através dos
megaempreendimentos: fornecendo incentivos fiscais, concedendo isenção de
impostos e subsídios de eletricidade e créditos nos bancos às empresas, com o
propósito de exportar as riquezas naturais extraídas da Amazônia, instaurando assim, o
regime de acumulação onde existem vários casos de corrupção. Segundo IANNI (1981,
p. 35): “O próprio Estado favoreceu e impulsionou a monopolização da economia
brasileira, por sua política fiscal, creditícia e tarifária [...]”.
Primeiramente, será apresentada a descrição dos métodos utilizados no
procedimento da pesquisa, prosseguido de uma análise mais detalhada sobre a política
de incentivos fiscais desenvolvida pelo Estado na região amazônica através da Sudam
mostrando o histórico da transição entre SPVEA, Sudam e ADA, colocando em questão
a reprodução do capitalismo e os casos de corrupção envolvendo o então presidente do
senado Jader Fontenelle Barbalho, também será feita uma análise da biografia do
mesmo, dando ênfase a sua vida política – principalmente no que se diz respeito aos
casos de corrupção na Sudam –, e aplicando os conceitos de Bourdieu, visto que
segundo ele cada ator social tem sua posição dentro do campo social.
2. Metodologia
No desenvolvimento do plano de trabalho “A Sudam e suas relações políticas na
reprodução do capitalismo na Amazônia: o caso de Jader Barbalho”, inserido nas
disciplinas Política Brasileira e Teria Social Contemporânea, ministradas pelo Prof.º
Dr.º André Oda, foi adotada a metodologia de pesquisa documental.
A pesquisa documental trata-se de um procedimento metodológico pertinente,
especialmente, quando nos dirigimos a sujeitos em contextos sociais com registros
escritos e amplos que possam ser fontes de dados, por isso recorremos a leituras
bibliográficas que nos ajudaram a discutir o Estado e a reprodução capitalista, tais
como: Mascaro (2013), Picoli (2006) e Sodré (2002); à teoria sociológica de Pierre
Bourdieu; artigos científicos, posts de blogs, o Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro, entre outras fontes que tornaram-se relevantes na abordagem do tema.
3. De SPVEA à SUDAM e ADA: o papel do Estado na reprodução do capitalismo
É somente a partir dos anos 50 que o processo de integração da Amazônia ao
mercado mundial se inicia de forma estruturada, após a criação da SPVEA
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

439

(Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia) substituída pela
Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), posteriormente ADA
(Agência de Desenvolvimento da Amazônia).
Para chegar a criação desses órgãos em 1947 foi criada a Comissão Parlamentar
de Valorização, com a função de propor uma distribuição de recursos para a região
amazônica. Além de orientar a aplicação de recursos, essa comissão deveria fornecer as
diretrizes para a criação de um órgão encarregado de superintender a elaboração e a
execução de um Plano de Valorização Econômica da Amazônia198. Este seria a SPVEA,
órgão criado pela Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953, diretamente subordinado à
Presidência da República e dotado de autonomia administrativa.
O Plano de Valorização Econômica da Amazônia se trata de um sistema de
medidas, serviços, empreendimentos e obras destinados a incrementar o
desenvolvimento da produção extrativa, agrícola, pecuária, mineral e industrial da
região. Além da SPVEA, órgão executor, foi criada a Comissão de Planejamento,
encarregada de rever anualmente o plano e preparar alterações. A comissão era
presidida pelo superintendente do plano, e contava com seis técnicos nomeados pelo
presidente da República, além de nove representantes dos estados e territórios
abrangidos pela região amazônica, segundo o Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro.
Ainda de acordo com Dicionário, a partir de 1961 iniciou-se um movimento no
sentido de reformular a entidade encarregada de promover o desenvolvimento da
região, para melhor capacitá-la no desempenho de suas funções. Porém a SPVEA
estava dotada de insucesso que fora atribuído, entre outros fatores à impossibilidade de
um único órgão atuar em todas as áreas da Amazônia, à ausência de coordenação
efetiva entre a superintendência e os demais órgãos atuantes na região, e ao duplo
caráter da superintendência, ao mesmo tempo órgão executor e de planejamento. O
fato de a SPVEA depender do Congresso para a aprovação de seus planos colocava-a
sob influência negativa da política partidária.
Em 27 de outubro de 1966 a SPVEA foi transformada na Sudam
(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) pela Lei nº 5.173 e o plano básico
de valorização sofreu várias alterações. Uma entidade autárquica vinculada ao
Ministério do Interior em que está diretamente ligada ou mediante convênios com
entidades públicas ou privadas199, e utiliza como agente financeiro o Banco da
198
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Amazônia S. A. (BASA) sendo operador do Fundo de Investimentos da Amazônia –
FINAM.
De acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.173, a Sudam tinha as atribuições
especificas de avaliar e rever anualmente o plano de valorização, e coordenar e
supervisionar os programas e planos de outros órgãos atuantes na Amazônia,
prestando assistência técnica aos projetos considerados prioritários para o
desenvolvimento da região. Também era de sua competência a fiscalização sobre o
emprego das verbas destinadas ao plano, a decisão sobre a distribuição de recursos
entre os projetos privados propostos para a região – era dada a preferência aos projetos
de industrialização de matéria-prima regional –, a apresentação de sugestões relativas à
criação, modificação ou extinção de entidades e, finalmente, a promoção e divulgação
de estudos e pesquisas que permitissem um maior conhecimento das potencialidades
regionais200. “O Estado historicamente e especialmente no contexto de surgimento dos
grandes projetos da Amazônia, sempre agiu como facilitador e financiador das grandes
infraestruturas necessárias para exploração dos recursos [naturais] [...]” (FEITOSA, 2013
p. 19). Segundo SODRÉ (1990, p. 160): “o capitalismo monopolista de Estado, em
funcionamento no Brasil [...] serve, na realidade, às multinacionais aqui instaladas,
mais do que às empresas de capital autenticamente nacional. ”
Através da política de colonização e da necessidade capitalista em
colocar a Amazônia no mercado mundial, o Estado cria mecanismos de
estímulo à acumulação privada, através dos incentivos fiscais. A
Sudam, [...] com a finalidade de planejar, coordenar, orientar, executar
e promover a ação federal na região amazônica brasileira, é
determinante para incentivar a ocupação por parte dos grupos
econômicos nacionais e internacionais. (PICOLI, 2006, p.36).

Os incentivos fiscais (redução e reinvestimento do imposto de renda; isenção do
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e do IOF
(Imposto sobre Operações Financeiras) nas operações de câmbio realizadas para
pagamento de bens importados; e a depreciação acelerada incentivada, para efeito de
cálculo do imposto sobre a renda e do desconto, no prazo de 12 (doze) meses contado
da aquisição, dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS)201 são
instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional que tem como
objetivo estimular a formação de capital fixo e social nas regiões da Amazônia. Essa
política de isenções de impostos, concessão de incentivos fiscais, créditos, avais e
outras, segundo Ianni (1981) além de favorecer a concentração e centralização do
capital na Amazônia, ela realiza uma larga transferência de recursos do poder estatal,
da sociedade para a classe dominante.
22/1 e 7/3/98, 5 e 11/5/99; 10/04/2002); Globo (27/10/89); Jornal do Brasil (25/12/88 e 28/5/89); LIRA, S. R.
B. Morte e ressureição da SUDAM; Veja (6/4/83, 9/1/85, 22/2, 22/3, 19/4, 19/7, 22/11/89 e 02/05/2001)
200
Escrito por Alzira Alves sobre a Sudam, no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro.
201
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“O papel do Estado foi determinante no fornecimento de incentivos fiscais aos
grupos econômicos organizados, [...] criados propositalmente para servirem as classes
dominantes, principalmente por meio da ditadura de 1964. ” (PICOLI, 2006, p.15).
“Acontece que o Estado é uma organização que surgiu na história exatamente para
preservar e garantir os interesses da classe dominante. ” (BARBOSA, 2013, p. 84).
Para Bourdieu a dominação se exerce sempre mediante violência, seja ela bruta
ou simbólica, visto que “A violência simbólica é desenvolvida pelas instituições e pelos
agentes que as animam e sobre a qual se apoia o exercício da autoridade. ”
(VASCONCELLOS, 2002, p. 80). Bourdieu considera que todas as ferramentas de poder
são essencialmente arbitrárias, mas isso normalmente não é percebido. Assumem,
assim, os incentivos fiscais um papel principal, com vistas a atenderem os interesses
especulativos dos grupos econômicos dotados de capital na concepção de Bourdieu202,
seja ele social, cultural, econômico ou simbólico, com forte influência junto ao poder
central.
O programa de incentivos foi sendo desacelerado gradativamente, e, embora de
forma muito incipiente, essa opção de ocupação e desenvolvimento da Amazônia foi
sendo questionada dentro do próprio governo, por setores específicos da sociedade e
por organizações não governamentais, notadamente devido aos danos causados ao
meio ambiente da região e aos casos de corrupção. Registre-se que o sistema
permanece ativado, com restrições, e esses tipos de projetos, a partir de pressões
políticas, eventualmente ainda recebem incentivos fiscais.
Todas as ações desenvolvidas através da política de incentivos ficais foram
subsidiadas pelo Estado, em benefício da reprodução capitalista na Amazônia, onde
puderam ser constatados vários casos de corrupção envolvendo alguns nomes políticos,
que levaram a extinção da Sudam e criação de um novo órgão que pudesse cumprir o
seu papel, este seria a ADA (Agência de Desenvolvimento da Amazônia). Segundo
IANNI (1981, p. 35): “o desenvolvimento capitalista no Brasil ingressou numa fase
especial: cresceram a concentração e a centralização do capital, reforçando-se o poder
do capital monopolista, altamente articulado com o poder estatal, e em conformidade
com as determinações do imperialismo [...]”. Sobre isto SODRÉ (1990, p. 158) afirma
que: “Qualquer conhecedor da economia política, ainda que em seu nível mais
rudimentar, conhece o [...] desenvolvimento capitalista [...]”. Mascaro (2013), indaga
que o Estado é parte necessária da própria reprodução do capitalismo: “Ao contrário de
outras formas de domínio político, o Estado é um fenômeno especialmente capitalista.
[...] se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista. ” (p.18).

202
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4. Casos de corrupção: a relação política de Jader Barbalho203
Na gestão do presidente Itamar Franco (1992-1994) a Sudam foi vinculada ao
Ministério de Integração Regional, fato motivado pela extinção do Ministério do
Interior. Durante este governo foram pensadas algumas medidas que procuravam
reestruturar fundos e organismos regionais como o Finam e a Sudam, entre 1960 e
1980, período em que as renuncias fiscais a favor da Sudam atingiram seu ápice, o PIB
da região Norte, passou de 2,2% para 3,2%. Segundo o Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro, a partir de fevereiro de 1994, o governo federal buscou exercer, por
intermédio do Tribunal de Contas da União (TCU), um maior controle sobre a política
de incentivos fiscais no Brasil, verificando a arrecadação de tributos federais de todos
os órgãos do governo, fiscalizando a forma como as entidades públicas administravam
os impostos que a iniciativa privada lhes destinava e fazendo auditorias nos bancos que
operavam com os incentivos, visto que “Todo o sistema bancário, público e privado, foi
orientado nessa direção, além de induzido a favorecer o ‘desenvolvimento regional’
[...]”. (IANNI, 1981, p. 54)
Já com a eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) para a presidência da
República em outubro de 1994, foi formada uma equipe de transição no governo com a
responsabilidade de organizar ministérios e secretarias para o próximo mandato. No
mesmo dia em que tomou posse, em 1º de janeiro de 1995, o novo presidente assinou
uma medida provisória que entre outras coisas criava a Secretaria Especial de Políticas
Regionais (SPR), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, que
ficaria responsável pela Sudam. De acordo com o titular da SPR, Cicero Lucena, as
políticas de desenvolvimento no Brasil deveriam passar a ser globais, e não regionais
como desejavam alguns governadores e parlamentares.
Sendo a Sudam um campo político de reprodução capitalista, principalmente
através dos incentivos fiscais, desde 1988 existem denúncias de casos de corrupção
dentro do órgão, no entanto serão colocados em questão os casos mais recentes
antecedendo sua extinção no governo FHC. “A noção de campo representa para
Bourdieu um espaço social de dominação e de conflitos. Cada campo tem uma certa
autonomia e possui suas próprias regras de organização e de hierarquia social. ”
(VASCONCELLOS, 2002, p. 83).
Em março de 1998 a Justiça Federal decretou, em caráter provisório, o sequestro
dos bens e contas bancárias de 19 funcionários da Sudam, acusados de improbidade
administrativa e de terem contribuído por ação ou omissão, para a pratica de fraudes
em prestação de contas de projetos empresariais custeados com dinheiro da autarquia.
203
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Na lista de funcionários encontrava-se o nome do então superintendente José Artur
Guedes Tourinho, nomeado em abril de 1997 por indicação do senador Jader Barbalho
(PMDB-PA), e o de seu antecessor na superintendência, Frederico Alberto de Andrade.
Em meados de 2000, tem-se a nova onda de denúncias de corrupção, divulgada
pela imprensa. As acusações partiram principalmente do Senador baiano Antônio
Carlos Magalhães (PFL), e um dos principais denunciados foi o também Senador, pelo
Pará, Jader Barbalho, que teria indicado os dois dos três últimos superintendentes da
Sudam, ambos demitidos por suspeitas de corrupção, além de vários funcionários
envolvidos em casos de concessão fraudulenta de benefícios fiscais, inclusive para uma
empresa da esposa do Senador Jader Barbalho.
Devido a diversas acusações, em 5 de outubro de 2001, o Senador Jader Barbalho
se viu forçado a renunciar ao mandato para evitar uma possível cassação. Sem mandato
o ex-senador chegou a ser preso pela polícia federal em fevereiro de 2002, mas foi
liberado no mesmo dia por força de um habeas corpus.
A principal consequência desse conjunto de denúncias foi a decisão de extinguir
a Sudam, materializada pela medida provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001,
assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo decreto de Lei que
sancionou a criação da Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). Sendo, no
entanto, a Sudam recriada no início de 2007, no Governo Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2011), pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007204.
4.1. Jader Fontenelle Barbalho e o campo político
Nasceu em Belém, Pará, em 27 de outubro de 1944. Tem quatro filhos: Jader,
Helder, Giovanna e Daniel. É o segundo, dos seis filhos de Laércio e Joanelle Barbalho.
Observa-se então que Jader Barbalho vêm de uma família nobre que constituiu um
histórico dentro da política brasileira e continua trilhando esse mesmo caminho.
Tendo uma educação elitizada estudou o Primário e Secundário no Instituto São
Geraldo Magela e Suiço Brasileiro (Belém); no Colégio Moderno (Belém), no Colégio
São Francisco de Assis (Rio de Janeiro) e Pati de Alferes (Vassoura-RJ) e no Colégio
Nossa Senhora do Carmo (Belém). Em 1963 estudou Clássico no Colégio Estadual Paes
de Carvalho (Belém), onde inicia sua vida pública, quando é eleito vice-presidente e
logo a seguir presidente do Centro Cívico Honorato Filgueiras. A partir de então Jader
começa a ter representação social, o que levaria mais tarde a inserir-se na política
brasileira. “A vida social é governada pelos interesses específicos do campo. ” (THIRYCHERQUES, 2006, p. 38), no caso de Jader Barbalho fala-se do campo político.
204
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Quando em 1967 ingressa na Faculdade de Direito – UFPA, dando início a sua
carreira política, sendo eleito vereador pelo PMDB. Formou-se em Direito em 1971
(quando já exercia mandato de deputado estadual) e é escolhido como orador de sua
turma.
Na vida de Jader Barbalho é marcante a presença do capital no conceito de
Bourdieu, visto que:
Bourdieu deriva o conceito de /capital/ da noção econômica, em que o
capital se acumula por operações de investimento, se transmite por
herança e se reproduz de acordo com a habilidade do seu detentor em
investir. [...] Além do econômico, que compreende a riqueza material,
o dinheiro, as ações, etc. (bens, patrimônios, trabalho), Bourdieu
considera: o capital cultural [...]; o capital social [...]; o capital
simbólico [...]. (THIRY-CHERQUES, 2006, p. 39).

Para Bourdieu o capital cultural corresponde ao conjunto de qualificações
intelectuais produzidas e transmitidas pela instituição familiar e escolar, sendo assim é
designado como capital cultural, o conhecimento, as habilidades, a posse de bens
culturais, os títulos acadêmicos, entre outros; o capital social corresponde aos
relacionamentos sociais, influências no campo em que está inserido, conjunto de
acessos sociais e rede de contatos; o capital simbólico é onde insere-se o prestigio, a
honra, um conjunto de reconhecimentos sociais, visto que o capital simbólico é a
síntese dos capitais econômico, social e cultural. As formas de capital são conversíveis
umas nas outras, segundo Bourdieu (1983b).
Dentro do campo político então, Jader exerceu dois mandatos como deputado
federal, até que em 1982 foi eleito governador do Estado do Pará. Depois de deixar o
governo é nomeado a Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário – em 1987 –
pelo presidente José Sarney. Já em 1988 assume o Ministério da Previdência e
Assistência Social. Sendo eleito pelo voto direito, em 1991 assume novamente o
Governo do Estado do Pará e em 1995 é eleito senador da República. Até o ano de 2011,
Jader Barbalho como agente do campo político teve notória influência no Brasil
exercendo cargos de deputado, governador e senador, entre outros sempre pelo Estado
do Pará. Sendo assim, a posição relativa na estrutura é determinada pelo volume e pela
quantidade do capital que o agente detém (Bourdieu, 2009a).
Sua influência política desde 1967 era sempre decisiva em qualquer das eleições
no Estado paraense, pois é o político com maior tempo de vida pública do Pará e que
acumulou maior quantidade de cargos, alcançando quase meio século dentro de seu
único partido, o PMDB. Segundo Bourdieu (1983b), a posição de um agente em um
campo determina a forma como se consome não só as coisas, mas também como se
consome o ensino, a política e as artes. Determinando igualmente, a forma como as
produzem-na e acumulam-na.
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A partir de 2000 viveu a fase mais conturbada de seu mandato de senador graças
aos intensos e acirrados debates travados contra o senador baiano Antônio Carlos
Magalhães que fez denúncias contra o então presidente do senado Jader Barbalho
sobre os casos de corrupção da Sudam. Nas apurações, a mulher de Jader, Márcia
Zahluth Centeno, aparece como suspeita de ter desviado verba liberada pela Sudam
para seu ranário. Jader passou a ser investigado no caso Sudam após sua renúncia ao
mandato de senador, em outubro de 2001. Ele sempre negou envolvimento no caso. Há
mais de 200 inquéritos sobre irregularidades na Sudam conduzidos pela Polícia Federal
no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso e no Tocantins. (Folha de S. Paulo online,
16/02/2002).
5. Considerações Preliminares
Podemos concluir que na Amazônia, através da Sudam o Estado cumpriu uma
função determinante como ordenador das relações sociais para favorecer a reprodução
do capitalismo, oferecendo apoio para o plano de “desenvolver” o País e integrá-lo ao
mercado mundial.
Na verdade, o papel do Estado é sempre o de garantir os interesses da classe
dominante. Os incentivos fiscais serviram nessa investida para estimular a formação de
capital fixo e social nas regiões da Amazônia. Por isso constatamos que a Amazônia e
seus recursos naturais tiveram grande importância na economia mundial.
Observamos também que Jader Barbalho teve um papel importante dentro
campo político na época a que se fala, sendo dotado de capital simbólico e tendo fortes
influência na política brasileira, mas, no entanto, tivera destacadamente seu nome
envolvido em vários dos casos de corrupção dentro da Sudam, divulgados com a
tentativa de reforma do Estado, nos governos Itamar Franco e FHC.
Sendo assim o Estado como detentor do poder estatal, e da dominação
registrada como violência simbólica, através da Sudam e do então Senador Jader
Barbalho cumpriu continuadamente sua função de reproduzir o capitalismo na
Amazônia.
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e Reflexões
sobre os poderes constituídos: análises sobre o Legislativo
e o Judiciário
9.5 A função intermediadora da política pela CLP e a eficácia da
participação popular na atividade legiferante
Luiz Damásio de Moura Mainart205
Resumo: Um estudo sobre a Comissão de Legislação Participativa que atua no interior
do Processo Legislativo, como uma forma de aproximação da sociedade de seus
representantes. É feita uma análise da eficiência no exercício de suas funções, com base
teórica em Habermas.
Palavras-chave: Participação popular. Democracia. Legitimidade. Procedimento.
Introdução
Em um Estado Democrático de Direito, presume-se que todo o poder emana do
povo e todos tem direito a serem ouvidos e a participarem de um diálogo para que seus
direitos, dogmas e estilo de vida sejam respeitados, valorizando-se a pluralidade
cultural de um país continental como é o caso do Brasil. Se as decisões e legislação
existentes não estiverem de acordo com o anseio popular ou mesmo excluam uma
minoria, corre-se o risco de um Estado Positivista e de que tais decisões e legislações
sejam inválidos com o modele constitucionalmente adotado de Estado Democrático de
Direito.
Na prática muitas vezes as minorias têm seus anseios ignorados por aqueles que
estão no poder ou não tem as suas necessidades básicas (moradia, educação, alimento,
dignidade, etc., todos previstos no art. 5º da Constituição Federal de 1988) respeitadas,
o que abre espaço para diversas discussões em todas áreas das Ciências Humanas,
Sociais e Sociais Aplicadas, sendo de especial importância para a Ciência Política no
que concerne ao Direito as relações Estado-Sociedade.
Em meio a todo esse cenário surge no Congresso Nacional a Comissão de
Legislação Participativa (CLP), com o propósito de aumentar a participação popular no
processo legislativo sendo inclusive descrita como “uma inovação de grande alcance,
pois permite a aproximação da população com seus representantes” (BRASIL, 2015, p.
13). As comissões são órgãos do Congresso Nacional compostos por deputados,
205
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podendo ser tanto permanentes quanto temporárias, previstas no art. 58 da
Constituição Federal206, a CLP é uma dessas comissões, tendo 18 membros titulares e
igual número de suplentes. Através dela qualquer organização civil, como ONGs ou
sindicatos pode enviar sugestões que vão desde propostas de leis complementares e
ordinárias, até sugestões no Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), conta inclusive com um Banco de Ideias onde qualquer cidadão brasileiro pode
apresentar sugestões individualmente.207
Uma proposta aparentemente fantástica para a participação popular, pois
teoricamente todos os grupos (principalmente os minoritários) destinatários de direito
podem levar suas pretensões diretamente ao Congresso Nacional e serem ouvidos,
tornando assim tal Comissão extremamente importante para a construção do
paradigma de Estado Democrático de Direito na prática em nosso país, pois possibilita
um diálogo direto, extremamente enriquecedor e necessário, da sociedade para com
seus representantes.
Neste trabalho será feita uma análise crítica da CLP, procurando verificar a efetividade
de sua atuação com relação à proposta que apresenta de ferramenta de participação
direta, levando em consideração os relatórios de atividade, o regulamento interno e
todo o material disponibilizado pelo Congresso, com a finalidade de determinar
quantas propostas foram enviadas, quantas foram aprovadas se tornaram projetos e
claro, quantos desses projetos se tornaram leis. Além de procurar analisar e discutir se
todas as pessoas têm igual possibilidade de acesso à tal ferramenta, apontando os
problemas e vantagens de tal Comissão.
Por ser um trabalho que analisa uma “instituição” que facilita a participação
direta da população na atividade legiferante do Estado, o marco teórico deste trabalho
é o autor Jürgen Habermas, que tem como principal preocupação em sua carreira
acadêmica a Democracia.
A democracia em Habermas
Em sua obra, Habermas defende a democracia conhecida como
Procedimentalista, que defende que as decisões legislativas do Estado somente são
decisões legitimas se os cidadãos se sentirem coautores da norma jurídica. Com isso há
uma necessidade que a sociedade participe ativamente no processo legislativo, para a
construção de um sistema normativo legitimo e socialmente aceitável.
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Para tal é necessário que os sujeitos de direito, saiam da condição de meros
espectadores das mudanças legislativas, em uma atitude passiva e comecem a
participar ativamente de tais decisões que afetam direta e indiretamente a vida deles
em todos os aspectos. Assim, podemos definir a democracia procedimental como
aquela onde os cidadãos “no exercício dos direitos fundamentais, podem fazer suas
reivindicações e exigências ao participarem nos meios deliberativos” (BONFIM, 2011).
Através do procedimento, Habermas defende a participação direta, que todos os
destinatários sejam beneficiários da norma e possam ter suas expectativas e ainda mais
importante, a sua dignidade, respeitadas.
Em tal teoria, só existe democracia se os destinatários do direito participam
ativamente, através das ferramentas existentes, da construção do direito e das normas
que o regem, sempre a partir de critérios legítimos do processo legislativo
constitucional. O autor valoriza a igualdade de oportunidades de acesso, o que é
evidenciado ao longo de sua carreira teórica, notadamente em sua obra já sugestiva, “A
inclusão do outro: estudos de teoria política”, onde é trabalhado a ideia de Estado,
Nação, são feitas discussões com John Rawls e tem certa influência dentro do tema
neste trabalho apresentado.
É claramente perceptível que Habermas é um excelente fundamento teórico
para a CLP exatamente por trabalhar a relação Estado-Sociedade direta, apoiando a
participação popular direta e mostrando que é necessário que haja uma dialética entre
ambas as instâncias, pública e privada para que não se caia em uma legislação que peca
no quesito legitimidade.
Ao tratar da autonomia das esferas e da soberania popular em sua obra “Direito
e Democracia”, Habermas realiza uma análise histórica das teorias que abordaram tal
área do Direito e da Democracia, passando por vários autores (entre eles Kant, Hobbes,
Savigny, Windscheid, Kelsen, etc.) e elabora a sua própria construção teórica dentro
dessa análise. Para tal construção, após uma análise de termos anteriores, ele começa
trabalhando as ideias de ‘Direito Subjetivo’, resumidamente “um poder jurídico,
conferido ao indivíduo através da ordem jurídica, cujo fim consiste em ser um meio
para a satisfação de interesses humanos” (ENNECCERUS, 1959 apud HABERMAS, 1992,
p.117-118), lembrando que os Direitos Subjetivos tem de ser respeitados por outrem,
podendo tal respeito ser exigido judicialmente, e de ‘Direito Objetivo’, resumidamente
pode-se definir como o Direito positivado, ou seja, o texto da lei, que confere ao
indivíduo o seu Direito Subjetivo.
Ele sugere que os Direitos Subjetivos inerentes à personalidade jurídica do
indivíduo devem defender seus interesses e possibilitarem a ele a participação politica
e consequentemente de elaboração do direito. Contudo, a participação do destinatário
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da norma geralmente se restringe a uma participação indireta de escolha de seus
representantes, que podem ou não defender seus interesses, correndo-se assim o risco
de eles não defenderem os interesses da totalidade e sim de uma maioria ou grupo
especifico.
Neste cenário, segundo o autor, é escondido apenas um problema: “não se
conseguiu esclarecer de onde o direito positivo obtém sua legitimidade” (HABERMAS,
1992, p. 122). Percebe-se então que outra grande preocupação de Habermas é o aspecto
da legitimidade, já que todo o poder emana do povo, como legitimar uma decisão
legislativa? Aparentemente tal legitimação se encontra no processo legislativo,
contudo, como o processo legislativo pode ser um processo legitimo? Claramente a
resposta é que o processo legislativo é constitucionalmente previsto, logo, por a
Constituição ser nossa lex mater ela legitima todo o processo.
Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito singular, então a
autonomia moral dos sujeitos singulares deve passar através da
autonomia política da vontade unida de todos, a fim de garantir
antecipadamente, por meio do direito natural, a autonomia privada de
cada um. Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito
superdimensionado de um povo ou de uma nação, então a autonomia
política deve ser entendida como a realização autoconsciente da
essência ética de uma comunidade contra; e a autonomia privada só é
protegida contra o poder subjugador da autonomia política através da
forma não-discriminadora de leis gerais. Ambas as concepções passam
ao largo da força de legitimação de uma formação discursiva da opinião
e da vontade, na qual são utilizadas forças ilocucionárias do uso da
linguagem orientada pelo entendimento, a fim de aproximar razão e
vontade – e para chegar a convicções nas quais todos os sujeitos
singulares podem concordar entre si sem coerção. (HABERMAS, 1992,
p. 137-138)

A lei precisa levar em conta os interesses da comunidade e da maioria, mas
também precisa levar em conta os interesses dos particulares e das minorias,
garantindo que todos possam se sentir inclusos e tenham o auxílio do ordenamento
para poderem exercer sua dignidade e pretensões que possam vir a ter em qualquer
aspecto de suas vidas. É necessário que o morador de uma periferia ou mesmo de
qualquer área bastante desfavorecida de recursos tenha a mesma dignidade e acesso ao
Direito e a construção do mesmo que o deputado federal, que mora em Brasília e
diariamente participa de discussões que vão afetar diretamente o citado morador com
quem não tem qualquer proximidade ou ciência das necessidades que em maioria
esmagadora dos casos não é consultada diretamente com o destinatário da regra.
Em sua obra ‘A inclusão do outro: estudos de teoria política’, Habermas procura
uma alternativa ao procedimentalismo Kantiano, mostrando clara aproximação com as
ideias de John Rawls, com quem o próprio autor dialoga durante toda a obra, citando-o
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diversas vezes. Como alternativa a tal procedimentalismo, Habermas utiliza-se da ideia
de Rawls de doutrinas abrangente que permitem aos cidadãos expressar seus juízos de
valor e chegarem a um “consenso abrangente” onde cada doutrina mostra sua visão de
racional e a defende.
Ainda na mesma obra, ele defende claramente a autonomia do indivíduo ao
afirmar que: “Seja filósofo ou não, uma pessoa racional seguirá seu senso de justiça
para desenvolver uma concepção vaga de justiça que, como a própria pessoa espera,
pode ser aceita por todas as pessoas racionais no papel de cidadão pretensamente livres
e iguais.” (HABERMAS, 1996, p. 105), o que se objetiva é uma sociedade que leve todos
em consideração e possa-se atingir uma sociedade com iguais possibilidades para que
se possa afirmar que todos são iguais, atingindo-se assim o princípio constitucional da
igualdade.
Apesar de claramente defender o indivíduo dentro da sociedade e a igualdade de
oportunidades a todos, isso não significa esquecer-se do conjunto, pois o próprio
Habermas (1996, p. 154) defende que a atividade democrática só pode ser exercida em
grupo e tem-se de levar em consideração esse mesmo grupo como um todo, pois afinal,
não há ninguém que saiba melhor das necessidades da totalidade do grupo do que o
próprio grupo, defendendo inclusive que a manifestação através de plebiscito é
totalmente válida e necessária.
A principal linha teórica das Constituições do período contemporâneo é o
‘Direito Racional’, que utiliza-se apenas de argumentos racionais para se fundamentar,
sem recorrer a religião ou qualquer conceito metafísico. Ao decorrer sobre a luta por
reconhecimento em sua obra, o autor problematiza se tal luta poderia ocorrer em um
cenário que se valoriza tanto o individualismo, enquanto ela geralmente se demonstra
como um movimento social coletivo em busca de reconhecimento de uma ‘identidade
coletiva’.
Talvez um grande problema seja que ao se legislar, deve-se discutir os
problemas da coletividade, como é o caso em um Estado Democrático de Direito e que
tal discussão simplesmente passe por cima de indivíduos ou vice-versa, já que a
sociedade é tão plural e é praticamente impossível levar em consideração todos os
anseios populares que possam existir na sociedade.
A partir de toda a leitura de Habermas efetuada neste trabalho e levando em
consideração as ideias de Rawls, é possível afirmar que o que se procura em um Estado
Democrático de Direito é que a legislação crie meios acessíveis e não menos
importante, de alta divulgação popular para que os indivíduos, grupos, instituições,
movimentos e todas as formas de manifestação social, cultural, enfim, todas as formas
de manifestação de vontade humana possam participar diretamente da atividade
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legiferante do Estado criando um ordenamento jurídico que seja razoável a todos e
possibilite (tanto em teoria quanto na prática) iguais oportunidades de ter uma vida
feliz, sem ignorar qualquer minoria, o que seria possível por leis gerais razoáveis, que
levem em consideração as necessidades reais das pessoas que se expressão como
sujeitos construtores e não somente destinatários da norma.
Uma possível crítica seria que tal teoria é anarquista, pois retira a necessidade
de um Estado, enquanto na verdade reforça tal teoria, apenas determinando ao Estado
o seu papel de representante da sociedade, que se expressa diretamente para esse
Estado, criando uma “sociedade justa”, aos moldes que tal sociedade cria, se adapta e
evolui, enquanto o Estado acompanha tal evolução.
Levando em consideração tal modelo de Estado Democrático de Direito, deve-se
analisar as ferramentas que o ordenamento jurídico brasileiro atual, neste trabalho
além da análise da Comissão de Legislação Participativa, é feita uma análise rápida do
Projeto de Lei de Iniciativa Popular para finalidades comparativas.
Formas de participação direta da sociedade na atividade legiferante
O Estado detém o monopólio do poder, se constituindo de uma relação interna entre
o direito e a política.208 Nas palavras do próprio Habermas “a fim de constituir-se como
comunidade de direito, tal coletividade precisa dispor de uma instancia central
autorizada a agir em nome do todo”209, nesse cenário é preciso um meio de
comunicação entre Estado e Sociedade, que seja eficiente e que possa levar os anseios e
necessidades da sociedade ao estado, garantindo a liberdade e a igualdade entre seus
membros. No Brasil, a CLP e o Projeto de Lei de Iniciativa Popular são alguns dos
meios disponíveis para que essa comunicação ocorra de forma direta e legitima. Com
isso, tais meios devem ser estudados para diagnosticar a necessidade de constante
melhoria e atinjam satisfatoriamente os fins para ao qual foram criados.
Segundo o Art. 14 da Constituição Federal: “A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – Iniciativa Popular”, em uma
análise hermenêutica, a Iniciativa Popular é permitida, logo as pessoas podem sim
exercer o poder diretamente, contudo, somente nos termos da lei, como afirmado no
caput do artigo.
O Projeto de Lei de Iniciativa Popular está previsto no Art. 61, §2º da
Constituição Federal, que prevê como requisito para que o projeto possa ser entregue
ao Congresso ele estar assinado por no mínimo “um por cento do eleitorado nacional,
208
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distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos e três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.”
O Plebiscito, o Referendo e o Projeto de Lei por Iniciativa Popular ainda são
regulado pela lei n. 9.709/98, sendo o Plebiscito (Art. 2º, §1º) “convocado com
anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar
ou denegar o que lhe tenha sido submetido”, o que o torna uma mera ferramenta para
se verificar a aprovação popular sobre determinados temas, sendo o último exemplo de
plebiscito os realizados no Pará em 2011, sobre a questão da separação do Pará em dois
outros Estado.210
O Referendo é realizado posteriormente a algum ato legislativo, onde cabe ao
povo o dever de ratificar ou rejeitar o ato (Lei 9.709/98, Art. 2º, §2º). O último exemplo
que houve na prática foi o referendo para aprovação do Estatuto do Desarmamento em
2005.
Por fim o Projeto de Lei de Iniciativa Popular é aquele onde a própria população
leva seus interesses diretamente ao Congresso Nacional, cumpridas as exigências já
citadas do Art. 61, §2º da Constituição Federal.
Análise sobre o Projeto de Lei de Iniciativa Popular
Quando comparado ao Referendo e ao Plebiscito, o Projeto de Lei de Iniciativa
Popular se mostra muito mais efetivo por todo o interesse na lei partir da sociedade
civil e não de seus representantes, e ele se mostra ainda mais efetivo ao se levar em
consideração que a tão falada “Lei da Ficha Limpa” se originou de tal instituto de
participação direta.
Além do mais essa é provavelmente a forma mais conhecida de participação
popular. Ela tem como principais vantagens a participação direta da população em
geral na atividade legiferante, sua alta repercussão na mídia e consequente divulgação
e devido ao projeto quando é enviado ser altamente conhecido pelo alto número de
assinaturas de apoio, o Congresso muito provavelmente aprovará o projeto devido à
repercussão e pressão popular.
Apesar disso, a desvantagem que tem e provavelmente inviabiliza a maior parte
das pretensões da sociedade é exatamente o grande número de assinaturas necessárias,
a necessidade da distribuição geográfica das assinaturas e consequentemente o
tamanho da mobilização e da organização para que o projeto possa ser submetido ao
Congresso Nacional para ainda passar por todas as demais etapas do processo
legislativo, com isso somente pretensões de uma maioria, que sejam organizadas por
210
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grupos de grande influência ou capacidade de atuação nacional conseguem chegar ao
congresso, excluindo-se assim as de indivíduos particulares e de pequenos grupo e
minorias que não tenham grande apoio popular na causa.
Em 2014, havia no Brasil 142.822.046 eleitores, segundo o TSE, em um Projeto de
Lei de Iniciativa Popular hipotético seriam necessárias 1.428.221 assinaturas no mínimo
em tal projeto, levando em consideração a distribuição geográfica, com cinco Estados
aleatórios da Federação: MG, RN, RJ, SP e SC, seriam necessárias 45.747 assinaturas em
Minas, 6.983 no Rio Grande do Norte, 36.424 no Rio de Janeiro, 95.996 em São Paulo e
14.578 em Santa Catarina e ainda faltariam meras 1.282.447 assinaturas que deveriam
ser recolhidas nesses 5 Estados ou mesmo em outros, mas respeitando a porcentagem
de 0,3% do eleitorado de cada Estado.211
São números muito altos que necessitariam de uma comoção social deveras
impactante, o que já acabaria com a maioria dos projetos que poderiam surgir por tal
meio devido a não conseguirem comover tantas pessoas assim ou mesmo divulgar para
tantas pessoas assim sua causa.
Outro dado desanimador é que em 25 anos de existência de tal meio no
ordenamento jurídico brasileiro (1988 – 2013), apenas 4 projetos se tornaram leis: Lei nº
8.930/94, Lei nº 9.840/89, Lei nº 11.124/2005 e Lei Complementar nº 135/2010, 212 o que
evidencia a dificuldade para que os projetos cumpram os requisitos constitucionais
para que sejam recebidos pelo Congresso.
Contudo, tais desvantagens não retiram o alto valor que tal meio de participação
popular direta tem para a democracia, por proporcionar à sociedade em geral elevar
suas pretensões de maior repercussão ao Congresso Nacional, apesar de ser um meio
que exige trabalho, se bem utilizado pode trazer inovações reais para o ordenamento
legislativo brasileiro que terá influência real na sociedade, sendo de grande
importância para o tão sonhado Estado Democrático de Direito.
A Comissão de Legislação Participativa na esfera legiferante brasileira
Datada de 2001, a Comissão de Legislação Participativa (CLP) é uma das
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados Federal, cuja finalidade é receber
propostas de qualquer organização civil (exceto de partidos políticos e órgãos de
administração direta ou indireta) para leva-las ao Congresso Nacional, servindo de
ferramenta intermediária entre a sociedade civil e seus representantes, podendo ser
211

Dados estatísticos disponíveis em: Estatísticas Eleitorais 2014 http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014-eleitorado - acesso em 05/09/2015.
Cálculos próprios.
212
Leis de “origem” de iniciativa popular - http://www.oab-sc.org.br/artigos/leis-origem-iniciativapopular/753 - acesso em 05/09/2015.
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por isso considerada como um meio de participação política direta devido à
possibilidade dos cidadãos reunidos em organizações mesmo que pequenas poderem
realizar sugestões legislativas diretamente.
A principal função para a qual a Comissão foi criada foi para aproximar a
sociedade do Estado, na forma dos Deputados e Senadores, para que esse mesmo
Estado passe a conhecer melhor as necessidades da população nacional e leve isso em
consideração no exercício de suas atividades representativas, aumentando a
democracia e justiça com decisões que vão impactar diretamente aos interessados de
forma positiva, podendo inclusive ser uma forma de aumentar a satisfação da
população em geral para com seus representantes.
Internamente a CLP é extremamente procedimental, vencidas as burocracias
para a submissão de um projeto (tratado como sugestão), esse projeto é levado ao
conhecimento do presidente da Comissão, que delega um relator que deve elaborar um
parecer sobre a sugestão que será discutida e votada. “Se aprovada, a Sugestão passará
a tramitar como proposição legislativa da Comissão de Legislação Participativa, com
indicação da entidade que a propôs” (BRASIL, 2015, p. 19) e a entidade sempre será
informada dos resultados.
Dados sobre a Comissão
Todos os dados aqui utilizados foram disponibilizados através do site da
Comissão, sendo abertos ao público, alguns informados por e-mail, utilizando também
de dados disponíveis em pesquisa já realizada disponível na Biblioteca Digital no Portal
da Câmara dos Deputados e nos relatórios de atividade da Comissão, levando em
consideração os anos de 2001 a 2013 (relatórios mais recentes não estão disponíveis
para consulta).
Serão analisados como já informado os dados da quantidade de projetos
enviados, quantos foram aprovados e quantos se tornaram legislação, além de uma
discussão de o que esses dados representam.

Tabela 1 – Sugestões recebidas
Ano
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Adaptação da tabela do relatório de 2013.

47

37

61

960

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

457

FIGURA 1 – Gráfico de Sugestões Recebidas
Percebe-se que há certa irregularidade na quantidade de sugestões apresentadas
por ano, variando entre 35 e 133 sugestões, o tipo que mais se recebe são sugestões
“normais”, que incluem projetos de lei, requerimentos de audiência pública, entre
outros. No geral em 12 anos foram recebidas uma média de 80 sugestões por ano.
A quantidade é bastante expressiva quando comparada aos dados do Projeto de
Lei de Iniciativa Popular, muito provavelmente pela facilidade maior de acesso a tal
Comissão, contudo para um país de tamanho continental como é o caso do Brasil é
preocupante apenas essa pequena participação popular direta.
TABELA 2 - Sugestões Apreciadas
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FIGURA 2 – Gráfico de Sugestões Apreciadas

O que se percebe logo ao olhar esses dados é que o número de sugestões
apreciadas no geral é menor que o número de sugestões recebidas, são 81 sugestões que
não foram apreciadas no período, somente em 2001, foram recebidas 35 e analisadas
apenas 15.
A porcentagem de aprovação é de 48,12%, o que é um pouco baixa.
Sugestões que se tornaram lei
De acordo com a Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CEDI
através de contato por e-mail, realizado pelo e-mail informa.cedi@camara.leg.br, duas
sugestões se tornaram norma jurídica, sendo elas:
 PL 5828/01 (http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=41619), derivada de
sugestão apresentada pela Associação de Juízes Federais do Brasil, resultante na Lei
Ordinária nº 11.419/2006;
 PL
2057/2007
(http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=36820
2) também derivada de sugestão apresentada pela Associação de Juízes Federais do
Brasil, resultante na Lei Ordinária nº 12.679/2012.
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Ao que tudo indica somente essas foram as leis resultantes das atividades da
Comissão de Legislação Participativa até 15 de maio de 2015, o que é preocupante no
que diz respeito a influência da Comissão nos meios legiferantes, pois não aparenta
exercer influência nas decisões do Congresso Nacional.
Conclusão
Após a análise dos dados, percebe-se que a proposta da Comissão é muito boa e
extremamente necessária para um Estado Democrático de Direito, garantindo a
participação direta da população no Estado como já foi aqui exposto, contudo na
prática sua função não vem se mostrando de relevância dentro do cenário legislativo.
Tal afirmação pode ser baseada devido a apenas 2 sugestões se tornarem em um
universo de 960 sugestões apresentadas, sendo 879 delas apreciadas e 487 aprovadas.
Isso representa uma porcentagem de 0,20% do total de sugestões apresentadas, 0,41%
das sugestões apresentadas.
Tais dados demonstram que as decisões da Comissão de Legislação Participativa
são praticamente irrelevantes no cenário da Câmara dos Deputados Federal, portanto
ela tem sua função intermediadora entre a sociedade e seus representantes
comprometida, pois a sociedade é escutada, mas não ouvida, ou seja, seus interesses
diretos apresentados através de tal ferramenta não se mostram importantes o
suficiente para aquilo que seus representantes querem construir como Direito.
Corre-se o risco de uma democracia atrofiada, pois a voz de grupos menos
visíveis não é ouvida, como defende Habermas e como a própria Comissão surgiu para
abrir as portas do Congresso.
Sua função apresentada é excelente e ela pode ser de grande valia para a
democracia por ser uma ferramenta muito mais acessível que o Projeto de Lei de
Iniciativa Popular, tendo inclusive seu Banco de Ideias onde qualquer cidadão
individualmente pode sugerir uma proposta. Se tal Comissão exercer bem suas funções
e atribuições e ganhar maior influência dentro da Câmara dos Deputados, uma grande
vitória a favor da democracia é conseguida.
Quando comparada faticamente ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular, apesar
da maior facilidade de acesso, percebe-se que sua eficiência é extremamente menor,
pois além de não demonstrar nenhuma proposta que teve grande repercussão como é o
caso da Lei da Ficha Limpa, tem menos projetos que se tornaram leis, apesar de o
número de projetos submetidos ser literalmente centenas de vezes maior.
Não há a necessidade de uma ferramenta que não seja utilizada. A CLP é
realmente um grande avanço para a democracia no Brasil por aproximar a sociedade de
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seus representantes, mas esse avanço também precisa se mostrar utilizável em um
contexto prático.
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9- Sessão Contribuições para a teoria crítica e Reflexões
sobre os poderes constituídos: análises sobre o Legislativo
e o Judiciário
9.6 A Atuação do Judiciário no que diz Respeito aos Direitos Sociais /
Fundamentais: Obstáculos e Desafios
Charles Eleotério Gama213
Resumo: No presente artigo pretendo abordar de forma breve algumas questões
fundamentais do debate entre o Poder Judiciário e os Direitos Sociais/Fundamentais.
Analisaremos as obrigações do Estado; nas Políticas Públicas, entraremos na questão
da Reserva do Possível, do mínimo existencial e por fim introduzirei a discussão dos
desafios existentes no âmbito do judiciário: desde os obstáculos do acesso a justiça até
as características de aqueles que acessam os tribunais para satisfazer seus direitos.
Palavras-chave: Direitos Sociais/Fundamentais. Políticas Públicas. Poder Judiciário.
Estado.
1 - Introdução
No preâmbulo da Constituição Federal de 88, encontramos referência expressa
no sentido de que a garantia dos direitos individuais e sociais, da igualdade e da justiça
constitui objetivo permanente de nosso Estado. Tais direitos através de Políticas
Públicas visam garantir aos indivíduos o exercício e o usufruto em condições de
igualdade para que tenham uma vida digna, por meio de proteção dada pelo Estado
Democrático de Direito.
Sabemos que os direitos sociais estão intimamente ligados à dignidade da
pessoa humana, pois como previsto no artigo 6º da constituição, é patente que direitos
como à saúde, à assistência social, à moradia, à educação, à previdência social têm por
objetivo conferir aos cidadãos uma existência digna. Sendo assim, temos que a relação
entre Mínimo Existencial e efetividade dos Direitos Sociais se dá com o dever do
Estado de garantir a dignidade humana a todos os cidadãos garantindo os direitos
sociais mínimos incondicionalmente. Essa noção de mínimo existencial e dignidade da
pessoa humana se relacionam diretamente ao tema da efetividade dos direitos sociais,
na medida em que são utilizados pela doutrina como parâmetro para verificar o padrão
mínimo desses direitos a ser reconhecido pelo Estado.
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Os direitos sociais/fundamentais visam garantir aos indivíduos o exercício e o
usufruto em condições de igualdade para que tenham uma vida digna, por meio de
proteção dada pelo Estado Democrático de Direito. Percebemos na integra, que o
Estado não cumpre seu papel, sendo assim, o poder judiciário vem com uma discussão
a mais nessa luta política sendo parte fundamental no reconhecimento e efetividade
desses direitos.
Hoje, os direitos sociais/fundamentais correspondem aos direitos da tradição
liberal clássica estendidos dos novos direitos, econômicos, sociais e culturais. São
fundamentais por terem uma relação direta com a Constituição. São direitos
fundamentais por estarem constitucionalmente consagrados dentre os direitos dos
membros da comunidade política frente ao Estado. São direitos que se contrapõe entre
a pessoa, o indivíduo e o grupo de um lado e o Estado do outro. Esses direitos
fundamentais só existem quando há distinção entre a pessoa seja ela individual ou
institucionalmente, e o Estado. Para que existam estes direitos necessita-se que ocorra
uma margem de autonomia tanto da pessoa quanto da sociedade civil perante o
Estado. Não há direitos fundamentais seja em regimes absolutista ou totalitário, onde a
pessoa humana não é o ponto principal de atenção da entidade estatal. Se não há
autonomia nem da pessoa e nem da sociedade civil diante do Estado, ou se a liberdade
for confundida com a autoridade, não existirão direitos fundamentais.
Atualmente temos que o controle judicial das políticas públicas tem como
finalidade a efetiva concretização das políticas e dos serviços públicos prestados com o
objetivo de atender aos direitos fundamentais. Krell (2002), afirma que os Direitos
Fundamentais Sociais não são direitos contra o Estado, mas sim direitos através do
Estado, exigindo do poder público certas prestações materiais. A partir dessa
afirmação, devemos ter em mente que as políticas públicas são frutos do Estado
constitucional, onde a Constituição da República Federativa de 1988 apresenta traços
marcantes como a previsão de direitos e garantias do mesmo.
A crise do poder judiciário no Brasil pode ser entendida por fatores que podem
ser observados na imagem veiculada pela imprensa e pela opinião pública de um poder
lento e incompetente no que diz respeito à prestação de um serviço público essencial.
O poder executivo engrossa a fala daqueles que criticam a atuação do Judiciário ao
considera-lo uma instituição com pequena eficiência gerencial no que diz respeito ao
equilíbrio das finanças públicas devido aos grandes gastos com obras, os altos gastos
com folha de pagamento comprometendo o ajuste fiscal e a política econômica do país
que visa à estabilidade monetária e a reforma do Estado.
São várias as inquietudes que se abrem nesta área interdisciplinar e em forte
desenvolvimento. Buscaremos no decorrer do artigo responder algumas inquietudes
como: O que são os direitos sociais?. Os direitos sociais são de todos ou são
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individuais?. A participação do poder judiciário no processo de efetivação de políticas
públicas é apropriada?. E pra finalizar traremos a seguinte questão: É o judiciário um
defensor da constituição e dos direitos sociais ou se tornou em um agente de
implementação de políticas publicas?. De forma breve, pretendo abordar essas
principais questões fundamentais deste debate conflituoso e atual.
2 - Compreendendo as obrigações do Estado: eficácia e efetividade dos direitos
fundamentais sociais
Os direitos sociais são frequentemente associados a direitos que dependem de
prestações dos poderes públicos para que possam ser usufruídos por seu titular. Dentre
os assuntos mais debatidos na doutrina e jurisprudência constitucional brasileira nos
dias atuais se encontra a problemática da eficácia e efetividade dos direitos
fundamentais sociais, onde a efetividade do mesmo pode ser entendida como a
concretização de efeitos jurídicos no mundo dos fatos, ou seja, constitui a
materialização do Direito.
Krell (2002), afirma que a eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais a
prestações materiais depende naturalmente dos recursos públicos disponíveis onde
normalmente há uma delegação constitucional para o legislador concretizar o
conteúdo desses direitos. O autor também afirma que a essência de qualquer política
pública é distinguir e diferenciar com o intuito de realizar a distribuição dos recursos
disponíveis na sociedade. Essas políticas expressam escolhas realizadas pelos vários
centros de decisão estatal e são limitadas pelas normas programáticas constitucionais.
Onde o processo político (Legislativo, Executivo) falha ou se omite na implementação
de políticas públicas e dos objetivos sociais nelas implicados, cabe ao Poder Judiciário
tomar uma atitude ativa na realização desses fins sociais através da correição da
prestação dos serviços sociais básicos.
Existe uma discussão em relação a obrigações da prestação de serviço do Estado,
onde se apresenta a ideia de concepção de prestação de serviços Positivas e obrigações
negativas. Os direitos de liberdade são obrigações negativas do Estado. O Estado tem
uma obrigação de manutenção de ordem pública, de dar segurança à sociedade. Esta é
uma obrigação positiva do poder público. Quando o Estado afirma que garante direitos
de liberdade, o mesmo deve garantir condições de segurança para que a liberdade seja
exercida. Em alguns dos direitos de liberdade, o Estado tem obrigações especificas de
caráter positivo. Tendo a liberdade de religião como exemplo. Não basta o Estado
respeitar a liberdade de culto. Ou seja, Uma obrigação de não interferir e não violar. O
mesmo deve ainda assegurar àqueles que pretendem utilizar-se de tal direito. Já quanto
à liberdade de manifestação, o Estado não deve apenas assegurar a possibilidade dela
ser exercida juridicamente, mas também garantir positivamente a manifestação,
impedindo fatos que não permitam a livre manifestação.
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Sendo assim, temos que as Políticas Públicas representam os instrumentos de
ação dos governos, sendo o Estado Social o fundamento mediato à fonte de justificação
das políticas públicas, marcado pela obrigação de efetivação dos direitos fundamentais
positivos, ou seja, aqueles que exigem uma prestação positiva do Poder Público. Tendo
em vista o mau funcionamento desses serviços essenciais para o bem estar da
população, políticas públicas protetivas de determinadas categorias sociais devem ser
adotadas. Sabemos que as políticas públicas demandam principalmente o
gerenciamento pelo Estado, podendo sua implementação ser realizada em parcerias
com a sociedade civil. Portanto, as políticas públicas podem ser entendidas como o
conjunto de planos e programas de ação governamentais voltados à intervenção no
domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem
fomentadas pelo Estado, sobretudo na concretização dos objetivos e direitos
fundamentais/sociais inseridos na Constituição.
Os direitos econômicos, sociais e culturais podem ser caracterizados como um
conjunto de obrigações positivas e negativas do Estado. Esses direitos são, em
contrapartida, direitos positivos, ou seja, exigem do Estado posições ativas de agir, de
prestar serviços. Esta contraposição, entre obrigações positivas e obrigações negativas
podem ser aceitas. Se os direitos de liberdade nem sempre são, exclusivamente,
obrigações negativos, também os direitos sociais não são sempre, exclusivamente,
obrigações positivos. Os direitos econômicos, sociais e culturais se caracterizam
justamente por envolver um amplo espectro de obrigações estatais sendo elas positivas
e negativas simultaneamente em diferentes graus.
Victor Abramovich (2005), clareado as diferença típicas no que diz respeito à obrigação
de serviços positivos e negativos do Estado afirma que:
...as obrigações negativas se esgotariam em um “não fazer” por parte do
Estado: não deter arbitrariamente as pessoas, não aplicar penas sem
julgamento prévio, não restringir a liberdade de expressão, não violar a
correspondência nem os papeis privados, não interferir na propriedade
privada etc. A estrutura dos direitos econômicos, sociais e culturais se
caracterizaria, ao contrário, por obrigar o Estado a fazer, ou seja, a
prestar atendimento positivo: fornecer serviços de saúde, assegurar a
educação, preservar o patrimônio cultural e artístico da comunidade.
(ABRAMOVICH, 2005. P.192).

Dentre as discussões mais importantes, temos que a dimensão subjetiva dos
direitos sociais está relacionada à possibilidade do titular do direito exigir
judicialmente o cumprimento da obrigação pelo poder público. Tendo assim, a
discussão sobre o reconhecimento dos direitos sociais como direitos subjetivos. O
judiciário quando provocado, pode e deve garantir o cumprimento dos direitos
fundamentais sociais, sem que isso possa configurar afronta ao princípio da separação
de poderes ou trazer desequilíbrio ao orçamento do Estado.
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Para tornar o assunto mais claro, analisaremos os principais aspectos referentes
a clausula da Reserva do Possível, onde poderemos estudar sua relação com o mínimo
existencial. As principais implicações desse tema ocorrem quando está em confronto
mínimo existencial e a reserva do possível.
3 - Os sentidos da reserva do possível, e sua relação com o mínimo existencial.
Um dos maiores desafios enfrentados por toda a sociedade nos dias atuais seria
a problemática na eficácia dos direitos sociais fundamentais /sociais. Para que o Estado
possa realizar a efetivação de tais direitos, é necessário a existência de recursos
financeiros disponíveis por parte do Poder público e de instrumentos jurídicos capazes
de satisfazê-los. O Mínimo Existencial que cada indivíduo possuí não permite que o
Estado se torne um objeto de intervenção, mas sim um instrumento de prestações
positivas destes direitos.
Considerada como integrante dos direitos fundamentais/sociais, a reserva do
possível constitui uma espécie de limite jurídico e fático desses direitos. É certo que as
limitações vinculadas à reserva do possível não são, em si mesmas uma trapaça. O que
tem sido falaciosa é a forma pela qual a reserva do possível tem sido utilizada entre nós
como argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão
estatal na efetivação dos direitos fundamentais/sociais, especialmente de caráter social.
A Reserva do Possível de forma Jurídica identifica-se com a existência de
embasamento legal para que o Estado incorra nos gastos necessários à satisfação do
direito social reclamado. O conceito de Reserva do Possível não pode se constituir
como um escudo que venha a proteger o Estado de sua inatividade e insuficiência dos
serviços públicos, de maneira que esse venha agir de forma negligente com os direitos
assegurados pela constituição.
Krell (2002) aponta que a recepção desta teoria no Brasil como o “fruto de um
Direito Constitucional Comparado equivocado”. Na sua opinião, em países pobres
como o Brasil, em que muitas necessidades humanas básicas não são minimamente
atendidas, não seria possível empregara ideia de reserva do possível, criada no 1º
mundo, sob pena de completo esvaziamento dos direitos sociais.
Daniel Sarmento (2010) vê esse argumento como contraditório, uma vez que a
maior carência econômica, presentes em países de Terceiro Mundo, torna ainda mais
evidente à impossibilidade da realização ótima e concomitante de todos os direitos
sociais. Por isso o índice de pobreza não afasta a incidência da reserva do possível, mas
antes acentua sua importância.
Torres (2009) afirma que, a reserva do possível foi criada com o objetivo da
promoção razoável dos direitos sociais, afim de que se realizasse a justiça social através
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da concretização da igualdade. No Brasil, a ideia ganhou conteúdo de contornos novos.
Scaff, (2004), utiliza-se do argumento de que as necessidades humanas são infinitas e
os recursos financeiros para atende-las são escassos. Sendo assim, não podemos
confundir prioridade com necessidade, os recursos financeiros devem ser empregados
para atender o que é prioritário, podendo, caso haja sobra, atender o que é supérfluo.
Esta é a verdadeira razão de ser da reserva do possível.
Segundo Torres,
A Reserva do Possível foi criada com o objetivo da promoção razoável
dos direitos sociais, a fim de que se realizasse a justiça social através da
concretização da igualdade. (TORRES, 2009, p.106)

No Brasil tem sido comum utilizar um discurso baseado na reserva do possível
para justificar a deficiência e ausência das concretizações de direitos sociais. Krell,
(1999) afirma que esse tipo de vinculação só pode gerar dois tipos de conclusão: ou o
Estado não possui dinheiro em seus cofres ou esse dinheiro existe, porém é mau
empregado, de modo que aquilo que é básico e deveria ser concretizado não o está
sendo. Logo, temos que o papel do governo é gerir e aplicar corretamente todo o
dinheiro arrecadado a título de financiamento de aparato estatal e, principalmente, dos
direitos. Assim, se a reserva do possível for utilizada apenas com o propósito de
justificar os erros de gestão social do poder público, então é um postulado flagrante
contrário aos direitos da pessoa humana.
Ingo Sarlet (2008) discorda do posicionamento que enquadra a reserva do
possível como elemento integrante dos direitos fundamentais. O autor entende que se
trata de espécie de limite jurídico e fático dos direitos fundamentais, mas que, em
alguns casos, pode ainda representar uma garantia dos direitos fundamentais.
Para que seja evitado um possível retrocesso social a partir de tais fatos, não
devemos encarar a reserva do possível como uma forma de justificação do
comportamento omissivo do Estado em relação aos seus deveres sociais e ao mínimo
existencial. Devemos lembrar que os direitos sociais devem ao menos ter uma garantia
mínima, sendo materializado em um grau básico que é prioritário a todo e qualquer ser
humano. Utilizar o principio da reserva do possível às necessidades prioritárias seria
possibilitar que o individuo não atinja o mínimo existencial e se tratando da dignidade
da pessoa humana e da justiça isso é inadmissível. A reserva do possível tem sido
utilizada no Brasil a fim de justificar a limitação de recursos para fornecer à
coletividade, devemos ter muita atenção de que as exigências mínimas de todos os
indivíduos devem ser atendidas pelo Estado por meio de políticas publicas sem que se
possa justificar a falta de atividade estatal por meio da reserva do possível.
4 – Desafios existentes no âmbito do judiciário: obstáculos e efetivação
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Sabemos que o Poder Judiciário não tem como tarefa elaborar políticas públicas,
mas sim confrontar as políticas assumidas com os padrões jurídicos aplicáveis e caso
haja divergências, reenviar a questão aos poderes apropriados para que eles ajustem
sua atividade. Devem-se tomar precauções no momento que o Judiciário exige do
Poder Executivo, a disponibilidade de recursos para atender os interesses da
coletividade (necessidades públicas individuais e coletivas), pois, se o Poder Judiciário
determinar ações para o cumprimento do Estado, que coloca em risco o equilíbrio
orçamentário, em detrimento da garantia do atendimento de outros direitos de igual
valor, poderá comprometer outros Programas e Projetos, igualmente prioritários.
Victor Abramovich (2005), ao analisar o papel da administração judiciária e a
articulação de estratégias legais e de incidência política, caracteriza algumas situações
típicas em que o poder Judiciário assumiu a tarefa de verificar o cumprimento de
padrões jurídicos no projeto e na execução de políticas públicas.
Uma das situações analisadas por Abramovich (2005) seria as intervenções
judiciais que tendem a dar conteúdo jurídico a medidas de política pública assumida
pelo Estado sem valor a própria política pública – transformando medidas formuladas
pelo Estado dentro de um marco de arbitrariedade em obrigações jurídicas e, portanto,
sujeitas a sanções em caso de descumprimento. Em sua análise, o tribunal aceita a
medida desenhada pelos outros poderes do Estado, mas transforma seu caráter, de
mera decisão arbitrária em obrigação constituída. Assim, o poder Judiciário se torna
garantidor da execução da medida.
Não só em casos como esse, mas em muitos outros, a medida formulada pelo
estado coincide com a reivindicada pelos demandantes, só que as concessões passam a
assumir caráter obrigatório, e sua execução não fica sujeita apenas à vontade do órgão
que a formulou. Muitas vezes, a intervenção Judicial pode ser necessária apenas para
efetivar um acordo obtido como fruto de uma negociação com o Estado. Mesmo que
nesses casos se trate de executar decisões assumidas pelo estado, as características dos
direitos sociais em questão determinam as margens da atuação da justiça e a
interpretação do próprio alcance das obrigações que derivam desses acordos.
Embora não realize diretamente o planejamento ou a execução de políticas
públicas, o Poder Judiciário é dentro desse cenário institucional um dos principais
fatores, pois tem concedido tutela jurisdicional a direitos consagrados fundamentais
como saúde, educação etc. Sendo assim, certas questões de cunho político e social,
geralmente decididas pelo Poder Executivo e Legislativo ganham destaque na arena
judicial. Mesmo com essa participação na questão da execução dos direitos
fundamentais, não cabe ao Judiciário instituir leis sendo que tal desempenho compete
ao Poder Legislativo. Logo, uma vez que não seja garantida ao cidadão a efetivação dos
direitos básicos para que o mesmo possa viver sob circunstancia digna, o Poder
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Judiciário tem o dever de apreciar as questões levadas a ele mediante a imposição da
guarda Constitucional.
Não se pode criticar as decisões do Judiciário quando declarado no sentido de
dar efetividade à alguma proteção contestada seja pelo poder Legislativo ou Executivo.
Uma vez que os direitos fundamentais passam a serem condições pressupostas de
regime democrático, essas medidas tomadas pelo poder Judiciário visam, além da
proteção do individuo, a garantia de aspectos que irão possibilitar o exercício regular
da própria democracia.
De acordo com Daniel Sarmento (2010), o Brasil é hoje um dos países com o
judiciário mais ativista na proteção de tais direitos. Em todo o País, as decisões
judiciais onde determinam a entrega de prestações materiais aos jurisdicionados
relacionadas a direitos sociais constitucionalmente positivados tornam-se cada vez
mais frequentes. Podemos dizer após toda essa análise que o poder judiciário brasileiro
leva a sério os direitos sociais, tratando-os como autênticos direitos fundamentais, e a
vida judicial parece ter sido definitivamente incorporada ao arsenal dos instrumentos à
disposição dos cidadãos para a luta em prol da inclusão social e da garantia da vida
digna. Sarmento ainda afirma que, o acesso à justiça no Brasil está longe de ser
igualitário, ou seja, os segmentos mais excluídos da população dificilmente recorrem
ao Judiciário para proteger seus direitos.
Ainda segundo Sarmento (2010), o acesso à justiça no Brasil está longe de ser
igualitário, ou seja, os segmentos mais excluídos da população dificilmente recorrem
ao Judiciário para proteger seus direitos. Sendo assim, temos um paradoxo onde o
ativismo judicial em matéria de direitos sociais – que deveriam ser voltados para a
promoção da igualdade material – pode contribuir para a concentração da riqueza,
com a canalização de recursos públicos escassos para os setores da população mais
bem aquinhoados. Estes debates no contexto atual brasileiro tornam-se cada vez mais
candentes sobretudo na área da saúde pública. Sarmento afirma que mesmo com todo
questionamento sobre a atuação do Judiciário no que diz respeito à efetivação do
direitos fundamentais, não se deve conduzir à rejeição dos direitos sociais. Este seria
segundo ele um retrocesso no Direito Constitucional Brasileiro, que, em boa hora,
passou a reconhecer a força normativa dos direitos prestacionais.
Devem-se tomar precauções no momento que o Judiciário exige do Poder
Executivo, a disponibilidade de recursos para atender os interesses da coletividade
(necessidades públicas individuais e coletivas), pois, se o Poder Judiciário determinar
ações para o cumprimento do Estado, que coloca em risco o equilíbrio orçamentário,
em detrimento da garantia do atendimento de outros direitos de igual valor, poderá
comprometer outros Programas e Projetos, igualmente prioritários.
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Sendo assim, no atual sistema jurisdicional brasileiro é permitido ao Judiciário
interferir na atuação do poder político mediante análise das políticas públicas e a
implementação, quando necessário, de sua execução. O cidadão não pode ficar a
espera da boa vontade do poder Executivo e Legislativo uma vez que estes estão inertes
em suas funções, restando então ao judiciário suprir essa inércia atuando como uma
forma de reparação dos direitos violados.Com isso, não se pode falar em afronta à
democracia uma vez que o Poder Judiciário, através de suas decisões, implementar
direitos e garantias fundamentais. O Direito estaria ampliando o espaço público e não
substituindo a Política.
Os três poderes constituídos deverão exercer seu papel para implementar os
direitos fundamentais, considerando que o orçamento de cada ente da Federação, deve
incluir as políticas públicas, conforme previsões legais que as autorizem. O Estado deve
manter sob seus cuidados e não perder de vista os objetivos fundamentais traçados no
artigo 3ª da constituição federal que Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil. E para assegurar vida digna a todos, o mesmo deve elaborar um
planejamento adequado, com um orçamento que lhe permita a viabilização dos
direitos sociais, assegurando existência digna a todos. Como já dito acima, o Estado
não deve alegar escassez de recursos, a fim de justificar sua omissão caso os limites
constitucionais não tiverem sido observados. Sendo assim, a reserva do possível não
pode ser alegada para justificar o comportamento omissivo do Gestor Público.
O Estado deve rever e aplicar adequadamente os recursos arrecadados para
atender as necessidades coletivas, os direitos mínimos garantidos pela constituição e as
políticas públicas necessárias para sua implementação necessita de recursos para serem
concretizadas. O orçamento é o instrumento principal para a realização de políticas
publicas, onde o controle judicial dessas políticas que viabilizam os direitos sociais que
necessitam efetivar determinadas prestações passa necessariamente, pelo controle da
disponibilidade de recursos e da execução orçamentária.
5– Considerações Finais
Tendo em vista os argumentos contrários e favoráveis a interferência Judicial no
que diz respeito à efetivação dos direitos sociais, podemos concluir que não é possível
defender uma total ausência de atuação do Poder Judiciário, mas também não é
razoável uma exorbitante interferência por parte do Judiciário, podendo se obter mais
prejuízo que vantagens dessa conduta. Podemos pensar como o Judiciário pode atuar
no âmbito das políticas públicas tendo um limite onde ambas as partes não saiam
prejudicadas. Uma possível solução da atuação do Judiciário seria sua intervenção nas
políticas públicas através do orçamento. Uma vez analisado, o Judiciário teria
condições mais precisas sobre a disponibilidade de recursos, o que afastaria os
argumentos da reserva do possível e da ofensa à igualdade.
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Para que os direitos instituídos na constituição Federal de 1988 sejam
cumpridos, é preciso que o Estado passe a intervir no meio social criando a partir de
um sistema próprio de princípios e regras, prestações materiais aptas a satisfazer as
necessidades básicas da sociedade. Essas prestações são fornecidas pelos serviços
públicos e pelas políticas públicas, que, por sua vez, exigem do Estado o dispêndio de
verbas e amplo planejamento. Porem como vimos acima, nem sempre o Estado tem a
capacidade de fornecer esse serviço, alegando e ferindo os direitos fundamentais dos
cidadãos com o principio da reserva do possível. Temos que o Poder Judiciário é capaz
de fazer o controle de políticas públicas, uma vez que tanto os atos políticos quando os
atos administrativos podem sofrer controle judicial perante as premissas
constitucionais. Sendo assim, o Judiciário passa a um agente ativo na sociedade.
Por meio deste artigo, começamos a criar disparadores de ideias quanto aos
desafios encontrados na relação direitos sociais, políticas públicas e o judiciário. Notase que existem conflitos a serem debatidos e que claramente não tem sua causa
explícita em si mesma. Contudo, busco nesse artigo abrir, cada vez mais debate sendo
um disparador de ideias no que diz respeito à busca pelo entendimento da ação do
Poder Judiciário, as políticas públicas e os direitos fundamentais/sociais.
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10- Sessão Pensando as políticas públicas
10.1 Consorcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba (MG):
planejamento regional para o desenvolvimento econômico
Karina Gloria da Silva 214
Resumo: Este artigo disserta a respeito da organização de entes federativos em
consórcios públicos. Institucionalizados através da Lei Federal nº 11.107/2005 este
modelo de organização territorial visa contribuir para o planejamento e
desenvolvimento ordenando de regiões especializadas ou estagnadas economicamente.
A região do Alto Paraopeba (MG), objeto de estudo deste trabalho, vem
reestruturando-se a partir da institucionalização do Consórcio Público para o
Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP).
Palavras-chave: Consórcio Público. Desenvolvimento Econômico. Planejamento
Territorial.
1. Introdução
O federalismo, modelo politico-institucional em vigor no Brasil apresenta como
característica fundamental o compartilhamento da soberania do poder central. A partir
da promulgação da Constituição de 1988, os municípios brasileiros, passaram a ter
maior representatividade como gestores de políticas públicas (ABRUCIO, 2005).
As mudanças provocadas pela descentralização conduziram o processo de
reforma no setor público do país. Ao longo da década de 1990, os municípios viveram
um movimento de fortalecimento da autonomia local em relação aos demais entes
federativos. Todavia a ampliação do poder municipal e conseguinte enfraquecimento
dos poderes central e estadual geram alguns empecilhos, para o planejamento
territorial das regiões. Entre as dificuldades de gestão do território, neste contexto,
podem ser citadas as dificuldades ligadas a implantação e manutenção de
infraestrutura urbana e a disputa por captação de investimentos (ROLNIK, 2000).
Nesse cenário, a formação de consórcios públicos surgiu como uma alternativa
para solucionar problemas que ultrapassam os limites municipais e que
consequentemente são comuns aos municípios vizinhos (ROLNIK, 2000).
Institucionalizados pela Lei Federal nº 11.107/05, os consórcios públicos são o marco
legal regulatório da gestão associada de entes federativos no Brasil que objetivam
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“estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de
interesse comum” (Art.2º, Inciso I, Lei 11.107/05).
A região do Alto Paraopeba (MG) um dos principais pólos mínero-siderúrgicos
do mundo, vem reestruturando-se a partir da institucionalização do Consórcio Público
para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP), para receber grande volume de
investimentos públicos e privados previstos para a mesma até 2020. O CODAP é
composto pelos seguintes municípios: Belo Vale, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,
Entre Rios de Minas, Jeceaba, Ouro Branco e São Brás do Suaçuí que objetivam o
planejamento ordenado do desenvolvimento econômico e social da região através das
ações promovidas pelo consórcio intermunicipal (MINAS GERAIS, 2010).
Pretende-se, neste trabalho, a partir da revisão bibliografia sobre planejamento
regional, analisar a importância da formação de consórcios públicos e da elaboração de
planos estratégicos para o desenvolvimento de regiões especializadas ou estagnadas
economicamente. Para identificar os possíveis reflexos quantitativos ocasionados pelos
investimentos previstos, serão utilizados os dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) referentes ao período de 2000 a 2011 e das características gerais da
população, extraídos dos Censos demográficos dos anos 1991, 2000 e 2010.
2. Desenvolvimento da estrutura federativa brasileira: a descentralização do
poder
De acordo com Elazar (1987, citado por ABRUCIO, 2005) a estrutura federativa
“é uma forma inovadora de (...) organização político territorial do poder, na qual há um
compartilhamento matricial da soberania e não piramidal, mantendo-se a estrutura
nacional” (ABRUCIO, 2005, p. 42). Neste modelo o poder político é divido entre os
membros do Estado federativo, procurando preservar as diversidades culturais e as
tradições políticas dos entes federativos (CUNHA, 2004). Assim, garantindo a
autonomia prevista constitucionalmente através da “organização administrativa
própria, competência tributária especifica, responsabilidades por determinadas
políticas públicas e o poder de editar leis em suas esferas de competência” (VARGAS,
2012, p. 45).
Abrucio (2005) aponta que para a adoção do sistema federativo é necessário que
o Estado possua heterogeneidades em função da extensão territorial, desigualdades
regionais, culturais e políticos, características que na ausência da instalação de um
sistema deste tipo, pode colocar em risco a unidade nacional. Mas para a manutenção
da estrutura federativa é preciso a existência de competições entre os níveis de governo
em função da “importância dos controles mútuos como instrumentos contra a
dominância de um nível de governo sobre os demais” (ABRUCIO, 2005, p. 45).
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No caso brasileiro a estrutura federativa é um significante limitador do processo
político que afeta diretamente a dinâmica partidário-eleitoral, o desenho das políticas
sociais e o processo de reforma do Estado. Analisando o federalismo brasileiro pode-se
observar desequilíbrios entre os níveis de governo nos diversos períodos históricos.
No período da República Velha (1989-1930) adotou-se um modelo centrífugo,
marcado por vasta autonomia de alguns estados associado a consequente ausência de
cooperação entre os mesmos e um governo federal fraco. Na era Vargas (1930-1945)
ocorreu o fortalecimento do governo federal e paralelamente perda de autonomia dos
governos estaduais. Ocorreu entre anos 1946-1964 o período de maior equilíbrio entre
os níveis de poder, mas este foi interrompido, pelo golpe militar em 1964, que adotou
um modelo unionista autoritário baseada na centralização política, administrativa e
financeira. Após o período militar (1985), o processo de redemocratização, resultante
da associação entre forças descentralizadoras democráticas e grupos regionais
tradicionais gerou um federalismo estadualista e predatório. Após 1994 a federação
tornou-se uma cláusula pétrea, ou seja, sua extinção ou medidas que alterem
profundamente seus princípios não podem ser objetos de emenda constitucional. A
partir de então, ocorreu a descentralização do poder, os municípios se transformaram
em entes federativos possuidores do mesmo status jurídico que os estados e o governo
federal (ABRUCIO, 2005).
3. Planejamento Regional: experiência do plano de desenvolvimento regional
do Alto Paraopeba (MG)
Para abordar a questão do planejamento regional é fundamental, inicialmente,
compreender o complexo conceito de região que relaciona-se à ideia de diferenciação
de áreas. Por abranger diferentes aspectos, geográficos e econômicos, o termo possui
distintas definições que variam de acordo com a metodologia de regionalização
utilizada. Em linhas gerais Boudeville (1970, citado por LIMA e SIMÕES, 2009, p.10)
categoriza o conceito de região em três tipos: região homogênea; região planejada e
região polarizada.
A primeira, região homogênea, caracteriza-se pela uniformidade de um ou
vários atributos, definição utilizada para se referir a uma região que apresenta
características semelhantes. A região planejada refere-se a zonas designadas para uma
intervenção política com o objetivo de gerar uma antecipação espacial, pois ao planejála espera-se que a mesma atraia investimentos diversos. Já a região polarizada refere-se
ao conjunto de pontos ou sítios ligados a um pólo especifico por uma relação funcional
particular, não necessariamente contígua, mas sobre uma base de interação social ou
econômica (LIMA e SIMÕES, 2009).
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Sendo assim, pode-se definir região como o local geográfico onde a produção e a
reprodução das práticas sociais ocorrem, assumindo níveis distintos de autonomia,
escala e complexidade. A complexidade do conceito de região pode apresentar
variação de acordo com a escala de análise. No caso da Região do CODAP, Alto
Paraopeba (MG), por exemplo, essa pode ser classificada como uma região homogênia
por apresenta características culturais e econômicas semelhantes. Mas ao considerar a
questão da especialização econômica, como pólo mínero-metalúrgico, a região,
classifica-se como polarizada. Porém, pode-se classificar a mesma como região
planejada, considerando as atuais ações do Estado e do próprio CODAP no
desenvolvimento do plano de desenvolvimento estratégico para a renovação de sua
estrutura urbana.
Considerando a divisão administrativa do Brasil em regiões, pode-se observar
que a produção industrial do país está historicamente centralizada na região Sudeste.
O primeiro aglomerado industrial do país formado no estado de São Paulo (SP) ainda
reflete na atual estruturação econômica do país. Apesar dos esforços do Estado para a
desconcentração da economia, através da criação de órgãos de planejamento, como por
exemplo, a SUDENE, o maior percentual de investimentos realizados no Brasil, ainda
são capturados pela região sudeste e por um limitado número de novos pólos de
crescimento (DINIZ, 1993).
Após a Constituição de 1988, os municípios brasileiros passaram a ter mais
atribuições enquanto gestores políticos, através da descentralização fiscal. Entre os
efeitos dessa descentralização, pode-se citar, “a ampliação das competências
municipais no setor social (educação/saúde/ assistência e educação) e a intensificação
da vida política local.” (ROLNIK, 2000, p.83) essas mudanças no papel dos municípios
conduziram o processo de reforma no setor público do país. Dessa forma, pode-se
supor que ao longo da década de 1990, os municípios viveram um movimento de
fortalecimento da autonomia local em relação aos demais entes federativos. Todavia a
ampliação do poder municipal e conseguinte enfraquecimento dos poderes central e
estadual geram alguns empecilhos, para o planejamento territorial das regiões. Entre as
dificuldades de gestão do território, neste contexto podem ser citados, as dificuldades
ligadas a implantação e manutenção de infraestrutura urbana e a disputa por captação
de investimentos (ROLNIK, 2000).
Ademais é importante ressaltar que “os espaços econômicos existentes no Brasil
são marcadamente regionais e não municipais” (ROLNIK, 2000, p.84), sendo assim o
seu planejamento territorial precisa engloba diferentes escalas de abrangência de
acordo com a demanda a ser solucionada. No que se refere à questão da escala de
influência da região essa pode ser global, nacional ou local. Neste trabalho, a discussão
se deterá a escala regional, pois o objeto de estudo deste trabalho, refere-se a
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elaboração e desenvolvimento de diretrizes para o planejamento ordenado da região
do Alto Paraopeba.
Para Borja e Castells (1997, p. 14 citados por VAINER, 2001, p. 142) “os governos
locais, mais eficazmente que qualquer outra instituição ou nível escalar, estão em
condições de: a) atrair e promover a competitividade das empresas; e b) oferecer base
histórica e cultural para a integração dos indivíduos” assim o governo local teria a
capacidade de exercer simultaneamente as funções de acumulação e legitimação.
Ainda de acordo com Vainer (2001) os governos locais vivenciam um paradoxo, pois o
campo de possibilidades destes é simultaneamente amplo e restrito. Amplo se
considerarmos que as cidades não estão condenadas a adotar estratégias empresariais
competitivas. Em contra partida, restrito, ao considerarmos que os projetos - políticos,
econômicos ou culturais – caso se restrinjam apenas a escala local não obterão êxito.
No Brasil as diretrizes do planejamento territorial em vigor são frágeis, em
função, da descontinuidade política, provocada pela descentralização. Para Rolnik
(2000) o processo de descentralização e consequente fortalecimento municipalista
resultaram no enfraquecimento do planejamento e na fragmentação da ação pública no
espaço local. Este fato dificulta a elaboração e execução de um planejamento estatal de
abrangência nacional, pois estes necessitam de continuidade política, ou seja, a geração
dos resultados propostos é possível apenas quando o plano é seguido sem que haja
influências de interesses partidários próprios de cada governo em exercício.
Nessa perspectiva a constituição dos consórcios intermunicipais, baseado na
“ideia da cooperação pode ser aliada à complementaridade proporcionada por uma
divisão do trabalho, que reforça a multiplicidade de identidades sublocais, tendo como
elemento-chave o fortalecimento da instância regional” (ROLNIK, 2000, p.86).
4. Consórcios Públicos: alternativa de planejamento e gestão regional
Institucionalizados pela Lei Federal nº 11.107/05, os consórcios públicos são o
marco legal regulatório da gestão associada de entes federativos no Brasil, o Art. 2º,
inciso I desta lei os define como,
pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na
forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação
federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum,
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de
direito privado sem fins econômicos (BRASIL, 2005).

Antes da regulamentação da lei federal os consórcios, geralmente, eram apenas
um pacto entre dois ou mais municípios que se associavam para executar determinada
função municipal. Vargas (2012) afirmar que,
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os consórcios só podiam ser implantados entre pessoas públicas da
mesma natureza, isto é, entre municípios, entre estados ou entre
autarquias. Eles não possuíam personalidade jurídica, o que significava
uma impossibilidade de exercer certos direitos e assumir obrigações
em nome próprio.(VARGAS, 2012, p. 81).

O CODAP composto pelo conjunto dos sete municípios da região do Alto
Paraopeba (MG) estruturou-se antes da aprovação da referida lei. As primeiras
discussões para a constituição deste consórcio ocorreram no início da década de 2000.
No I Encontro Regional de Gestores do Alto Paraopeba ocorreu a elaboração do
primeiro Protocolo de Intenções do Consórcio Público da entidade. Após aprovação do
Consórcio pelas Câmaras Municipais de todos os municípios envolvidas, em 2006, é
constituído o CODAP com base na Lei federal de 2005 (CODAP, 2015).
Segundo Anderson Cabido, ex-presidente do CODAP, os consórcios públicos
são uma forma de implantar políticas que serão bem sucedidas apenas se elaboradas
em perspectiva regional, como questões ligadas a recursos hídricos, mobilidade
urbana, segurança pública, sustentabilidade social, econômica e ambiental entre outras
(CODAP, 2015).
A estrutura do CODAP visa promover o cooperativismo entre os municípios
participantes,
para atuar de forma ampla em todas as áreas de interesse da
administração pública municipal, podendo planejar e executar projetos
e programas que visem ao desenvolvimento regional sustentável, ao
aperfeiçoamento das gestões administrativas e à formulação de
políticas públicas (REVISTA CODAP, 2012, p.5).

Dessa forma, alguns serviços de valor elevado, como por exemplo, aluguel de
equipamentos para realização de obras pode ser realizado através da gestão
compartilhada dos recursos do CODAP. O estatuto do consórcio prevê que a promoção
de ações de interesse comum a todos os municípios que o compõem, sejam financiados
com os recursos das prefeituras dos municípios participantes recolhidos através do
contrato anual de rateio para o fundo do consórcio.
Neste contexto, pode-se definir consórcios públicos como a constituição de uma
região de planejamento pelo Estado, no caso deste trabalho, na escala municipal. Cabe
ressaltar entre os aspectos positivos de sua formação, como os citados no parágrafo
anterior, a possibilidade de atuação conjunta dos seus membros para o enfrentamento
de problemas comuns. Porém, é preciso que seus membros, representados pelos
prefeitos, evitem ações que restringem os benefícios proporcionados por essa
alternativa de planejamento em função de questões politicas-partidárias.
5. Caracterização da Região do Alto Paraopeba (MG)
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O Estado de Minas Gerais (MG) é historicamente constituído por um espaço
desigual e concentrado, no qual, as diferenciações internas ao longo do seu processo de
formação territorial demarcam os espaços urbanos e rurais que compõem suas subregiões. As primeiras diferenciações econômicas, espaciais e mercantis expressas neste
território estão associadas aos eixos que “correspondiam aos fluxos iniciais de
povoamento e de abastecimento” (MINAS GERAIS, 2010, p. 32). Entre as peculiaridades
do espaço mineiro, pode-se citar a precoce urbanização da região das minas e
consequente desenvolvimento do setor agrícola para abastecer a região das Minas
Centrais215.
Neste contexto, formou-se na área central do Estado de MG, sul da RMBH, a
região do Alto Paraopeba (MG) marcada historicamente pelas oscilações da exploração
de seus recursos minerais. No período colonial, a principal atividade econômica da
região era a exploração aurífera que rapidamente sofreu declínio em função da
estrutura geológica da região. Este fato condicionou a economia da região para a
produção agropastoril voltada, principalmente, para o abastecimento dos núcleos
mineradores localizadas ao seu entorno.
No final do século XVIII estudos geológicos em busca de novos minerais
“introduziram o que veio a ser o Quadrilátero Ferrífero, região com alta concentração
de minério de ferro e delimitada por quatro serras principais: ao norte, o Curral; ao Sul,
o Ouro Branco; a oeste, a Moeda; a leste, o Caraça” (VARGAS, 2012, p. 121). Dessa
forma, em função da demanda mundial por produtos do setor mínero-metalúrgico, o
Alto Paraopeba (MG), cuja principal riqueza é o minério de Ferro, considerado um dos
principais pólos de produção do mundo vive um período de considerável crescimento
econômico (MINAS GERAIS, 2010).
De acordo com Plano Diretor das Águas da Bacia do rio Paraopeba (citado por
com VARGAS, 2012, p. 119), a região inserida no alto curso da bacia hidrográfica do rio
Paraopeba216 apresenta complexo contexto regional, no qual, observa-se distintas
formas de ocupação territorial. A margem esquerda do rio Paraopeba, estão localizados
os municípios mais adensados e industrializados, respectivamente Conselheiro
Lafaiete, Ouro Branco e Congonhas. Já a margem direita do rio Paraopeba, encontramse os municípios que apresentam uma ocupação menos intensiva do solo e baixa
concentração da atividade industrial Entre Rios de Minas, Belo Vale, Jeceaba e São Brás
do Suaçui. A principal via de acesso rodoviário da região é através da BR 040 que liga
Belo Horizonte (MG) ao Rio de Janeiro (RJ), já o acesso ferroviário é realizado através
da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) principal via de escoamento da produção
215

A região das Minas Centrais em virtude de seu caráter dinâmico corresponde a principal centralidade
da capitania.
216
A bacia hidrográfica do rio Paraopeba é dividida em três segmentos: Alto, Médio e Baixo de acordo
com seus aspectos hidrológicos, socioeconômicos, ambiental, cultural e político.
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do minério de ferro e siderúrgicos produzidos na região para os estados do Rio de
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) (MINAS GERAIS, 2010).
O Consórcio público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba - CODAP
(Figura1) é composto pelo conjunto dos sete municípios seguintes: Belo Vale,
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Jeceaba, Ouro Branco e São
Brás do Suaçuí localizados na região do Alto Paraopeba.
Os municípios citados acima, em função do atual cenário econômico, optaram
pela constitucionalização de um consórcio intermunicipal objetivando o planejamento
ordenado do desenvolvimento econômico e social da região. As primeiras discussões
para a constituição deste consórcio, como citado acima, projeto inovador e inédito no
Brasil, ocorreram no início da década de 2000.
Figura 1 – Região do CODAP

Elaboração: Karina Silva, 2015.

Em função da relevância econômica do minério de ferro, maior riqueza mineral
da região, o Alto Paraopeba (MG), “está recebendo o maior volume de investimentos
privados em curso no país para fins minerários e siderúrgicos, fruto da articulação da
iniciativa privada e dos governos municipais e estadual” (MINAS GERAIS, 2010, p.21).
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Tabela 1 – Investimentos privados de grande porte no setor minero-siderúrgico região
do Alto Paraopeba e adjacências.

Projeto

Localizaçã Instalaç
Valor
o
ão
(U$$ MM)

Produto

Emprego
Direto

Empreg
o
Indireto

Cenário Confirmado
Tubos de aço
VSB
Jeceaba
2011
1600
1500
1500
sem costura
CSN - Casa
Minério de
Congonhas
2011
500
2500
7500
de Pedra
Ferro
Minério de
Ferrous
Congonhas
2013
2740
1200
3600
Ferro
Brumadinh
Minério de
Ferrous
2015
1800
600
1800
o
Ferro
Minério de
Namisa
Congonhas
2011
150
600
1800
Ferro
Cenário Otimista
Aço laminado,
CSN
Congonhas
2015
3100
chapas finas e
2500
2500
Siderúgica
grossas
Tarugos,
Gerdau
Ouro
2015
1500
blocos,
826
500
Açominas
Branco
chapas, etc.
Fonte: Minas Gerais. Plano de Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba: investimentos
estratégicos, 2010 (Adaptado).

Entre os investimentos captados, para os próximos anos estão previstos a
instalação de distritos industriais, duas grandes siderúrgicas, duas pelotizadoras, duas
mineradoras e ampliação das indústrias ligadas ao setor já existentes. Dentre os
empreendimentos em processo de implantação e ampliação em diversos municípios do
CODAP, pode-se citar, como exemplo, as empresas Vallourec & Sumitomo Tubos do
Brasil (VSB), Ferrous, Nanisa, CNS, Gerdau Açominas, Vale e Ferrous. Os projetos de
grande porte nos setores industriais e minerais citados encontram-se concentrados nos
municípios de Congonhas, Ouro Branco e Jeceaba (Tabela1).
Considerando a estrutura econômica da região do CODAP (Gráfico1) pode-se
inferir que entre os anos de 2000 a 2010, diversos segmentos apresentaram elevação em
suas taxas de participação. As atividades que apresentaram maior taxa de participação,
através da criação de empregos formais, ao longo da década de 2000, foram: indústria
de transformação, indústria de construção civil, saúde e serviços sociais.
Gráfico 1- Região do CODAP: número de empregos em alguns setores da economia
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Fonte: MTE – Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2000/ 2005/ 2010.

Além disso, o aumento da oferta de empregos reflete em mudanças na estrutura
urbana da região. Alguns municípios do CODAP apresentaram entre 1991 a 2010,
expressivo crescimento do seu espaço urbano (Tabela 2). A partir da analise da Tabela2
observa-se que os municípios que apresentaram maior crescimento do espaço urbano
foram respectivamente Congonhas (13,9%), Jeceaba (11,7%), Entre Rios de Minas (13 %)
e São Brás do Suaçui (11,6 %). Pode-se inferir que a taxa de urbanização destes
municípios relaciona-se nos caso de Congonhas e Jeceaba a instalação das indústrias
citadas acima. Já no caso dos municípios de Entre Rios de Minas e São Brás do Suaçui
relaciona-se a geração de empregos indiretos dos municípios limítrofes.
Tabela 2 – População residente por condição de domicilio (%)
LOCALIDADE

1991

Brasil
Minas Gerais
Belo Horizonte

URBANA
75,59
74,87
99,66

Belo Vale
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Entre Rios de Minas
Jeceaba
Ouro Branco
São Brás do Suaçuí

35,1
83,38
93,7
56,32
43,67
86,17
77,45

2000
RURAL
URBANA
24,41
81,25
25,13
82
0,34
100
REGIAO DO CODAP
64,9
42,21
16,62
95,64
6,3
96,77
43,68
63,98
56,33
46,34
13,83
86,57
22,55
82,82

2010
RURAL
18,75
18
0

URBANA
84,36
85,29
100

RURAL
15,64
14,71
0

57,79
4,36
3,23
36,02
53,66
13,43
17,18

43,72
97,36
95,5
69,36
55,38
89,63
89,07

56,28
2,64
4,5
30,64
44,62
10,37
10,93

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991/2000/2010

Além do aumento no número de empregos formais na região do Alto Paraopeba
(MG) os setores da economia apresentados mostram crescimento superior ao da
Metrópole Belo Horizonte e do Estado Minas Gerais ao longo da década de 2000.
Todavia, é preciso salientar que a captação de investimentos e consequentemente o
aumento no número de empregos de uma região geram impactos positivos e negativos.
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Por um lado o desenvolvimento217 econômico promove o aumento no número de
empregos e, portanto aquece a economia regional. Porém em contrapartida, a maior
oferta de empregos intensifica o processo de imigração, que por sua vez, resulta em
impactos ambientais, socioeconômicos, políticos e culturais.
Considerando o cenário exposto a partir das análises apresentadas neste tópico,
pode-se inferir que o aumento do número de empregos diretos e indiretos, gerado
pelos diversos empreendimentos instalados na região, vem transformando a estrutura
urbana e a densidade demográfica da região do CODAP. Sendo assim, a região
necessita de formulação de uma nova organização territorial da que comporte os
impactos relacionados, principalmente, a migração e a sobrecarga da infraestrutura
básica (MINAS GERAIS, 2010).
6. Considerações Finais
À implantação dos empreendimentos captados para a região do CODAP irá
provocar modificações em toda sua estrutura urbana, pois “os investimentos
demandam e geram outra organização territorial (...) não há como “acomodar” na
estrutura regional um crescimento de mais de 150 mil pessoas e um crescimento do PIB
de mais de 100% em 15 anos. È necessário repensar a infraestrutura da região do
CODAP” (MINAS GERAIS, 2010, p. 86).
Os cenários expostos acima apontam, que a criação do elevado número de
empregos para atender a demanda dos empreendimentos, resultará na intensificação
do processo de migração para a região. Neste contexto, os estudos de planejamento
regional discutem a dinâmica da migração “como fator importante para a organização
territorial, alocação de infraestrutura, expansão de aparelhos e serviços públicos,
transporte e oferta de unidades habitacionais” (BARBIERI E SANTOS, 2011, p. 2).
De acordo com a teoria Malthusiana a população é diretamente influenciada
pelas mudanças econômicas. Por sua vez, as teorias Neomalthusianas analisam a
relação entre crescimento populacional e desenvolvimento econômico de forma
inversa a interpretação de Malthus. Pois de acordo com o Neomalthusianismo
“mudanças demográficas são variáveis que determinam, em maior ou menor grau, o
desenvolvimento econômico de lugares, regiões ou países” (SANTOS, 2010, p. 23).
Atualmente não há análises suficientes que comprove a relação existente entre
crescimento populacional e crescimento econômico, porém é necessário considerar
que “a transição demográfica, endógena ao processo, é promotora de fatores
condicionantes do crescimento econômico regional” (RIOS-NETO, 2009, citado por
SANTOS, 2010, p. 24). Dessa forma, o planejamento regional, torna-se instrumento
217

O conceito de desenvolvimento empregado neste trabalho é o mesmo adotado por Santos (2010)
diretamente relacionado ao crescimento populacional. Portanto, considere desenvolvimento como
melhorias nas condições de vida da população associadas ao crescimento econômico.
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fundamental para que essas transformações ocorram de maneira ordenada
minimizando os efeitos negativos provocados pelo processo migratório. Retomando o
pensamento Malthusiano, pode-se inferir que o desenvolvimento econômico influência
o processo de migração da população que, geralmente, se mobiliza em busca de
melhores condições de vida.
Todavia, a elevação da taxa de migração resulta diretamente em processos
negativos e positivos. Pois o aumento do fluxo populacional para determinação região
é negativo ao passo que favorece a especulação imobiliária, intensifica a favelização,
eleva o custo de vida e interfere na mobilidade urbana inter-regional. Mas o mesmo
processo, migração, pode ser interpretado de maneira positiva considerando a
perspectiva de que este gera desenvolvimento ao beneficiar famílias e indivíduos
(SANTOS, 2010).
Alguns planejadores defendem a ideia de que o planejamento regional pode ser
definido com um processo de “gestão da mudança”, sendo assim as ações políticas
elaboradas atuam entre o global e o local visando o desenvolvimento econômico da
região (FRIEDMANN, 1987; VAINER, 2002; citado por SANTOS, 2010). Segundo Santos
(2010, p. 38),
o planejamento deve entender a dinâmica de crescimento da
população para predizer seus efeitos, bem como atender a futuras
demandas, na perspectiva de que o papel desempenhado na gestão
da/para a mudança poderá agir diretamente sobre as motivações de
orientação de fluxos para a região.

Neste contexto, a organização do território da região do Alto Paraopeba através
da associação dos municípios em consórcio, CODAP, somada a elaboração do Plano de
desenvolvimento regional do Alto Paraopeba: investimentos estratégicos têm conduzido
os municípios envolvidos ao desenvolvimento econômico e social ordenado, no qual,
os impactos positivos do desenvolvimento tende a ser potencializados.
O Plano de desenvolvimento regional do Alto Paraopeba: investimentos
estratégicos (2010) indica que o crescimento populacional e econômico da região será
espacialmente concentrado, portanto contribuindo para a integração regional, porém
vale ressaltar que está não será necessariamente contígua.
Para a efetivação dessa integração a região do CODAP vem-se estruturando em
rede, objetivando a distribuição dos recursos econômicos gerados, nesta algumas
cidades passaram por mudanças estruturais de diferentes escalas. Como exposto ao
longo do trabalho os empreendimentos de grande porte ficaram concentrados nos
municípios Congonhas, Jeceaba e Ouro Branco. Contudo, os impactos causados pela
expansão e implantação das indústrias não recaíra apenas sobre os mesmos, mas sobre
os demais municípios que sofreram os impactos da operação das indústrias e da
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sobrecarga da infraestrutura urbana em função da migração. Os municípios de Entre
Rios de Minas e Belo Vale, por exemplo, serão impactos basicamente através da
expansão de suas áreas urbanas.
Considerando este cenário, o CODAP, projeto pioneiro, que surgiu a partir da
iniciativa de atores políticos da região, apresenta-se atualmente como referência
nacional sobre a questão da gestão compartilhada das regiões através da
constitucionalização de consórcios públicos. Desde sua criação o consórcio público do
Alto Paraopeba (MG) tem-se consolidado como instrumento ideal para mediar e
conduzir os processos de integração dos municípios que o compõem. Assim, o
consórcio regional se consolidou como instituição de planejamento e gestão regional
atuando em ações para o desenvolvimento equilibrado dos municípios apesar das
diferenças estruturais e econômicas que os mesmos possuem.
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10- Sessão Pensando as políticas públicas
10.2 Análise da distribuição de incentivos à produção cinematográfica
nacional – uma perspectiva de redes.
Renato Barreira218
Resumo: O presente artigo visa a fazer uma análise, através de uma perspectiva de
redes dos atores envolvidos no incentivo à produção audiovisual e de que maneira a
ação desses configura esta relação. A análise será feita a partir da construção do
desenho institucional do incentivo a essa produção no nosso país. O principal objetivo
desse trabalho é analisar as configurações relacionais entre atores e política pública.
Palavras-chave: Cultura. Cinema. Análise de redes sociais. Política pública. ANCINE.
Introdução
O presente artigo visa a analisar as políticas públicas de fomento à produção
cinematográfica (no sentido amplo, incluindo longas-metragens, seriados, animações,
e todas as produções contempladas pelos dispositivos legais destacados ao longo do
texto) a partir do estudo das redes sociais compostas pelos atores envolvidos na
distribuição de incentivos (diretos e indiretos). Contudo, antes da análise das atuais
políticas de incentivo às obras audiovisuais, é necessário apresentá-las e fazer uma
breve digressão histórica sobre o incentivo à cultura de um modo geral e sobre como o
Brasil chegou a ter uma legislação específica para esta indústria. Em seguida, a
metodologia de análise das redes sociais será exposta, para, então, aplicá-la às relações
que gerenciam e que formulam essa política pública.
Através de uma análise exploratória das redes sociais que influem sobre essa
política pública, além do seu caráter explicativo – de que maneira esta política pública
funciona procedimentalmente – este trabalho contribuirá para o entendimento da lei
do audiovisual (8.685/93) e dos respectivos órgãos relacionados a esta política pública,
como a ANCINE.
Legislação de incentivo à indústria cinematográfica pós-democratização
A Lei Sarney (BRASIL,1986) foi a primeira a tratar da temática de incentivos
fiscais para incentivos e investimentos que visavam a projetos culturais. Mas ela durou
pouco tempo e foi revogada em março de 1990 pelo ex-presidente Fernando Collor. Os
municípios, a partir do pioneirismo de São Paulo, criaram leis municipais de fomento à
cultura em reação a anulação da lei anterior. Posteriormente, com a pressão destes, o
ex-presidente criou uma nova legislação, ainda vigente até hoje e principal diretriz para
218
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o incentivo a cultura nacional, a lei 8.313, Lei Rouanet (idem, 1991). Porém, a lei
apresentava, à época da sua criação, excessiva burocracia, o que afastava os
patrocinadores.
A Lei Rouanet é ampla – ou seja, contempla não só a produção audiovisual
cinematográfica, mas também teatro, artes etc.– e o acesso a seus recursos, como o
Fundo Nacional de Cultura, extremamente censitário porquanto exigia que tramitasse
em numerosas instâncias antes de chegar ao Secretário de Cultura. Assim, tendo em
vista que a burocracia impedia o desenvolvimento da indústria cinematográfica
congelando sua capacidade de mobilizar grandes quantidades de recursos financeiros
para as obras, viu-se necessário criar uma legislação específica para ela.
Em 1993, já no governo de Itamar Franco, criou-se uma lei específica para
promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Lei do
Audiovisual, Nº 8.685 (idem, 1993). Essa lei tinha vigência de 10 anos e destacava que:
“os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a
investimentos feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de
produção independente”. O ministro da cultura, Antônio Houaiss, acreditava que esse
período seria suficiente para garantir que a indústria se consolidasse integralmente.
Contudo, não foi isso que aconteceu e a lei já teve sua vigência estendida duas vezes
(93-2003; 2003-2010; 2010-2016).
O incentivo à cultura virou uma política pública depois da Lei Rouanet, que
instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), cuja descrição foge do
escopo deste trabalho. Posteriormente, a Lei do Audiovisual implementou mecanismos
de investimento semelhantes ao da Rouanet, mas no campo específico da indústria
audiovisual.
Embora a Lei do Audiovisual já instituísse incentivos para a indústria
cinematográfica, somente no final do governo FHC ela se tornou uma política pública
de Estado. Essa mudança ocorreu a partir da Medida Provisória Nª 2.228-1 (idem, 2001).
A referida MP “estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema” (grifo
nosso), ou seja, a importância da indústria cinematográfica nacional é reconhecida
como política pública. Além disso, a medida provisória criou os organismos de
execução dessa política: o Conselho Superior do Cinema; a Agência Nacional do
Cinema; o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional
(PRODECINE); os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional
(FUNCINES).
Portanto, essa regulação, além de criar uma agência para gerenciar a produção
cinematográfica do país, passou, também, a assumir um papel de apoio indireto com os
incentivos fiscais e o de apoio direto com os investimentos através Fundo Setorial do
Audiovisual. Logo, era necessário todo um novo aparato institucional para cobrir a
nova atribuição do Estado.
Na próxima seção, destacam-se as funções da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual,
da Política Nacional do Cinema, e como elas formam o organismo de fomento a
indústria cinematográfica brasileira.
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Aparato institucional brasileiro para o fomento da indústria cinematográfica
Atualmente, o Brasil conta com um aparato institucional bem definido que
gerencia – a fim de oferecer mais confiança aos investidores e incentivadores – a
licença de cada produção nacional. Além desse gerenciamento, existe o apoio direto,
através de incentivos (repasse de recursos), e indiretos (isenção fiscal aos
patrocinadores).
O cinema é considerado indústria cultural (ADORNO & HORKHEIMER, 2002),
tanto na referência teórica, como na legislação nacional. Se temos hoje uma política
pública de incentivo à produção cinematográfica, tudo começou com a Lei Rouanet.
Contudo, como esta lei é usada somente como amparo legislativo, o presente trabalho
focará no aparato específico para a indústria cinematográfica: a Lei do Audiovisual e a
M.P. que cria a Política Nacional de Cinema, destacando somente os pontos da Lei
Rouanet que serão usados na conclusão dessa seção.
A Lei do Audiovisual e a Política Nacional do Cinema (PNC) estão diretamente
relacionadas, fazendo parte de um só organismo institucional. A Lei do Audiovisual
regula o incentivo direto delegando, mas ao mesmo tempo regulando, a particulares o
papel de fomentador do cinema nacional.
Assim, o interessado em investir no cinema nacional – além do retorno do
investimento – poderá deduzir o valor total repassado à produção (contanto que não
ultrapasse 6% do imposto devido por pessoas físicas e 4% pelas pessoas jurídicas).
O investimento se dá da seguinte maneira: todas as produções nacionais ou em
conjunto com produtoras estrangeiras devem ser registradas na ANCINE. Ao aprovar a
produção, a agência delibera o valor máximo que a produtora poderá arrecadar. Essa
arrecadação é feita através da venda de títulos devidamente autorizados pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM. Assim, através da Lei do Audiovisual e da ANCINE, o
investidor do cinema nacional pode abater esse valor do IR devido e, quando o filme
for comercializado, ele recebe seu ativo. Enquanto a Lei do Audiovisual regula a
participação da iniciativa privada, a PNC regula a ação direta nesse fomento.
A PNC é composta pelo Conselho Superior de Cinema, ligado à Casa Civil da
Presidência da República; pela Agência Nacional de Cinema, que é vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela
execução da PNC, autorização dos projetos de produção e gerenciamento do Sistema
de Informações e Monitoramento da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica
(controle de bilheterias, produção e distribuição dos projetos).
A principal receita da ANCINE é a Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE). A contribuição consiste na
taxação da veiculação, da produção, do licenciamento e da distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais. A arrecadação da ANCINE
vai para o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para aplicação nas seguintes atividades
de fomento: Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro
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(PRODECINE) e Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro
(PRODAV).
Através da ANCINE, que exerce atribuições de Secretaria-Executiva do FSA, o
produtor pode ter acesso ao PRODECINE, seja em regime de concurso público ou em
regime de fluxo contínuo.
A Medida Provisória que criou a PNC instituiu também o Fundo de
Financiamento da Indústria Cinematográfica (FUNCINES). Esse fundo não é só usado
em projetos cinematográficos, mas na indústria de maneira geral, como, por exemplo:
reformas de salas de cinema, aquisição de equipamentos etc. A principal receita desse
fundo é a venda de títulos a privados.
A partir da análise do aparato institucional brasileiro de fomento à indústria
audiovisual, concluímos que o fomento instituído pela Lei do Audiovisual e o
FUNCINE são dependentes da contribuição dos agentes privados, herança deixada pela
Lei Rouanet. Essa particularidade deixa essa política pública suscetível às variações do
mercado e dos interesses privados. O fomento indireto chegou a mais de R$ 200
Milhões de reais no período 2013/14.
Apesar da marcante presença do investimento direto, a maior parte do
investimento, no exercício de 2013/14, é do fomento indireto. O referido fundo
disponibilizou apenas R$36 milhões para a indústria nesse mesmo período. Esse
trabalho abordará esse discrepância nas seções posteriores.
Antes de analisarmos de que maneira ocorre essa distribuição de incentivos de
modo a destacarmos como se dá o relacionamento entre a ANCINE e as empresas da
indústria é necessário fazer uma referência teórica sobre redes sociais como método de
análise de políticas públicas.
Referência teórica da abordagem de redes sociais
Como se dá a análise das redes sociais nas ciências sociais?
Wellman (1983) destaca que “a análise de redes sociais parte do princípio de que o
problema central dos estudos sociológicos é a noção de estrutura”, enfatizando a
“análise dos condicionantes estruturais da ação”. Contudo, a análise não é meramente
estrutural, porquanto ela parte da ação dos indivíduos para entendê-la:
“constituem redes de diferentes tipos de vínculo em constante
transformação, que se apresentam para os atores sociais tanto como
constrangimento quanto como possibilidade, induzindo o
comportamento dos atores e suas estratégias, e informando os seus
projetos e visões sobre o setor da sociedade” (Marques, 2003 p. 153).

Ou seja, a análise de rede apareceu como uma mediação entre macro e micro
dentro das ciências sociais, conforme destaca, também, Jansen: “de ligação de teorias
de atores ou de ação com teorias referentes a instituições, estruturas e sistemas” (2003,
p.11).
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É importante destacar que ela não forma uma corrente de pensamento unitária,
tampouco uma escola metodológica. Como destaca Emirbayer e Goodwin, a análise de
redes sociais não é “uma teoria formal ou unitária que especifica leis distintivas,
proposições, ou correlações, mas uma estratégia genérica para investigar a estrutura
social” (EMIRBAYER & GOODWIN, 1994, p. 1414).
Portanto, na prática, qual seria a utilidade dessa metodologia? Enquanto Marques
destaca que:
“A análise de redes sociais pode ser usada para reproduzir os
padrões de relação dos indivíduos para tentar compreender sua
influência sobre vários fenômenos sociais e políticos. Essa utilização da
metodologia de análise de redes sociais leva à reconstituição analítica
destas redes, iluminando a sua influência sobre inúmeros processos”.
(2003 p. 153, grifo nosso).

Fontes e Eichner destacam que: “seria possível encontrar uma relação entre o
padrão organizativo das redes sociais e as práticas dos atores que nelas estão
inseridos. A análise de redes poder-nos-ia fornecer importantes subsídios para o
esclarecimento de padrões de sociabilidade” (2004, p.10 grifo nosso).
Como essa metodologia funcionaria aplicada à análise de uma política pública? É
importante destacar o contexto dos final dos anos 80 e anos 90 no desenvolvimento
dessa metodologia. A partir da redemocratização e, em seguida, da globalização, o
surgimento de novos atores sociais e o aumento da demanda por participação social fez
com que esses novos atores emergissem do seu caráter de meros espectadores e
começassem a participar do processo decisório, direta e indiretamente. Os
representantes do legislativo e do executivo, assim como o corpo de funcionários
burocrático e tecnocrático, começaram a pensar além da premissa de Lowi de “policies
determine politics” (1972, p. 299), e passaram a entender a política (“politics”) como
desenvolvimento das políticas públicas (“policies”), ou seja, a relação é recíproca e não
de uma via só. Esse novo paradigma fez com que os cientistas sociais deslocassem o seu
campo de análise para a política a fim de entender a política pública. Ou seja,
“Governar torna-se um processo interativo porque nenhum ator detém sozinho o
conhecimento e a capacidade de recursos para resolver problemas unilateralmente”
(STOKER, 2000, p.93).
A análise de redes aplicada à política pública é útil porque analisa esse aspecto
supranacional de maneira a “medir configurações relacionais e suas características
estruturais” (KENIS e SCHNEIDER, 1991, p.25, grifo nosso).
Fomento indireto – L. Rouanet, L. do audiovisual, e MP 2.228-1/01.
Essa seção analisará a distribuição dos recursos indiretos a fim de destacar as
configurações relacionais que ocorrem nessa política pública, para, em seguida,
construir um pensamento crítico sobre ela.
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Os investimentos/incentivos que oferecem deduções no imposto de renda são:
art. 1º, 1º A, 3º e 3ºA da Lei 8.685/93 (Lei do Audiovisual); ART. 39 e 41 da MP 2228-1/01
(PNC); e Lei 8.313/91 (Lei Rouanet). Na Tabela 1, podemos ver os valores captados por
cada mecanismo.
Tabela 1 - Valor coletado por Mecanismo de Incentivo - R$ Mil - 2014
Mecanismos de Incentivo
2014
ARTIGO 1º A da Lei 8.685/93
68.240,9
ARTIGO 1º da Lei 8.685/93
14.899,8
ARTIGO 3º da Lei 8.685/93
34.471,4
ARTIGO 3º A da Lei 8.685/93
66.807,9
ART. 39 da MP 2228-1/01
60.180,8
FUNCINES - Art. 41 da MP 2228-1/01
3.593,2
Lei 8.313/91
1.622,3
Total
249.816,3
Fonte:
OCA/ANCINE
Disponível
em
último
acesso:
23/09/2015.
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/810.pdf

Para critério de análise, é necessário fazer uma breve digressão. Os mecanismos
Art.1º A da Lei 8685/93 e a Lei 8313/91 dizem respeito a incentivadores. Estes recebem
uma maior isenção fiscal em troca de menos retorno da comercialização. Os
mecanismos Art. 1º, Art. 3º e Art. 3º A da Lei 8.685/93; Art.39 da MP 2228-1/01; e
FUNCINES dizem respeito aos investidores, que recebem uma menor isenção fiscal, em
troca de um maior retorno da comercialização.
A primeira característica a ser destacada é a concentração da produção
cinematográfica majoritariamente em dois estados: Rio de Janeiro e São Paulo (Tabela
2). A concentração é tamanha que dos 333 títulos lançados em 2014, 286 (85%) foram
produzidos por produtoras localizadas no eixo Rio-SP. Essa concentração também está
presente nos anos anteriores: São Paulo e Rio de Janeiro concentraram, em 2012, 79,5%
da produção, e em 2011, 75%219. Quando calculamos a média entre recursos captados e
projetos, apenas o Rio de Janeiro aparece acima da média nacional.

Fonte: OCA/ANCINE, Disponível em http://oca.ancine.gov.br/fomento_indireto.htm
(Último acesso em 25/09/2015)
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Tabela 2 - valores captados por unidade federativa - R$ Mil – 2014

UF

Títulos
Lançados

BA

1

% Total Média do valor captado
por título (R$)
Captado
100,0
100,0
0,0%

CE

2

380,0

0,1%

190,0

DF

5

1.896,7

0,8%

379,34

GO

2

55,00

0,0%

27,5

MG

9

2.948,3

1,2%

327,58

PE

5

1.360,0

0.5%

272,0

PR

6

1.714,0

0,7%

275,66

RJ

142

131.632,9

52,7%

926,99

RS

11

4.891,8

2,0%

444,7

SC

6

1.653,4

0,7%

275,56

SP

144

103.184,2

41,3%

716,55

Total

333

249.816,3

100,0%

750,19

Total
Captado – indireto (R$)

Fonte: OCA/ANCINE – Elaboração própria. Dados disp. em (último acesso 25/09/2015)
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/817_2014.pdf

Embora o papel histórico e econômico desses dois estados como centros políticos
e industriais explique alguma concentração, este fato sozinho não é suficiente para
explicar a discrepância, tanto da quantidade de títulos, como do valor captado por eles.
Sob a perspectiva da análise de redes sociais, a concentração de investimentos no eixo
RJ-SP se reproduz porque a maior parte dos investidores do país situa-se nessa região.
Portanto, a relação entre a concentração de maior número de projetos e o papel
histórico e econômico da região é indireta, já que a indústria precisa de infraestrutura
de investimentos para se consolidar numa região. Contudo a concentração de
investidores, por sua vez está diretamente relacionada com o papel histórico e
econômico da região, que levou a instalação dos principais incentivadores e
investidores nesses dois estados como veremos na tabela 3.
A tabela 3 compara a distribuição dos investidores/incentivadores, e o valor
aportados por eles, do Rio de Janeiro, de São Paulo e dos demais estados e estrangeiros.
Embora muitas dessas empresas tenham sedes e filiais em vários estados, a análise é
feita a partir da sede central ou matriz e apenas empresas que contribuíram com
valores maiores iguais ao 1% do valor total arrecadado do respectivo mecanismo.
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Mecanismos de Incentivo
Art. 1º A da Lei 8.685/93
Art. 1º da Lei 8.685/93
Art. 3º da Lei 8.685/93222
Art. 3º A da Lei 8.685/93
Art.. 39 da MP 2228-1/016
FUNCINES
Lei 8.313/91
Total de empresas

RJ (%)

SP (%)

Outros221 (%)

13(34,8%)
06 (57,9%)
04 (80,9%)
01 (27,8%)
01 (69,2%)
27

10(21,5%)
06 (24,8%)
04 (18,4%)
04 (72,1%)
24

03 (3,8%)
03 (8,1%)
13 (100%)
04 (100%)
01 (30,8%)
28

Tabela 3 - Quantidade de empresas por UF por mecanismo (% referente valor
captado total220).

Fonte: OAC/ANCINE – Elaboração própria,
http://oca.ancine.gov.br/fomento_indireto.htm

Disp.

em

(Último

acesso

25/09/15)

Primeiramente, podemos inferir que Rio de Janeiro e São Paulo são responsáveis
pela maior parte dos investimentos na maior parte dos mecanismos. Isso se dá por
causa da importância da contribuição dos atores estatais/empresas públicas/de capital
misto para a indústria cinematográfica nacional. No mecanismo Art. 1º A da Lei
8.685/93, os principais incentivadores estatais/capital misto são: BNDES223 (13,3%);
SABESP224 (8,1%); Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A (3%); e Eletrobrás - Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. (2,1%). Juntas, elas foram responsáveis por um terço dos
investimentos nesse mecanismo aportando um valor aproximado de R$ 18 milhões. A
única que não está localizada no eixo Rio-SP é a CAIXA225 que aportou um valor
aproximado de R$ 2,5 milhões (4,1%).

220

Empresas fora do eixo Rio-São Paulo e estrangeiras
A % por mecanismo não resulta em 100% porque que as captações abaixo de 1% do valor total não
foram consideradas na análise.
222
Somente empresas estrangeiras.
223
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e BNDES PARTICIPAÇÕES S/A.
224
CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
225
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e CAIXA SEGURADORA S/A.
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Já no mecanismo Art. 1º da Lei 8.685/93, uma estatal e uma empresa de capital
misto figuram na lista de principais investidores, o BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
S/A e o BNDES, são responsáveis por 39,2% do total de investimento, aportando um
valor total de aproximadamente R$ 7 milhões. No mecanismo Lei 8.313/91, apenas dois
incentivadores aparecem: o BNDES aportando 69,2% do valor total (R$ 1,12 mi.) e a
CAIXA SEGURADORA S/A com 30,8% (R$ 500 mil).
O mecanismo Art. 3º A da Lei 8.685/93 também é muito importante para
compreendermos a concentração de projetos e recursos desta política pública no eixo
Rio-SP. Nesse mecanismo, a principal investidora é a GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A, aportando um valor total de aproximadamente R$ 33 milhões,
sendo responsável por 49,2% do investimento total desse mecanismo. Seguidas de
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (15,6%) e TELECINE PROGRAMAÇÃO DE
FILMES LTDA (12,7%). Essa alta quantidade de investimentos provenientes do Rio de
Janeiro é o principal chamariz para que as produtoras independentes se instalem no
estado.
No que tange aos dispositivos Art.. 39 da MP 2228-1/01 e Art. 3º da Lei 8.685/93,
eles são exonerações que beneficiam exclusivamente empresas estrangeiras, então
analisá-los foge do escopo desse trabalho.
Em uma conclusão preliminar, podemos inferir que as estatais, empresas públicas
e mistas, e a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A estabelecem uma
relação de maneira que o cenário da produção audiovisual no Rio de Janeiro é o mais
favorável no país, fazendo com que o cenário seja mais propício para produtoras
independentes.
Embora possamos argumentar que o valor captado não fique necessariamente
dentro do estado, já que a empresa incentivadora/produtora possa escolher em qual
projeto investir, a tabela 1 demonstra que o Rio de Janeiro tem o maior número de
projetos produzidos, valor arrecadado e maior média de valor arrecadado por projeto.
Como são as próprias empresas que decidem em quais projetos investir, é eficiente que
as produtoras independentes se instalem onde está a maior parte dos investimentos e
infraestrutura.
Já no que diz respeito a São Paulo, sua contribuição vem majoritariamente da
iniciativa privada, principalmente através do dispositivo Art. 3º A da Lei 8.685/93 no
qual a FOX FILM DO BRASIL LTDA; RÁDIO E TELEVISÃO RECORD; e a UNIVERSAL
PICTURES BRASIL LTDA foram responsáveis por aproximadamente R$ 11 milhões
investidos na indústria. Além disso, São Paulo se diferencia do Rio de Janeiro devido à
maior presença de investidores filiados aos fundos de amparo ao cinema (FUNCINE).
O principal fundo de investimento o FUNCINE LACAN - DOWNTOWN FILMES;
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FATOR FUNCINE; e LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES foram
responsáveis por um investimento de R$ 2,5 milhão nesse mecanismo de fomento.
É possível verificar que a alta quantidade de projetos e recursos no eixo Rio de
Janeiro-São Paulo se dá por causa da massiva presença de emissoras de televisão e
estatais na região, o que leva as produtoras independentes a se estabelecerem nesses
dois estados para ficarem mais próximas do foco dos investimentos na produção
audiovisual no país. Como veremos na próxima seção, isso afeta diretamente a
distribuição dos recursos do FSA, fazendo com que ambos os estados se beneficiem
mais destes.
Fomento direto do fundo setorial audiovisual:
Como veremos na Tabela 4, a maior parte do investimento vem do fomento
indireto que, como é concentrado no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, leva a um maior
número de projetos de origem fluminense e paulista (Tabela 1).

Tabela 4 - Valores Captados por Mecanismos de Incentivo diretos e indiretos
2010 à 2012 em R$ Mil.
Ano
Subtotal
Fomento
FSA
TOTAL
226
Captação
Mecanismos
Direto
(liberado)
2010
180.695,49
14.514,27
13.836,92
209.046,69
2011
176.857,23
13.378,82
31.147,92
221.383,98
2012
127.166,48
10.258,19
36.722,98
174.147,66
Total
484.719,22
38.151,28
81.707,83
604.578,34
Fontes:
OCA/ANCINE
–
Elaboração
própria.
Disponível
em
(28/09/2015)
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2414_26032013.pdf

Na tabela 4, os valores de fomento direto incluem Programa Adicional de Renda PAR, Programa ANCINE de Incentivo à Qualidade - PAQ, editais de coprodução
internacional, Ibermedia, apoio à participação de obras brasileiras em festivais
internacionais e demais programas de execução direta da ANCINE. A coluna FSA
(valores liberados) contém os valores efetivamente liberados pelo Fundo para o
investimento em projetos, não os anunciados nas chamadas do Fundo Setorial do
Audiovisual.
A alta concentração de projetos no eixo RJ-SP faz com que o FSA tenha mais
pedidos de projetos provenientes das produtoras destes dois estados. Assim, num
efeito cascata, o Rio de Janeiro e São Paulo, acabam concentrando majoritariamente a
maior parte dos investimentos tanto indiretos, como diretos.
226

Mecanismos de fomento indireto: Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), na Arts 1º, 1º-A, 3º e 3º-A da Lei 8.685/93
(Lei do Audiovisual) e no Art. 39 da MP 2.228-1/01 e FUNCINE.
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A tabela 5 mostra a relação de estados de acordo com o valor disponibilizado por
chamada, por projeto selecionado em 2012, do PRODECINE - Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Brasileiro, na modalidade de produção de obras
cinematográficas de longa-metragem (LINHA A). Esse programa visa a seleção, em
regime de concurso público, de projetos de produção independente, exclusivamente na
forma de investimento.

Tabela 5 - Relação de Estados por valor disponibilizado por chamada por projeto
selecionado 2012
(FSA/PRODECINE - LINHA A)
ESTADO

Valor total de projetos
Selecionados R$ Mil

Qtd. de proj.
Selecionados

RIO DE JANEIRO
28.386,4 (50,8%)
27 (51,9%)
SÃO PAULO
21.665,7 (38,7%)
17 (32,6%)
OUTROS
5.843,6 ,(10,5%)
8 (15,5%)
Total
55.895,9 (100%)
52 (100%)
Fonte:
OCA/ANCINE
–
Elaboração
própria.
Disponível
em
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2803_17-12-13.pdf

Média por
projeto R$
Mil
1.051,3
1.274,4
730,4
1.074,9
(28/09/2015):

Portanto, podemos perceber que a concentração de projetos e produtoras
independentes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo refletem também na
distribuição de recursos de fomento direto pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Além
do maior número de projetos, mais no Rio de Janeiro do que em São Paulo, o valor
médio investido nesses é superior aos dos projetos oriundos dos outros estados. Assim,
além do impacto na quantidade de projetos, esse efeito se estende para o valor
repassado pelo FSA para essas produções. A principal problemática que advém dessa
configuração relacional é o fato e que uma política que deveria ser nacional fica restrita
a apenas dois estados.
Conclusão
Ao analisar a política pública de incentivo ao audiovisual, com foco nos
programas de incentivo à produção cinematográfica, percebe-se uma concentração das
empresas e dos projetos, dos investidores e dos investimentos, nos estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Assim, o que podemos inferir sobre a análise do padrão de
relações dos indivíduos envolvidos nessa política pública proposta por esse trabalho?
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Antes de atribuirmos a devida importância ao papel dos atores, é importante
destacar que esses dois estados têm características históricas particulares que fizeram
com que se desenvolvessem industrialmente, socioeconomicamente e culturalmente
(no sentido de importação dos padrões europeus). Portanto, podemos inferir que esses
dois estados já tinham uma pré-disposição para se desenvolver como polos da indústria
cinematográfica nacional.
Pode-se destacar que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro se tornarem
polos da indústria cinematográfica não é o problema, (por exemplo: Bollywood na
Índia e Holywood nos Estados Unidos), a questão é que a configuração relacional atual
está desacelerando o desenvolvimento de indústrias criativas em outras regiões e
concentrando investimentos de uma política é (pelo menos deveria ser) nacional.
Embora exista um crescimento da indústria nos outros estados, esse se dá em um ritmo
quase parado quando comparado a RJ e SP.
Ou seja, a concentração das empresas, dos investidores, dos projetos e dos
investimentos – públicos e privados – acaba reproduzindo uma tendência/herança
histórica de uma divisão social da produção cultural em que os outros estados são
polos de cultura histórica tradicional e regional (mas não menos valorosa) enquanto o
eixo RJ-SP produz uma cultura dinâmica e tecnológica e a exporta para o mundo.
A ANCINE, por sua vez, já desenvolveu programas em formato de chamadas com
indução regional:
“As ações de indução à regionalização da produção audiovisual
iniciaram-se em 2009, com a incorporação nas chamadas públicas
lançadas desde então de uma garantia de participação na fase de defesa
oral de projetos de proponentes de unidades da federação que não
estivessem classificadas entre as primeiras propostas selecionadas para
defesa oral. Este indutor foi aplicado nas chamadas públicas das Linhas
A e B de 2009 e 2010. Ao todo foram convocados por este mecanismo 17
(dezessete) projetos de obras audiovisuais de 8 (oito) diferentes
unidades da federação.” (ANCINE, 2013)

Embora haja um mecanismo da ANCINE para regionalizar o investimento de
maneira que ele chegue com mais volume aos outros estados, como o fomento indireto
pode chegar a ser dez vezes maior do que o fomento direto (Tabela 4), uma das
possíveis alternativas ao atual modelo é o desenvolvimento de alguma regulação
quanto investimento das estatais, empresas públicas e mistas e da iniciativa privada a
fim de determinar cotas para o investimento fora do eixo RJ-SP.
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10- Sessão Pensando as políticas públicas
10.3 Reflexos da Implantação da Proposta para Reestruturação da
Educação de Jovens e Adultos do Colégio de Aplicação João XXIII
Fausto Daniel Alves Fernandes227
Sheila Cristina Gonçalves228
Resumo: O presente artigo objetivou realizar uma breve analise sobre a reestruturação
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Aplicação João XXIII da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A metodologia utilizada foi por meios de
pesquisas bibliográficas, na via de debater a problemática que envolve o conceito do
tema proposto.
Palavras chaves: Educação. Currículo. Evasão.
Introdução
A Educação de Jovens e Adultos vem sendo compreendida pelo Estado como
modalidade de ensino com três funções: reparadora, visto que seu público não teve
acesso uma adequada correlação entre “idade própria/ano escolar” ou, por inúmeros
motivos, não tiveram acesso à escolarização; equalizadora, pois dá cobertura diversos
segmentos sociais estendendo seu papel de não só trazer a realidade acadêmica para os
estudantes, mas também compartilhar de suas realidades e experiências nesse
processo; qualificadora, posta a observância do caráter de incompletude do ser
humano, essa modalidade procura oferecer oportunidade para que seus estudantes se
qualifiquem. A metodologia utilizada foi por meios de pesquisas bibliográficas, na via
de debater a problemática que envolve o conceito do tema proposto. Além disso, a
estratégia metodológica principal da proposta aqui apresentada foi de caráter
quantitativo, almejando criar um panorama geral da situação do alunato da instituição
supracitada. Intentou-se, portanto elaborar questionários como instrumentos de
analise capazes de trazer à tona alguns elementos, por exemplo, a evolução numérica e
percentual de alunos, principalmente quanto aos abandonos ao longo do curso.
A ideia para o presente artigo surgiu a partir dos levantamentos de dados para a
construção de um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação para docentes229.
227

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Fausto.fernandes@ice.ufjf.br
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229
Curso de Especialização UNIAFRO Promoção da igualdade Racial na Escola. Ofertado pela
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Em um dos muitos diálogos dos dois professores respectivamente, de
Matemática e Sociologia, ambos atuantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA),
relacionados às desigualdades de oportunidades educacionais, foi possível perceber a
importância da reestruturação da EJA no Colégio de Aplicação João XXIII (CAJXXIII) e
seu impacto nas questões de evasão ou permanência do aluno no curso.
O lócus da pesquisa aqui apresentada se constituiu no âmbito da EJA do CAJXXIII
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), situado na cidade de Juiz de fora. Por
se tratar de uma instituição pública com um considerável histórico de alunos oriundos
de escolas públicas, que abandonaram o ensino regular, o colégio se mostra um
ambiente interessante de pesquisa justamente pela característica da mesma de ter um
número de alunos que facilita o mapeamento.
Além das observações supracitadas, essa escola se faz um lugar de fala e
pesquisa bastante interessante por ser um colégio de aplicação cuja direção e
coordenação pedagógica do Curso para Educação de Jovens e Adultos são acessíveis.
Breve Histórico da EJA
Na construção histórica do Brasil, a EJA inicialmente tinha como seu responsável
“A Companhia Missionária de Jesus, tinha a função básica de catequizar (iniciação à fé)
e alfabetizar na língua portuguesa os indígenas que viviam na colônia brasileira.”
(STRELHOW, 2010, p.3). No ano de 1759, os Jesuítas abandonaram o Brasil, o império
assumiu a Educação de Jovens e Adultos, tornando-se privilégios dos herdeiros dos
colonizadores, ficando excluídos do processo educacional os negros e indígenas.
A constituição Imperial no ano 1827 garantiu por meio do ato constitucional a
educação primária a todos os cidadãos, em especial jovens e adultos (Lei de 15 de
Outubro de 1827 ).
Em 1934 foi lançado o primeiro plano que previa a Educação de Jovens e Adultos,
sendo denominado Plano Nacional de Educação. Na década de 40 e 50, a Educação de
Jovens e Adultos foi prioridade do país (STRELHOW, 2010).
A década de 60 foi marcada pelas ações dos movimentos sociais voltados para a
Educação de Jovens e Adultos. Esses movimentos intentavam adotar o saber das
pessoas não alfabetizadas como produto de conhecimento. (STRELHOW, 2010).
Em 1964, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), nesse
sistema a aprendizagem tornou-se distante da realidade do aluno, que passou a ser
responsabilizado pela sua condição social (STRELHOW, 2010). Após a extinção do
Mobral em 1985 outros programas foram criados, tais como o Programa Alfabetização
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Solidária (PAS) criado em 1996 e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) criado em 1998.
Os programas que foram instituídos pelo governo para a Educação de Jovens e
adultos, tinham como finalidade erradicar o analfabetismo do Brasil, porém os projetos
eram desfeitos e substituídos por outro antes de obterem o objetivo planejado
(STRELHOW, 2010).
Bases e diretrizes da EJA
A Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), previa a “Educação de
Jovens e Adultos como modalidade de ensino através da resolução CNB/CEB Nº 1, de 5
de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
de Jovens e Adultos” (STRELHOW, 2010 p.7). Essa lei foi elaborada com base no
Parecer CNE/CEB 11/2000, o qual compreende que esta modalidade de ensino possui
três funções: reparadora, visto que seu público não teve acesso uma adequada
correlação entre “idade própria/ano escolar” ou, por inúmeros motivos, não tiveram
acesso à escolarização; equalizadora, pois dá cobertura diversos segmentos sociais
entendendo seu papel de troca de experiências nesse processo e não só trazer a
realidade acadêmica para os estudantes; qualificadora, posta a observância do caráter
de incompletude do ser humano, essa modalidade procura oferecer oportunidade para
que seus estudantes se qualificarem e requalificarem.
Ainda neste aspecto, é importante destacar que o Parecer CEB/CNE nº 29/2006 é
reiterado pela Resolução Nº 3, de 15 de junho de 2010 quanto a regulamentação da
carga horária da EJA, ficando: a critério da instituição de ensino para os anos iniciais do
Ensino Fundamental; com duração mínima de dois anos, entendidos como um curso
de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do Ensino Fundamental; e, um ano
e meio, entendidos como um curso de 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino
Médio.
Além disso, para ingresso na EJA a Resolução Nº 3, de 15 de junho de 2010 define
que para ser matriculado nessa modalidade de ensino o estudante deve possuir: 15 anos
completos para o ingresso nos anos finais do Ensino Fundamental; e, 18 anos
completos para o Ensino Médio.
A responsabilidade de estruturar o currículo da EJA é deixada com cada escola,
que, por sua vez, deve se atentar às necessidades de sua comunidade, conforme orienta
a legislação, isso sem abrir mão da carga horária mínima obrigatória.
Colégio de Aplicação João XXIII e a EJA
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A EJA no Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora
teve seu início em 1996 sendo denominada de “Curso para Educação de Jovens e
Adultos” (CEJA), visando suprir a necessidade de formação básica para os funcionários
da UFJF (Colégio de Aplicação João XXIII)230. Essa iniciativa foi fruto da uma parceria
entre o colégio e a Pró-reitoria de Recursos Humanos da mesma universidade, nesse
momento era um projeto experimental para o nível Fundamental e se relacionava com
o Programa de Capacitação Técnico-Administrativa da UFJF (PROCAT), pois era
vinculado ao Plano Institucional de Desenvolvimento do Pessoal da UFJF (PLIDEP).
Lembrando que tal projeto ainda atendia a demanda de estágios dos cursos de
licenciatura da referida instituição de ensino superior.
No ano seguinte, passa-se a adotar no CEJA o mesmo sistema de avaliação
adotado no ensino regular do colégio e, em 1998, o curso passa a ser mencionado no
Regimento do Colégio, tornando-se formalmente mais um segmento de ensino
oferecido pela escola, embora ainda fosse chamado de “curso”(Colégio de Aplicação
João XXIII)231.
Com o aumento das demandas foi possível perceber que havia a necessidade de
expandir o CEJA, para a comunidade. Consequentemente, em 2007, houve o primeiro
sorteio público para ingresso de alunos da comunidade para o 6º ano do Ensino
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Depois disso, o número de vagas destinadas a
comunidade foram ampliadas devida a crescente procura pela oferta pública dessa
modalidade de ensino no turno da noite, tanto que a quantidade de matrículas ativas
no final de dois semestres consecutivos aumentava em torno de 9% (Colégio de
Aplicação João XXIII).232
Gráfico 1 - Evolução numérica das matrículas no CEJA de 2010 a 2015.

230

As informações foram cedidas pela secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII UFJF.

231

As informações foram cedidas pela secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII UFJF.
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Quanto aos professores, atualmente, o CEJA possui atuando em sala de aula
quarenta e seis bolsistas do Programa de Iniciação à Docência na Educação de Jovens e
Adultos do Colégio de Aplicação João XXIII (PIDEJA), os quais, agrupados por
disciplina, possuem, pelo menos, um professor orientador.
Análise da Proposta para Reestruturação do CEJA
Frente à análise do perfil da comunidade atendida pelo colégio e buscando
atender melhor os discentes com uma carga horária mais adequada, nesse enredo, em
2012 iniciou-se a discussão sobre a reestruturação do CEJA, o que culminou na
aprovação de um novo currículo tendo por base a Proposta de Reestruturação do Curso
de Educação de Jovens e Adultos de novembro de 2012. Inicialmente, essa proposta é
encorajada pela lei, posto que a legislação incentiva a instituição que faz oferta dessa
modalidade de ensino, elaborar um modelo pedagógico próprio a fim de que seu
público seja atendido de acordo com sua realidade, assim, possibilitando uma releitura
da sociedade em que estão inseridos, bem como sua participação profissional no
mercado de trabalho. Como ressalta o Parecer CNE/CEB 11/2000:
Mas a função reparadora deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma
oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola e uma
alternativa viável em função das especificidades sócio-culturais destes
segmentos para os quais se espera uma efetiva atuação das políticas
sociais. É por isso que a EJA necessita ser pensada como um modelo
pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer
necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. (PARECER
CNE/CEB, 11/2000, p. 9).

A proposta de reestruturação mostrou uma organização curricular oferecendo
1.680 horas (dois anos e meio) para os anos finais do Ensino Fundamental e 1.320 horas
(dois anos) para o Ensino Médio, ambas estão acima do mínimo exigido por lei. Mas
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essas não foram as únicas mudanças decorrentes dessa proposta, pois ela rompe não só
com a nomenclatura de séries ou anos escolares, como serão mencionados a seguir,
mas também com a estrutura de pré-requisitos existentes dentro das etapas escolares,
trazendo dessa forma, uma mudança na estrutura do curso.
Neste currículo, em vez dos conhecidos 6º, 7º, 8º e 9º anos (oferecidos em quatro
semestres), são apresentados os Períodos Fundamentais 1, 2, 3, 4 e 5 (oferecidos em
cinco semestres), sendo que o estudante que concluiu o 5º ano do ensino fundamental,
por exemplo, cursará os cinco períodos fundamentais na ordem que lhe for melhor. De
forma análoga, o estudante que concluiu o Ensino Fundamental e cursará o Ensino
Médio em quatro semestres nos Períodos Médios 1, 2, 3 e 4 também em qualquer
ordem. Essa organização curricular se pauta nos chamados Períodos de Estudos
Focalizados, nos quais a oferta de disciplinas focam ênfases e tópicos. As ênfases são as
disciplinas que possuem mais aulas durante o semestre, de modo que o aluno possa
concentrar seus estudos nessas disciplinas. Já os tópicos são oferecidos de acordo com
a realidade social de cada turma, posto que são disciplinas cujo foco é a aplicação do
conhecimento escolar em problemas sociais e na vida profissional dos estudantes.
Também foi apresentada uma tabela de equivalências para o aluno que concluiu algum
ano do segundo ciclo do Ensino Fundamental para concluir essa etapa no CEJA nesta
nova organização curricular, o mesmo valendo para o Ensino Médio (Bezerra e
Sanches, 2012).
Quanto ao sistema de avaliação, as mudanças foram substanciais, anteriormente
o estudante deveria obter aproveitamento de 50% dos pontos em todas as disciplinas
para ser aprovado, contudo se não conseguisse era lhe dado uma atividade de
recuperação no fim do semestre e, atingindo a pontuação necessária, era aprovado
(Colégio de Aplicação João XXIII).233
Fluxograma 1 - Sistema de Avaliação anterior a Reestruturação:
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No novo currículo, o aluno concorre a 70 pontos na avaliação processual em cada
disciplina e, no final do semestre, se obtiver 30 pontos ou mais (desses 70) faz o Exame
Geral. Este exame tem valor total de 30 pontos e seu resultado é somado a pontuação já
obtida em cada disciplina. Por exemplo, o estudante que atinge 35 pontos na disciplina
A, 65 pontos na disciplina B e 20 no Exame Geral, totaliza 55 pontos na disciplina A e
85 pontos na disciplina B. Posto isso, é considerado aprovado o estudante que obtiver
Média Global igual ou superior a 60 pontos, sabendo que esse valor é obtido através da
média ponderada da pontuação em cada disciplina (somada a pontuação obtida na
avaliação processual e no Exame Geral), sabendo que cada o peso de cada uma é dado
de forma proporcional ao número de aulas (Bezerra e Sanches, 2012).
Ainda na avaliação por nota, tem-se que no currículo anterior o aluno tinha seu
resultado final como: aprovado e ele poderia cursar o ano escolar sequente; ou,
reprovado e ele deveria cursar o mesmo ano escolar no semestre seguinte. Com a
reestruturação cria-se uma situação na qual o aluno que não atingiu a média global
maior que ou igual a 60 pontos, porém atingiu 40 pontos ou mais, pode cursar outro
período escolar no semestre seguinte, mas ao final desse período, ele deverá fazer novo
exame geral para ser aprovado naquele que ficou com tal situação. No decorrer de 2013
essa situação foi caracterizada como resultado final sendo denominada “aprovação com
pendência” (Bezerra e Sanches, 2012).
Fluxograma 2 - Sistema de Avaliação da Reestruturação em 2013
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Entretanto, já em 2014, não é mais necessária atingir uma pontuação mínima na
avaliação processual para fazer o Exame Geral e, consequentemente, ser aprovado.
Ainda assim, no que se refere à frequência, foi mantida a exigência de, pelo menos, 75%
de presença para o aluno ser considerado aprovado (Colégio de Aplicação João
XXIII).234

Fluxograma 3 - Sistema de Avaliação da Reestruturação em 2014
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Em suma, o currículo do CEJA reestruturado teve sua vigência iniciada no 1º
semestre de 2013 e foi totalmente implantado no 1º semestre de 2015, sofrendo nesse
tempo, alterações em alguns aspectos como: novas disciplinas ofertadas; carga horária
das disciplinas alteradas (todavia a carga horária total foi mantida).
Análise quantitativa da reestruturação
Com relação ao impacto desse novo currículo na comunidade escolar, é
importante destacar que ainda há bastante questionamento dos alunos em relação ao
semestre que foi adicionado ao ensino fundamental, bem como as modificações do
ensino o médio (Colégio de Aplicação João XXIII).235
O semestre adicionado para a conclusão de cada etapa de escolaridade mesmo
gerando grande questionamento da comunidade, implicou num aumento da
quantidade de alunos matriculados, um exemplo desse fato é que nos dois primeiros
semestres em que a implantação já era total houve um aumento médio de 12,7% nas
matrículas (Colégio de Aplicação João XXIII).236
Analisando quantitativamente as informações sobre os alunos, tomou-se por
referência o primeiro semestre de 2012 (o último antes da reestruturação) e o primeiro
de 2015 (o primeiro com a oferta de todas as turmas de acordo com o projeto de
reestruturação do CEJA). Partindo das informações desses períodos, foram feitas

235
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análises sobre o índice de aprovação e de abandono de curso, além de se comparar as
notas médias dos estudantes, como será mostrado a seguir.
Observando apenas os resultados finais em que a pontuação foi o fator
determinante, percebe-se que, em 2012, 82,03% dos alunos eram considerados
aprovados frente aos 72,32% de 2015, contudo, se for levado em consideração às
aprovações com pendência, esse índice sobe para 92,66%. As notas médias dos alunos
também sofreram alteração nesse período, foram de 64,62 pontos para 63,96.
Ao se atentar para a frequência dos estudantes, constata-se que o abandono de
curso decresceu de 29,78%, em 2012, para 15,28%, em 2015, lembrando que foi
considerado abandono do curso, a situação na qual o aluno que se possuiu matrícula
ativa em algum momento do semestre analisado e obteve frequência inferior a 50% das
aulas ofertadas. Tais índices representam um saldo positivo, principalmente, ao
ajuntarmos esta informação de queda no abandono de curso com o aumento na
quantidade de alunos, mensurada em 33,78% entre os períodos analisados. Como
mostra a tabela 1:
Tabela 1 – Comparativo de Índices Relacionado a Alunos
1º sem. de 2012
Índice de
Abandono

29,78%

1º sem. de 2015
15,28%
92,66%

Índice de
Aprovação

82,03%

Pontuação Média

64,62 pts

(72,32% aprovados + 20,34% com
pendência)
63,96 pts

Além disso, houve a preocupação com a qualidade do envolvimento do bolsista
com suas atividades no CEJA (Colégio de Aplicação João XXIII)237, tanto que de 2012
para 2015 notamos que, enquanto a quantidade de aluno aumentou em 33,78% e a
carga horária total em 7,14%, o total de bolsistas atuantes em sala de aula foi
aumentada em 10,26%, o que implicou na redução da média de turmas/disciplinas por
bolsista e de aulas semanais conforme se pode observar na tabela 2:
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Tabela 2 – Comparativo de Índices Relacionado a Bolsistas

Bolsistas
Média de Disciplina/Turmas por
Bolsista
Média de Aulas semanais por
Bolsista
Média de Alunos por Bolsista

1º sem. de 2012
36

1º sem. de 2015
46

3,15

1,98

6,38

4,63

6,26

6,54

Considerações finais
Existem várias motivações que levam um jovem ou um adulto ao retorno escolar:
mercado de trabalho, a própria necessidade de resgate da socialização, sensação de
dignidade, recuperação do tempo perdido, dentre outas motivações.
Por esses
motivos torna-se importante que o professor trabalhe esse resgate educacional junto
aos alunos, bem como o saber local do aluno, aquele que não é valorizado no meio
acadêmico. Segundo Strelhow (2010):
Ele precisa resgatar junto aos alunos suas histórias de vida, tendo
conhecimento de que há uma espécie de saber desses alunos que é o
saber cotidiano, uma espécie de saber das ruas, pouco valorizado no
mundo letrado e escolar. Frequentemente o próprio aluno busca na
escola um lugar para satisfazer suas necessidades particulares, para
integrar-se à sociedade letrada, da qual não pode participar
plenamente quando não domina a leitura e a escrita. (STRELHOW,
2010, p.49)

Não apenas o professor, mais a instituição carece perceber a necessidade de
mudança para evitar a evasão. Entre estas mudanças, o processo avaliativo deve esta
associado a metodologia aplicada pelo professor, em forma de diálogo, que seria a uma
forma de avaliar o desenvolvimento intelectual do aluno (MOTIM, BRIDI, ARAUJO,
2009). Foi possível perceber que as formas de avalições necessitam ser variadas a fim
de verificar as formas de aprendizagem do aluno. As mudanças da globalização
afetam escola e o meio de se relacionar (MOTIM, BRIDI, ARAUJO, 2009). Sendo assim,
a ciência e a escola precisam ser repensadas levando em consideração a individualidade
dos discentes.
Frente a isto, pode-se concluir que reestruturação do CEJA no Colégio de
Aplicação João XXIII tem se pautado nesses princípios e é coerente com a legislação
vigente. Tendo auxiliado no aumento tanto da oferta de vagas a comunidade quanto
das matrículas que em 2012 eram 225 e em 2015 esse número aumentou 33,78%. Além
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disso, de acordo com analise realizada ao longo da construção desse artigo e as
informações cedidas pela secretaria, o número de alunos evadidos de 2012 para 2015
caiu 48,69% e o número de alunos aptos a cursar um período diferente de seu atual no
semestre seguinte, também teve um aumento de 10,63 pontos percentuais. Assim
podemos perceber, mediante a este trabalho, algumas implicações da reestruturação
do CEJA de 2012.
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10- Sessão Pensando as políticas públicas
10.4 Políticas sociais em ação: reflexões acerca das características
inovadoras em uma Organização Não Governamental (ONG)
Maria Santana Silva Santos238
Resumo: O desempenho de políticas sociais no âmbito das Organizações Não
Governamentais (ONG’s) é uma maneira pela qual, instituições sem fins lucrativos,
executam ações que visam transformar a realidade de determinada população que se
encontra limitada quando tratamos do acesso a padrões mínimos de sobrevivência.
Nessa perspectiva, o nosso objeto de estudo é o Centro de Agricultura Alternativa do
Norte de Minas CAA/NM, com sede no norte de Minas Gerais, mas com atuação em
várias partes do Brasil, a ONG tem como principal missão institucional, a busca por
protagonismo e autonomia das famílias e comunidades tradicionais. O processo de
gerar autonomia e protagonismo ocorre basicamente por meio de serviços assistenciais
como, por exemplo, assessorias jurídicas e até mesmo fortalecimento das iniciativas
relacionadas a defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, nesse sentido,
são desenvolvidas estratégias e projetos que vão de encontro às necessidades do
público alvo. O presente artigo é fruto do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq,
intitulado “O Lugar das Políticas Sociais: O Nível Municipal, Articulação Interníveis e
Capacidade de Inovação em Municípios Selecionados de Minas Gerais e São Paulo” e
tem como objetivo apreender a capacidade do CAA/NM, enquanto ONG, de
operacionalizar ações sociais de forma autônoma e inovadora. A pesquisa utiliza
instrumentos da metodologia qualitativa: a pesquisa bibliográfica no intuito de
proporcionar arcabouço teórico para análise; levantamento de informações por meio
de visita in loco, anotações de campo na instituição em questão, bem como pesquisa
documental.
Palavras-chave: Políticas Sociais. Protagonismo. Autonomia. ONG’s.
Introdução
No presente trabalho, são desenvolvidas reflexões acerca das características
consideradas inovadoras em relação às políticas sociais desenvolvidas por uma ONG
localizada na cidade de Montes Claros-MG. Desta forma, são levadas em conta tanto as
formas de execução das políticas sociais quanto os ditames do funcionamento da
referida organização. É preciso de antemão, compreender que as denominadas
políticas sociais, são maneiras pelas quais as variadas organizações e ou instituições da
sociedade protagonizam ações que visam colaborar com o desenvolvimento da vida
social. Segundo as considerações de Fleury (2003):
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Por meio das políticas sociais é possível alterar a distribuição de poder
na sociedade, transformando privilégios em direitos, “direitos em
princípio” em “direitos na prática”, clientelas em cidadãos ativos,
estruturas administrativas patrimoniais e clientelistas em mecanismos
eficientes de gestão pública, sociedades fragmentadas em novas formas
de organização, integração e desenvolvimento do capital social,
fortalecendo a governabilidade local. (FLEURY, S. 2003, p.91)

Na sociedade contemporânea, vislumbra-se um importante papel referente as,
ONG’s, o de colaborar com Estado no processo de desenvolvimento da sociedade.
Nesse sentido, considera-se que, determinadas ações que não são desenvolvidas pelos
órgãos governamentais, passam a ser executadas por organizações da sociedade civil.
No que tange ao contexto de criação das ONG’s, vislumbra-se a iniciativa de atores
comuns dispostos à transformar determinada realidade social. Nesse aspecto, seguem
alguns apontamentos de Ladim (2002):
As perguntas tantas vezes retomadas - O que são ONGs? Quais os seus
papéis? - não se constituíram nem se constituem, portanto, na maior
parte das vezes, em meros exercícios intelectuais semânticos. Tratou-se
(e falo antes de mais nada do caso brasileiro, com extensão a vários
latino-americanos) do processo de construção de horizontes comuns
entre um conjunto de organizações que se colocaram como atores em
determinado pólo do campo discursivo e político existente em suas
sociedades, a um dado momento e a cada momento (LADIM, L. 2002,
p.21)

As ações desempenhadas pelas ONG’s possuem caráter socioassistencial nas
mais diversas áreas de ação, dentre essas ações é possível destacar a superação da
desigualdade social e a garantia dos direitos humanos como características inerentes a
várias ONG’s. Ladim (1998 p.25) elenca a concepção onde as ONG’S estão “movendo-se
num campo que se presta a várias apropriações ideológicas ou discursivas”. A ideologia
caracteriza-se, portanto, como um aglomerado de ideias, opiniões, e finalidades
institucionais, formadoras do todo que são as ONG’s.
Procurou-se no presente estudo, apreender a capacidade do CAA/NM,
enquanto ONG, de operacionalizar ações sociais de forma autônoma e inovadora,
levando em conta o fato de que, a contribuição das ONG’s vai além do caráter
assistencialista, nesse contexto, as ONG’s apresentam-se como corresponsáveis pelo
desenvolvimento da sociedade.
A presente pesquisa utiliza instrumentos da metodologia qualitativa: a pesquisa
bibliográfica no intuito de proporcionar arcabouço teórico para análise; levantamento
de informações por meio de visita in loco, anotações de campo na instituição em
questão, bem como pesquisa documental.
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Importante salientar que a busca por compreender o grau de autonomia da
organização desenvolveu-se da seguinte maneira: análise da missão do CAA/NM,
dando ênfase a aspectos como objetivos, processo de tomada de decisão, fontes de
financiamento, público alvo, corpo técnico institucional dentre outros.
Desenvolvimento
Em um sentido mais amplo, as ONG’s são organizações que buscam meios de
deliberar sobre questões problemáticas da sociedade, para exemplificar, a abordagem
de temas como: pobreza, violência contra mulheres e crianças, meio ambiente são
algumas das áreas de atuação das ONG’s no que tange a questão dos direitos humanos.
Para entendermos um dos papeis primordiais das ONG’s na sociedade, é preciso tomar
como referência a ligação colaborativa destas para com o Estado. Segundo Martins
(2004),
No Brasil, as ONGs e o trabalho de voluntários passaram a atuar nas
áreas sociais antes visualizadas pelas oposições como sendo da
responsabilidade estatal, o que ao menos responde a uma necessidade
de urgência social. Da parte do Estado tal responsabilidade nunca de
fato foi assumida integralmente, visto que até mesmo a Carta
Constitucional de 1988 afirma serem os direitos, responsabilidades
difusas da família, do Estado e da sociedade. (MARTINS, L.H. 2004,
p241)

Essas considerações de Martins abrem espaço para a compreensão sobre o papel
da sociedade civil enquanto responsável por colaborar com o desenvolvimento da
sociedade no que diz respeito à esse caráter assistencial, que inicialmente era visto
como papel meramente estatal.
A partir do contexto da atual ação das ONG’s, vislumbra-se uma complexa rede
de relações na qual estas organizações estão inseridas, ao passo que, além de cumprir a
função principal de atender as necessidades do público alvo, essas organizações devem
sustentar um diálogo constante com a sociedade em geral, agências financiadoras e o
Estado. Isso porque essas organizações pleiteiam tanto financiamento da sociedade
civil, quanto dos órgãos governamentais e privados.
Ainda no contexto do papel das ONG’s, percebe-se a busca por “construir” a
consciência da população-alvo, alertando-as principalmente dos direitos que as
mesmas possuem. A partir disso, temos o CAA/NM como uma organização que
ultrapassa as barreiras da simples característica assistencial, buscando também meios e
estratégias para gerar autonomia ao público alvo. Nesse sentido, Carrara (2007)
enfatiza que:
Uma das finalidades do trabalho desenvolvido pelo CAA/NM é
contribuir para a construção de uma proposta de desenvolvimento
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regional sustentável, protagonizada por agricultores, buscar
demonstrar o desafio de conceber e ter a agricultura e o extrativismo
como atividades que não utilizem somente a racionalidade econômica,
mas também outras racionalidades, ambiental e humana, mostrando
que existem outros critérios de relações humanas além do econômico,
os quais sejam compatíveis com a cultura da população local,
articulando elementos suficientes para se ajustar às condições
econômicas globais sem perder de vista sua identidade. (CARRARA,
A.A. 2007, p. 53)

O CAA/NM é uma ONG que se formalizou juridicamente em março de 1989, na
perspectiva de que a agroecologia e a sustentabilidade são meios importantes e
imprescindíveis para o desenvolvimento da sociedade. A organização desenvolve seu
trabalho com famílias e comunidades tradicionais, pequeno produtor rural, assentados,
acampados e extrativistas. Além de desenvolver o trabalho técnico de apoio às diversas
necessidades do público alvo, a ONG busca ainda meios para conceber o protagonismo
e a autonomia das famílias e comunidades tradicionais. No estatuto do CAA/NM, o
Art. 3° inciso XVI traz as seguintes diretrizes: “contribuir para o desenvolvimento
sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento,
fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos
e culturais, com respeito e valorização à sua identidade e suas formas de organização,
nos termos do Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007”.
Importante salientar que a população-alvo do CAA/NM, como já referenciado
nesse trabalho, são povos e comunidades tradicionais dos municípios norte mineiros,
mais precisamente localizados nas regiões do Alto Rio Pardo (agricultores e
agricultoras familiares, famílias assentadas e uma comunidade quilombola), São
Francisco (Indígenas Xakriabá, Vazanteiros e Quilombolas, Veredeiros), Gerais da
Serra (Quilombolas e Geraizeiros), Planalto São Franciscano (Área de Experimentação
e Formação em Agroecologia-AEFA) e Serra Geral (comunidades Quilombolas,
Catingueiras e Geraizeiras). Até o presente momento, são esses os núcleos territoriais
onde estão localizadas a população-alvo do CAA/NM.
A ONG discute os fatores agroecologia e sustentabilidade como base para o
desenvolvimento, e, baseando-se nesta discussão principal, são criadas as “raízes” para
que a autonomia seja alcançada, e por consequência, o protagonismo dessas famílias e
comunidades tradicionais seja evidenciado.
Um dos meios pelos quais a organização considera importante no que diz
respeito à geração de autonomia, é a busca por garantir a possibilidade de reprodução
social dos povos ou comunidades tradicionais, nessa perspectiva, a garantia de acesso
ao território é fator imprescindível. Sendo assim, entende-se que o território possui
dimensões simbólicas que envolvem fatos históricos que mantém viva a memória do
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grupo, determinação do modo de vida, visão de homem e de mundo dentre outras.
Utilizando-se das palavras de Milton Santos (2003), compreende-se que:
“O território é o chão e mais a população, isto é uma identidade, o fato
e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a
base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da
vida, sobre as quais ele influí. Quando se fala em território deve-se,
pois, de logo, entender que está falando em território usado, utilizado
por uma população.” (SANTOS, M. 2003 p.96)

FIGURA 1: Povos e comunidades tradicionais.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre as ações desenvolvidas pelo CAA/NM, em parceria com as comunidades
rurais e extrativistas, destacam-se Programas de Formação e Mobilização Social para a
convivência com o Semiárido, uma das alternativas para essa convivência, é a
construção de cisternas do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), práticas
agroecológicas (desenvolver o cultivo respeitando as limitações do meio ambiente) e a
criação de cooperativas para comercialização de produtos provenientes do bioma
cerrado (parceria com a cooperativa Grande Sertão). No Relatório de Atividades do
CAA/NM/2002 O Programa Grande Sertão apresenta-se com o objetivo de fortalecer a
economia familiar dos agricultores e extrativistas pela consolidação de uma rede de
articulação entre grupos de agricultores agroecológicos e organizações da sociedade
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civil, estimulando a produção e viabilizando a transformação e a comercialização dos
seus produtos. Nesse sentido, vislumbramos a autonomia demandada aos agricultores
por meio da Cooperativa Grande Sertão. Gonçalves e Rosa (2005) indicam que,
O trabalho central da Cooperativa é organizar a produção, fazer o
beneficiamento e encaminhar o produto ao mercado. Uma das
primeiras exigências é a de que os produtos sejam agroecológicos. Para
isso a cooperativa disponibiliza o acompanhamento técnico para
capacitação e monitoramento das propriedades. (GONÇALVES B.
ROSA, H. 2005, p.19)

Em relação ao processo de tomada de decisões, ocorre a assembleia geral anual
de prestação de contas, onde se presta conta dos projetos, de tudo que foi captado para
a sobrevivência da instituição bem como prestação de contas dos investimentos nas
comunidades. O estatuto do CAA/NM no Art. 17 contextualiza o papel da Assembleia
Geral em: inciso I “formular as diretrizes políticas de atuação da associação”. Existe
também outro momento de assembleia geral que trata das estratégias e temas
relacionados aos municípios. Importante salientar, a existência da coordenação
colegiada, nesse sentido, algumas decisões passam pela assembleia para serem
respaldadas e legitimadas, mas, existem algumas que ficam a cargo de serem decididas
pela coordenação colegiada (coordenador geral, tesoureiro, secretária, três
coordenadores técnicos e dois membros da coordenação colegiada), compreendida
como um espaço coletivo de tomada de decisões.
A estrutura de gestão da instituição envolve a assembleia geral, que de acordo
com os apontamentos anteriores, é considerada um espaço para tomada de decisões,
prestação de contas e formulação metas a serem alcançadas pela entidade. Existem
ainda, o conselho fiscal, o conselho diretor e o conselho consultivo como componentes
da gestão política do CAA/NM. Cabe ressaltar, para fazer parte de qualquer um dos
três conselhos, os membros devem ser eleitos em Assembleia-Geral.
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FIGURA 2: Gestão Política (Estatutária).
Fonte: Dados da pesquisa.

O Conselho fiscal executa de forma sistemática e permanente a fiscalização das
atividades e operações do CAA/NM, através do exame dos balancetes, do balanço anual
e dos livros e documentos a eles referentes.
O Conselho Diretor possui como função principal o estabelecimento de
estratégias para a consecução dos objetivos da associação e das diretrizes políticas
formuladas pela Assembleia-Geral, além disso, esse conselho é responsável por
executar variadas funções de caráter administrativo na instituição.
Por último vislumbramos o Conselho Consultivo, esse setor é responsável por
zelar pelo prestígio do CAA/NM, sugerindo medidas que o resguardem, bem como
colaborar e assessorar o conselho diretor em tomadas de decisão de grande
importância estratégica e política para o CAA/NM.
Em relação as formas de financiamento da instituição, pode-se considerar três
eixos prevalentes: 1°) Doações: cooperação internacional e recursos nacionais privados;
2°) Transferências Voluntárias: recursos públicos; 3°) Prestações de Serviço: entidades
privadas e órgãos públicos. Nesse último, o papel da instituição se resume em gerenciar
determinada demanda em apenas um único local, tendo em vista que esta prestação de
serviços é fruto de projetos aprovados em editais, onde o recurso é bastante
considerável, mas se restringe apenas a comunidade em que o projeto pretendeu
atender inicialmente.
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Cabe ressaltar que para garantir a boa execução dos trabalhos prestados, o
CAA/NM conta com uma ampla rede de profissionais que compõem o corpo técnico.
Atualmente, o corpo técnico do CAA/NM é composto por mais de 100 profissionais
contratadas no CLT, nesse sentido, vislumbra-se a existência de profissionais formados
nas mais diversas áreas, destacando-se profissionais formados na área social, como
Cientistas Sociais, Assistentes Sociais, Agrônomos (as), Geólogos (as), Historiadores,
Biólogos (as) diretor fiscal e pedagogos. A contratação desses profissionais ocorre por
meio de chamamentos públicos que são lançados em editais
Um importante aspecto possível de ser notado nas ações desenvolvidas pelo
CAA/NM é o fato de que a instituição extrapola a barreira dos serviços assistenciais, na
busca de maneiras que possibilitem a emancipação integral do público alvo. O inciso
XV do estatuto do CAA/NM trás a seguinte normativa: formular e executar programas
ou projetos voltados, prioritariamente, para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania e
enfrentamento das desigualdades sociais. Nessa perspectiva, o serviço socioassistencial
é necessidade e a emancipação social torna-se consequência.
Para execução dos projetos locais, o CAA/NM estabelece várias parcerias, que
vão desde sindicatos de trabalhadores rurais até organizações das igrejas católicas ou
evangélicas. Essas parcerias estabelecidas pelo CAA/NM visam facilitar a definição de
onde é melhor implantar determinado projeto de acordo com as demandas da
comunidade.
Com relação a esse movimento de manter contato efetivo com a “população-alvo”
Martins (2004) alerta que:
Em face à ausência de representatividade no sistema político
tradicional, ONGs cívicas e da democratização, juntamente com toda
uma rede movimentalista, passaram a ocupar o espaço público local,
nacional e internacional, somando-se aos movimentos sociais, partidos
e sindicatos, muitas vezes interagindo com estes, outras vezes sendo
prioritárias na formulação de críticas e alternativas ao modelo de
desenvolvimento vigente. (MARTINS, L.H. 2004, p.254 a 255)

O CAA/NM se destaca ao trabalhar no intuito de apresentar novas alternativas
para promover o desenvolvimento de maneira sustentável, oferecendo tanto o suporte
técnico (pessoal capacitado) quanto material para atuar nos territórios em que são
identificadas a população-alvo da organização. Esse suporte oferecido pelo CAA/NM
possui veementemente a finalidade de construir experiências (juntamente com o
agricultor familiar) de desenvolvimento da produção agrícola sem afetar a
biodiversidade dos ecossistemas. Todavia, é necessário considerar que a dificuldade no
que tange a comercialização dos produtos advindos do cerrado e da caatinga está
inicialmente na carência de consumidores, sendo que vários fatores contribuem para
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isso, podemos elencar, contudo, a dificuldade de acesso aos produtos como fator
primordial.
Considerações finais
Percebe-se que o CAA/NM exerce autonomia tanto nas atividades junto à
população-alvo quanto no quesito tomadas de decisões. Nesse sentido, o CAA/NM
mostra-se como uma organização que ultrapassa as barreiras da mera assistência
(jurídica, técnica etc.) indo de encontro à busca de emancipação (autonomia e
protagonismo) não apenas material como também da consciência da população
atendida pela ONG. A realização de encontros, buscando-se a sensibilização dos
direitos pertinentes a esses povos, contato direto e constante com os povos e
comunidades tradicionais são maneiras pelas quais essa emancipação se constrói.
Quanto à questão das tomadas de decisões, é aparente a busca dos dirigentes do
CAA/NM em manter esse procedimento sobre a responsabilidade dos diretores gerais,
representantes administrativos e colaboradores da instituição, excluindo, portanto, a
possibilidade de que qualquer ente externo à entidade faça-se autônomo em relação à
mesma.
No que diz respeito as ações financeiras que mantém os projetos
desenvolvidos pela ONG, percebe-se certo constrangimento interno quando se trata da
prestação de contas, isso principalmente se tratando dos recursos públicos, onde a
prestação de contas deve ser constante, desencadeando portanto uma intensa
fiscalização direcionada a determinados projetos.
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10- Sessão Pensando as políticas públicas
10.5 Cataguases para além de suas modernidades: gestão pública
municipal do patrimônio cultural a partir da criação da Lei Robbin Hood
Michele Pereira Rodrigues 239
Resumo: No ano de 2015, a Lei Robbin Hood, cujo objetivo principal é promover a
descentralização da gestão de algumas áreas para os municípios, completa 20 anos,
contando com alta adesão dos municípios em sua aplicação. O escopo da análise será a
cidade de Cataguases, MG e o objetivo deste trabalho será investigar quais ações do
poder público local compõem a gestão do seu patrimônio cultural. Conclui-se que o
processo de descentralização desencadeia, no caso de Minas Gerais, um importante
programa de proteção do patrimônio cultural, a despeito dos desafios apresentados no
caso de Cataguases, diante da legislação vigente.
Palavras-chave: Gestão do patrimônio cultural. Lei Robbin Hood. ICMS Cultural.
Cataguases, MG.
Introdução
No ano de 2015, a política de redistribuição do ICMS (Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) no estado de
Minas Gerais completa 20 anos. A criação desta lei é consequência do artigo 158 da
Constituição Federal de 1988, que prevê que 25% do imposto supracitado pertence aos
municípios. Desse total, ¼ da distribuição seria feita de acordo com legislação estadual.
Nesse contexto, o estado tem se destacado em todo país por conta da alta
adesão dos municípios na aplicação da lei, conhecida como lei Robbin Hood, cujo
objetivo principal é promover a descentralização da gestão de algumas áreas para os
municípios, através do repasse financeiro para aqueles que tem ações, por exemplo, de
preservação do patrimônio cultural240.
Considerando que os municípios passam por grandes desafios quanto às suas
finanças, como lembra Freire (2002), as transferências de ICMS têm papel relevante
quanto à composição das receitas municipais e, segundo Magalhães (2008), são as
principais razões pelas quais os municípios aderem à política, mais do que pela
consciência da necessidade de preservação do patrimônio cultural.
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Segundo Botelho (2006), a partir da criação dessa lei, o número de ações ligadas
à preservação dos bens culturais, como, por exemplo, a criação de conselhos
municipais de patrimônio, tombamentos e registros têm aumentado
significativamente. Todavia, como advertem Lira, Azevedo e Borsani (2014), esse saldo
positivo não pressupõe necessariamente a eficácia da lei, situação que pretendemos
investigar, por meio do município de Cataguases.
Localizado na região da Zona da Mata de Minas Gerais, o município possui
notoriedade nacional, por conta do tombamento realizado pelo IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de um extenso poligonal composto por
edificações com características arquitetônicas heterogêneas, com destaque para o
grande número de obras modernistas, projetadas por arquitetos reconhecidos como
Oscar Niemeyer e Aldary Toledo, além da intensa produção cultural cinematográfica e
literária.
Justifica este trabalho, a percepção de que, ao longo dos anos, o número de
municípios que recebem repasse de ICMS Cultural e o valor recebido por esses
municípios tem aumentado consideravelmente. Entretanto, de acordo com dados da
Fundação João Pinheiro241, a cidade de Cataguases, que até 2011 detinha uma das
maiores pontuações do estado, não acompanhou esse crescimento, perdendo a posição
entre os municípios que mais recebem repasses de ICMS. Por que isso aconteceu?
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho será investigar quais ações do poder
público local compõem a gestão do seu patrimônio cultural. Como objetivos
específicos, pretende-se realizar um levantamento que teça um panorama das ações em
âmbito federal que favorecem a administração do patrimônio cultural, com foco para a
questão da descentralização em direção aos estados e municípios. Em seguida, almejase discutir as políticas públicas estaduais sobre o patrimônio cultural até chegarmos à
escala municipal, onde serão tratadas as ações do poder público local do município em
questão, representados por diversos setores, incluindo o DEMPHAC – Departamento
Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Cataguases e a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.
A metodologia adotada compreende um levantamento sobre os principais eixos
temáticos da pesquisa, a saber: a) políticas públicas de gestão do patrimônio cultural;
b) Lei Robbin Hood e; c) ICMS Cultural. Em um primeiro momento, foi realizada uma
pesquisa quantitativa, cujos dados obtidos fornecem um panorama do número de
municípios que aderiram à política de ICMS Cultural. Da mesma forma, identificou-se
o valor dos repasses à cidade de Cataguases nos últimos anos. Além disso, pretende-se
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realizar uma entrevista semi-estruturada com um representante do governo municipal,
com o propósito de verificar informações relevantes a esse trabalho.
O trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira seção, intitulada
“Políticas federais e a descentralização da gestão do patrimônio cultural”, busca
apresentar o desenvolvimento das políticas sobre o patrimônio cultural na esfera
federal e o processo de descentralização em direção aos estados e municípios. Em
seguida, a seção “Políticas estaduais de proteção ao patrimônio cultural: questões sobre
a Lei Robbin Hood” destina-se a apresentar a maneira como essas questões se
desenvolveram no âmbito de Minas Gerais. A seção “Cataguases para além de suas
modernidades: tensões em torno do patrimônio cultural” pretende revelar, de forma
sucinta, as legislações em vigor na cidade e sua dinâmica atual. Posteriormente, serão
expostos e discutidos os resultados das pesquisas realizadas e, por fim, as
considerações finais.
1 Políticas federais e a descentralização da gestão do patrimônio cultural
Em uma perspectiva histórica, é por volta dos anos 1920 que se tem notícia sobre
os primeiros movimentos no Brasil que buscam a preservação do patrimônio cultural.
Nesse período, as preocupações acerca da criação de uma identidade brasileira
fomentam uma busca por elementos representativos dessa cultura. Esse processo
culmina na criação, no ano de 1937, do marco legal da preservação cultural no país e do
SPHAN, órgão federal que concentrou as ações para a proteção do patrimônio cultural
no país até a década de 1970, quando foram criados órgãos estaduais de preservação.
Como revela Alonso (2010), no primeiro decreto a nível federal sobre o tema, a
concepção de patrimônio estava relacionada aos fatos memoráveis da história e ao seu
valor excepcional quer seja arqueológico, etnográfico, bibliográfico e artístico. Esse
conceito é ampliado com a promulgação da Carta Magna de 1988 quando o patrimônio
cultural passa a ser identificado por suas características de referência à identidade, à
memória e à ação dos mais diversos grupos formadores da sociedade brasileira, em
consonância com o que vinha sendo discutido nos principais fóruns mundiais sobre o
assunto.
De acordo com a Constituição Federal de 1988,
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
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II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

No Brasil, as discussões acerca do patrimônio cultural, em sua gênese, estiveram
centradas no SPHAN. Entretanto, segundo Abrucio (2006) diversos fatores
contribuíram para um processo de descentralização política dos mais diversos setores
da sociedade, entre os quais é possível citar o advento da democracia e o surgimento de
novas realidades, tais como a urbanização acelerada, que tornou os problemas locais
mais intensos para um maior número de pessoas. Esses fatores colocaram em cheque a
efetividade desse modelo centralizador de intervenção estatal, culminando em um
processo de mudanças.
Dessa forma, a Carta Magna traz em seu artigo 23 que é competência da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios “proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos”.
Mais recentemente, o governo federal reiterou a responsabilidade municipal na
proteção do patrimônio cultural, com a promulgação da lei n.º 10.257, no ano de 2001,
conhecida como Estatuto das Cidades.
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
[...] XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico (Estatuto das Cidades, 2001).

Desse modo, Arimatéia (2010) atesta que o processo de descentralização aliado à
autonomia fiscal e política dos governos subnacionais, que se tornaram possíveis após a
Constituição de 1988, permitem o desenvolvimento de uma agenda independente do
governo federal, contexto no qual foi criada a lei Robbin Hood.
2 Políticas estaduais de proteção ao patrimônio cultural: questões sobre a Lei
Robbin Hood
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Em âmbito estadual, o ICMS Cultural foi implementado após a promulgação, no
ano de 1995, da Lei Estadual nº 12.040, conhecida como Lei Robin Hood. Mais tarde, as
leis nº. 12.428/1996 e nº 13.803/2000 alteraram a distribuição do ICMS e, em 2009, a Lei
Robin Hood foi substituída pela Lei nº 18.030, chamada também de ICMS Solidário.
A política do ICMS Cultural objetiva a descentralização da proteção dos bens
culturais no estado de Minas Gerais, uma vez que transfere para os municípios a
responsabilidade pela salvaguarda do patrimônio cultural. As regras para o
recebimento do repasse, que se dá por meio de envio de documentação comprobatória
das ações realizadas em âmbito municipal, são definidas pelo IEPHA, através de
Deliberações Normativas242.
A partir do envio dos documentos, é atribuída uma pontuação ao município de
acordo com as ações de tombamento e registro a nível federal, estadual e municipal,
existência e funcionamento de Conselho Municipal de Patrimônio, existência de
Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural, ações de educação patrimonial,
existência de planejamento e política municipal de proteção do patrimônio cultural e
Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural. A partir da pontuação do município
dividida pela soma da pontuação dos demais, é atribuído o IPC – Índice do Patrimônio
Cultural243.
Uma análise quantitativa permite evidenciar a alta adesão à política. No ano de
2015, por exemplo, do total de 853 municípios do estado, 653 recebem repasse referente
ao Patrimônio Cultural, o que representa um total de 76% dos municípios mineiros244.
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Fonte: Site do IEPHA245

Um dos motivos para a alta adesão é que as regras para o repasse, apesar de
serem rígidas, não geram custos altos de implementação e manutenção e permitem um
repasse importante para o município. Em muitos casos, inclusive, Magalhães (2008)
afirma que os municípios optam por contratar empresas para realizar os levantamentos
necessários, por em prática algumas ações com o objetivo de pontuar e preparar a
documentação para envio ao IEPHA.
É importante destacar que o crescimento do número de municípios que aderem
à política não é constante, por alguns motivos, entre eles a necessidade de envio anual
da documentação, regra muito questionada pelos gestores municípios, segundo
Magalhães (2008).
Além disso, outro ponto que chama atenção é a vinculação de tombamentos
federais e estaduais a uma política que preconiza, entre seus objetivos, a
municipalização. Isso se torna ainda mais paradoxal se percebermos que o IEPHA
revogou a exigência de apresentação de laudos técnicos sobre esses bens alegando que
a responsabilidade por eles é de competência do Estado e da União. Sendo assim, o
município pontua independente de sua atuação, já que é responsabilidade de cada
esfera a preservação dos bens tombados por ela246.
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Há ainda, de acordo com Botelho (2006), contradições entre o discurso adotado
no IPHAN e o que acontece nos órgãos patrimoniais dos estados, considerando que o
atributo que possui a pontuação mais alta nas diretrizes do IEPHA, por exemplo, é o
tombamento. Logo, é possível concluir que a política de ICMS Cultural em Minas
Gerais fomenta os tombamentos em detrimento a outras ações de preservação do
patrimônio cultural, como a educação patrimonial, revelando uma dificuldade de
colocar em prática as concepções mais recentes sobre o tema.
Entretanto, como lembra Botelho (2006), o uso dos instrumentos em defesa do
patrimônio só fazem sentido a partir da atuação do poder público local, através da
legislação municipal. Passemos então, às ações realizadas por essa esfera.
3 Cataguases para além de suas modernidades: tensões em torno do patrimônio
cultural
Antevendo a Lei Robbin Hood, as iniciativas de tombamento a nível local em
Cataguases foram possíveis a partir da Lei Municipal nº. 1.210 de 1985, conhecida como
Lei do Patrimônio. No mesmo ano é criado o Conselho Municipal de Patrimônio,
através da Lei nº. 1.118.
Já o DEMPHAC - Departamento Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural,
órgão responsável pela gestão municipal do patrimônio é criado em 2002. Atualmente,
é composto por três funcionários: um historiador, uma pedagoga e uma professora de
história.
Ainda no que tange a legislação municipal, no ano de 2003 foi aprovada a Lei
3.187, que dispõe sobre a criação da disciplina “Educação Patrimonial e Ambiental” nas
escolas municipais. A lei estabelece que “Caberá a todos os professores de educação
infantil a inclusão do tema ‘Educação Patrimonial e Ambiental’ em suas aulas
semanais, durante pelo menos 1 hora/semana com o objetivo de desenvolver o espírito
crítico e uma nova interpretação do patrimônio e meio ambiente”.
Devido ao tombamento federal, a cidade pontua no ICMS Cultural e recebe
recursos dessa fonte desde o primeiro ano da política. Importa ressaltar, contudo, que
no ano de 1996, por não haver um documento que dispusesse sobre os critérios da
pontuação, todos os municípios com bens tombados a nível federal foram pontuados,
segundo Cruz e Sousa e Moraes (2013). A Fundação João Pinheiro, não obstante,
disponibiliza os dados dos repasses somente a partir do ano de 2002, conforme pode
ser observado no gráfico abaixo.
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Fonte: Fundação João Pinheiro247.

Percebe-se que os valores do período exposto mantiveram-se com pouca
variação até o ano de 2011, quando tiveram uma queda. Isso pode ser explicado por
conta do alto número de municípios adeptos à política, exposto no gráfico 2, que foi
recorde nesse ano e no ano seguinte, vindo a diminuir do ano de 2015.
A Fundação João Pinheiro (entidade pertencente ao Governo do estado de
Minas Gerais que realiza apoio técnico à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão) alerta, no entanto, que não há obrigatoriedade legal de aplicação dos valores
recebidos pelos critérios em sua respectiva área, por conta do princípio da nãovinculação de receitas, embora, no caso do patrimônio cultural, exista a
obrigatoriedade de manter bem conservados os bens tombados248. Ou seja, o
município que recebe recurso pelo critério Patrimônio, assim como os demais, não
necessariamente precisa aplicá-lo nesta área.
No decorrer do ano de 2015, estão sendo realizadas reformas em alguns bens
tombados do município, entre eles as praças Santa Rita e Rui Barbosa. A prefeitura
alega que, no caso da Praça Rui Barbosa, as obras foram possíveis a partir de um acordo
do IPHAN com uma empresa para a prestação do serviço como parte do pagamento de
uma multa aplicada pelo descumprimento da Lei que regulamenta a construção em
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área tombada por aquele órgão249. Em relação à Praça Santa Rita, o IPHAN contratou
uma empresa para realizar o serviço250.
Houve também a reforma da Ponte Metálica, em comemoração ao seu
centenário, obra essa que, segundo o Jornal Cataguases251, foi realizada com recursos do
ICMS Cultural.
Importa lembrar também da Lei 3.746/2009, conhecida como Lei Ascânio Lopes,
que é uma ação de incentivo à cultura local que financia projetos locais e do Decreto
4.360, publicado em 24 de junho de 2015, que regulamenta a colocação de toldos e
engenhos de publicidade na poligonal de tombamento de cidade. Essa última, alvo de
contestação por parte as empresas de comunicação visual locais pela obrigatoriedade
de apresentação do projeto e avaliação do setor de fiscalização de obras da prefeitura.
Recentemente, em 8 de setembro de 2015, foi aprovada a lei que institui o Plano
Municipal de Cultura de Cataguases para o período 2015-2025. Por diversas vezes, o
secretário de cultura deu declarações à mídia local enaltecendo a aprovação do Plano,
após, segundo ele, um longo período de discussões com a comunidade. Um dos
maiores benefícios do documento, segundo o secretário, é a inclusão da cidade no
Sistema Nacional de Cultura, o que a capacita para receber repasses diretamente do
governo federal.
4 Apresentação e discussão dos resultados
Entre os anos de 1998 e 2007, a prefeitura municipal realizou o tombamento de
19 edifícios, entre os quais, alguns já tombados pelo IPHAN. Os dossiês apontam que o
tombamento se faz necessário em razão da importância histórica-cultural e econômica
desses bens para o município252. Contudo, nota-se que, desde então, não houve
iniciativa de tombamento na cidade. Esse fato parece explicar a estagnação do
município em relação ao repasse de ICMS Cultural, em um momento em que o número
de cidades que aderiram à política aumentou, segundo Botelho (2006).
Abaixo, é possível verificar a colocação do município em relação à pontuação
dos demais. Verifica-se que entre os anos de 2002 e 2007 Cataguases esteve entre os 10
municípios que mais receberam repasse. Para o ano de 2016, todavia, a cidade
apresenta a pior pontuação de todos os anos, despontando entre os municípios com
piores notas.
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Fonte: Fundação João Pinheiro253

Esse cenário revela um descompasso entre o que vem acontecendo no
município e no estado. É possível observar, por exemplo, que, enquanto cresceu o
número de registros de bens imóveis no estado de Minas Gerais, Cataguases não
registrou nenhum processo de tombamento com esse perfil aspecto que contraria as
discussões mais recentes sobre o tema.
Com o intuito de averiguar essas situações, foi realizada no dia 28/10/2014, uma
entrevista semi-estruturada com Virgínia Ribeiro, pedagoga, funcionária do
DEMPHAC e responsável pelas ações relativas à educação patrimonial no município.
Sobre suas funções, Virgínia afirmou que realiza diversas ações em busca da
conscientização para preservação do patrimônio em escolas municipais da cidade.
Queixa-se, no entanto, da não pontuação do projeto PEPE – Projeto de educação
patrimonial em escolas - enquanto ação de educação patrimonial (a educação
patrimonial é um dos critérios para pontuação no ICMS Cultural) por não
corresponder à metodologia que o IEPHA adota. O projeto foi realizado entre os anos
de 2008 e 2010 com alcance, segundo ela, de 6.920 alunos, além de cerca de 470
profissionais entre professores e funcionários de escolas públicas municipais.
Outro fator que limita a ação do DEMPHAC na cidade é o número reduzido de
funcionários254. Para Virgínia, se esse número fosse maior, seria possível realizar um
trabalho melhor qualitativamente, dando o suporte necessário aos bens tombados,
além de conseguir aumentar a quantidade desses bens, incluindo o registro de bens
imóveis. Além disso, permitiria a continuidade dos projetos de educação patrimonial e
253
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atendimento ao público em meses do ano que os funcionários, segundo ela,
praticamente abandonam para se dedicar à documentação que deve ser enviada ao
IEPHA para obtenção de pontuação no ICMS Cultural.
Virgínia vê como obstáculo a padronização dos projetos que pontuam, tendo em
vista que cada município tem uma realidade diferente. Para ela, isso limita a atuação
dos funcionários do setor, tendo em vista que, por conta do quadro enxuto de
funcionários, é necessário dedicar-se quase que metade do ano àquelas ações que
pontuam no ICMS cultural. Em sua opinião, essas situações tiram a autonomia dos
municípios sobre as ações que devem ser adotadas, o que é prejudicial porque, em sua
opinião, os funcionários municipais conhecem mais sobre a realidade local que o
IEPHA.
Desde os tombamentos, uma série de conflitos de interesses vem marcando a
cidade. Segundo Alonso (2010), isso se dá, por exemplo, porque o IPHAN não
estabeleceu critérios e normas claras para as intervenções na poligonal tombada. No
ano de 2009, por exemplo, um manifesto assinado por sete entidades representativas
de parte da sociedade local (entre elas o CREA e a Câmara dos Diretores Lojistas de
Cataguases – CDL) foi entregue ao então prefeito questionando os critérios adotados
pelo IPHAN em relação ao tombamento dos bens de Cataguases. O documento exigia
da prefeitura a remoção da legislação municipal de qualquer referência à submissão ao
IPHAN de projetos em imóveis não tombados individualmente. Outrossim, classificava
o tombamento dos bens de Cataguases como um “evidente vício de tramitação”. Por
fim, o documento dizia aguardar parceria com o IPHAN para a preservação dos bens,
além de um maior envolvimento do governo municipal e dos vereadores visando
sensatez e equilíbrio para não transformar essa preservação em estagnação.
No que tange ao poder público municipal, os documentos que deveriam guiar o
desenvolvimento e proteger os bens tombados, como as leis de zoneamento (Leis nº.
2.427 e nº. 2.428/1995) e o Plano Diretor (Lei nº 3.546/2006) tem alguns problemas
apontados por Alonso (2009). Segundo o autor, uma breve análise sobre esses
documentos revela que, no Plano Diretor, muitas das ações previstas não foram
regulamentadas, como é necessário a documentos compostos de diretrizes. Medidas de
restrição ou favorecimento da compatibilidade do potencial construtivo, de modo a
não estimular a destruição ou substituição dos bens tombados são comuns em cidades
que prezam por seu patrimônio, segundo Botelho (2006).
Especificamente sobre as Leis de Zoneamento, que datam do mesmo período
em que era realizado o estudo sobre o tombamento municipal (anos 94 e 95) há
controvérsias significativas em relação aos objetivos de preservação, incluindo a
recomendação para adensamento demográfico da região central, justamente aquela
que deveria ser protegida. De acordo com Alonso (2009) essas distorções se dão por
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conta de o executivo municipal ceder às pressões de setores da sociedade ligados à
construção civil.
Com efeito, foram aprovadas inúmeras emendas que acabaram por
descaracterizar o que previa o documento inicial255. Essa situação, segundo Villaça
(2012) é preocupante pois, geralmente, é resultado de arranjos políticos ao invés de se
basear em pesquisas e privilegiar os interesses da maioria ou daqueles que são afetados,
mas tem menos representatividade por diversas razões.
Outra situação polêmica foi a venda de terrenos da prefeitura no ano de 2012
com a justificativa de angariar recursos para a compra do Cine-Theatro Edgard, que é
de propriedade privada. O edifício é tombado a nível federal e municipal e é um dos
bens mais reconhecidos pelos moradores da cidade, contando com significativo
prestígio. Após a venda dos terrenos, no entanto, os valores arrecadados tiveram outra
destinação e o Cine-Theatro continua fechado aguardando a prefeitura mobilizar os
recursos necessários à sua compra e reforma, além de alguns trâmites judiciais.
5 Considerações finais
Os dados observados apontam para uma alta adesão dos municípios mineiros à
política de redistribuição dos recursos advindos do ICMS a partir da criação da Lei nº.
12.040/1995. Isso, sem dúvida, mostra o sucesso do alcance da política que trouxe aos
municípios as discussões sobre a defesa do patrimônio cultural, além da autonomia
sobre sua gestão, ainda que isso seja feito mais por motivos econômicos do que pela
consciência sobre o assunto, como lembra Magalhães (2008).
No entanto, é preciso considerar que a cidade de Cataguases vem enfrentando
diversos desafios no que tange ao seu patrimônio cultural. Isso se dá por conta da
legislação local que muitas vezes encontra-se em desacordo com as recomendações do
IPHAN para as intervenções na poligonal tombada e às dificuldades no que tange ao
critérios do IEPHA para pontuação no ICMS Cultural.
Entende-se que os repasses procedentes do ICMS poderiam auxiliar na
promoção de ações educativas e de sensibilização da comunidade, mas como não há
obrigatoriedade de vinculação dos gastos na área, isso nem sempre é feito. Essas ações
favoreciam também a pressão popular por continuidade e aperfeiçoamento da adesão à
política do governo estadual.
255

Uma das mudanças com maior apelo popular nos últimos anos ocorreu em torno da modificação da
classificação da Avenida Astolfo Dutra no Código de Zoneamento, Parcelamento, Ocupação e Uso do
Solo Urbano. A área que até então era considerada residencial, abriga há cerca de 25 um dos mais
tradicionais trailers de lanche da cidade, que foi ameaçado de fechar devido à denúncia de
descumprimento da lei. Após longas discussões na câmara municipal, foi aprovada a modificação da
região para Zona Mista, o que permitiu o funcionamento do trailer e a chegada de novos comércios à
região.
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Em suma, a despeito dos desafios apresentados, o processo de descentralização
apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa desencadeia, no caso de Minas Gerais,
um importante programa de proteção do patrimônio cultural, independentemente da
agenda do governo federal.
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11- Sessão Pensamento social e político brasileiro
11.1 A busca pelo ethos do Republicanismo brasileiro
Clara Alves256
Resumo: Este trabalho se propõe a refletir sobre a existência de uma possível matriz
do republicanismo brasileiro, ou seja, de características próprias que o torne um
movimento singular. Essa investigação partirá do balanço de trabalhos políticos e
sociais do país, advindos de intelectuais que produziram teses sobre os problemas e
necessidades da nação e que deixaram, de alguma forma, uma marca no pensamento
social e político brasileiro.
Palavras-chave: Pensamento Social Brasileiro. Republicanismo. Colonialismo.
1. Introdução
A persistente busca pela melhor forma de governo pendura há séculos entre
aqueles que pensam a política. Diante desse desafio, a construção teórica e prática do
que seria uma República surgiu. A res publica, ou “coisa pública”, é apresentada ao
mundo como uma personificação da ideia de “bem comum” e de participação cívica. A
discussão sobre as formas de governo e a exaltação da República vem da Grécia antiga,
com Platão. No entanto, as bases modernas e contemporâneas para a discussão do
republicanismo vêm principalmente de Roma, através de Cícero, onde as relações entre
os cidadãos e a cidade são, de certa forma, mais profundas e expandidas do que na
Grécia. O republicanismo, então, caminhou pelo tempo e se instalou ao longo do
globo, porém com particularidades advindas de cada localidade.
Ainda em Roma, a viabilização do "bem comum", ou seja, o consenso sobre as
necessidades e vontades do povo, dependiam da exaltação da ação cidadã. O povo,
controlado pelos valores advindos de sua tradição, quando "soberano", barra as
mazelas do despotismo e assegura o interesse comum.
Tal controle só foi possível porque os cidadãos romanos optaram por um
formato triangular da sua república, o que o pensador Políbio nomeou como
constituição mista. O governo foi articulado em três esferas de modo que fosse possível
uma "divisão de soberanias" (BIGNOTTO, 2013). Dentre as três representações
interdependentes, ao povo caberia o controle da sociedade mediante a aprovação ou
rejeição de leis.
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Mais a diante, no século XV, emergiu entre os pensadores italianos o conceito
de humanismo cívico, que revolucionava a concepção de vida dos séculos de Idade
Média. O humanismo foi o movimento de ideias ligadas a prática política, a ação
humana frente à organização política da cidade. A percepção humanista, ao abandonar
os anseios medievais e buscar um modo de vida no qual a atuação política no espaço
público é altamente imprescindível para a realização humana, dá início às correntes
modernas. E, nas cidades italianas, a realização da vita activa só poderia ser possível em
um regime republicanos, pois somente ele incita os cidadãos à virtude.
Na Inglaterra monarquista, algumas interpretações diferenciadas dos escritos de
líderes protestantes como Martinho Lutero, colocaram em debate questões sobre o
direito à resistência. A partir de então, tirano é aquele que extrapola os limites do
âmbito civil e, por isso, os cristãos devem rejeitar a ingerência indevida, resistindo ao
governo (BIGNOTTO, 2013).
Dentre os novos princípios aqui em cena estão, por exemplo, a origem popular
do poder político. Sendo o povo o real proprietário do poder, faz-se necessário que o
soberano governe segundo as prioridades dos governados, caso contrário, a resistência
é passiva de legitimidade. É possível perceber a mudança na condição e finalidade da
política. Assim como, também, o novo caráter contratual da relação entre governante e
povo.
Na França, pensadores iluministas foram muito enfáticos naquilo que tange a
relação da educação com o regime político republicano. Montesquieu e Rousseau
conferem a educação uma capacidade de mudança e inserção de princípios-chaves para
a vida justa em sociabilidade. A educação é o instrumento necessário àqueles que
pretendem investir na construção do formato político republicano.
"Para tornar possível um regime que lhe parece tão distante dos
costumes de sua época, Montesquieu enxerga na educação a
ferramenta por excelência da ação política (...). Por isso, não se
pode contar simplesmente com a natureza para se criar uma
República; é preciso inscrevê-la no coração dos homens e nos
costumes, e isso só a educação pode fazer" (BIGNOTTO, 2013, p.
186).

As características aqui apresentadas foram retomadas devido a seu teor clássico.
Ou seja, essas primeiras manifestações da organização republicana serviram de
inspiração para inúmera outras civilizações vindouras. Tendo a nossa formação
histórica recebido fortes ventos das luzes europeias, faz-se preciso procurar no
pensamento social nacional expressões reflexo das matrizes clássicas. Só assim,
desvendando as origens e influências da nossa constituição, poderemos entender o
Brasil, reconhecer seus desafios e, principalmente, propor soluções aos seus
infortúnios.
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Portanto, a reflexão de tal temática se constitui essencial e indispensável para
aqueles que perseguem uma possível solução, ou ao menos um método para atenuar as
mazelas vividas pela nossa sociedade. Em suma, essa investigação prevê levantar uma
“linha comum” nas reflexões de Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Darcy
Ribeiro como tentativa de reconhecer aspectos consonantes sobre o Brasil no que
tange ao republicanismo. A existência de um possível republicanismo no país é algo
que precisa ser discutido e investigado, a fim de que possamos ampliar e contribuir
para o debate de questões tão peculiares ao contexto político e social da sociedade
brasileira.
2. Pensamento Social Brasileiro
No caso do Brasil, a questão colonial será o ponto de partida para uma análise
do nosso possível paradigma republicano. O pensamento brasileiro buscou inspirações
longínquas. Porém, mesmo diante de tais influências ele não deixou de traçar suas
próprias diretrizes e se adaptar à realidade cultural, política e social da nação.
Sérgio Buarque de Holanda está inserido em um momento histórico muito
particular do pensamento, literatura, pintura e artes brasileiros: o movimento
modernista das primeiras décadas do século XX. Essa ebulição intelectual do país, a
qual engloba várias áreas, propunha algumas inovações na maneira de pensar da
sociedade. Mais especificamente, o movimento apropriou como bandeira duas
percepções aparentemente oposta, quando vistas de forma superficial.
Inicialmente, os modernistas propuseram a necessidade da modernização do
país. Ao mesmo tempo em que aposta em uma retomada a tradição, no sentido de
entendê-la e questioná-la. Fazia-se "preciso escutar a tradição" ao invés de pura e
simplesmente "(...) educá-la" (BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
Dessa forma, Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, utiliza de uma interpretação
histórica do país para definir a cultura brasileira, a partir da análise do nosso legado
ibérico. O reconhecimento da cultura social brasileira é imprescindível para o alcance
da modernização almejada.
A matriz ibérica, segundo o autor, é caracterizada por uma incapacidade de
organização social, repercutindo na dificuldade de estabelecer uma comunidade
política estável. Além do mais, a sociedade ibérica é identificada por prezar pela
valorização de um personalismo aristocrático.
O Brasil, consequentemente, herda o "personalismo" ibérico. Cultiva-se, aqui,
"relações de simpatia" vinculadas a estrutura familiar tradicional. A personificação do
brasileiro dá título ao capítulo V de sua obra aqui tratada: "homem cordial". O "homem
cordial" não pressupõe bondade, mas, sim, somente o predomínio de comportamentos
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de aparência afetiva e sociabilidade também aparente. Essa "cordialidade" é uma
característica inadequada às relações impessoais e surte efeitos negativos a uma ordem
coletiva e republicana. Ela é, dessa forma, inimiga da democracia e burocracia, dado
que tende a privilegiar vínculos pessoais.
A modernização do país, para Sérgio Buarque, está diretamente vinculada a
extinção desse padrão comportamental. A dissolução lenta dessas sobrevivências
arcaicas, de algo em um primeiro momento irrevogável, nos levará, finalmente, a
formação do Brasil moderno. Pois, esse processo revoga a velha ordem colonial e
patriarcal instituída no período colonialista da trajetória brasileira (PERICÁS, L. B. &
SECCO, 2014).
A industrialização e urbanização do país, desde a década de 1930, são exemplos
de transformações que corroem gradualmente o predomínio rural do território do país.
Pois, o último é fonte histórica alimentadora da "cordialidade", obstáculo esse de
sociedade moderna (BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
Raymundo Faoro, ao contrário dos seus contemporâneos desenvolvimentistas,
crítica severamente a relação do Estado com a economia. O autor, diferentemente de
muitos outros pensadores da formação brasileira, não é ufanista e sustenta uma visão
negativa da nossa formação. O foco da discussão de sua obra Os Donos de Poder está
situado nas mazelas do nosso país, consequência da nossa formação histórica
português-brasileira.
Para que seja possível compreender o Brasil-colônia, é necessário antes traçar
um perfil da sua metrópole. "O mundo português foi patrimonial, e não feudal"
(MOTA, 2004). Predominou no território ibérico o formato da cidade em detrimento
do campo, pois o agrarismo nunca chegou a ser realmente profundo. Esse perfil é
reflexo da economia de mercado gerida pelo capitalismo comercial e monárquico. O rei
é, na realidade, o primeiro comerciante e senhor das terras, e gere o Estado como uma
empresa.
A Revolução burguesa de Avis257 consolidou o Estado patrimonialista,
caracterizado pelas relações específicas entre poder e homem, entre o Estado e o que
Faoro chama de "estamento". O estamento é um grupo de comando que conserva
relações muito próximas a estrutura monárquica. Seus "membros têm consciência de
pertencer a um mesmo grupo – qualificado para o exercício do poder – e que se
caracteriza pelo desejo de prestígio e honra social" (MOTA, 2004). Este representa um
"freio conservador" empenhado em dar manutenção as bases de poder.
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burguesia, saíram vitoriosas e deram início a dinastia de Avis em Portugal, marcada pela consolidação da
aliança real com a burguesia.
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O estamento aliado ao Estado português proporcionou a aventura ultramarina,
pois a mesma nunca poderia ser concretizada caso prescindisse de uma iniciativa
particular. Dessa forma, o "descobrimento" do Brasil foi também um empreendimento
do Estado de nítido cunho capitalista e politicamente orientado.
Sendo tal empreitada de cunho estatal, as maiores ameaças à colônia que
assombravam a metrópole seriam (muito mais do que índios ou piratas), as
"privatizações". Então, para manter o "edifício colonial era preciso dar rédeas ao
estamento burocrático" (MOTA, 2004). Dessa forma, a colonização foi conferida a
pessoas próximas a coroa que assegurariam o vínculo público com a conquista. O
particular, agora, é agente da realeza.
A estrutura patrimonial somada ao sistema colonial originou o aparelho de
sucção do Estado o qual controlava as exportações e comércio, orientando a ordem
social das classes. A consequência dessa estrutura foi a dependência permanente do
estamento por parte do Estado.
Com o passar dos anos e a instauração do Império, a "antinomia
metrópole/colônia é substituída por Estado/nação". Dominante e dominado se
mantiveram afastados, sem grandes interações, pois, a parcela preponderante da
sociedade brasileira acreditava que a nação como um todo não era capaz de governar a
si mesma.
Ao final do século XIX, os setores liberais passaram a reivindicar o voto direto e
a instituição da República no país. A causa republicana, então, foi abraçada pelo setor
agrário de trabalho livre, principalmente no oeste paulista, dada a sua oposição no que
tange à escravatura. A opção pelo federalismo e descentralização, frente à máquina
monárquica centralizadora, significava libertação da dependência de comissários e
exportadores. Visto os possíveis ganhos consequentes da nova formatação política, os
fazendeiros "aceitaram" a República. O estamento preferiu a falência da monarquia, ao
invés da própria falência, "abandonou o barco".
De D. João I a Getúlio Vargas, seis séculos de história, uma estrutura políticosocial resistiu a todas as transformações fundamentais e aos desafios mais profundos,
acomodando mudanças sem, porém, alterar sua própria estrutura. Essas forças
políticas, que pairavam acima das classes e que se renovavam à medida que se fizesse
necessário, possibilitaram a compatibilidade entre um capitalismo moderno e uma
organização (ainda) arcaica. Proporcionou que o patrimonialismo estatal se
mantivesse, assegurado e reforçados pelo estamento, grupo o qual nunca representou
de fato a nação.
O fenômeno histórico português-brasileiro traçado por Raymundo Faoro
demonstra a necessidade de emancipar a sociedade e a economia do Estado,
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confirmando o perfil liberal-democrático do autor. Assim, é preciso "recusar, em um
país como o Brasil, a hipoteca de séculos de patrimonialismo, renovado por aquilo que
seriam os seus frutos tardios" (BOTELHO & SCHWARCZ, 2009). A "névoa estamental",
ao toldar a visão de cada personagem da trama social, impossibilita a formação de
identidades definidas e possibilita que a burocracia usurpe a voz de atores singulares
(BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
Darcy Ribeiro se dividiu entre a política e a academia, porém sem nunca deixar
de utilizar o primeiro no exercício do segundo, e vice-versa. O autor sempre criticou o
papel de intelectuais pouco comprometidos com o destino do país e que, inclusive,
alienavam e reforçavam o atraso da nação. Teorizar o país se fazia extremamente
necessário
para
redimir
as
mazelas
do
Brasil,
no
entanto,
não
"decompromissadamente". Assim, Darcy foi um ativista político (BOTELHO &
SCHWARCZ, 2009), um intelectual-militante (PERICÁS, L. B. & SECCO, 2014)
obcecado na formação e no futuro de "um país com intestino à mostra (...), [onde] o
intelectual tem obrigação de tomar posição" (PERICÁS, L. B. & SECCO, 2014).
Crítico da vassalagem intelectual sobre paradigmas consagrados (PERICÁS, L. B.
& SECCO, 2014) e do complexo de inferioridade característico de muitos pensadores
brasileiros, o autor trava uma luta em defesa da cultura brasileira. Sem nunca
desacreditar nas virtudes de seu povo, Darcy transmite uma interpretação nada nefasta
do nosso futuro, mesmo diante do nosso passado pouco glorioso.
Tal passado, desprovido de glória, aliás, é fruto de uma formação dramática e
violenta, efeito do período colonial. Sua preocupação consiste, então, em interpretar o
processo de constituição do nosso povo como uma questão muito mais complexa que a
simples "assimilação" das culturas indígena, negra e europeia (PERICÁS, L. B. &
SECCO, 2014). Porém, esse cenário de miscigenação não significa um impedimento
para construção de uma nova sociedade, com uma nova cultura. Pelo contrário, na
obra O Povo Brasileiro, Darcy entende que essa é a condição ideal para a criação de um
"ideal de civilização" (BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
O bom entendimento acerca desse fenômeno histórico e social é que
possibilitaria a superação das suas desigualdades e opressões resultantes. Por isso,
Darcy se dedicou a explicar esses contrates profundos que refletem, até hoje, "na forma
de tratamento aqui conferido aos deserdados da ordem econômica e social e aos
marcados pela cor da pele" (BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
Darcy, também, foi um combatente latente do domínio das elites no país. O
Brasil, ao ser entregue às elites perdeu a chance de se afirmar como um projeto
próprio, guiado pelas necessidades e vontades de sua sociedade. Sendo assim, o país
passou a ser um "produto indesejado" fruto de um "empreendimento colonial"
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(BOTELHO & SCHWARCZ, 2009).
Diante de um cenário de miscigenação favorável, tão valorizado por Darcy, o
que nos falta para suprimir as mazelas que ainda afligem o país é educação. Apenas o
acesso à educação garantiria a possibilidade de se criar uma nova forma de pensar, uma
“nova civilização”. Somente a educação produziria em cada brasileiro o sentimento de
"pertencer" à nação. Esse nacionalismo condicionaria a formação de um verdadeiro
cidadão. Cidadão esse apaixonado pela pátria, como Darcy sempre foi, além de
interessado e envolvido na esfera política.
3. Conclusão
Diante dos principais elementos da produção intelectual dos três pensadores
escolhidos, é possível perceber o debate latente sobre colonialismo brasileiro. A
questão colonial, estando presente em todos os autores selecionados, demonstra a
necessidade de retomarmos o nascimento da nação para que seja possível os
reconhecimentos das origens de nossas maiores mazelas.
Faz-se, então, substancial a análise do período Brasil-colônia. Assim como
também a imprescindível compreensão da sociedade portuguesa, na medida em que,
como metrópole, Portugal foi responsável pelo caminho traçado pelo país a partir de
1500. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, reconhece como matriz ibérica a
incapacidade de organização social e a exaltação ao personalismo aristocrático. Já
Raymundo Faoro crê no patriotismo como força motriz da sociedade e economia
portuguesa. De toda forma é consenso a existência de um "carma ibérico", ou seja, a
herança portuguesa, fruto do decurso colonial, muito influenciou, e pesou, na
trajetória de formação do Brasil.
Uma das consequências desse processo foi a estruturação e manutenção de
elites. Esses grupos dominantes, segundo Raymundo Faoro, mantinham relações
próximas à estrutura política e econômica do país. Esta constatação comprova uma das
maiores preocupações de Darcy Ribeiro. O Brasil, entregue às forças dominantes, deixa
de lado os interesses e necessidades da sociedade para servir a ambições particulares.
As elites, então, parecem ser um substancial impedimento para a instauração de um
sistema movido pelo "bem comum", tão caro às matrizes clássicas do republicanismo.
A carência de reflexão constatada aqui acerca da existência de aspectos guiados
e direcionados ao "bem público" nos escritos estudados quiçá reflete a inexorável
persistência dessas forças demandantes de interesses individuais, ao invés da vontade
coletiva. Logo, somos refreados na tentativa de afirmar a presença de um
republicanismo singular no Brasil.
Parece verdade que o país ainda não finalizou o processo de modernização
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reivindicado por Sérgio Buarque de Holanda. A forma arcaica, fruto do passado
colonial e patriarcal que ainda impregna a sociedade brasileira, necessita urgentemente
ser extinta. E para que essa inspiração seja palpável, faz-se indispensável a educação.
Apenas a educação, segundo Darcy Ribeiro, possibilita a formação de verdadeiros
cidadãos. Neste sentido, apenas conhecendo a própria história e entendendo a sua
sociedade o Brasil poderia adotar uma postura política e organizacional focalizada em
toda a nação, ou seja, na chamada “coisa pública”.
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11- Sessão Pensamento social e político brasileiro
11.2 A confiança na democracia: opinião militar e opinião pública sobre as
Forças Armadas Democráticas
Laísa Guedes Henrique258
Resumo: O presente estudo propõe analisar o comportamento das Forças Armadas
frente à democracia brasileira pós-1988 e o comportamento da opinião pública
brasileira em relação a esta instituição. Se nos ativermos à definição mínima de
democracia proposta por Bobbio em O Futuro da Democracia, concluímos que o Brasil
é atualmente uma democracia consolidada, entretanto, o Clube Militar tende a
posicionar-se em constante ataque ao regime democrático brasileiro, criticando
duramente o Ministro da Defesa e se comportando como “partido fardado”. Ao mesmo
tempo, grande parte dos militares da ativa percebe-se como instituição subordinada à
autoridade civil eleita. Dentro dessa perspectiva, analisaremos se a população brasileira
confia nas Forças Armadas, e se essa confiança varia conforme a atuação e discursos
militares mais ou menos conformes com o padrão democrático. Para tanto,
utilizaremos, além da bibliografia mais teórica, fontes relacionadas à opinião pública
brasileira sobre a democracia, em especial as pesquisas de opinião do Latinobarómetro.
Palavras-chave: Democracia. Confiança. Brasil. Forças Armadas.
Introdução
Analisando a opinião pública brasileira sobre as Forças Armadas, percebe-se que
esta é a instituição democrática que mais possui a confiança dos brasileiros. Em 2013,
57% dos brasileiros que responderam ao Latinobarómetro disseram ter muita ou
considerável confiança nas Forças, enquanto apenas 20,9% afirmaram sentir o mesmo
quanto aos partidos políticos. Esses e outros dados indicam que o Brasil possui um
grau baixo de “cultura política”, o que pode propiciar uma intervenção significativa do
militar na política.
Apesar da baixa confiança da população nas instituições civis, pode-se perceber
que o Brasil é uma democracia, na medida em que possui três das características que
Bobbio descreve como presentes em países democráticos: os representantes estão sob
legislação que os permite a tomada de decisões; existe o voto da maioria; e direitos de
liberdade de opinião, associação, etc. são respeitados. Nesse contexto, uma intervenção
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militar na política não deveria ser bem aceita, e até mesmo pouco cogitada. Então,
gera-se uma dúvida sobre qual o papel esperado do militar na democracia brasileira.
A “Campanha pela Moralidade” lançada nesse ano pelo Clube Militar sinaliza
um ataque à democracia vigente no país. Apesar de publicamente serem contra
qualquer tipo de golpe militar, alguns textos deixam claro o descontentamento com o
caminho tomado pelo Brasil de se transformar em uma democracia social. Sempre se
justificando pelas indefinidas “ética e moral”, criticam o protagonismo das mulheres, a
educação pública, a homossexualidade, além de defender o papel das elites frente ao
ainda temido comunismo.
Os militares da ativa posicionam-se, em geral, de forma mais lúcida sobre seu
papel na democracia, sem nostalgias quanto ao golpe civil-militar de 1964. Apesar de
ser possível perceber a crença na superioridade moral dos militares, os oficiais da ativa
não se mostram como desejosos em intervir no governo.
Objetiva-se nesse trabalho mostrar como as opiniões pública e militar sobre as
Forças Armadas fazem com que o papel esperado dessas mude dependendo do
contexto em que os indivíduos estão inseridos. Para isso, será apresentando o perfil do
profissional militar de Huntington, depois será descrita a definição de democracia de
Bobbio, e a partir daí se medirá a democracia brasileira. Além disso, Finer apresenta
um “nível de cultura política” que afasta ou aproxima o militar da política, e esse será
descrito aqui. Analisar-se-á também alguns dados do Latibarómetro os quais
contribuem para se entender qual o papel do militar esperado pela população
brasileira.
I.

O profissional militar inserido no Estado democrático
O século XX assistiu a uma mudança significativa no perfil do militar, o
guerreiro da Idade Média foi aos poucos, já no século XIX, sendo substituído pelo
profissional militar, portanto, não se faz uma carreira militar graças à vocação, e sim à
formação. Esse novo perfil traz consigo características próprias, que Huntington
aponta: especialização, responsabilidade e corporativismo. O primeiro aspecto diz
respeito às habilidades adquiridas pelos oficiais no decorrer da sua formação. O
profissional militar deve guiar um grupo de pessoas cuja função é exercer a violência
(HUNTINGTON, 2000, p. 11), e por isso existem três características derivadas dessa
especialidade que os diferenciam das profissões civis: organizar, equipar e treinar suas
forças; planejar suas atividades; direcionar as operações dentro e fora de combate. Por
lidar com seres humanos, estão também entre as especialidades do oficial as
habilidades de conhecer as atitudes, motivações e comportamento dos civis a quem
eles servem.
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A profissão militar deve gerar, em primeira instância, segurança para a
sociedade civil. Nesse sentido, sua responsabilidade é a de aplicar suas especialidades
não em prol de si, mas do corpo de cidadãos, a quem Huntington chama de cliente
(2000, p. 15). Existem dois problemas ao se utilizar a palavra cliente como sinônimo dos
cidadãos que utilizam do serviço militar. O primeiro deles se relaciona à etimologia da
palavra: cliente origina-se de cliens, clientis, palavra latina que significava protegido de
um senhor, vassalo (MACHADO, p. 5). Disso deriva um sentido político: classificar o
cidadão como cliente elimina a máxima de que “todo poder emana povo”, e o Estado
passa a ser senhor de seus cidadãos, os quais não teriam conhecimento de seus
direitos. O segundo equívoco é o de classifica-los, no sentido atual do termo cliente,
como consumidores. Nesse caso, reduz-se um papel político à esfera econômica,
classificando o cidadão como mero consumidor de direitos. Portanto, a
responsabilidade do profissional militar é de produzir segurança não a seus clientes,
mas aos cidadãos do Estado democrático de direitos.
O aspecto corporativo da profissão militar deriva também das necessidades
específicas sobre a produção de segurança. Segundo Weber, uma corporação é
uma associação com personalidade jurídica [...] [constituída de] um
círculo fixo de pessoas, que, em princípio, somente pode ser ampliado
[...] por meio da resolução de determinadas entidades, tratado como
único portador dos direitos de membro. (WEBER, 2004, p. 47)

Nesse sentido, o corporativismo é o sentimento de pertencimento a uma
determinada corporação, graças ao caráter fechado, com processos específicos para
ingresso. Huntington define o corporativismo militar como, derivado dos aspectos
funcionais da profissão militar que busca gerar segurança, o corpo de oficiais se molda
em uma unidade autônoma a qual possui burocracia, associações, escolas, jornais,
costumes e tradições próprios (HUNTINGTON 2000, p. 16).
Dessa definição de Huntington, depreende-se que o papel do militar no Estado
democrático é o de gerar segurança para toda a sociedade civil, independente de
ideologias. Para os oficiais da ativa, esse aspecto é claro, no geral eles se percebem
enquanto servidores do Estado e de seus cidadãos. No entanto, o Clube Militar
apresenta algumas características conservadoras que podem ir de encontro ao
funcionamento da democracia brasileira.
II. O Estado democrático brasileiro
A “definição mínima”
Em O Futuro da Democracia: uma Defesa das Regras do Jogo, Bobbio apresenta
uma definição de democracia. Segundo ele, três aspectos devem estar presentes em um
Estado para que ele seja considerado democrático. Primeiramente, deve existir “um
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conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado
a tomar decisões coletivas” (BOBBIO, 1986, p. 18). A Constituição Brasileira é o que
garante ao representante eleito seu papel de tomador de decisões, desde o âmbito
municipal ao federal.
Em segundo lugar, as decisões devem ser tomadas por um grupo vasto de
cidadãos, e elas devem aplicadas ao todo o grupo. O Brasil, como uma democracia
representativa, possui eleições, podendo votar todos os cidadãos maiores de 16 anos.
Eles elegem representantes (vereadores, prefeitos, deputados, governadores, etc.), que
devem representar o interesse de todo o corpo de cidadãos.
Por fim, devem existir opções reais para os eleitores, e eles devem possuir
condições de escolher. Para isso, são necessários direitos de liberdade de opinião,
associação, etc., i.e., devem existir as características sobre a qual foi construída a
doutrina do estado de direito (BOBBIO, 1986, p. 20). Todos esses direitos são
garantidos pela Constituição Brasileira.
O “nível de cultura política”
Entretanto, existem outros aspectos importantes para uma democracia. Finer,
autor preocupado com os estudos da relação civil-militar e crítico de Huntington,
afirma que o “nível de cultura política” é de suma importância para que os militares
não intervenham na política de um país. Assim, não basta a classificação como
democracia, esse aspecto deve ser considerado ao se legitimar ou não tal intervenção.
Segundo Finer, a não intervenção dos militares na política só é possível se ele
acreditar na supremacia dos civis, e isso depende do nível de “cultura política” do país.
Entretanto, a profissionalização os afasta desse ideal, uma vez que eles se veem como
servidores do Estado, gerando uma visão de que os oficiais seriam os guardiões do
interesse nacional, que não necessariamente precisa estar de acordo com o governo
democraticamente eleito. Outro motivo para intervenção gerado a partir da
profissionalização seria o “sindicalismo militar” (FINER, 2002, p. 26), uma sensação de
que, graças à especialização do militar em seu próprio ofício, a instituição poderia
sozinha e sem estar de acordo com o governo civil, tomar suas decisões quanto a seu
tamanho, recrutamento, organização e equipamento necessários. Além disso, os
militares são relutantes no que diz respeito a serem usados para combater oponentes
internos do governo, sendo parte do seu campo de atuação apenas o inimigo externo,
suscitando desobediências ao governo. Percebe-se que a profissionalização aproxima o
militar da política.
Finer sugere no início de The Man on the Horseback uma dúvida sobre o porquê
de os militares, mesmo detendo da força e serem mais organizados que os civis, não
estarem sempre em combate contra o poder civil para obterem mais influência na
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política. Em países com “cultura política” menos elevada, a possibilidade de
intervenção cresce, pois o nível de adesão às instituições civis é baixo e, portanto, há
maior aceitação da presença militar na política. Esse nível de cultura política
corresponde ao grau em que as instituições civis são aceitas pela opinião pública
(FINER, 2002, p. 84). Finer propõe quatro classificações de níveis de cultura: mínimo,
baixo, desenvolvido, maduro, sendo que quanto mais consolidada é a democracia de
um país, menos chance ele tem de sofrer intervenção militar na sua política. Para o
autor, as democracias liberais consolidadas estariam entre os de cultura política
desenvolvida, enquanto países como Brasil e Argentina, que sofrem com problemas
como corrupção e legitimidade política fragmentada em diversos grupos sociais,
estariam entre os de baixa cultura (FINER, 2002, p. 111).
Bresser-Pereira, ao analisar a construção política dos Estados, afirma:
Nos países latino-americanos, esta tarefa [de garantir a unidade do
Estado-nação] foi realizada por uma oligarquia agrária e burocrática
associada aos interesses dos países ricos. Em um segundo momento,
implica o surgimento de grupos de classe média burgueses e
burocráticos que se organizam em termos de nação e se propõem a
transformar um país formalmente independente em um verdadeiro
Estado-nação. (BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 131)

Percebe-se desse trecho que a legitimidade política durante a formação dos
Estados latino-americanos esteve centrada na oligarquia. Apesar de avanços em torno
se tornar um Estado democrático no sentido pleno do termo, o Brasil possui ainda
alguns resquícios desse processo de formação que o faz ser classificado, conforme
avaliou Finer em 1962, como um país de baixo nível de cultura política. Isso porque a
legitimidade política ainda se encontra fragmenta entre os grupos sociais que
formaram o Estado brasileiro (oligarquia, burguesia e classe média). Além disso, a
corrupção, apesar de ser atribuída pela mídia e por parte da população a apenas um
grupo, está presente em diversas instâncias no Estado brasileiro.
III.

A opinião pública brasileira sobre as Forças Armadas democráticas

A Corporación Latinobarómetro é uma ONG que realiza estudos sobre opinião
pública em toda a América Latina, fornecendo uma base de dados importante para
estudos sobre as democracias latinas. Dentre esses estudos estão os sobre a confiança
nas instituições nacionais, dentre elas as Forças Armadas.
Tabela 1 – A Confiança nas Forças Armadas

Muita

2011

2013

2015

21%

27%

19%
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Considerável

42%

40%

35%

Pouca

24%

18%

30%

Nenhuma

12%

12%

11%

Não respondeu 0%

0%

0%

Não sabe

1%

2%

5%

Total

100%

100%

100%

Fonte: Latinobarómetro

Analisando os dados da tabela, pode-se perceber que a confiança dos brasileiros
nas Forças Armadas é muito alta, mas aos poucos vem diminuindo. Isso acompanha a
mudança da idade dos entrevistados, pois os mais velhos, em geral, possui mais
confiança nas Forças do que os mais jovens. Assim, percebe-se uma alteração no perfil
dos cidadãos que, quanto mais novos, menos tendem a confiar no papel dos militares
na política.
Em 2013, houve uma pesquisa que indicou a vontade dos brasileiros em haver
um governo militar.
Tabela 2 – As Forças Armadas Deveriam Governar
Concorda bastante
Concorda
Não concorda
Discorda completamente
Não respondeu
Total
Fonte: Latinobarómetro

9%
18%
17%
49%
6%
100%

Percebe-se, então, que os brasileiros não apoiam a volta de um governo militar
no país. Entretanto, se a confiança nas Forças é tão grande, isso suscita dúvidas sobre
qual seria o papel do militar na visão dos cidadãos. O Brasil não vive em situação de
guerra ou alguma próxima a isso, com isso podem haver dúvidas sobre o papel dos
militares no país por parte dos civis.
IV. O papel esperado do militar
O Sistema de Indicadores de Percepção Social mediu, no ano de 2011, uma série
de percepções acerca das Forças Armadas. Uma das perguntas foi se as FFAA deveriam
ser usadas no combate à criminalidade.
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Tabela 3 – As Forças Armadas deveriam ser usadas no combate à criminalidade
Sempre

47%

Em algumas situações

44,8%

Nunca

7,6%

Não
respondeu
Total

sabe/não 0,6%
100%

Fonte: IPEA

A partir desses dados, pode-se compreender que a maioria da população
brasileira cobra das Forças Armadas um papel que não faz parte daquele perfil
profissional que Huntington descreve. Espera-se delas não a produção de segurança
externa, mas de interna, com aplicações na segurança pública. A Constituição de 1988,
entretanto, afirma que é papel dos militares a garantia dos poderes constitucionais,
derivando disso o papel de garantia da lei e da ordem.
Segundo Huntington, a relação civil-militar deve seguir um fluxo dialético, no
qual a sociedade civil gera uma demanda, os militares fazem seu treinamento
conforme tal pedido e fornecem aos civis informações sobre a eficácia ou não dos
métodos. A demanda de que as Forças Armadas sejam utilizadas na segurança pública
segue essa dialética. Todavia, a baixa cultura política apontada por Finer gera na
sociedade civil uma sensação de que as instituições democráticas civis não estão aptas
para, entre outros fatores, gerar segurança pública. Por isso, a população brasileira
demanda das FFAA um papel que não seria naturalmente delas.
V.

Considerações Finais
A confiança nas Forças Armadas democráticas no Brasil vem diminuindo nos
últimos anos, entretanto, ela ainda é muito alta. Se comparada a partidos, por exemplo,
nos quais apenas 20,9% afirmaram confiar quando perguntados pelo Latinobarómetro,
fica claro que as FFAA possuem mais prestígio na sociedade em relação às instituições
civis. Isso indica o nível de cultura política do país o qual, por existir pouca aceitação
das instituições civis.
Esse quadro, somado ao comportamento do Clube Militar em constante ataque
o governo vigente, poderia gerar um cenário propício à intervenção militar na política.
Entretanto, pesquisas indicam que, no geral, os brasileiros preferem o regime
democrático à volta do governo militar, conforme apontado na tabela 2. Além disso, os
próprios militares da ativa parecem ter mais lucidez ao se afirmarem enquanto parte
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do Estado democrático, conforme pode ser percebido em diversas manifestações de
opinião, publicamente ou não, da maioria dos generais e outros oficiais brasileiros.
Alguns deles evidenciam, inclusive, o caráter inconstitucional de uma intervenção.
Apesar disso, a função do militar em tempos de paz é pouco clara, e por isso
grande parte dos cidadãos brasileiros pede pelo uso das FFAA na segurança pública.
Mesmo que isso esteja em desacordo com o perfil de Huntington do profissional do
militar, eles são de fato usados para aplicação de ordem interna, conforme se pode ver
no criticável modelo de Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. O Brasil é
uma democracia, mas ainda registra índices altos de desigualdade social, além da
permanência de elites no poder que impede o país de se transformar em uma
democracia social. Isso vai ao encontro daquilo que Finer chamou de cultura política,
nos países onde ela é baixa, há uma confusão quanto ao papel e a importância das
instituições civis, por isso, preza-se pelo uso do militar na ordem interna.
Enfim, a alta confiança nos militares somada às falhas da democracia brasileira
faz com que a opinião pública confunda os papéis dos militares, exigindo sua utilização
para a segurança pública. Obedecendo à dialética de Huntington, as FFAA muitas
vezes são de fato utilizadas na segurança pública, mesmo indo contra o perfil
profissional do militar, o qual gera segurança para a sociedade civil, mas combatendo
inimigos externos.
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11- Sessão Pensamento social e político brasileiro
11.3 Cidadania no Brasil, um diálogo de uma história em construção.
Thiago Vidal Ricardo259
Resumo: Nos últimos tempos temos visto um grande interesse de cientistas políticos
por temas como cidadania260, participação popular, conselhos e conferências de
políticas públicas, movimentos sociais, voto obrigatório, voto facultativo, entre outros.
No entanto, a história da cidadania no Brasil parece não ter tanta importância se
compararmos com estudos que remontem às práticas de participação popular, servindo
apenas de arcabouço teórico para estes estudos. O presente artigo busca compreender
os caminhos e descaminhos que levaram o Brasil – desde o fim do Brasil-império até os
recentes protestos de junho de 2013 –, a passar de uma ausência quase completa dos
direitos políticos, civis e sociais, a um momento de aparente consolidação da
cidadania. Para compreender este cenário em construção faremos uma discussão
teórica com autores de diversos campos das ciências sociais – em especial autores da
ciência política –, num olhar que – a despeito do grande foco dado as instituições –,
perpassa as instituições e chega até a sociedade e o indivíduo. Tendo em vista o ousado
intento de abranger um período muito extenso da historiografia nacional, faremos
pequenos recortes temporais, lançando o nosso foco aos acontecimentos mais
relevantes para o tema da cidadania no Brasil. Assim poderemos perceber que a
cidadania é – parafraseando José Murilo de Carvalho –, um longo caminho. Caminho
este que ainda está em construção e que nós como cidadãos podemos e devemos
construí-lo.
Palavras-chave: Bestializados. Cidadania regulada. Democracia representativa.
Demofobia. Participação popular.
O presente trabalho se inicia nos últimos anos do Brasil império, quando
Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que introduzia o voto
direto, eliminando o primeiro turno das eleições[...] Ao mesmo tempo,
a lei passava para 200 mil-réis a exigência de renda, proibia o voto dos
analfabetos e tornava o voto facultativo. (CARVALHO, 2015, p. 44)
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A constituição de 1824 assegurava o voto “todos os homens de 25 anos ou mais
que tivessem renda mínima de 100 mil-réis” (CARVALHO, 2015, p. 35). Ela assegurava
também o voto dos escravos libertos, mas não das mulheres. (Carvalho, 2015)
A lei de 1881 considerada por José Murilo de Carvalho um tropeço, acabou
afastando alguns setores da sociedade da participação política. Este ato de demofobia261
criticado por figuras como Joaquim Nabuco que acusara os candidatos e não os
votantes como responsáveis pela corrupção eleitoral. O que se verificou foi um
esvaziamento eleitoral enorme. Enquanto as eleições parlamentares de 1872 registrava
um total de mais de 1 milhão de votantes – 13% da população livre –, nas eleições de
1886 apenas 100 mil votantes compareceram às urnas, totalizando 0,8% da população
total. (Carvalho, 2015)
Apenas com a constituição republicana de 1891 que este “tropeço” foi desfeito e a
participação popular voltaria a crescer – a passos lentos. Somente nas eleições de 1945
conseguimos alcançar novamente o índice registrado em 1872. Em 1945 compareceram
às urnas 13,4% da população. (Carvalho, 2015)
A abolição da escravatura no Brasil em 1888 marcou uma vitória dos direitos
civis que ainda hoje constitui-se uma luta e não uma vitória sedimentada. “O ponto
fraco do abolicionismo veio do fato de ter acabado logo após a abolição” (CARVALHO,
2015, p.71)
Para José Bonifácio a escravidão era um obstáculo a formação de uma verdadeira
nação, impedindo a integração nacional, fazendo com que a sociedade se divida
tornando-se inimigas entre si. (Carvalho, 2015)
A escravidão constituía-se o último bastião do império e o seu fim teve como
consequência o fim do império e o início da república, num processo de liberalização
do país.
Daí também a posição ambígua que perante ele assumiam todos os
reformistas políticos, econômicos ou sociais. Exigia-se a liberalização
do Estado pela redução do controle sobre a economia, pela redução da
centralização, pela abolição do Poder Moderador [...] Tratava-se, como
se vê, de liberalizar a sociedade por meio da política [...]. (CARVALHO,
1996, p. 214)
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“Bem, o povo assistiu a tudo ‘bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que
significava’, de acordo com o depoimento do deputado Aristides Lobo”. (BUENO, 2012,
p.247) Segundo Louis Couty “Não havia povo no Brasil” (CARVALHO, 1987, p. 140) O
povo era visto pela elite como um povo alienado, incapaz de perceber o que estava
acontecendo, de modo que para essa elite o povo assistiu bestializado à chegada da
República. No entanto José Murilo de Carvalho nos apresenta uma nova perspectiva
sobre os acontecimentos de 1889. Para ele:
O povo sabia que o formal não era sério. Não havia caminhos de
participação, a República não era para valer. Nessa perspectiva, o
bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se prestasse à
manipulação. Num sentido talvez ainda mais profundo que o dos
anarquistas, a política era tribofe. Quem apenas assistia, como fazia o
povo do Rio por ocasião das grandes transformações realizadas a sua
revelia, estava longe de ser bestializado. Era bilontra. (CARVALHO,
1987, p. 160)

Mas afinal quem era esse tal de bilontra, e por que ser bilontra? “Bilontra é o
espertalhão, o velhaco, o gozador; é o tribofeiro”. (CARVALHO, 1987, p.158) Havia
então um povo inativo, que não exercia sua cidadania, mas a historiografia nos mostra
que esta parcela da população – os bestializados ou bilontras – na verdade exerciam
sua cidadania, mas fora das instancias formais de atuação, i.e. essas pessoas não
buscavam junto ao estado a conquista de seus direitos, mas antes buscavam se
organizar em associações de auxílio mútuo, obtendo assim uma espécie de seguridade
social financiada pelos membros de cada classe.
Segundo levantamento encomendado pela prefeitura, havia na
cidade, em janeiro de 1912, 438 associações de auxilio mútuo,
cobrindo uma população de 282 937 associados. Isso
representava, aproximadamente, 50% da população com mais de
21 anos [...] (CARVALHO, 1987, p. 143)
E foi neste contexto que irrompeu “a mais espetacular ação popular da época, a
Revolta da Vacina” (CARVALHO, 1987, p. 91) Descontentes com a recessão econômica
–fruto do combate à inflação – do governo Campos Sales. Descontentes com a
derrubada das casas para abertura da avenida Central, hoje avenida Rio Branco – num
processo de gentrificação que expulsou o povo das regiões mais próximas da “Bulevar
dos sonhos perdidos” (BUENO, 2012, p. 283) quer seja pela força ou pelo aumento dos
aluguéis na região. Descontentes também com a carestia que assolava boa parte da
população e insuflados por cadetes positivistas da Escola Militar da Praia Vermelha que
apoiavam a tomada do poder do Tenente-coronel Lauro Sodré, deu-se o início à
Revolta da Vacina. (Bueno, 2012)
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

556

Afinal por que Revolta da Vacina? Osvaldo Cruz recebeu a árdua tarefa de
erradicar a varíola no Rio de Janeiro. Em 1903 a Vacina de Jenner torna-se novamente
obrigatória. Começara então sua missão. Tão logo as Brigadas Sanitárias começaram a
entrar nas casas e a vacinar os moradores à força, começa uma campanha que acusava
as Brigadas de violarem os corpos das filhas e esposas dos trabalhadores. A mensagem
de que braços, colos e nádegas eram desnudos para a aplicação da vacina suscitou uma
revolta geral e a não aceitação da violação dos lares por agentes enquanto os pais de
família não estivessem em casa. (Carvalho, 1987; Bueno, 2012)
A revolta começou então no dia 10 de novembro e o recrudescimento da
violência levou o governo a decretar o estado de sítio no dia 16 de novembro. Os
protestos continuaram e apenas no dia 18 as coisas voltaram ao normal. Milhares de
pessoas participaram dos protestos que se espalharam por vários bairros do rio
deixando um rastro de destruição e um saldo de 110 feridos, 30 mortos, 945 presos e 461
deportados. (Carvalho, 1987)
A revolta da vacina trouxe à tona o que estava escondido debaixo do tecido
social que ao encobrir os dramas sociais também resfriava os ânimos. Não era possível
agora virar os olhos para o povo. Seria necessário olhar para a povo, seria necessário
fazer política para eles também.
A Era Vargas foi um momento de grandes conquistas sociais, especialmente nas
áreas trabalhista, sindicais e previdenciária. Entretanto os direitos políticos foram os
que ficaram mais prejudicados.
Getúlio pendurou a farda, vestiu um terno, arrematou a fatiota com
uma gravata escura e subiu as escadas do Palácio do Catete para tomar
posse como chefe do Governo Provisório. A mudança não era só de
indumentária: com sua posse, o executivo assumia plenos poderes e
passava a ter condições de promover uma radical intervenção no
sistema político. O congresso nacional, as Assembleias Legislativas
Estaduais e as assembleias Municipais foram dissolvidas, os políticos
eleitos durante a Primeira República perderam seus cargos, os
presidentes dos estados foram substituídos por interventores, a
imprensa de oposição foi censurada – pela primeira vez, desde a
Constituição de 1824 –, todos os postos de poder no país estavam sendo
ocupados por civis e militares eleitos. (SCHWARCZ; STARLING, 2015,
p. 361)

Para entendermos em que contexto Vargas chega ao poder precisamos entender
a chamada “Política dos Governadores”. Na Primeira República a economia brasileira
era basicamente agrícola. Os grandes proprietários de terra – grandes oligarcas rurais
também conhecidos como coronéis262 –, exerciam o controle territorial e o controle dos
262
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votos nas áreas rurais. De modo que se um político almeja ser governador deveria se
aliar ao coronel. E o coronel por sua vez indicava seus aliados para ocupar os cargos
públicos e com isso obter toda sorte de benéficos.
Dessa maneira a política se estruturou de uma forma localista. Com oligarquias
rurais atomizadas em cada estado. A Política dos Governadores se dava entre Minas
Gerais e São Paulo – no primeiro o Leite e no segundo o Café –, também conhecida
como “Política do Café com Leite”.
A eleição de 1930 capturou o sentimento do fim de uma era. O
equilíbrio político que fragmentou a distribuição do poder através de
um arranjo não escrito entre o governo federal e as elites regionais – a
Política dos Governadores – foi rompido pelo próprio presidente da
República, Washington Luís. Ninguém esperava que ele insistisse na
candidatura de Júlio Prestes, presidente de São Paulo, à sua sucessão,
pondo fim à uma alternância de mineiros e paulistas na condução da
política nacional. Washington Luís estava convencido de que não se
governava uma República com eleições e votos e sim com o estrito
controle das forças políticas estaduais. E até 1929, quando lançou o
nome de Júlio prestes à sucessão, tudo parecia seguir nessa direção: as
elites regionais estavam devidamente eternizadas nos Executivos
estaduais e a dinâmica do Legislativo obedecia ao arranjo para
distribuição do poder entre a União e os estados. (SCHWARCZ;
STARLING, 2015, p. 351)

Consternados com o descumprimento do acordo por parte dos paulistas, Os
mineiros decidem buscar apoio dos rio-grandenses e percebem que só conseguirão
apoio do Rio Grande do Sul se lhe oferecerem a presidência. (Bueno, 2012) Vargas
Então chega ao poder. Assim como foi dito anteriormente Getúlio expande
enormemente os direitos trabalhistas criando uma vasta legislação que culminou na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1943. (Carvalho, 2015) “Criou as leis de
proteção ao trabalhador – jornadas de oito horas, regulamentação do trabalho da
mulher e do menor, lei de férias, instituição da carteira de trabalho” [...] (SCHWARCZ;
STARLING, 2015, p. 362)
Apesar de oscilar entre períodos ditatoriais e democráticos e de os direitos
sociais terem saído na frente, Vargas avançou ainda que lentamente nos direitos
políticos.
A partir de 1932, porém, para demostrar a bem-intencionada – mas
sempre postergada – disposição constitucional de seu governo, o país
passou a dispor de um código Eleitoral moderno e democrático. O
novo código criava a Justiça Eleitoral, adotava o voto secreto em
gabinete indevassável. [...] O novo código também reconhecia uma
conquista formidável das mulheres: o direito de votar e de serem
votadas. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 351)
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Na área da previdência os avanços se deram com a criação dos (IAPs) Institutos
de aposentadoria e Pensão e no processo de transformação e ampliação das (CAPs)
Caixas de aposentadoria e pensão, os precursores do (INSS) Instituto Nacional de
Seguridade Social.
Com o avanço dos direitos sociais, especialmente aqueles ligados ao trabalho só
era cidadão e, por conseguinte tinham acesso aos direitos assegurados por lei, aqueles
que tinham sua atividade profissional regulamentada. É o que Wanderley Guilherme
dos Santos irá chamar de “Cidadania Regulada”263.
A chegada de Juscelino Kubitschek marcou o início do que ficou conhecido
como desenvolvimentismo. Seu slogan era “50 anos em 5”. (Bueno, 2012) Essa marcha
para o progresso almejada por JK desencadeou no surgimento de Brasília, a “Novacap”.
Segundo Christian Edward Cyril Lynch, o “presidente bossa nova” como era conhecido
JK retirou a capital do Rio de Janeiro – Belacap – por medo do povo. Lynch lembra da
preocupação de Artur Bernardes quanto a pressão do povo sobre o governo federal
sediado no rio – nos idos da Primeira República – e aponta que a “marcha para o Oeste”
feita por JK tinha o objetivo de afastar o povo do governo, consequentemente afastar o
governo da pressão popular.
João Goulart chega a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. O momento
era de forte mobilização popular. Jango – um “líder da república sindicalista” (BUENO,
2012, p.383) assumia o poder num país dividido entre uma esquerda – agora organizada
em sindicatos e estudantes organizados –, e empresários organizados do outro lado.
(Bueno, 2012)
Goulart pôs em prática o Plano Trienal, baseado em “reformas de base”.
O congresso recusou-se a cooperar com o projeto. Greves estouraram
pelo país. Jango [...] sentiu-se forçado a dar uma guinada à esquerda.
Para pressionar o Congresso a aprovar as reformas, decidiu realizar um
comício-monstro, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964. (BUENO,
2012, p. 384)

Foi a gota d’agua. Goulart – que a pouco fizera uma viajem à China comunista –
travou uma batalha com a oligarquia rural, alheia à reforma agrária, com empresariado
e especialmente com os militares, ambos temerosos de um regime comunista no Brasil.
A ditadura militar instaurada como o golpe militar de 1 de abril de 1964 – dia da
mentira –, pode ser dividia em três fases. A primeira fase vai de 1964 a 1968 – com
263

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um
código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema
de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles
membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e
definidas em lei. (SANTOS, 1979, p. 75)
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Castelo Branco e o primeiro ano de Costa e silva – caracterizada por uma intensa
repressão e em seguida alguns sinais de abrandamento. Foi um momento de combate à
inflação, queda do salário mínimo com os índices econômicos voltando a crescer
apenas em 1968. (Carvalho, 2015)
A repressão foi fortíssima nesse período, o mecanismo legal de repressão eram
os atos institucionais. Funcionários públicos eram aposentados a força, haviam
demissões e cassações de políticos. Direitos políticos foram cassados por um período
de 10 anos. Sindicatos foram fechados, órgãos de cúpula do movimento operário foram
fechados.
O Ato Institucional nº 2, de outubro de 1965, aboliu a eleição direta
para presidente da república, dissolveu os partidos políticos criados a
partir de 1945 e estabeleceu um sistema de dois partidos. O AI-2
aumentou muito os poderes do presidente, concedendo-lhe autoridade
para dissolver o parlamento, intervir nos estados, decretar estado de
sítio, demitir funcionários civis e militares. Reformou ainda o
judiciário, aumentando o número de juízes de tribunais superiores a
fim de poder nomear partidários do governo. O direito de opinião foi
restringido, e juízes militares passaram a julgar civis em causas
relativas à segurança nacional. (CARVALHO, 2015, p.165)

A segunda fase vai de 1968 a 1974 – com Emílio Garrastazu Médici assumindo
após o afastamento de Costa e Silva. Este período foi um dos momentos “mais
sombrios da história do país, do ponto de vista dos direitos civis e políticos”.
(CARVALHO, 2015, p.162)
Com a retomada autoritária em 1968, estudantes e operários voltam às ruas,
promovendo manifestações e greves, com grandes marchas em busca da
redemocratização. Em uma delas o estudante Edson Luís foi morto. Logo após o
governo editou um novo ato institucional.
O ato Institucional nº 5 (AI-5) foi o mais radical de todos, o que mais
fundo atingiu direitos políticos e civis. O congresso foi fechado,
passando o presidente, general Costa e Silva, a governar
ditatorialmente. Foi suspenso o habeas corpus para crimes contra a
segurança nacional, e todos os atos decorrentes do AI-5 foram
colocados fora da apreciação judicial. (CARVALHO, 2015, p. 166)

Com o governo Médici a repressão chegou ao seu momento mais dramático. A
nova lei de segurança nacional instituía a pena de morte por fuzilamento, censura
prévia chegando ao ponto de o governo dar instruções do que não poderia ser
comentado e pessoas que não poderiam ser mencionadas. (Carvalho, 2015)
“Sinto-me feliz, todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao
jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e
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conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz, rumo ao
desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia
de trabalho. Presidente-general Emílio Garrastazu Médici, em 22 de
março de 1973”. (BARROS; FLEISCHER, 1988, p.215)

A terceira fase vai de 1974 a 1985 – com a posse de Ernesto Geisel, culminando
com a abertura política feita por João Batista Figueiredo. E com a eleição indireta de
Tancredo Neves em 1985. (Carvalho, 2015)
Com a crise do petróleo, o fim do “milagre econômico e a dificuldade de tentar
manter uma aparência de constitucionalidade e democracia no cenário internacional –
onde o ARENA, partido dos militares já não conseguia mais a maioria dos votos, apesar
de todas manobras políticas –, a solução encontrada por Figueiredo era fazer a abertura
democrática enquanto a economia ainda não estava tão mal assim. (Carvalho, 2015)
É importante ressaltar que apesar de os direitos políticos e civis terem sido
violados grandemente durante a ditadura, na área dos direitos sociais os militares
avançaram, especialmente em direitos previdenciários. Foi criado o Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o
Banco nacional de Habitação (BNH). (Carvalho, 2015)
Com a reabertura surgem novos e antigos movimentos de oposição. Fim do
Bipartidarismo em 1979 e a extinção do ARENA e do MDB, marcaram o início do fim
da ditadura militar. Vários partidos foram formados entre eles o Partido dos
Trabalhadores (PT), com uma forte base sindical.
A ideia do Partido dos Trabalhadores surgiu com o avanço e o
fortalecimento desse novo e amplo movimento social que se estende
das fábricas aos bairros, dos sindicatos às Comunidades Eclesiais de
Base; do Movimento contra a Carestia às associações de moradores; do
Movimento Estudantil e de intelectuais às Associações profissionais; do
Movimento de negros ao Movimento de Mulheres e outros. Surgiu
como necessidade de criar uma organização política dos militantes dos
variados movimentos sociais que são frequentemente fragmentados
pelas suas próprias diferenças internas e por uma luta reivindicatória
que nem sempre alcança a expressão política de que são capazes;
conquistar a política como uma atividade própria das massas populares
que desejam participar, legal e legitimamente de todas as esferas de
poder na sociedade. (RUSCHEINKY, 1999, p. 139)

Nos anos de 1983 e 1984 as ruas são tomadas por uma multidão que pedia
“diretas já”. As eleições estavam previstas para janeiro de 1985 e seriam feitas de forma
indireta, por um colégio eleitoral composto de senadores, deputados federais e
representantes das assembleias estaduais. A campanha das diretas foi a maior
mobilização popular até o momento no país chegando a mais de 1 milhão de pessoas
em São Paulo e um comício de 500 mil no Rio de Janeiro. O movimento que
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conquistou vários estados e pedia as eleições diretas para presidente, não conseguiu
êxito naquele momento, mas a vitória viria 5 anos depois com a eleição Fernando
Collor de Mello.
Então Tancredo Neves morre e assume José Sarney que instaura uma
constituinte em meio a um caos econômico e em 05 de outubro de 1988 nasce
“constituição cidadã. A constituição de 1988 traz em seu bojo um extenso rol de
direitos e garantias fundamentais, além de direitos políticos, tornando facultativo o
voto dos analfabetos, estendendo a atuação do Ministério Público, a partir de então
como descrito no Art. 127, cabe ao Ministério Público a tarefa de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
(Brasil, 1988)
“A constituição de 1988 não é uma Constituição revolucionária, mas fruto do
consenso democrático” (PINSKY, 2012, p. 25)
Com um atraso de 5 anos as eleições diretas aconteceram e após acalorados
debates Fernando Collor de Mello assume a presidência em 1990 para “cair” dois anos
depois, enfraquecido pelo bloqueio de poupanças e contas correntes em todos os
bancos do país, após ser denunciado por um esquema de corrupção por seu próprio
irmão Pedro Collor, e uma inflação que chegava aos 1200% ao ano, corroendo os
salários e o poder de compra do povo. (Bueno, 2012)
Na década de 1980 a sociologia alemã nos acena com um novo Ator político. São
os Novos Movimentos Sociais (NMS). No Brasil esses movimentos começam a crescer e
ganhar uma relevância muito forte, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), Movimento Gay entre outros. Alguns desses impossíveis em um regime
ditatorial.
Afastando-se de uma concepção marxista ortodoxa que, ao centrar a
ação coletiva na luta de classes, não seria mais apropriada para captar
as transformações do mundo de então e, consequentemente, a
complexidade observada entre os atores sociais. Nessa nova dinâmica,
os sujeitos da coletividade não se restringiriam à classe operária, mas
englobaria outros grupos, como estudantes, ambientalistas, mulheres,
conformando “novos” movimentos, como o feminista, o estudantil, o
pacifista, o ambientalista. (COUTINHO; MEIRELES; DELGADO, 2007,
p. 4)

Mais uma vez o povo vai às ruas dessa vez jovens com os rostos pintados de
verde e amarelo pedem a saída de Collor da presidência que após sofrer um
impeachment renuncia antes de ser condenado pelo senado por crime de
responsabilidade. (Bueno, 2012)
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A década de 1990 é marcada por grandes ajustes, privatizações e reorganização
econômica, numa onda neoliberal onde a ideologia era de esvaziamento do estado e
liberalização. Deixando que o particular – a iniciativa privada – forneça os serviços
anteriormente ofertados pelo estado.
Surge então as Organizações Não Governamentais (ONGs) na década de 1990, o
terceiro setor264, um novo ator político que contribui na busca de direitos civis,
políticos e sociais.
São basicamente três as fontes originárias do terceiro setor: a
filantropia e os movimentos sociais, aos quais se somam as ONGs, [...]
as instituições partidárias permanecem, bem como os movimentos
populares e sociais de cunho ideológico claro, como Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) e as cooperativas agrícolas, a exemplo
daquela que reúne as catadoras de babaçu, no Maranhão. Da mesma
forma, continuam atuantes os grupos minoritários agrupados na defesa
de seus interesses, desde militantes do movimento negro até
portadores de HIV. (PINSKY; PINSKY, 2014, p. 556)

O segundo milênio se inicia e em 2002 Luís Inácio Lula da Silva é eleito após
três tentativas frustradas. Lula assume o poder com uma difícil situação econômica e
baixa avaliação do governo Fernando Henrique Cardoso. (Carvalho, 2015)
Nos direitos políticos houve poucos avanços, “o eleitorado cresceu pouco,
passado de 68% da população em 2002 para 71% em 2010”, (CARVALHO, 2015, p. 231)
os movimentos sociais não atuaram de maneira significativa, os sindicatos operários
também não atuaram de maneira contundente, houve também poucas greves.
(Carvalho, 2015)
Foi na arena dos direitos sociais que o governo do PT deixou sua marca.
Há consenso em que a marca principal dos últimos doze anos sob
governo petista foi a expansão da inclusão social, ou, nos termos que
venho usando, direitos sociais. Iniciada no governo anterior com
programas como a Comunidade Solidária e o Bolsa Escola, a política
social expandiu-se e diversificou-se de maneira pronunciada. [...] A de
maior alcance e visibilidade é sem dúvida, o Programa Bolsa Família
(PBF), criado em 2004. Trata-se de transferência direta de renda para
os pobres. (CARVALHO, 2015, p. 237-238)
A partir da unificação, o Bolsa família passou a ser coordenado pela
Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), sob a
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
264

O terceiro setor é conceituado com “Conjunto de atividades espontâneas, não governamentais e não
lucrativas, de interesse público, realizadas em beneficio geral da sociedade e que se desenvolvem
independentemente dos demais setores (Estado e Mercado), embora deles possa, ou deva, receber
colaboração (MAURO; NAVES, 1999, apud, PINSKY; PINKY, 2014, p.556)
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à fome. Em 2013, o Bolsa Família atendia a cerca de 13,8 milhões de
famílias (equivalendo a algo como 27% da população); é o quarto maior
programa social do país em pessoas assistidas, ficando atrás apenas dos
beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Educação e da
previdência Social. Em termos absolutos, é o mais amplo do mundo
neste gênero. (THOMÉ, 2013, p. 119)

Outra política implementada pelo PT foi a expansão do ensino universitário.
Onde 6,7 milhões de estudantes tiveram acesso ao ensino de nível superior. Desses 6,7
milhões, 74% estavam estudando em universidades particulares com bolsas pagas pelo
governo federal através do Programa universidade para todos (Prouni). (Carvalho,
2015)
Apesar das críticas que esses programas receberam, o governo do PT avançou
muito nos direitos sociais, numa política de estado de bem-estar-social. O governo
Lula foi marcado também por graves denúncias de corrupção envolvendo petistas.
Envolvidos num esquema de corrupção milionário conhecido como “mensalão”265
petistas estamparam as capas de diversos jornais, e noticiários de tv. Os anos de 2012 e
2013 foram marcados pela Ação Penal 470 (mais conhecido como Mensalão) onde 25 de
38 réus foram condenados.
Num misto de indignação, e esperança, milhões de cidadãos saem às ruas de
várias cidades do país, naquela que ficou conhecida como “Jornadas de Junho”. Não era
apenas pelos 20 centavos – valor do aumento da passagem – era o gigante que estava
acordando – frase amplamente difundida nas ruas e nos meios de comunicação. As
ruas foram tomadas por jovens, idosos, crianças, como não se via desde as diretas e dos
caras-pintadas. O povo estava cansado, em cada cartaz uma demanda diferente, em
cada voz um clamor.
Os protestos que começaram com o Movimento Passe Livre ganharam corpo,
força, e identidade própria. E ficou maior, o dia 20 de junho foi o auge do movimento,
“houve manifestações em 80 cidades. Enquanto cresciam as manifestações e a
esperança, cresciam também a violência no dia 13 de junho o recrudescimento da
repressão policial, começa a dispersar a multidão. De repete o que se via era de um
lado os black blocks266, do outro as tropas de choque da polícia. Não havia mais espaço
para os protestos pacíficos. Em pouco tempo as coisas voltariam ao “normal” (Carvalho,
2015)

265

Delatado em maio de 2005 pelo deputado federal Roberto Jefferson (então presidente do PTB, um dos
partidos da base aliada), o esquema configurava o pagamento de propinas mensais – feitas com dinheiro
público –, repassadas a vários deputados para que votassem favoravelmente aos projetos enviados ao
Congresso pelo governo. (BUENO, 2015, p.465)
266
Grupo surgido, em reação à violência policial, na Alemanha na década de 1980 com o nome de
Schwarcze Block. Seus membros usavam roupas negras e máscaras. (CARVALHO, 2015, p.8)
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Para José Murilo de Carvalho, “O tom geral da análise era positivo, e otimista
[...] os cientistas políticos, sociólogos, jornalistas, políticos, serviços de inteligência,
marqueteiros estavam longe de prever que a turbulência se verificaria tão cedo e com
tanta força. (CARVALHO, 2015, p. 7) Segundo Carvalho assistimos a tudo bestializados,
atônitos ao passo que ainda estamos tentando entender o quer aconteceu naqueles dias
de insatisfação coletiva e atitude cívica. Resta-nos buscar entender e “posdizer” o que
aconteceu.
Apesar de toda a construção histórica dos caminhos e descaminhos da cidadania
no Brasil e da possibilidade de traçarmos aqui um roteiro de quais os direitos foram
conquistados em cada época e quais foram perdidos. Poderíamos construir uma
trajetória positiva da história como se tivéssemos saído há pouco da idade da pedra,
atravessado a barbárie e alcançado um estágio de evolução. Reservamo-nos à dizer que
a cidadania é um processo de idas e vindas, não há um ponto final. A cada dia a
cidadania é construída e desconstruída. Não há neste sentido um fim, apenas um
caminho em construção.
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11- Sessão Pensamento social e político brasileiro
11.4 O desempenho do Estado do Bem-Estar Social enquanto ilha políticoideológica em meio a um universo liberal
Pedro Emiliano Kilson Ferreira (Inest/UFF)267
Resumo: Muito se questiona a viabilidade da implementação de um Estado do bemestar na atualidade, nos moldes do contexto europeu pós-Segunda Guerra. Sob tal
lógica, orquestram-se críticas advindas de modelos neoliberais de minimização estatal
e orientação mercadológica. A arquitetura de um Estado do bem-estar é imprescindível
para a consolidação de um Estado participativo, por meio de políticas universalistas e
não-marginalizantes, especialmente em economias em desenvolvimento como as da
América Latina, que sofrem as mazelas dos desdobramentos da adoção acrítica dos
preceitos liberais.
Palavras-chave: Estado do bem-estar. Liberalismo. Universalização.
I) Introdução
As estruturas políticas que compõem o Estado do Bem-Estar social configuram
uma profunda reforma social verificada no século XX, consolidado enquanto “ilha
ideológica” em meio a um universo hostil, arquitetado, de um lado, pela esquerda
revolucionária, que confere ao sistema político em questão o enfraquecimento do
proletariado enquanto classe política; de outro, pela direita que afirma que os alicerces
mercadológicos tornar-se-iam debilitados. Nesse sentido, deve-se considerar que a
lógica do Estado enquanto provedor de bem-estar universal e coletivo, bem como de
ambiente viabilizador de progressos individuais e sociais permanece pertinente no
contexto político-econômico da atualidade, tendo sido enfraquecido apenas em
discursos acríticos emergidos seja em cenários totalitários das economias planificadas,
seja nas respostas e reações neoliberais de fins do século XX.
Com efeito, a consolidação de um Estado do bem-estar social está
fundamentalmente atrelada ao conceito de cidadania que deve perpassar toda a relação
Estado-indivíduo e sua presença é compulsória em toda sociedade que reconheça seus
membros enquanto cidadãos; por conseguinte, há o reconhecimento de direitos e da
construção favorável ao desenvolvimento das liberdades. É imperativo, portanto,
questionar quais são os desafios para a inserção da social-democracia na atualidade,
especialmente em economias em desenvolvimento, mediante crises no sistema
econômico, acentuados níveis de desigualdade, violência, enfraquecimento econômico,
deterioração nos termos de troca e instrumentalização política das organizações
internacionais pelo Norte Global.
267
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Ademais, será desenhado um quadro comparativo a respeito de outros sistemas
político-sociais que objetivam legitimar-se enquanto inquestionáveis e inevitáveis – o
paradigma do Estado liberal, por exemplo – ofuscando o bom desempenho de uma
social-democracia, bem como questionando a solidez de suas premissas e sua
viabilidade nos dias atuais.
II) Embasamento histórico-ideológico: premissas do bem-estar social e
desmantelamento do trade-off
O modelo de condução política baseada nos preceitos da social-democracia
diverge da proposta (neo)liberal na medida em confere ao Estado a indução de
políticas públicas com vistas à universalização de serviços prestados à população de
maneira centralmente coordenada e centralizada, ampliando drasticamente o acesso à
educação, saúde, transporte e demais serviços, sem que haja marginalização de
determinados setores da sociedade. Nesse sentido, Kerstenetzky, em seu livro “O
Estado do Bem-Estar Social na idade da razão” ilustra com propriedade as engrenagens
sócio-econômicas que compõem tal sistema político e demonstra, a despeito das
críticas e refutações neoliberais, como é possível desmantelar um tradicional trade-off
entre políticas de distribuição de renda e crescimento econômico. Sob essa lógica, a
provisão pública universal configura uma forma de proteção social às mazelas oriundas
dos desdobramentos puros das dinâmicas de mercado nas sociedades modernas.
De acordo com o trade-off distribuição de renda vs. crescimento econômico,
alimentado numa fonte liberal, políticas universalistas e igualitaristas necessariamente
impingiriam empecilho ao crescimento econômico, ao teoricamente inibir as
liberdades individuais – caras e prioritárias na lógica do livre comércio e provisão
privada – e macular o desenvolvimento do capital e a iniciativa pessoal. No entanto,
uma análise acurada dos pilares que sustentam uma social-democracia demonstra que
políticas de distribuição de renda, de caráter a princípio focalizado num cenário
universalista, de valorização do salário-mínimo, da força de trabalho, expansão do
mercado consumidor e da provisão pública de bens corroboram efeitos de políticas
desenvolvimentistas e de crescimento econômico, ao garantir proteção à possibilidade
de perda de renda, emprego e estabilidade, no cenário mercadológico.
Uma condição mínima de existência de um welfare state está elencada numa
dimensão de três marcos de implementação: o primeiro é a introdução de uma
seguridade social em determinada economia. Esse fato assinala o momento a partir do
qual o bem-estar público, superando a referência assistencial, passa a se comprometer
com a garantia contra a perda da capacidade de gerar renda. Tal garantia é reflexo do
comprometimento entre Estado e cidadãos, que se embasa em direitos e deveres.
Ademais, o usufruto do bem-estar arquitetado pelo Estado não mais configura uma
barreira à cidadania política, mas antes um direito que não marginaliza qualquer setor
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da sociedade, configurando um segundo aspecto. O terceiro é o momento no qual o
gasto social público atinge 3% do produto, sinalizando a contrapartida material do
novo compromisso público. Deve-se mencionar que o primeiro bem-estar enquanto
seguro social se origina na Alemanha de Bismarck.
Elencam-se algumas fases no desenvolvimento do bem-estar: a primeira
configura a fase de formação de seus preceitos e engrenagem política em fins do século
XIX até o final da Primeira Grande Guerra, sendo a próxima fase a consolidação do
entreguerras e o período de franca expansão, conhecido como os anos dourados do
sistema político – se estendendo do final dos anos 1940 a meados dos anos 1970. Nessa
fase, observou-se um aumento considerável nos gastos sociais em decorrência dos
avanços nas políticas trabalhistas social-democratas e no setor previdenciário europeu
e norte-americano no período. Enfim, as três décadas que seguiram o pós-Segunda
Guerra testemunharam a queda das desigualdades sociais e econômicas e das taxas de
pobreza nas economias centrais. Ademais, conclui-se que, do ponto de vista do
emprego, o estado do bem-estar introduziu um viés pró-público, pró-gênero e próserviços. No contexto da estratificação social, as engrenagens de integração social
atuaram não mais pelas margens da sociedade.
Uma palavra interessante a ser dita a respeito dos regimes de bem-estar: a
social-democracia não configura um esquema pontual e hermético, antes um espectro
sobre o qual diferentes matizes de governança são alocados. Sob tal lógica, pode-se
estabelecer uma relação entre mínimos e máximos para que um Estado do bem-estar
social seja arquitetado: o mínimo representaria o reconhecimento da importância da
provisão pública, respeitando os três marcos de implementação mencionados
anteriormente, e o máximo representaria uma sociedade capaz de orquestrar provisão
pública de qualidade, de caráter universalista e igualitário, a todos os seus membros
sem marginalização, embasada numa robusta arrecadação estatal e consenso social
quanto a importância da provisão pública.
Deve ser citada a conclusão acerca de uma das características do welfare state
relacionadas às necessidades sociais: não se trata puramente de prover necessidades
materiais, porém realizar tal meta por meio de serviços de caráter universal que evitem
o estigma da marginalização atribuída aos usuários, e contribuam para a construção da
identidade das pessoas tendo por referência a comunidade política da qual são
membros. Ademais, as intervenções estatais devem estar atreladas a um caráter de
prevenção para que não se desenvolva um ambiente fértil para a consolidação de forças
de alienação liberadas pela interdependência social, promovendo a integração social.
III) Universo hostil: insurgências liberais e noção de crise
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Os preceitos social-democratas tornaram-se alvo de críticas sociais, políticas e
econômicas assentadas na instrumentalização analítica do enfraquecimento da
eficiência do modelo econômico enquanto garantidor de provisão pública universalista
e igualitária no continente europeu (Escandinávia e alguns países do oeste), no
contexto dos choques do petróleo na década de 70. Tal instrumentalização, por parte
principalmente dos adeptos do Estado liberal, serviu ao intento de minoração das
benesses e desenvolvimento social e econômico verificado no período conhecido por
“anos dourados da social-democracia” e questionou-se a viabilidade do sistema
econômico nas décadas que se seguiriam, a favor de um projeto de Estado mínimo a
julgar pelo desenvolvimento desse tipo de Estado verificado no período pré-Primeira
Guerra Mundial.
Sob tal lógica, a insurgência neoliberal no contexto de crise econômica nos anos
70 e 80 tornou-se aguda, tendo se acentuado na América Latina dos anos 90, e
materializou-se em torno da consolidação de um projeto de Estado mínimo, garantidor
apenas de um ambiente político-econômico favorável à atuação do mercado enquanto
regulador das atividades econômicas e sociais.
O regime liberal na composição política do bem-estar
Caracteriza-se por um alto grau de mercantilização e desregulamentação do
mercado de trabalho, configurando força impulsionadora para o desenho de um bemestar social de caráter dual (bem-estar público entre os incluídos, e bem-estar de cunho
privado provido ao restante da população que possa arcar); acredita-se, nessa linha de
pensamento, que o mercado tem engrenagens suficientes para uma efetiva distribuição
de renda ao longo do tempo, tornando desnecessária qualquer intervenção estatal na
dinâmica econômica que não seja a de apoiar as forças do mercado enquanto pilar do
bem-estar social almejado, seja por meio de isenções tributárias a empregadores ou a
consumidores de planos e serviços privados, seja pela provisão residual de bem-estar
apenas aos que não se inserem. Ademais, verificam-se, no regime, taxas relativamente
baixas de mobilidade ocupacional e social.
Sob os auspícios neoliberais, não há a preocupação, no âmbito doméstico, de
geração de um bem-estar universalista, que integre todas as esferas da sociedade, como
poderia ser verificado numa social-democracia; antes, fundamenta-se numa
configuração dual da necessidade de bem-estar, estabelecendo políticas focalizadas de
transferência de renda a determinado grupo social.
A composição de um equilíbrio macroeconômico é perseguida, sendo marcada
pela busca a um superávit primário, inflação controlada em níveis baixos; política de
privatização de estatais; livre circulação de capitais internacionais e ênfase na
globalização; adoção de medidas anti-protecionismo econômico, minimização da
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estrutura burocrática do Estado e do próprio Estado; nível baixo de tributação; negação
de medidas econômicas de cunho heterodoxo e, consequentemente, fortalecimento do
poder do mercado;
A partir da década de 80, com acentuada intensificação nos anos 90, muito em
decorrência de sucessivas crises verificadas no sistema econômico (choques de oferta,
como a crise do petróleo em 1973 e 1979, e a crise da dívida, que varreu o Sul Global na
década seguinte), o estado do bem-estar vivenciou a modificação da clivagem públicoprivada: o enfraquecimento da centralização da provisão pública – que caracterizou a
primeira fase da implementação do welfare state e o consequente robustecimento da
provisão privada – privatização. Um desdobramento visível está atrelado ao aumento
significativo da pobreza a partir dos anos 80 na América Latina, não obstante a
observação de uma acentuada redução nos indicadores de desigualdade no pósSegunda Guerra, especialmente na Europa, que poderia se expandir para a periferia. A
intensificação do caráter privado da economia, na América Latina, nas últimas décadas
do século XX, coincide com a ascensão e fortalecimento da direita na condução da
política econômica. No Brasil, mencionam-se os governos Collor, Itamar e Fernando
Henrique Cardoso.
Afirma-se que o aumento observado nos índices de desigualdade foi claramente
puxado pela adoção de princípios neoliberais, por meio da condução econômica de viés
mercadológico. Cabe agora analisar os desdobramentos originados da implementação
do regime liberal nas decisões de política externa da América Latina, com visível
enfoque nas decisões políticas do Brasil em meados dos anos 90.
Crise?
A ideia de crise no âmbito do Estado do bem-estar consolidou-se no cenário de
choques externos ao longo dos anos 70, imperando a noção de uma crise enquanto
manifestação de uma contradição de longo prazo (Kerstenetzky, 2012). Sob essa lógica,
elaborou-se um diagnóstico à esquerda, vinculado a uma contradição interna e
representação de uma classe e de interesses, em busca de legitimidade; o diagnóstico
de crise à direita vinculado ao excesso de atuação estatal e de demandas sobre o
Estado. Nesse sentido, o desequilíbrio das finanças públicas corroboraria para a
falência do sistema de bem-estar. Entretanto, a crise prenunciada não foi verificada,
apesar de ter sido observada uma série de transformações econômicas que resultaram
na redução do nível de atividade econômica e do emprego, desde o fim da Segunda
Guerra Mundial.
No entanto, para enfraquecer o argumento de que o welfare state estaria em
decadência, deve-se ressaltar que a causa material para a crise não foi social ou política,
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antes econômica. O Estado do bem-estar permaneceu se sustentando, tendo os gastos
públicos seguido trajetória ascendente a despeito da crise econômica. Ademais,

“A percepção do welfare state como, nesse sentido, um problema, emerge com o fim da
“sociedade do crescimento”, o contrato social lastreado no crescimento econômico que
caracterizou o pós-guerra e sustentou o consenso político dos anos dourados do estado
do bem-estar (1945-1975)”. (KERSTENETZKY, Célia Lessa. O Estado do bem-estar social
na idade da razão, Rio de Janeiro, 2012).
Estudos (Arts & Gelissen, 2010), embasando-se em dados da OCDE para os anos
de 1990 e 2005-2006, refutam a observação rasa e simplista de que as estruturas do
welfare state estavam se retraindo. Antes, observou-se que o gasto público social em 22
países, no período de 1980 a 2007, cresceu ao longo do período, a um ritmo superior do
crescimento médio do produto.
IV) América Latina: Estados do bem-estar tardios
Enquanto os “anos dourados” da social-democracia foram observados, na
América Central e norte do continente, após a Segunda Guerra Mundial e, ao cabo dos
anos 70 e 80, vivenciou-se o esgotamento daquele modelo sociopolítico e econômico,
Europa mediterrânea e Leste Asiático vivenciaram seu ápice precisamente nas décadas
citadas. No entanto, políticas econômicas que priorizassem o gasto público, sob um
caráter universalista e igualitário materializaram-se nos anos 2000 na América Latina,
tendo o continente passado por turbulências econômicas nas duas últimas décadas do
século XX, marcadas pelo fortalecimento das premissas neoliberais.
Durante aquelas décadas, a adoção acrítica dos postulados neoliberais –
institucionalizados por meio do Consenso de Washington de 1989, que desenhou uma
cartilha político-econômica ao Sul Global – refletiu um período de intenso ajuste fiscal
e pressão sobre as políticas sociais. Entretanto, com a ascensão de partidos
progressistas e desenvolvimentistas, houve uma significativa ampliação dos gastos
sociais, revertendo, de certa forma, os percalços político-econômicos herdados de
décadas anteriores.
O desenho do(s) projeto(s) de bem-estar na América Latina esbarram e se
enfraquecem diante de obstáculos como a diminuta cobertura proporcionada e pelas
dificuldades históricas relacionadas aos altos índices de desigualdade social. Seria
errôneo esboçar o mapa da social-democracia latino-americana de maneira
homogênea, desconsiderando a significativa heterogeneidade interna. O fator
desigualdade é agravado pelo reduzido efeito compensatório exercido pela
redistribuição fiscal sobre a desigualdade econômica, se comparado com os países
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desenvolvidos. Em média, transferências e impostos diretos reduzem a desigualdade
em 15 pontos percentuais nos países da Europa e em dois pontos percentuais na região.
Quando são computados os impostos indiretos, a redistribuição cai à metade.
(Kerstenetzky, Rio de Janeiro: 2012). Infere-se que o espaço entre os níveis de
redistribuição nas duas regiões dá-se em razão das divergências no âmbito do gasto
social e da receita tributária. Ademais, deve-se computar, para efeito inibidor da
redistribuição, a baixa progressividade de gastos e receitas, além de obviamente
configurar como cenário histórico profundas desigualdades estruturais que dificultam
o desafio da redistribuição.
Apesar das visíveis mazelas sociais que assolam o continente latinoamericano, a
questão da redistribuição permanece imperativa, a considerar o aumento recente do
gasto social e da carga tributária, bem como a adoção de políticas sociais mais
universalistas conjugadas a políticas focalizadas – não podendo se confundir com um
contexto liberal, pois tais medidas se inserem no espectro da social-democracia – nas
camadas mais carentes da sociedade e, por conseguinte, a redução das desigualdades.
Enfatizam-se o ainda pouco satisfatório nível de gastos sociais e tributos –
gerando um déficit de redistribuição – em razão da reduzida cobertura social e de uma
carga tributária baseada em impostos indiretos desproporcionais.
V) A arquitetura de um Estado do bem-estar no Brasil: desafios ao caráter
universalista redistributivo
As mazelas sócio-econômicas experimentadas no continente latinoamericano
configuram desdobramento do caráter tardio na implementação de medidas
universalistas e redistributivas de rendas e oportunidades, bem como da ausência de
políticas de provisão privada de qualidade que abarque todo o conjunto civil, sem fator
de marginalização. A década de 80 representou a ruptura e o esgotamento do modelo
de crescimento econômico que remontava à década de 1930, inaugurando um período
de duas décadas de baixa produtividade econômica, hiperinflação, dívidas e recorrente
necessidade de implantação de ajustes fiscais que ferem o poder de compra da classe
trabalhadora. Os gastos sociais sofreriam triplicação nas duas décadas posteriores, na
América Latina. Interessante observar que a redemocratização, e todos os efeitos
trazidos por tal processo, na região e particularmente no Brasil, representaram um
antídoto à retração no âmbito das questões sociais.
Após o processo de redemocratização, as transferências de seguridade social, em
particular a previdência, representaram o aspecto do gasto social que mais se expandiu,
configurando um contexto marcado por um benefício maciço, universalizando a
assistência embasada na extensão do sufrágio, que agora integra classes mais pobres,
como analfabetos. A ampliação de gastos e políticas sociais deve-se em parte ao
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fortalecimento da atividade econômica, esta última também assegurada pelo
robustecimento da provisão pública.
Nesse sentido, menciona-se o teor qualitativo da mudança que se operou no
âmbito dos regimes de bem-estar, a partir da implementação da Constituição de 1988.
Com a aplicação da constituinte, arquitetou-se um ponto de inflexão, pois se assegurou
uma série de novos direitos sociais aos brasileiros que pavimentaram um caminho para
a aproximação de bem-estar social, no âmbito de um regime social-democrata,
configurando uma alternativa ao universalismo básico e bem-estar corporativo de
períodos anteriores. Houve, de fato, um direcionamento maior à universalização da
previdência, inclusive em meio rural, da assistência social, da educação, da saúde
(configura dever do Estado e direito de todos os cidadãos).
Dessa maneira, notavelmente o ponto de inflexão na modelação dos direitos
migrou para o fortalecimento do caráter de universalização do bem-estar,
intensificando a padronização da assistência bem como a cobertura dos direitos.
Após a consolidação do processo democrático, vivenciaram-se os
desdobramentos político-econômicos e sociais de crises surgidas na década de 70
(crises de oferta, como as crises do petróleo) e consolidadas nos anos 80, agravadas
pela Crise da Dívida na América Latina, cujos efeitos perniciosos repercutiram na
última década do século XX. Sob tal lógica, marcada pelo baixo crescimento,
hiperinflação e considerável endividamento público, orquestrou-se um quadro
dicotômico entre monetaristas apoiadores da contenção de gastos e a
desconstitucionalização de direitos e os entusiastas da aplicação dos preceitos
constitucionais na condução da economia, conjugada à garantia de direitos garantidos
pelo Estado.
O período 1988-1990 experimentou a influência das determinações
constitucionais, verificando-se a invulnerabilidade dos gastos sociais perante o ajuste
fiscal estabelecido para contornar os efeitos das sucessivas crises. Entre os anos de 11991
e 1992, experimentou-se a contração dos gastos sociais mediante a necessidade de
acirramento do ajuste fiscal. Entretanto, os cincos anos posteriores configuraram palco
para a implementação de uma agenda de direitos mais substantiva. A oscilação no
âmbito da importância dada ao gasto social em relação à crença da necessidade do
ajuste fiscal pode ser percebida quando, a partir de 1999 a 2003, o primeiro plano passa
a abarcar o controle das contas públicas, bem como o equilíbrio macroeconômico, num
contexto de crescimento do produto em torno de 2%.
A análise da relação desempenho econômico-garantia de direitos pode ser
estruturada quando se percebe que o repertório expansionista da Constituição de 1988
é dado em função das condicionalidades do primeiro aspecto, a dizer, desempenho
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econômico. Dessa forma, tem-se que o crescimento econômico repercute como
variável exógena no grau de construção da dinâmica do gasto social e das políticas
sociais.
Tendo afirmado isso, oscilações no âmbito da relação gasto social vs.
desempenho econômico são verificadas por meio dos moldes políticos adotados pelos
governantes e gestores de política econômica. Em que pese o poder da Constituinte de
1988 no papel de assegurar a universalização das benesses de políticas públicas,
governos como FHC, as diretrizes de política econômica foram prioritariamente
direcionadas a partir de pressupostos fundamentalistas de mercado, de acordo com o
desempenho dos indicadores econômicos. Nesse sentido, institucionalizou-se um
encurvamento político perante os paradigmas neoliberais market-oriented e, dessa
forma, conjugaram-se retração do Estado e abertura comercial, com vistas a angariar os
benefícios tradicionais desse tipo de política, quais sejam, o nível de produtividade,
competitividade, emprego e renda.
Sob tal lógica, o panorama da dinâmica gasto social vs. desempenho econômico,
na década de 1990 no governo de Cardoso, pendeu prioritariamente ao favorecimento
do segundo aspecto, que passara a minorar a política social enquanto papel relevante
no crescimento econômico. Por conseguinte, passara a configurar como políticas
compensatórias de percalços oriundos da promiscuidade do mercado. Ao cabo do fim
do século e início do XXI (Brasil, 1999 e Argentina, 2001), a América Latina
experimentou os malefícios da adoção acrítica das premissas do Consenso de
Washington, quando da falência dos modelos econômicos adotados, caracterizados
pela ampliação comercial, superávit primário, grande participação do capital
estrangeiro e insignificância dos ideais da indústria desenvolvimentista. Obviamente,
em decorrência da marginalização das políticas sociais no período, materializadas por
meio de uma fraca arquitetura e acanhamento financeiro, não se observou mitigação
das grandes mazelas latinoamericanas – desigualdades social e econômica gritantes –
agravando antes as taxas de desemprego e informalidade, bem como o
enfraquecimento do papel do salário mínimo enquanto política de integração sócioeconômica.
A partir de 2004, com a ascensão de um governo mais progressista no Brasil e
outros países da América Latina, percebe-se um novo ponto de inflexão na dicotomia
gasto social vs. ajuste fiscal, conferindo maior protagonismo aos gastos públicos, num
período também de crescimento da atividade econômica, a 5%. Ademais, o Brasil livrase dos grilhões político-econômicos estabelecidos pelo FMI, institucionalizados por
meio da Cartilha de Washington de 1989, que procurava tecer premissas de ajuste fiscal
e política externa aos países do Sul Global como maneira de garantir empréstimo das
organizações internacionais. Enfim, a dívida externa é paga.
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É também neste período no qual a estratégia desenvolvimentista é pautada pela
adoção da crença do crescimento como variável endógena às políticas e gastos sociais,
bem como utilizar-se de políticas fiscais com vistas a viabilizar a materialização de um
bem-estar social – com base no crescimento redistributivo – dentro de parâmetros que
assegurem a autonomia. Dessa forma, verificou-se a valorização do salário mínimo
como eixo norteador da estratégia de redistribuição, respaldado pela Constituição de
1988, consolidando um período marcado pelo avanço da demanda por meio do
consumo doméstico.
Adversariamente, a universalidade no âmbito dos serviços sociais permanece
bastante aquém da necessária, mesmo sob períodos expansionistas e teoricamente
favoráveis ao desempenho do setor. Tal fato é particularmente preocupante,
considerando que os serviços, em meio aos desdobramentos positivos do bem-estar
social, detêm capacidade de promoção de mudanças estruturais e intergeracionais,
quando se destaca a distribuição de renda, contribuindo sobremaneira para a
perpetuação das desigualdades sócio-econômicas e de outras naturezas.
VI) Conclusão
As políticas de um estado do bem-estar efetivo devem elencar orientações
formais para que se atinjam níveis satisfatórios para sua composição. Nesse sentido,
cita-se a 1) Sustentabilidade, devendo o estado do bem-estar ser sustentável social,
política, financeira e ambientalmente. Parte dessas condições pode ser provida pela
própria estruturação do estado do bem-estar, quando suas políticas são percebidas
como políticas para todos e têm consequências sobre a provisão de recursos necessária
à sua sustentabilidade financeira, seja porque viabiliza o direcionamento de recursos
para ele, seja porque contribui para o desenvolvimento econômico e dessa forma para a
ampliação dos recursos materiais (Kerstenetzky, 2012); 2) Intersetorialidade: decorre da
percepção do caráter de multidimensionalidade da noção de desenvolvimento.
Neste aspecto, leva-se em consideração as diversas facetas que uma política
econômica deve ensejar: aspectos sociais, políticos, culturais, bem como uma relação
de complementaridade entre políticas de saúde, educação, transportes, mercados,
enfim; 3)Segurança jurídica: refere-se aos direitos enquanto ponto de chegada de
políticas sociais no âmbito do bem-estar social, garantindo publicidade generalizada,
universalidade, imparcialidade, efetividade e previsibilidade das políticas, em suma,
maximização dos retornos sociais esperados. 4) Uma das caracterização atribuídas à
lógica do Estado do bem-estar está atrelada à universalização com focalização,
reconhecendo conjunturas (ou estruturas) de desigualdade e pobreza extremas,
fazendo-se primordiais gastos sociais em segmentos específicos da sociedade. Dessa
forma, a prática da focalização se desenvolveria num contexto de universalização das
políticas sociais, oscilando no espectro da social-democracia e conferindo antagonismo
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às políticas focalizadas de cunho liberal; 5) Participação e co-produção, que envolve a
participação dos beneficiários e, enfim, 6) Territorialidade, que leva em consideração
as dimensões espaciais que os preceitos social-democratas deverão abarcar. Incluem-se
diversas referências identitárias – indígenas, por exemplo – sociais e religiosas,
garantindo a participação de múltiplos atores na consolidação de um Estado do bemestar social.
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11- Sessão Pensamento social e político brasileiro
11.5 1933: a luta antifascista no Brasil
Wellington Jean dos Santos Marques268
Resumo: O ano de 1933 foi um marco para a luta antifascista no Brasil. Neste ano
foram fundados o jornal “O Homem Livre” – um jornal de caráter antifascista que
procurava fazer uma contrapropaganda das ideias fascistas no Brasil – e a Frente Única
Antifascista (FUA) – Frente que aglomerava diversas organizações que se colocavam na
luta contra o fascismo. Entendemos estes dois acontecimentos como uma resposta à
ascensão dos movimentos de caráter fascista e também da propagação de suas ideias
através das propagandas desses mesmos movimentos. O fascismo já havia conseguido
hegemonia na Itália através de seu Dulce Mussolini e, recentemente, naquele mesmo
ano de 1933, na Alemanha, através do Füher Adolf Hitler. No Brasil, quem seguia tal
ideologia chauvinista era a Ação Integralista Brasileira (AIB), fundada no ano anterior
(1932) através da publicação de seu manifesto (manifesto de outubro) pelo seu líder, o
intelectual Plínio Salgado – que depois de uma fascinada visita à Itália de Mussolini
voltou ao Brasil com o objetivo de instaurar tal regime em nossas terras. Apesar do
integralismo de Plínio Salgado não ter conquistado hegemonia como o fascismo na
Itália e o nazismo na Alemanha, tal movimento vinha ganhando corpo e, nesse sentido,
era imprescindível a união de todos os antifascistas, exatamente para barra-los na
tentativa de se igualar aos seus regimes inspiradores. Uma das principais ferramentas
desses movimentos é a propaganda, onde, dizendo-se anticomunistas e antiliberais,
nos momentos de crise se colocam como uma saída viável, uma 3ª via pautada no
nacionalismo exacerbado, na moral religiosa e, como já dito, no anticomunismo e no
antiliberalismo. Nesse sentido encontramos a contribuição fundamental do jornal O
Homem Livre, que através de suas propagandas, que na verdade eram
contrapropagandas, desmistificava as ideias propagadas pelos fascistas, além de ser o
maior divulgador da FUA, que, por sua vez, teve um importante papel no embate
direto aos integralistas, como por exemplo o acontecimento que ficou conhecido como
“Batalha da Praça da Sé”, onde os antifascistas, no aniversário de dois anos do
integralismo, impediram um desfile dos “camisas verdes” na cidade de São Paulo, o que
culminou em um confronto armado. Este trabalho baseia-se em um levantamento
bibliográfico sobre o tema além de buscar como fonte documental o próprio jornal O
Homem Livre, que teve sua circulação entre os anos de 1933 e 1934, com o objetivo de
compreender as ações antifascistas da época, além de contribuir com o debate teórico
sobre o assunto que, infelizmente, ainda é atual.
Palavras-chave: Antifascismo. Frente Única Antifascista. Jornal O Homem Livre.
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Uma discussão conceitual
Sendo nosso objeto de pesquisa o antifascismo, é de grande importância, antes
de entrar em seu debate propriamente dito, entendermos contra quem é a sua luta.
Parece uma resposta muito óbvia: o fascismo, é claro. Mas, o que entendemos como
fascismo? Primeiramente devemos anunciar que, apesar de ressaltarmos a importância
de entender cada movimento em sua especificidade, usaremos aqui a expressão
fascismo de uma forma generalizante, exatamente porque seu antagonista, o
antifascismo – nosso objeto de estudo – tomou também uma nomenclatura que o da
um caráter generalizante. Em sua tese de doutorado, Jefferson Rodrigues Barbosa
(2012) deixa claro o perigo do uso de expressões generalizantes, apontando para o fato
de que tal uso pode nos impedir de compreender completamente o objeto a ser
analisado.
Sabendo então que cada movimento tem a sua especificidade (trataremos delas
no decorrer deste trabalho), devemos compreender o que une todos eles. Apesar das
diferenças, entender porque todos são chamados de fascistas. Alguns elementos podem
ser encontrados em todos estes movimentos: “na ideologia fascista é o chauvinismo
que é essencial, e não o racismo. Pode existir um fascismo que não seja racista, mas não
pode existir um fascismo que não seja chauvinista” (KONDER, 2009, p.41). Nesta
passagem, o racismo apontado por Konder seria o que chamamos acima de
especificidade de um movimento ou regime, enquanto o chauvinismo é um elemento
central para a constituição do fascismo. Podemos destacar, além do chauvinismo,
outros pontos que são universais para o fascismo, como seu caráter de classe, que o
figura como um movimento da chamada extrema direita. Apesar de ser um fenômeno
que busca aglutinar a massa de trabalhadores, ele tem uma ligação íntima com o
grande capital monopolista, financeiro e imperialista (KONDER, 2009); o uso da força
como forma de atingir seus fins políticos e defender as suas ideias; um contexto de
crise que possibilite sua ascensão; sua caracterização como uma terceira via, por
apresentar-se como anticomunista e antiliberal. Assim forma-se a ideologia fascista,
ou, como Jefferson Rodrigues Barbosa chama em seus estudos acerca do Integralismo,
“ideologia autocrática chauvinista regressiva”. Apesar de a expressão ser usada para
definir o Integralismo brasileiro, podemos utiliza-la como a definição da ideologia
fascista de uma forma geral:
Os valores divulgados pelas organizações em questão apresentam,
segundo a crítica proposta, a defesa de um modelo de ordenamento
social autocrático assentado sob o nacionalismo como princípio
orientador de legitimação de valores regressivos de ordenamento
social. (BARBOSA, 2012, p.36)
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Os inimigos do antifascismo: contexto internacional
O mundo acabava de passar por uma grande guerra, os países europeus estavam
arrasados, o liberalismo passava por uma crise, os EUA estavam enriquecendo devido
aos empréstimos e vendas a crédito que haviam feito, sobretudo a Inglaterra e França,
a Alemanha sentia-se prejudicada pelo tradado de Versalhes, onde ela foi declarada
culpada pela guerra e obrigada a pagar uma indenização aos países vencedores. Por
outro lado, os bolcheviques já haviam obtido êxito na Rússia, e o espectro da revolução
socialista assombrava a Europa. É neste contexto, chamado comumente de entre
guerras, que surgem personagens como Benito Mussolini e Adolf Hitler, que, pautados
no mito da nação, propõem uma forma autocrática de organização da sociedade,
através do intervencionismo político.
Na Itália, Mussolini, ex militante do partido socialista, migra para a extrema
direita, levando com ele conceitos da esquerda, como o conceito de luta de classes,
porém, com novos significados
Mussolini encarava a luta de classes como um aspecto permanente da
existência humana, uma realidade trágica insuperável: o que precisava
fazer era discipliná-la e o único agente possível dessa ação
disciplinadora teria de ser uma elite de novo tipo, enérgica e disposta a
tudo.
Além disso, Mussolini achava que Marx se tinha fixado
exageradamente no confronto do proletariado com a burguesia e tinha
deixado de lado um aspecto da luta de classes que era ainda mais
importante que o outro: a luta entre as nações proletárias e as nações
capitalistas. (KONDER, 2009, p.32).

Essa visão de luta de classes entre nações funcionava como uma forma de
conciliação de classes, onde todo o proletariado e a pequena burguesia deveriam lutar
contra o proletariado e a pequena burguesia das outras nações defendendo os
interesses das elites italianas em detrimento dos interesses das outras elites, pois,
segundo essa teoria a Itália era uma nação proletária, ou ao menos proletarizada.
Em 1919, Mussolini funda o Fascio de Combatimento, milícia paramilitar que
defendia valores relativos à pátria, ao anticomunismo, e ao antiliberalismo, seus
militantes ficaram conhecidos como fascistas. “Eles representavam para os grupos
dominantes segurança, e para a pequena burguesia e a população pobre o caminho
para a recuperação do orgulho nacionalista italiano” (BARBOSA, 2007, p.28).
Em 1921 o movimento toma forma de partido – o Partido Nacional Fascista – e,
no mesmo ano, Mussolini e outros 34 fascistas são eleitos deputados. No ano seguinte,
1922, acontece o que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. O rei Vitor Emanuel
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III demitiu o primeiro ministro, colocando Mussolini em seu lugar. Mussolini dissolveu
o parlamento e obteve poderes plenos.
O fascismo de Mussolini foi o primeiro movimento desse caráter que obteve
grande êxito e conseguiu chegar ao poder. Além disso, o fascismo influenciou o
surgimento de diversos outros movimentos fora da Itália, é o caso do nazismo na
Alemanha e do integralismo no Brasil.
A Alemanha havia conseguido um rápido crescimento, já figurava-se como uma
grande potência entre os países desenvolvidos, porém, com a derrota na Primeira
Guerra Mundial, o país entra em uma grande crise econômica e política. Mais uma vez
o cenário de crise era favorável para a disseminação de ideias chauvinistas e, no caso
alemão, antissemitas e racistas pela extrema direita. Adolf Hitler observava a ascensão
do fascismo na Itália com bons olhos.
A fim de voltar à estabilidade existente antes da guerra e de evitar as forças
comunistas de tomarem o poder na Alemanha, os grandes capitalistas davam grande
apoio ao Partido Nacional Socialista Alemão, que, por sua vez, barravam as tentativas
de greves e levantes feitas pela classe trabalhadora.
O nacional socialismo também se faz valer do mito da nação, assim como o
fascismo italiano. Se na Itália Mussolini infectou a população fazendo-a acreditar que
era superior por ser a herdeira do grande império da Roma antiga, Hitler adicionou ao
chauvinismo alemão uma dose de teorias racistas e antissemitas, nas quais o povo
ariano aparecia como uma raça pura, diferenciada dos outros povos.
A apropriação do conceito de luta de classes que já foi citada acima também é
válida para o caso alemão. Segundo esta perspectiva, a Alemanha tornou-se um país
proletarizado após a primeira guerra e explorado pelas outras nações. Diante disso, a
grande Alemanha deveria se reerguer.
Com o financiamento da alta burguesia alemã, inclusive para as milícias
nazistas, o partido nazista conseguiu uma boa representatividade de votos para o
parlamento. Com isso, houve uma grande pressão para que Adolf Hitler fosse nomeado
chanceler.
Neste contexto, jornais que se posicionavam contrários ao avanço do nazismo já
haviam sido fechados pela repressão, dessa forma, apenas o jornal oficial nazista
Volkisher Beobachter circulava, e, assim, o partido nazista chegou à vitória nas eleições
de 1933 com 17 milhões de votos. (BARBOSA 2007).
“Apesar de sua fragilidade intrínseca, o mito fascista da nação mostrou-se
eficiente: brandindo-o exaltadamente, o fascismo conseguiu recrutar adeptos de todas
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as classes sócias (inclusive nas classes que nada teriam a lucrar com a sua política)”.
(KONDER, 2009, p.43). Durante o terceiro reich, a indústria teve um grande
crescimento, mas o partido nazista apresentava-se como um partido que também
estava ao lado da classe trabalhadora, mesmo que isso acontecesse apenas no discurso.
Ele fez isso, inclusive, assim como Mussolini, tomando de assalto alguns elementos da
esquerda, como as bandeiras vermelhas, os termos socialismo e trabalhadores no nome
do partido, o uso de expressões como “camaradas” quando os membros referem-se uns
aos outros.
Estes dois fenômenos (na Itália e na Alemanha) foram os principais, dentre os
poucos da extrema direita chauvinista que conseguiram hegemonia política. Em ambos
os casos podemos ver elementos como a censura e o uso muito forte de algo que era
muito novo na época: a propaganda. Este é um fato importante para nossa análise
quando chegarmos ao ponto do jornal antifascista O Homem Livre.
(...) O fascismo foi o primeiro movimento conservador que, com seu
pragmatismo radical, serviu-se de métodos modernos de propaganda,
sistematicamente explorando as possibilidades que começavam a ser
criadas por aquilo que viria a ser chamado de sociedade de massas de
consumo dirigido.
No bojo das transformações que lhe eram impostas pelas condições do
imperialismo, o sistema capitalista, impelido a expandir-se, deixou de
controlar apenas a produção e passou a estender seu controle também
ao consumo, promovendo investimentos cada vez mais substanciais na
propaganda dos produtos pra influenciar a conduta do consumidor. O
fascismo percebeu, agilmente, que este crescente investimento n
propaganda, servindo-se de novas técnicas e de novos meios de
comunicação, abria também novas possibilidades para a ação política, e
tratou de aproveitá-las. No lugar da imagem dos políticos
conservadores tradicionais, com seus fraques e cartolas (...) difundiu-se
pela Itália inteira a imagem de um Duce cheio de vitalidade (...). No
lugar da polida oratória parlamentar, impôs-se o discurso enérgico, de
agitação, pronunciado ao vivo em múltiplos comícios ou então
ressoando por todo o país, graças ao uso sistemático (pioneiro) do
rádio. (Hitler cuidou inclusive de promover o fabrico barato de uma
grande quantidade de aparelhos de rádio padronizados – os “rádios do
povo” – para que todas as famílias da “comunidade popular” alemã
pudessem ouvir em casa, em condições de “igualdade”, a voz do
Fuehrer).
A principal vantagem dessa “imagem”, difundida com eficiência em
escala massiva, é que ela disfarçava o conteúdo social conservador do
fascismo e fixava a atenção da massa no “estilo novo”, “dinâmico”, nas
potencialidades “modernizadoras” do movimento fascista. (KONDER,
2009, p. 47-48).

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

583

Além de Itália e Alemanha, outros países tiveram regimes de caráter fascista,
como a Espanha, através do golpe do general Franco, em 1936; Portugal, através do que
ficou conhecido como salazarismo, a partir de 1933; o Japão, em 1938, que apesar de não
possuir um partido único que centralizasse o poder como nos outros casos apresentava
os outros elementos centrais do fascismo.
Posto este contexto e as características dos movimentos que conseguiram
hegemonia política em seus respectivos países, podemos ter uma maior clareza sobre
quais elementos podem caracterizar um regime, partido ou movimento como fascista.
Sobre isso Konder nos diz:
(...) o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do
capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do
capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma
política favorável à crescente concentração do capital; é um movimento
político de conteúdo social conservador, que se disfarça sob uma
máscara “modernizadora”, guiado pela ideologia de um pragmatismo
radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com
procedimentos racionalistas-formais de tipo manipulatório. O fascismo
é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático,
antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe
condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária
que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente
antifascistas (enfraquecendo-lhes a infuênciia junto às massas); e
pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de
consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de
fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência
do capital financeiro. (KONDER, 2009, p. 53).

Os inimigos do antifascismo: contexto nacional
O contexto entre guerras também agitou o cenário político nacional. A Primeira
Guerra Mundial e após guerra trouxeram ao Brasil um forte sentimento nacionalista
(TRINDADE, 1974). Ainda na década de 1920, o fascismo italiano inspirava movimentos
do mesmo caráter no Brasil. Em 1922 funda-se a Legião do Cruzeiro do Sul, inspirada
nos fascios italianos, em 1928, o que pretendia ser o Partido Nacional Fascista,
chamado de Ação Social Brasileira. Já na década de 1930 surgiram a Legião Cearense do
Trabalho, o Partido Nacional Sindicalista e a Ação Imperial Patrinovista, este último
reivindicava a volta da monarquia. Nenhum destes movimentos obteve grande êxito,
porém, este acúmulo de ideias e experiências de extremismo político no campo da
direita abriram caminho para a formação da organização que melhor representaria o
que podemos chamar de ideologia fascista no Brasil, além de ser a organização que
mais apresentou perigo durante sua existência: a Ação Integralista Brasileira (AIB).
Sob o lema Deus Pátria e Família (o mesmo lema usado em Portugal durante o
período salazarista), a AIB foi fundada em 1932, quando foi lançado o seu manifesto
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

584

inaugural, o chamado Manifesto Integralista ou Manifesto de Outubro. Era liderada
pelo intelectual Plínio Salgado, que, após uma fascinada visita à Itália de Mussolini,
voltou ao Brasil com o objetivo de instaurar tal regime nestas terras. A AIB defendia o
que os integralistas chamam de Estado Integral, um Estado intervencionista,
autocrático, pautado no chauvinismo, na hierarquização da sociedade, no
anticomunismo, antiliberalismo, na defesa do catolicismo, além de utilizar, assim
como seus movimentos inspiradores (o fascismo e o nazismo), as técnicas de
propaganda para propagação de suas ideias.
A propaganda política da AIB no debate político da década de 30 foi
difundida com a implantação de núcleos de movimento que ofereciam
cursos de formação de militantes, e a popularização de suas propostas
foi potencializada com a utilização de meios de comunicação de amplo
alcance como o rádio e a imprensa escrita e o cinema, buscando
influenciar na opinião pública diante do contexto de instabilidade dos
primeiros anos do governo de Getúlio Vargas. (BARBOSA, 2007, p.72).

Em 1935, no II Congresso Integralista, a AIB, diferentemente da sua proposta
inicial, passa a ser um partido político.
O antifascismo no Brasil
O antifascismo no Brasil, assim como seu antagonista, tem início ainda nos anos
de 1920, a partir de uma importante participação de imigrantes italianos, porém, na
referida década, o antifascismo, certamente por ser algo muito novo, ainda era
marginalizado dentro das discussões da esquerda.
A primeira manifestação sistemática de antifascismo italiano em São
Paulo foi a fundação do jornal ‘La Difesa’ em 1923 (...). Em 1925, os
antifascistas aglutinados em torno do “La Difesa” conseguem criar a
primeira instituição antifascista real: a “Unione Democratica”, sendo
“La Difesa” seu órgão oficial. (BERTONHA, 1993, p.30).

Por que o ano de 1933 é importante e, consequentemente, da o norte para a
análise deste trabalho? Como já vimos, no cenário internacional, em janeiro de 1933,
Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha, em Portugal, 1933 é o ano em que Salazar é
nomeado chefe de Estado e no Brasil, a AIB, fundada no ano anterior, vinha crescendo
e um acontecimento em particular marcou este ano:
O primeiro desfile integralista foi em abril de 33, com a participação de
cerca de quarenta membros que percorriam as ruas de São Paulo com
uniforme de camisas verdes e a braçadeira com a letra grega maiúscula
“Sigma”: Com a qual os primeiros cristãos da Grécia indicavam a
palavra Deus. Com ela pretendiam passar a ideia de “somatória”
lembrando que o movimento integrava todas as forças sociais do país
na suprema expressão da nacionalidade. (BARBOSA, 2007, p.75).
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Diante deste cenário hostil, os antifascistas brasileiros precisavam se organizar
para dar uma resposta à altura e barrar o avanço do integralismo no Brasil, para que
este não tivesse o mesmo sucesso dos movimentos que o inspiraram.
Em março de 1933, cria-se o Comitê Antiguerreiro, frente liderada pelo PCB, que
permitia apenas a participação de militantes individualmente, e não a entrada de
organizações (a chamada frente pela base). Em maio é lançado o primeiro número do
jornal antifascista O Homem Livre. No dia 22 de junho, anarquistas criam um Comitê
Antifascista, que não obteve sucesso, e três dias depois é fundada a Frente Única
Antifascista (FUA).
O jornal antifascista O Homem Livre
O jornal O Homem Livre teve sua circulação apenas entre os anos de 1933 e
1934, porém, teve uma grande importância. Como já vimos no decorrer deste trabalho,
uma das principais ferramentas do fascismo é a propaganda. Neste sentido, a criação
de um jornal antifascista foi fundamental, pois seu papel era, exatamente, fazer a
contrapropaganda do fascismo. O jornal possui artigos que denunciam o fascismo na
Itália, o nazismo na Alemanha, o salazarismo em Portugal, e o fascismo no Brasil,
sobretudo a AIB. A primeira manchete do primeiro número do jornal mostra seu
caráter e sua proposta: “Contra o Fascismo”, e no meio deste texto encontramos o
seguinte trecho com a denúncia:
Toda a gente sabe que a ordem que reina na Itália, ou a que vier a
reinar na Alemanha, é produto da opressão: se críticas não são feitas é
porque não há liberdade de pensamento, e se protestos não aparecem é
porque não há liberdade de reunião. Mas mesmo essa “ordem” já vai
desaparecendo, por força das leis que regem inelutavelmente a
evolução da humanidade: a prisão, recentemente, de sessenta
estudantes da Universidade de Roma, por propaganda antifascista, fato
que a censura feroz do “Fascio” não pode ocultar, é a respeito de uma
eloquência que dispensa comentários. (O HOMEM LIVRE, 1933a, p.1).

O Homem Livre contava também com espaços dedicados a cultura (literatura,
cinema, música, etc.) e diversas charges. O jornal contou, fundamentalmente, com a
participação dos antigos integrantes do jornal Diário da Noite. Geraldo Ferraz era o
redator chefe, foi escolhido para este cargo justamente por não ter ligação com
nenhuma organização política. Em seu primeiro número, o jornal apresentava artigos
de José Pérez, Mário Pedrosa, Lívio Xavier, Aristides Lobo, Goffredo Rosini, Geraldo
Ferraz e Miguel Macedo, e foi ilustrado pelo gravador Lívio Abramo. (CASTRO, 2005, p
67).
Além de fazer a contrapropaganda do fascismo, o jornal também foi o principal
divulgador da Frente Única Antifascista, um dia antes da fundção da FUA, o jornal
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publicou um convite ao evento que aconteceria no dia seguinte, e no número posterior
a sua fundação, a Frente Única teve a primeira página do jornal exclusivamente para
ela.
A Frente Única Antifascista
A proposta para a criação da Frente Única Antifascista acontece no dia 11 de
junho de 1933, pelo trotskista Aristides Lobo, durante uma cerimônia lembrando a
morte do socialista italiano Giacomo Matteotti pelos fascistas italianos. A frente foi
fundada, de fato, no dia 25 de junho de 1933 e aglutinava diversas organizações e
partidos que tinham como objetivo combater o fascismo. Por ser uma frente de
organizações, ela não teve adesão do PCB (embora este participasse eventualmente da
frente), pois tanto o comintern (III internacional), quanto o Comitê Central do partido
impediam a entrada em qualquer frente de organizações, e nem de grande parte dos
anarquistas, que preferiam uma organização pela base, ou seja, uma frente em que os
militantes pudessem participar individualmente, independente de seus partidos ou
organizações. Apesar dos anarquistas não aderirem a F.U.A., eles davam apoio a ela,
diferente do PCB, que lançava uma propaganda difamatória da Frente, disputando
hegemonia política com o seu Comitê Antiguerreiro e, nos momentos em que
participou dela, foi de uma forma oportunista, fazendo parecer que eles estavam no
comando da F.U.A., o que, de certa forma, tirava seu caráter de frente. Sendo assim, a
FUA teve uma participação muito forte de militantes trotskistas, mas isso não significa
que estes eram os únicos presentes.
No dia 14 de julho a FUA lança seu manifesto, porém, depois disso cai em um
período de inatividade até que o jornal O Homem Livre, no dia 12 de setembro de 1933
(número 14 do jornal) publica um chamado com o seguinte título: “Quem quer lutar
contra o fascismo? Que as organizações antifascistas respondam à nossa interpelação!”
E o texto dizia o seguinte:
Como se sabe, organizou-se em São Paulo, há cerca de três meses, a
Frente Única Antifascista. Aos primeiros apelos, coligaram-se em torno
de um programa mínimo as seguintes organizações: Partido Socialista
Brasileiro, Grupo Socialista Giacomo Matteotti, Grêmio Universitário
Socialsta, “Socialismo”, “A Rua”, Liga Comunista, Grupo Antifascista
“L’Italia Libera”, “L’Italia”, “Brasil Novo”, “O Homem Livre”, União dos
Trabalhadores Gráficos, Legião Cívica 5 de Julho, Bandeira dos Dezoito
e União dos Profissionais do Volante. Muitas dessas organizações,
entretanto, apesar de suas declarações iniciais, de seus compromissos
solenes assumidos perante a opinião livre do país nunca desenvolveram
a menor atividade. E, desde a grande manifestação de 14 de julho, a
Frente Única Antifascista não aparece na cena política. Enquanto os
fascistas se mobilizam, engrossando as suas fileiras, os antifascistas
permanecem no marasmo.
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O povo precisa saber quem de fato quer lutar contra o fascismo. Nesse
sentido, “O Homem Livre”, devidamente autorizado pelo secretariado
da F.U.A., receberá a confirmação daquele compromisso por parte das
organizações faltosas. Cumpre mobilizar urgentemente as forças do
antifascismo em São Paulo. Cresce o atrevimento do inimigo, e não
será com flores e palavreado que se organizará a resistência às
avançadas da reação. É preciso que quem queira lutar contra o perigo
da internacionalização do fascismo encontre onde seja aproveitada a
sua vontade de luta. É indispensável por isso mesmo saber as quais
organizações e indivíduos que deserta da batalha, fazendo o jogo do
inimigo e convertendo-se praticamente em asseclas do fascismo. (O
HOMEM LIVRE, 1933b, p.1).

No número seguinte do jornal (número 15), publicado em 23 de setembro, O Homem
Livre divulga as organizações que responderam ao chamado do jornal, sendo elas: o
grupo Italia Libera, a Liga Comunista e Brasil Novo. Após este episódio a F.U.A. volta a
ter participação no cenário político brasileiro, tendo inclusive, durante alguns meses, a
participação do Comitê Regional do PCB, mesmo que esta participação ia a contramão
das deliberações nacionais do partido e da Comintern. A atuação da F.U.A. acontecia
principalmente por meio de comícios, e ela também agia no sentido de impedir
comícios e manifestações integralistas, e vice versa, o que acabava gerando conflitos
entre as duas partes.
No dia 14 de novembro, a Frente Única realizou, com cerca de mil militantes,
um comício antiintegralista. Nesta ocasião, os integralistas tentaram barrar o evento.
Segundo o jornal O Homem Livre, os antifascistas colocaram os camisas verdes para
correr ao canto de “A Internacional”, os integralistas correram para uma avenida onde
os militantes da F.U.A. foram alvejados pela polícia. Nesta ocasião, 17 militantes foram
presos.
No decorrer do ano seguinte, 1934, tanto a F.U.A., quanto o jornal passavam por
dificuldades financeiras e organizacionais e, aos poucos foram chegando ao fim.
Porém, um acontecimento marcou a ação dos antifascistas brasileiros. Era 7 de outubro
de 1934, os integralistas haviam preparado uma manifestação na Praça da Sé, em São
Paulo em comemoração aos dois anos do lançamento do Manifesto Integralista,
mostrando a força dos seguidores de Plinio Salgado. Mesmo que O Homem Livre e a
Frente Única Antifascista já estivessem nessa época praticamente desarticulados, os
militantes antifascistas, sabendo da intenção dos integralistas, prepararam uma
contramanifestação. Ocorreu então, durante horas, um embate armado entre
integralistas e antifascistas, o que resultou na debandada dos camisas verdes, alguns
mortos e centenas de feridos para os dois lados. No dia seguinte apareceu como
manchete em um jornal: um integralista não corre, voa. O evento ficou conhecido
como “Batalha da Praça da Sé”, ou ainda, “A Revoada dos Galinhas Verdes”.
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Depois deste episódio, quem se destacaria na militância antifascista seria a ANL
(Ação Nacional Libertadora), que teve sua criação após o fim da Frente Única
Antifascista.
Considerações finais
É notável que, apesar da curta duração do jornal e da frente única, ambos
tiveram uma grande importância no sentido de barrar oportunidades de crescimento
do fascismo no Brasil. O objetivo deste trabalho foi, sobretudo, resgatar as estratégias e
táticas do antifascismo no Brasil, assim como entender o pensamento e funcionamento
do fascismo e, a partir disso, contribuir para o debate teórico atual sobre o tema,
lembrando que o tema não ficou no passado, visto que os integralistas já voltam a se
organizar enquanto integralistas há mais de uma década, além das diversas
organizações da chamada extrema direita ao redor do mundo. Em contraposição, os
antifascistas também continuam vivos lutando para combater o fascismo.
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12- Sessão Sistema Eleitoral e Partidário
12.1 Identificação partidária: entre estabilidade e declínio
Matheus Vitorino Machado269
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os principais argumentos
que norteiam o debate acadêmico sobre o declínio da identificação partidária. Para
tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico da produção acadêmica referente ao
tema, identificando nestes trabalhos os principais autores e argumentos mobilizados.
O trabalho contextualiza o surgimento da identificação partidária como fenômeno e
conceito, e apresenta os autores que aprofundaram e fundamentaram o debate da
identificação partidária. A pesquisa revela que, a abordagem acadêmica sobre a crise de
identificação partidária não é homogênea, apresentando mais de uma perspectiva.
Porém, a produção acadêmica referente ao tema revela o consenso em relação à
importância da identificação partidária, como fenômeno chave para a estruturação de
um modelo político democrático baseado na ideia de partidos políticos como
representantes de interesses públicos.
Palavras-chave: Identificação Partidária. Declínio da Identificação Partidária. Crise de
Representação. Democracia Partidária. Democracia do Público.
1. Introdução
Faz tempo que o fenômeno do declínio da identificação partidária é discutido. A
hipótese de que as últimas décadas representaram uma redução no número de
eleitores que se identificavam com partidos políticos específicos foi uma discussão
dominada por acadêmicos da área de política. Porém, esta conseguiu escapar da esfera
acadêmica e tomar de assalto os noticiários e informativos do mundo inteiro. Alertados
de uma possível “crise dos partidos” e pelas manifestações que tomaram o mundo no
século XXI os meios de comunicação de massa começaram a divulgação do que seria
um fenômeno global e generalizado. O que antes era um fenômeno latente nas
democracias industriais avançadas, agora era uma máxima cuja fácil assimilação gerava
manchetes que alertavam sobre a falta de legitimidade dos partidos políticos e a crise
de representatividade que enfrentamos.
Diante da popularização do tema da identificação partidária e sua crise devemos
ser cautelosos para não cairmos em sensos comuns ou simplificações frente a uma
discussão que se estende por décadas a fio, e que como os grandes temas das ciências
sociais e políticas, não podem ser reduzidos a uma única perspectiva. Devemos,
portanto, revisar o conhecimento produzido em relação à identificação partidária a fim
de não nos rendermos a perspectivas que simplifiquem um fenômeno complexo. Este é
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o objetivo do presente artigo, produzir uma revisão bibliográfica que esclareça os
principais argumentos desta rica discussão, sem desconsiderar a impossibilidade criar
uma síntese apropriada de um debate tão rico em tão poucas páginas.
2. Metamorfose do governo representativo
No imaginário político moderno, os Partidos Políticos estabelecem uma relação
de codependência com o conceito de Representação Política, sendo aparentemente
indissociáveis um do outro. Porém, tal como a relação entre Democracia e Governos
Representativos, esta associação provém de construções históricas políticas e sociais
que culminaram nos arranjos modernos que compõe as democracias representativas,
como bem argumenta Bernard Manin.
Em “Os princípios do Governo Representativo” Manin oferece um panorama das
mudanças que os governos representativos modernos sofreram ao longo dos anos e de
como estas mudanças se articulam em diferentes arranjos.
Nos últimos dois séculos, os governos representativos sofreram grandes
mudanças, notadamente na segunda metade do século XIX. Um dos aspectos de
fundamental importância para as metamorfoses que se seguiam foram as mudanças em
relação ao direito ao voto. Propriedade, cultura e prestígio social deixaram de ser os
critérios de direito ao voto à medida que o sufrágio se estendia a outras camadas
sociais, que não as mais altas.
A universalização, paulatina, é verdade, do direito ao voto criou as condições
necessárias para outra metamorfose: os partidos de massa. Os governos
representativos modernos, ao contrário do que o imaginário popular dita, se
estabeleceram sem organizações partidárias. Porém, os partidos políticos passam a
assumir ao longo dos anos uma maior importância dentro dos sistemas
representativos, até se tornarem um elemento fundamental para o funcionamento dos
mesmos. A mudança da lógica eleitoral marca a metamorfose do parlamentarismo para
a democracia partidária. Para Manin, dois tipos de governo em que, é importante
frisar, o termo parlamentarismo é utilizado como um tipo ideal, no sentido weberiano
do termo; um estágio dentre vários do governo representativo, e não o sistema político
como concebido atualmente. (MANIN, 1997)
Um dos princípios de distinção entre estes dois tipos de governo representativo
se dá na relação dos eleitores com suas escolhas. Durante o período parlamentarista as
eleições eram consideradas uma forma de posicionar figuras notórias e de confiança
dos cidadãos no governo. Os candidatos eleitos eram indivíduos que possuíam
posições privilegiadas em redes locais de relações sociais ou alguma espécie de
proeminência social. (MANIN, 1997)
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É importante pontuar, porém, que esta relação de confiança tinha um caráter
basicamente personalista e individual. Era através da individualidade, e não da sua
relação com organizações políticas, que os candidatos conquistavam confiança, e por
consequência, votos. O representante mantinha assim uma relação de pessoalidade
com os eleitores, possibilitando ser eleito por pessoas que poderia manter contato
pessoal. Entretanto, Manin argumenta que estas relações eram basicamente não
políticas. Estes candidatos eram homens notórios que pertenciam a mesma
comunidade social que o eleitorado. (MANIN, 1997)
A competição política não constituía um elemento fundamental do processo
eleitoral. Os candidatos eram escolhidos por sua posição nas comunidades locais, por
seus cargos, propriedades e até mesmo por seus carismas. As eleições culminavam com
a escolha de um tipo particular de elite: os notáveis. O autor então assume que os
governos representativos modernos começam como o governo dos notáveis. (MANIN,
1997)
A democracia dos notáveis foi aos poucos substituída à medida que ampliou o
direito ao voto no século XIX. A discussão, que se estendeu do século XIX ao século
XX, botava em questionamentos as clivagens existentes ao direito ao voto, que
segregavam mulheres, negros, analfabetos e pobres. O resultado desta longa luta pela
extensão do direito ao voto e o de outros vários movimentos sociais imbuídos do
discurso democrático, acabou por culminar no sufrágio universal. O aumento do
eleitorado, consequência óbvia e imediata do sufrágio universal, viria acompanhado de
uma mudança menos óbvia e imediata, uma mudança na forma como os
representantes se apresentam e são escolhidos.
O alargamento do eleitorado iria por fim as relações de pessoalidade entre
candidatos e eleitores. Os Partidos Políticos de Massa surgem na necessidade de
mobilização de um eleitorado cada vez maior; se utilizando de militância de membros
partidários, da burocracia e de programas partidários que tornavam possível tecer um
novo tipo de relação entre os candidatos e o eleitorado. Assim que os Partidos de
Massa se estabeleceram, os cidadãos passaram a votar não em pessoas que conheciam
pessoalmente, e sim em candidatos que ostentassem a cor e emblema de um partido.
Era a vez de o “homem comum” que se via representado por um partido, e não o
notável, a assumir um cargo governamental. (MANIN, 1997)
O autor assume que estas mudanças foram um avanço a democracia, ao
contrário do que alguns teóricos e políticos do período defendiam. A metamorfose do
parlamentarismo para a democracia partidária implicou em mudanças nas relações
eleitores-candidatos, população-governo e representantes-partido. Estas relações
cresceram não só quantitativamente, mas também qualitativamente, resultando em
ganhos democráticos. (MANIN, 1997)
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Não só este novo modelo proporcionava uma forma de participação para um
novo eleitorado advindo do sufrágio universal, mas também uma nova forma de se
pensar a relação entre população e governo. Uma das inovações trazida pelo advento
dos Partidos de Massa foi a possibilidade de apresentar candidatos mais próximos da
realidade dos filiados e eleitores, criando uma relação de identificação entre população
e políticos. As plataformas políticas e programas partidários possibilitariam a
população escolher a direção do governo.
Além disso, o fato de que os candidatos eleitos eram originários de partidos
permitia que estas organizações exercessem um controle contínuo sobre os membros
do parlamento, limitando possíveis desvios dos programas partidários. A grande
autonomia que os candidatos anteriormente desfrutavam ia desaparecendo, à medida
que plataformas políticas direcionavam os mandatos e restringiam as ações dos
representantes. (MANIN, 1997)
Porém, Manin é cauteloso em sua descrição sobre a Democracia Partidária. O
autor evita a mistificação deste tipo ideal acrescentando outras características, entre as
quais a conservação de um aspecto elitista no processo eleitoral. Ao contrário da
expectativa criada em relação ao surgimento dos partidos de massa, o aspecto elitista
do governo representativo não desaparece; ele é substituído por um novo tipo de elite.
O princípio de distinção entre representante deixa de ser a proeminência social em
lugar do ativismo e habilidade organizacionais, e essas qualidades são selecionadas
pela máquina partidária em detrimento do eleitorado. Votando em candidatos
selecionados pelo partido, os eleitores ratificam o uso deste critério. O governo dos
notáveis é deixado de lado em detrimento do governo de burocratas partidários.
(MANIN, 1997)
Também contrária a expectativa de que os partidos trariam a classe
trabalhadora aos cargos políticos, os representantes não só migravam de posição social
e estilo de vida assim que atingem o poder, mas eram originários de posições sociais
privilegiadas. Havia uma grande diferença social entre os militantes e os líderes dos
partidos, garantindo um aspecto quase “aristocrático’’ nas conjunturas partidárias.
(MANIN, 1997)
Tal como no parlamentarismo, as eleições na democracia partidária
continuavam constituindo um exercício de confiança e identificação em detrimento de
escolhas puramente políticas. De fato, uma parcela significativa do eleitorado
desconhecia em detalhes as plataformas políticas apresentadas. O ponto de distinção
entre o parlamentarismo e a democracia partidária reside no objeto de confiança e de
identificação; ela deixa de residir em uma pessoa, e passa a se encontrar nos partidos.
(MANIN, 1997)
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Por tanto, boa parte das análises de cientistas políticos do século XX se
debruçaram sobre o tema da identificação partidária. Por conta do fundamental papel
que os partidos tomam nos governos representativos, essas análises procuraram
esclarecer como se constituía a identificação partidária e seus indicadores, tais como:
classe, etnia, gênero, geração, religião e etc. Por essa temática se estender por décadas
de pesquisa e debates, iremos produzir um breve panorama de seus principais
argumentos.
3. Identificação partidária
Com o desenvolvimento da ciência política como ramo das ciências sociais,
pesquisas eleitorais passaram a se validar de métodos próprios, tal como
desenvolvimento teórico único. Assim, o conceito de identificação partidária ganhou
corpo e forma pela primeira vez em The American Voter, de 1961, por Angus Campbell.
Nesta importante análise sobre o comportamento eleitoral estadunidense, Campbell
define pela primeira vez o conceito de identificação partidária como uma forma de
apego psicológico a um partido político:
We use the concept here to characterize the individual’s affective
orientation to an important group-object in his environment.
Both reference group theory and small-group studies of influence
have converged upon the attracting or repelling quality of the
group as the generalized dimension most critical in defining the
individual-group relationship, and it is this dimension that we
call identification.
(CAMPBELL, 1961, P. 121)

Para Campbell, a identificação partidária seria o fator determinante do voto,
concedendo estrutura e significado aos sistemas de crença individuais. A identidade
partidária possibilitaria um quadro de referência para mensurações e interpretação de
temas e informações políticas; orientando decisões políticas e estimulando a
participação do eleitorado com o processo decisório nos governos representativos.
Aqui, identificação partidária é tida como uma afeição psicológica a determinados
grupos políticos, que tende a se fixar com os anos. (CAMPBELL, 1961) Sendo assim,
Campbell constrói seu modelo de pesquisa tomando a identificação partidária como a
principal categoria analítica. Este conceito tornaria possível mensurar a vitalidade e
legitimidade um governo partidário, comportamento eleitoral e partidário, e
envolvimento político.
Porém, a falta de precisão no conceito de identificação partidária apresentado
em The American Voter dificultou a sua utilização por pesquisadores e teóricos
posteriores.
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Identidade Partidária é descrita como uma forma de “apego psicológico”
“orientação afetiva” e até mesmo “apego duradouro”, porém o pouco desenvolvimento
destes conceitos e suas distinções os tornaram gerais demais para usos mais precisos. A
definição de Campbell também é criticada por ignorar aspectos sociológicos
importantes em comportamento eleitoral em prol de um conceito orientado por
concepções psicológicas, priorizando a dimensão individual do exercício eleitoral.
(POMPER, 1978) Trabalhos posteriores que se prestavam a discutir o conceito de
identidade partidária encontravam em The American Voter um ponto de partida, mas é
com os autores Green, Palmquist e Schikler que a discussão sobre identificação
partidária se aprofunda.
Em Partisan Hearts and Minds, esses autores não só analisam uma grande
quantidade de pesquisas empíricas, mas aprofundam a discussão teórica sobre a
natureza da identificação partidária. Ao repensar o arcabouço teórico sobre
identificação partidária, Green, Palmquist e Schickler acabam por divergirem dos
pressupostos de Campbell, fazendo com que sua teoria se distancia de uma pura
revisão de conceitos. Nesta obra, a identificação com partidos políticos não é vista
como um produto de avaliações lógicas e racionalistas de plataformas partidárias e
candidatos por parte do eleitorado. Esta visão, na qual o eleitor produz julgamentos
políticos baseado em avaliações lógicas, predominante na ciência política norteamericana do período de confecção da obra, é contestada pelos autores. Socialização e
identificação social são conceitos mobilizados nesta teoria. Assim, em Partisan Hearts
and Minds, identificação partidária é conceituada como uma forma genuína de
identificação social. Os cidadãos possuem um forte senso de pertencimento e
identificação para certos grupos sociais, sendo capazes de identificar os elementos que
os tornam pertencentes ou não a determinados grupos, sendo eles de caráter étnico,
regional e político. A identificação política e partidária, entretanto, é geralmente
eclipsada por outras identificações, como a cultural, econômica, espiritual, sexual e até
mesmo esportiva. Porém, quando a atenção da população se volta para eventos
políticos, estas formas de identidade social tendem a ter um poder de influência
inferior a identidade partidária. Sendo assim, a identificação partidária é uma forma de
identidade social cujo poder de articulação em eleições tende a ser superior que as
demais. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
Para exemplificar e provar o ponto da maior influência da identidade partidária
sobre eventos políticos, Green, Palmquist e Schikler usam dados de pesquisas eleitorais
das votações de Ronald Reagan para a presidência dos EUA. Reagan recebeu 57,8% de
votos de masculinos, e 58,6% de votos femininos. No campo religioso as votações de
protestantes e católicos foram igualmente próximas, tendo ficado em 58,2% e 60,7%
respectivamente. Até mesmo um forte indicador sociológico, como a Classe Social, não
pode delimitar uma grande margem de votação, tendo 63,9 % de votos da classe média,
e 47,1 % da classe trabalhadora. Como os números mostram, indicadores sociais como
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gênero, classe e religião não foram capazes de indicar o resultado das eleições.
Entretanto, os autores assumem que dentre as identidades sociais apenas a étnica é
capaz de predizer escolhas eleitorais. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
A argumentação dos autores de Partisan Hearts and Minds traça um paralelo
entre identificação partidária e identificação religiosa. Quando pessoas se identificam e
sentem pertencimento a determinados grupos sociais, elas absorvem valores
reproduzidos por tais grupos. Esses valores tendem a se firmar durante os primeiros
anos da vida adulta, e assim que se naturalizam, tendem a se manter durante toda a
vida. Essa aquisição de valores partidários portanto funcionam de maneira similar a
aquisição de valores religiosos. Por tanto, identidades partidárias devem ser
compreendidas como partes constitutivas da identidade social da população. Tal como
a identidade religiosa tende a se mostrar quando valores religiosos são confrontados, a
identidade partidária tende a se tornar nítida em períodos eleitorais. Mesmo que fora
de períodos eleitorais a identidade partidária tenda a ser eclipsada por outras, as
concepções partidárias tendem a se manterem intactas durante momentos de baixa
competição política. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
A comparação traçada pelos autores entre identificação partidária e
identificação religiosa é continuamente explorada. Denominações religiosas tendem a
comportar membros que se distinguem das demais por pertencerem a grupos sociais
que se identificam com as mesmas, pela adoção de doutrinas especificas destas
religiões e pela competição com outras denominações religiosas. Características
semelhantes seriam facilmente observáveis em grupos partidários, aproximando
denominações religiosas de partidos políticos. Ambas formas de identificação seriam
fruto da socialização nos anos iniciais da vida adulta. Os autores Green, Palmquist e
Shickler assumem a possibilidade da escolha religiosa e partidária partir de uma
escolha individual, orientada a partir de avaliações lógicas por parte de um indivíduo;
porém, seriam casos minoritários, que não compreendem a lógica majoritária por trás
do processo de identificação social. Se assume, que para a maior parte de adultos a
partir dos 30 anos, as identidades religiosas e partidárias costumam se manter intactas
pelo restante da vida. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
Este grupo de autores, ao definirem o conceito de identificação partidária,
aprofundam as possibilidades existentes nas pesquisas eleitorais e conjunturais. A
partir deste conceito, passa a ser possível entender a relação entre o público e os
partidos, e como estes se estruturam socialmente e passam a estruturar os governos
democráticos. A identificação partidária funcionaria, portanto, como um indicador útil
para analisarmos a legitimidade de grupos políticos e governos.
Entretanto, a aplicabilidade deste conceito foi duvidada por muitos cientistas
políticos. Argumentou-se que a identificação partidária era um fenômeno particular da
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realidade estadunidense, e que fora dos Estados Unidos da América o eleitorado não se
identificava com os partidos políticos, ou ao menos não da mesma forma que o eleitor
norte-americano. A realidade bipartidária e a construção histórica dos Estados Unidos
da América teriam produzido o fenômeno da identificação partidária, algo que não
teria se reproduzido em outros governos democráticos, notadamente aqueles que
dispunham de um sistema pluripartidário, que impossibilitaria a construção de
identidades partidárias. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
Para o trio de autores de Partisan Hearts and Minds a identidade partidária não
é um fenômeno exclusivamente Estadunidense, e a existência de um modelo
multipartidário não se constitui em impedimento para a construção de identidades
partidária. Sistemas pluripartidários, com os encontrados no Brasil, Alemanha, Canadá
e Itália, abrem espaço para a construção de identidades partidárias complexas. Estes
sistemas costumam abrigar três ou mais partidos importantes, que ao competirem por
votos, permitem o eleitorado desenvolver a identificação com mais de um único
partido simultaneamente. E apesar desses partidos, em alguns casos, estarem
distribuídos em um espectro ideológico esquerda – direita, a identificação pode ser
estabelecida com vários partidos ao longo desse espectro. Assume-se, portanto, que o
eleitorado pode se relacionar com diferentes partidos de diferentes posições
ideológicas simultaneamente. (Green; Palmquist; Schickler, 2002)
Assim sendo, a identificação partidária é um fenômeno não só plausível de ser
observado, mas uma identificação social comum em democracias partidárias. Porém, a
estabilidade deste fenômeno se tornou o foco de um intenso debate da ciência política
do século XX ao século XXI, mobilizando diferentes argumentos. Após Campbell
estabelecer novos termos para a discussão, alguns autores já teorizavam sobre o
declínio da identificação partidária, como é o caso de Paul R. Abramson em
Generational Change and the Decline of Party Identification in America: 1952-1974,
pesquisa de 1972 que propunha que a identificação partidária já declinava desde o pósguerra. Os teóricos da “crise de representatividade” seguem em uma linha
argumentativa próxima, a de que durante o século XX e XXI as democracias
vivenciaram uma taxa de declínio nas identidades partidárias. Entretanto, as produções
modernas sobre o tema não entraram em um consenso sobre o tema. Os próximos
passos deste artigo se desdobrarão em explorar brevemente alguns dos principais
argumentos que hoje permeiam a discussão do declínio da identificação partidária.
4. Teoria do desalinhamento
A partir da década de 1970 estudiosos do campo eleitoral já identificavam o
declínio das identidades partidárias como uma tendência crescente em democracias
industriais avançadas. Este enfraquecimento havia sido observado primeiramente nos
Estados Unidos da América, contudo, estes padrões eleitorais seriam identificados
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também em sistemas partidários europeus. O aumento da volatilidade partidária de
eleição para eleição, opções eleitorais que se desvinculavam de filiações partidárias e o
surgimento de novos partidos, notadamente os partidos verdes, novas esquerdas e
novas direitas, denotavam o enfraquecimento da identificação partidária destes
sistemas políticos. A partir destas análises inquéritos, questionários e pesquisas
eleitorais realizadas entre as décadas de 1970 e 1990 reforçavam a tese de que os
partidos políticos enfrentavam a perda de um eleitorado fiel. (Dalton; McAllister;
Wattenberg, 2003)
O declínio do partidarismo era comumente associado às crises políticas
regionais. No caso norte americano foi vinculado a eventos como os conflitos pelos
direitos civis, a guerra do Vietnã e agitações urbanas. Na Grã Bretanha, esta tendência
foi associada às lutas e crises econômicas dos anos de 1970. Porém, ao assumir que este
padrão se repete em diferentes democracias industriais modernas, diferentes
estudiosos passaram a produzir argumentos que fossem capazes de associar mudanças
sociais e políticas mais abrangentes e globais a crise de identificação partidária em
democracias contemporâneas. É neste contexto que Dalton, Flanagan e Beck
desenvolvem a tese do desalinhamento partidário nas sociedades industriais
avançadas. (Dalton; McAllister; Wattenberg, 2003)
A tese do desalinhamento argumenta que as identidades partidárias sofrem um
declínio geral em consequência da modernização social e política, o que faz com que as
sociedades industriais avançadas experimentem uma tendência de desalinhamento.
Esta tese sustenta que esta tendência se desenvolveu a partir de uma combinação de
fatores individuais e sistêmicos que estão a constantemente modificar as democracias
industriais avançadas contemporâneas. Entre estas mudanças os autores identificam os
crescentes níveis educacionais que haveriam auxiliado o eleitorado no manejo com
temas e informações políticos e sociais. A melhor compreensão de temas políticos
levaria o eleitorado ao que os autores defendem como “auto-suficiência política”, o que
significa que o eleitorado não requer mais o partido como intermediário para a
compreensão da política. O declínio da função informativa dos partidos continua a se
acentuar com o advento dos meios de comunicação de massa, estes novos meios de
comunicação passam a substituir os partidos enquanto fontes de informação política.
(Dalton; McAllister; Wattenberg, 2003)
O que se desenvolveu, portanto, nas democracias industriais avançadas foram
mudanças sociais de longo prazo que foram capazes de diminuir ou ao menos
questionar a necessidade política e cognitiva da identificação partidária. Estas
mudanças levaram ao diagnóstico uma crise nas funções clássicas dos partidos, tal
como a de mobilização social, informante político e por último, representante público.
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Porém, o que Dalton e demais autores defendem, é que a tese do
desalinhamento sustenta que o que ocorre nas democracias industriais avançadas hoje:
[...] estamos a assistir um amplo e contínuo declínio no papel dos partidos
políticos face aos eleitores contemporâneos — e não a uma diminuição
temporária da satisfação do público com os partidos, como defenderam
alguns autores. O desalinhamento sugere também que novas formas de
política democrática — como a expansão da democracia directa, a
abertura de processos administrativos à participação do público e o
aumento do recurso aos tribunais por grupos de cidadãos — irão
desenvolver-se à medida que os cidadãos adoptam formas de acção não
partidárias. (Dalton, McAllister, P. Wattenberg, 2003, P. 298)

Em determinadas democracias, as ligações partidárias podem ter aumentado até
o momento onde um conjunto de características favoráveis ao desalinhamento iria
convergir. O caso alemão é elucidativo neste sentido, pois o pós-guerra se
caracterizaria por um forte crescimento das identidades partidárias, mas depois o
processo de desalinhamento iria provocar o rompimento das relações partidárias.
Portanto, o campo fértil para o surgimento do desalinhamento partidário seriam os
sistemas partidários desenvolvidos que encontram certo grau de estabilidade. (Dalton;
McAllister; Wattenberg, 2003)
Deve-se salientar, também, que algumas democracias mais recentes tendem a
apresentar um menor grau de características industriais avançadas e consolidação de
instituições democráticas, retardando o avanço do desalinhamento. Sendo assim, a
identificação partidária nestas jovens democracias ainda é um fenômeno a se
estabelecer, tal como o cenário que favorece o desalinhamento. (Dalton; McAllister;
Wattenberg, 2003)
As pesquisas de Dalton, McAllister e Wattenberg os levaram a identificar 18
democracias industriais avançadas cuja volatilidade eleitoral aumentou de 1950 ao ano
2000, com 9 destas democracias com queda no número de eleitores com identificação
partidária. Os dados demonstrativos das pesquisas analisadas por Dalton sugerem que
o desalinhamento está progressivamente enfraquecendo os laços partidários do
eleitorado contemporâneo, e que isso traz consequências sobre o comportamento
eleitoral e político. Os autores reconhecem, porém, que as tendências partidárias
raramente são lineares e que momentos políticos e campanhas específicas podem
modificar, tanto para mais quanto para menos, o sentimento de identificação
partidária e de interesse público a política. Tendo em conta este aspecto instável e
volátil da política eleitoral de curto prazo, a tendência a queda das identidades
partidárias em longo prazo se tornam ainda mais importantes. (Dalton; McAllister;
Wattenberg, 2003)
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Dalton, McAllister e Wattenberg assumem a impossibilidade de se afirmar se o
declínio da identificação partidária é um fenômeno que vá se estender ou recuar:
Uma vez que o declínio da participação eleitoral nas democracias
estabelecidas é um fenómeno relativamente recente, o facto de
estarmos perante uma tendência de longo prazo ou uma mera
aberração momentânea continua a ser matéria de especulação. É
possível que as taxas de participação voltem a aumentar à
medida que se institucionalizam novos partidos e novos padrões
de competição. Por outro lado, se o declínio da participação se
deve de facto a mudanças relacionadas com a natureza dos
partidos políticos, é de esperar que o actual declínio das taxas de
voto se mantenha ou mesmo se agrave. (Dalton, McAllister, P.
Wattenberg, 2003, P. 315)

A erosão das fidelidades partidárias por tanto é um fenômeno cujo futuro ainda
é incerto, e seus efeitos nas democracias contemporâneas ainda é objeto de debate.
Neste sentido, analisaremos agora os argumentos de Bernard Manin sobre os efeitos do
declínio das identidades partidárias sobre os governos representativos.
5. Democracia do público
Como exposto anteriormente, a tese da crise da identidade partidária, ou do
desalinhamento, tem ganhado força entre estudiosos de sistemas eleitorais. Á medida
que o eleitorado muda seus votos de uma eleição para a outra, que o número de
abstenções cresce, e que as pesquisas de opinião pública revelam um público que não
se identifica com nenhum partido, estes estudiosos são levados a crer que as
democracias contemporâneas experimentam uma crise de representatividade. O
comportamento partidário fortifica esta perspectiva, ao passo que hoje os partidos
políticos desenvolveram a estratégia de construírem programas genéricos e amplos,
evitando clivagens sociais claras a fim de se relacionar com o máximo de eleitores
possível. A perspectiva da crise de representatividade parece ser irrefutável.
Porém, na perspectiva de Bernard Manin, o que ocorre é uma metamorfose dos
governos representativos; a saída da democracia partidária para a entrada da
democracia do público. A perspectiva de Manin, desenvolvida em seu livro “Os
princípios do governo representativo”, será analisada focando no que tange as
características desta forma de democracia em relação com um dos seus principais
fatores, a identificação partidária. (MANIN, 1997)
O eleitor hoje tende a votar em uma pessoa e não mais em um partido ou uma
plataforma política. Para Manin, este fenômeno marca um rompimento com o
comportamento eleitoral que era tido como normal em uma democracia partidária,
criando a impressão de uma crise de representatividade. Porém, como já exposto neste
artigo, Manin argumenta que a identificação partidária é uma característica particular
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de um tipo especifico de governo representativo: as democracias partidárias. O autor
sugere que a mudança que se traça no comportamento eleitoral pode ser entendido
como um retorno ao caráter pessoal e personalização das representações, tal como
antes do advento das democracias partidárias. (MANIN, 1997)
O autor nota que existe uma tendência à personalização da política,
principalmente no âmbito nacional e no poder executivo em países democráticos. Em
países em que a eleição direta ao chefe do executivo as eleições presidenciais se tornam
a principal eleição, moldando o restante da eleição. Uma tendência similar ocorre em
sistemas eleitorais nos quais o chefe do executivo é também o líder da majoritária do
legislativo, fazendo com que as campanhas do legislativo também se organizem em
torno desse líder. Porém, o papel dos partidos não pode ser diminuído. Os partidos
continuam a prover redes de contatos, influência, ativismos e investimento financeiro
aos candidatos. Porém, eles tendem a se tornar um instrumento que serve a uma figura
personalizada, e não o alvo de seus esforços. Isto marca o abandono da identificação
partidária em prol da volta ao modelo de representação e identificação do
parlamentarismo, tendo a representação um caráter fundamentalmente pessoal, desta
vez dirigida ao chefe do executivo ou do governo. (MANIN, 1997)
Duas possíveis causas para a situação são expostas por Bernard Manin.
Primeiramente, como exposto por Dalton, o advento da comunicação de massa implica
em mudanças nos papéis clássicos dos partidos. Porém, a comunicação de massa
também acaba por alterar a forma como se constituem as relações de representação. O
uso de determinadas mídias, tal como a televisiva, conferiram aos candidatos certa
“vividez e “proeminência”, reforçando suas individualidades. O uso da televisão
possibilitou a retomada de um aspecto de “face a face”, característica marcante das
primeiras formas de governo representativo. A comunicação de massa favorece
também aqueles candidatos com maior manejo de técnicas midiáticas, os chamados
“figuras midiáticas”. O que as democracias estariam vivenciando hoje não seria uma
quebra com os princípios de representação do público, e sim com o tipo de elite que é
eleita. (MANIN, 1997)
Deve se salientar que as eleições continuam a eleger indivíduos que ainda detêm
características elitistas, tal como as formas passadas de democracia. Porém, como a
identificação do eleitorado migrou da legenda partidária para a personalidade política,
esta forma moderna de democracia substituiu o ativista político pelo especialista em
comunicação. A democracia partidária é substituída por tanto, pela democracia do
público. Esta nova forma de governo representativo, a democracia do público tem
como seu principal agente o especialista em mídia, e não o partido. (MANIN, 1997)
Em segundo lugar, o autor defende que o crescente papel central das
personalidades políticas as custas de programas partidários detalhados é uma
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

602

consequência imediata as novas condições de governo. É argumentado que o escopo
das atividades governamentais aumentou substancialmente nas últimas centenas de
anos. Hoje os governos tem como obrigação intervir em uma série de áreas,
principalmente no que se refere a áreas econômicas. Tornou-se mais difícil aos
candidatos elaborarem programas detalhados, ao passo que estas plataformas se
tornariam ilegíveis e ininteligíveis. Não apenas isto, mas os ambientes políticos se
tornaram mais complexos, envolvendo um número crescente de atores. Isto implica em
os problemas e confrontos políticos se tornam cada vez mais imprevisíveis, o que
impede o comprometimento com programas detalhados. (MANIN, 1997)
Este cenário de aumento de complexidade política e proeminência da figura
midiática, favoreceu um ambiente onde o eleitor ao invés de se identificar, passa a
reagir aos estímulos incentivados por campanhas eleitorais. Neste novo cenário, a
iniciativa das pautas eleitorais pertence ao político, e não ao eleitorado. Isto é diferente
de quando as pautas apresentadas são reflexos de uma realidade social independente
de ações políticas. As decisões do eleitorado passam a ser suscetíveis às pautas
mobilizadas durante as campanhas políticas, e não a expressões de clivagens
socioculturais e partidárias. Sendo assim, o eleitorado se configura como um público
que responde ao que é apresentado no palco político. Por esta situação Bernard Manin
concebe esta forma de democracia como democracia do público. (MANIN, 1997)
7. Conclusão
Apesar da crise da representação ter se desenvolvido como uma máxima da
discussão política, este artigo revela que não há consenso acadêmico sobre esta “crise”,
mesmo que existam convergências entre as várias perspectivas. Entre os argumentos
analisados para este artigo, há o consenso de que o modelo partidário foi de
fundamental importância por fundamentar uma democracia que conseguisse funcionar
dentro de um cenário de um eleitorado crescente. Com os partidos, o eleitorado
estabeleceu uma identidade social capaz de comportar crenças e valores que poderiam
ser expressos na arena política, sendo assim, as identidades partidárias se consolidaram
como um fenômeno presente nas democracias modernas. Não apenas isso, mas as
opiniões convergem quando se afirma que os partidos foram importantes também para
estruturar todo um modelo de organização político e de mobilização de opiniões e
interesses públicos. A divergência se dá na permanência do modelo da democracia
representativa.
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12- Sessão Sistema Eleitoral e Partidário
12.2

O sistema político brasileiro: heranças e perspectivas
Pablo Henrique Rios Nascimento 270

Resumo: O presente trabalho discute o sistema político no período ditatorial (19641985), analisando a supressão e alterações pelas quais passou. Essa finalidade não
esgota outros debates, mas procurar trazer luz nos mecanismos responsáveis por
aprimorar a democracia brasileira. Entendendo que o foco do presente artigo é
analisar o sistema eleitoral e partidário na época da ditadura, procuramos, antes de
cais no assunto em si, trazer mais informações sobre a relação entre os militares e a
democracia.
Palavras-chave: Sistema eleitoral. Sistema partidário. Reforma política. Sistema
político.
Sistema Político Brasileiro: uma discussão necessária
O Brasil neste momento passa pelo mais duradouro período de
estabilidade democrática de sua República. Desde o processo de redemocratização
terminado em 1985, que pôs fim em uma ditadura que se prolongava proveniente de
1964, nossa democracia tem enfrentado vários desafios, não só de ordem política
como também econômica e social.
Na economia, vimos a inflação atingir patamares demasiadamente
elevados e ser combatida através de planos mirabolantes criados pelos governos
Sarney e Collor; na década posterior enxergamos a estabilização da moeda através
do Plano Real, capitaneado por Fernando Henrique Cardoso enquanto Ministro da
Fazenda do governo de Itamar Franco e depois aprofundado quando Fernando
Henrique foi Presidente da República; acompanhamos as privatizações,
caracterizadas segundo Giambiagi (2005, p.186) “pela venda de empresas
prestadoras de serviços públicos, com ênfase nas áreas de telecomunicações e
energia”; vimos um partido de esquerda migrar para o centro, rumando para
posições que historicamente havia combatido, movimento este, caracterizado pelo
prosseguimento da política econômica baseada no tripé flutuação cambial/metas de
inflação/ austeridade fiscal (GIAMBIAGI, 2005, p.216); sentimos agora, em meados
de 2015, os efeitos da crise mundial iniciada na Europa e na América do Norte em
2008, ameaçando o crescimento do país.
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No plano social, a Constituição de 1988 aponta para avanços nas áreas
dos direitos sociais, mas a efetivação dos mesmos ainda está comprometida. Ainda
que a realidade social do país tenha mudado dos últimos 13 anos para cá – com o
aumento real do salário mínimo, inclusão de uma parcela grande da população no
consumo através de programas de redistribuição de renda como o Programa Bolsa
Família, entre outras medidas – passamos por alguns problemas que são candentes
no quadro social de um país em desenvolvimento. A negação do direito à cidade e a
violência urbana, onde mais de 50 mil homicídios são realizados por ano, além de
outras mazelas, nos mostram que o grau de insegurança pelo qual somos
submetidos deve ser estudado em uma perspectiva que leve em consideração a
democracia e sua verdadeira efetivação.
Além das dificuldades econômicas e sociais, temos mais um ingrediente
nesta receita: problemas políticos. Na maioria das pesquisas realizadas com esse
caráter, os escândalos de corrupção na política são os que figuram no topo da lista
de descontentamentos da população. Por seu turno, a mídia cumpre um papel que
por vezes leva a uma deterioração da atividade política. Como afirma Singer (2001,
p.66) “Em seu papel policiador, a mídia tem desenvolvido uma ‘oposição crítica
parcial’ com relação às instituições políticas. Esta postura pode ter contribuído na
progressiva desmoralização das instituições representativas”. De maneira que esse
desgaste deve necessariamente ser analisado de um ângulo que abarque a relação
mídia/democracia.
Afora a problemática decorrente de atos ilegais com a máquina pública, é
preciso que apontemos as dificuldades de funcionamento do sistema político no que
toca a governabilidade. Este é um debate que ainda está muito em voga no âmbito
das ciências sociais, dividindo pesquisadores em três perspectivas críticas acerca das
engrenagens que permitem ou não a efetividade do sistema político. Seguindo a
argumentação de Rennó (2006, p. 260) a primeira delas afirma que o sistema não
permite a governabilidade, uma vez que os incentivos institucionais podem levar em
dois caminhos, sendo um deles a paralisia decisória e o outro, o alto custo de
negociação entre Executivo e Legislativo. A segunda perspectiva ainda que não
negue que o sistema funcione com base na troca de recursos, vai além e aponta que
esta troca é intermediada por lideranças partidárias. A terceira perspectiva crítica
enfoca a discussão sobre qual é a natureza da relação entre Executivo e Legislativo,
no sentido de haver delegação (de um para outro) ou ação unilateral, e também qual
foi a variação desta natureza no correr do tempo. Se a governabilidade é percebida
como fator que coloca barreiras no desenvolvimento – social, político e econômico –
o debate acerca dos mecanismos que a possibilitam tem importância vital na
discussão do funcionamento do sistema político.
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Os males apontados devem ser considerados mais como desafios do que
como obstáculos impossíveis de serem superados. É importante ressaltar que
algumas situações são fortemente influenciadas por fatores de ordem internacional
como referido em relação à crise econômica, enquanto que outras são também
provenientes de um histórico de desigualdades sociais e concentração de renda;
fatores que, combinados com momentos desfavoráveis na conjuntura internacional,
impedem o aprimoramento das instituições democráticas.
Visando o avanço de um país em desenvolvimento que ocupa um
importantíssimo espaço na geopolítica mundial, o aprimoramento da democracia é
passo fundamental. Em meio a uma onda de descrédito, as instituições
representativas passam por um desgaste bastante apontado tanto nas ruas –
principalmente no pós Junho de 2013 –quanto nas redes sociais, sobretudo no que
concerne ao Poder Legislativo.
As denúncias sobre a relação tida como promíscua entre o poder público
e empresas privadas aparece com mais frequência e intensidade, ao ponto de se
debater isso na proposta de Reforma Política encabeçada pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha. Em meados do ano de 2015, nossos representantes
legislam sobre como vai se efetivar o financiamento das campanhas: com dinheiro
público; com dinheiro de empresas; financiamento misto; privado desde que
proveniente de pessoa física e não pessoa jurídica. Esta discussão ainda incipiente
no âmbito da sociedade civil tem o poder de demonstrar qual será o futuro das
instituições políticas e consequentemente seus desdobramentos vão ter forte
influência nos rumos que as terras tupiniquins irão tomar.
Para melhor elucidação do tema proposto por esse artigo – um debate
acerca do funcionamento do sistema político – é preciso que nos debrucemos sobre
o histórico do sistema partidário e eleitoral. Desde que já demonstrado que após a
redemocratização nosso país ainda passa por problemas que devem ser analisados
de forma concreta, caso contrário, corremos o risco de não perceber a dinâmica
política que possibilita, entra ano e sai ano, a continuação desta lógica que não
contribui para o real desenvolvimento e aprimoramento da democracia, voltar nosso
olhar sobre esta temática pode, ainda que nos limites de quem aqui escreve,
contribuir humildemente acerca dos movimentos que devem ser feitos para que
alcancemos uma forma plena de democracia, no sentido do alargamento da mesma,
ou seja, não somente seu entendimento e efetivação dos mecanismos de escolha de
nossos representantes, participando de forma indireta da democracia, como
também de uma participação mais direta e eficaz.
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O fato de buscar na redemocratização um melhor caminho para entender
o sistema político (uma vez que os problemas pelos quais passa nosso país podem
ser analisados como decorrentes das distorções no referido sistema) tem o intuito de
explicitar como foi feito o processo de liberalização política, tendo como
pensamento norteador o da pesquisadora e Professora do Departamento de Ciência
Política da USP, Maria D’Alva G. Kinzo.
Como afirma a autora “a reconstrução do sistema político deu-se através
de acomodações e do entrelaçamento de práticas de estruturas novas e antigas,
combinação esta que estruturou as opções e estratégias seguidas pelos principais
atores do processo político” (KINZO, p.9). Portanto, necessita-se, para os fins
referidos deste artigo, que entendamos qual a dinâmica do sistema político durante
a ditadura civil-militar (1964-1985), assim como as transformações ocorridas durante
o processo de abertura democrática. Para tanto, buscamos voltar o olhar para o
sistema eleitoral e partidário.
No entanto, pensamos que para efetuar o exercício proposto, devemos
dar uma rápida passada na relação entre os militares e a política, ainda que de uma
forma mais geral. Esse movimento permite uma clareada dos interesses que
estiveram por trás das ocasiões que levaram à formação de um governo militar,
como em 1964, ou mesmo de um Golpe de Estado, como ocorrido em 1930,
capitaneado por Getúlio Vargas apoiado por outros setores societários, figurando,
entre eles, os militares.
Relação perigosa: militares e a democracia
A Proclamação da República teve forte influência e participação dos
militares. Ainda que a cota de participação dos militares não se tenha dado em todas
as esferas dos poderes das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica, eles
estiveram diretamente ligados nos acontecimentos ocorridos no dia 15 de novembro
de 1989.
O golpe de 1989 foi um momento chave no surgimento dos militares
como protagonistas no cenário político brasileiro. A República
então ‘proclamada’ sempre esteve, em alguma medida, marcada por
esse sinal de nascença (ou, para muitos, pecado original). Havia
muitos republicanos civis no final do Império, mas eles estiveram
praticamente ausentes da conspiração. O golpe republicano, foi sem
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dúvida militar, em sua organização e execução. No entanto, ele foi
fruto da ação de apenas alguns militares.271

No entanto a participação da Marinha, como também de indivíduos
situados na base da hierarquia militar, foi considerada fraca. Ainda assim, não se
pode afirmar que o movimento tenha sido produzido por oficiais de alta patente.
Deodoro da Fonseca, dos generais, foi o único que esteve presente.
Esse movimento deu início ao período que ficou conhecido como
República da Espada, apelidada desta forma visto a forte participação dos militares
no poder. Porém, as oligarquias rurais conseguiram alijá-los do exercício do poder,
afastando-os com práticas coronelistas.
Esse descontentamento nos setores militares faz com que os homens da
caserna se aproximem das movimentações de insatisfação junto com outros setores
da sociedade. Evidentemente, outros fatores devem ser elencados para entender a
dinâmica do Golpe de 1930 e a respectiva participação dos militares: existência ou
inexistência de contradições entre as classes dominantes, tanto no nível da
produção, quanto no da participação política; a influência da crise de superprodução
em 1929, segundo afirma Martins (1982) as movimentações econômicas geradas pela
crise de 1929 surtiram efeitos sobre os processos da industrialização nos países de
capitalismo tardio e dependente, colocando ao mesmo tempo as elites destes países
frente aos problemas da crise; necessidade de incorporação de novos setores
societários na política: “a inclusão de novos grupos na vida política, novos autores
na busca ou mesmo no exercício do poder pode ser visto sobre o lado da
convergência básica de interesses entre grupos dominantes” (MARTINS, 1982, P.
681).
Ainda que com isso tudo apontado “em 1930 eles voltaram com força
trazendo propostas de centralização política, industrialização, nacionalismo. Vargas
conseguiu usá-los e contê-los”. (CARVALHO, 2003, p. 159).
O término do período ditatorial conhecido como Estado Novo (19371945), fez com que surgisse uma divisão entre as Forças Armadas: de um lado havia
os nacionalistas e populistas; e de outro lado, havia os liberais conservadores. Essa
divisão pode ser percebida também no âmbito da sociedade civil, mas no Exército
ela teve mais intensidade atingindo o corpo de oficiais, também setores de menor
colocação na hierarquia militar, como os sargentos e os “praças”. Essa divisão
ideológica é um dos fatores que, para uma parte das Forças Armadas, significava
271
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uma ameaça para a sobrevivência da organização militar. Segundo Carvalho (2003,
p.159) “os antivarguistas tinham-se preparado para o governo dentro da Escola
Superior de Guerra, Lá elaboraram uma doutrina de segurança nacional e
produziram, junto com técnicos civis, estudos sobre os principais problemas
nacionais”.
A partir deste momento, temos os militares em sua aproximação mais
ferrenha ao poder: o Golpe de Estado de 1964, que deu início a uma ditadura que
durou 21 anos. Eles lograram conciliar em alguns momentos, instituições
democráticas, como o Congresso e o Judiciário (ainda que muitos de seus membros
fossem perseguidos e afastados de sua função) com perversos mecanismos de
repressão e censura, restringindo, por exemplo, a produção cultural. Este arranjo
combinava, assim, características de um regime militar autoritário com outras de
um regime democrático.
Durante os anos em que vivemos sobre o regime ditatorial o
funcionamento do sistema político – dividindo-o entre o sistema eleitoral e
partidário – sofreu algumas alterações. É nelas, que pretendemos nos ater.
Sistema partidário/eleitoral: supressão e alterações durante a ditadura
Autores como Abranches (1988) e Santos (1986)272 afirmam que o
fenômeno conceituado como paralisia decisória foi um dos fatores que
condicionaram a tomada do poder das mãos de João Goulart em 1964. Na relação
entre Executivo e Legislativo, este último, no período que precedeu o Golpe, estava
com seu poder fragmentado no Congresso, levando a impasses que impossibilitaram
decisões sobre políticas necessárias. Assim, durante o regime militar há uma forte
centralização política nas mãos do Executivo; movimento este que enfraquece o
Legislativo em suas funções.
Este poder concentrado nas mãos dos militares possibilitou que eles
alterassem, praticamente quando bem entendessem a legislação partidária e
eleitoral, sobretudo no período que Kinzo nomeia de a longa transição para a
democracia, ocorrida de 1974 a 1988.
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O que marca o ano de 1974 são as eleições legislativas, um dos primeiros
sinais, visto que várias movimentações já eram travadas nos bastidores, de uma
pretendida liberalização política. Algo que muitos presidentes antes de Geisel
tinham prometido e descumprido a promessa. Durante o período em que estiveram
a frente do país, os militares realizaram ações para amenizar a realidade de seu
governo, principalmente para justificar repressão e censura, No entanto, neste
momento de eleições em condições mais livres, a oposição conseguiu um resultado
satisfatório, ganhando várias cadeiras na Congresso e desta forma, com condições
melhores na disputa de poder, conseguir se efetivar como pólo aglutinador da
oposição existente.
O sistema partidário de então era o bipartidarismo. Isso deu melhores
condições para que mesmo dentro de um regime autoritário, um partido como o
MDB – Movimento Democrático Brasileiro, lograsse o feito de se lançar como uma
oposição unificada273. Ficava evidente, porém, que o MDB criado para o
bipartidarismo de fachada que foi instituído pelo regime, havia se tornado
instrumento de oposição democrática, contribuindo não somente na questão
eleitoral, como em um processo amplo de liberalização política efetuada sem o
controle total dos militares.
O funcionamento do sistema eleitoral nas eleições legislativas de 1974 foi
o sistema proporcional. Uma vez que ainda não tínhamos condições de votar
diretamente para chefes dos Executivos, o sistema majoritário não era utilizado.
Para Jairo Nicolau (2007, p. 293)
O sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como, em uma
determinada eleição, os eleitores podem fazer as suas escolhas e
como os votos são somados para serem transformados em mandatos
(cadeiras no Legislativo ou chefia do Executivo). Os governantes
brasileiros são eleitos pelo sistema proporcional e por variantes da
representação majoritária.

A Câmara de Deputados do Brasil recebe representantes dos cidadãos
desde o ano de 1824, sendo que dessa data até mais ou menos a terceira década do
século XX, nenhum movimento político ou partido reivindicou votações
proporcionais. O caminho para chegarmos as mudanças ocorridas em 1930, é
marcado por um sistema eleitoral majoritário onde, ainda que variando no período
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compreendido, caracteriza a segregação da maioria absoluta da população da
participação política.
Mudanças mais profundas aconteceram nos idos de 1932 com o Código
Eleitoral que instituiu um sistema misto, onde parte dos representantes era
escolhida de maneira majoritária e outra de maneira proporcional. “Tal sistema foi
usado em apenas duas eleições (1933-1934), pois o Golpe de Estado, liderado por
Getúlio Vargas em 1937, suspendeu as eleições, fechou os partidos e o Congresso”
(NICOLAU, 2007, p.293). Instaura-se o Estado Novo que vai durar até 1945.
Nesta primeira experiência de redemocratização (1945) as eleições
retornam. Desta vez o sistema proporcional foi integralmente adotado no processo
de escolha para os ocupantes das cadeiras da Câmara dos Deputados. A partir desse
período, poucas mudanças foram efetuadas na forma como os parlamentares foram
eleitos. Até mesmo no período da ditadura quando as eleições, quando foi permitida
sua realização, também se utilizaram do sistema proporcional na escolha dos
representantes. Mas, independente do sistema utilizado, naquelas eleições o regime
militar teve seu prestígio testado frente aos cidadãos do Brasil; e não se saiu muito
bem.
Até 1978 reformas políticas de cunho liberalizante foram implementadas
de acordo com o caráter gradual e seguro da política de distensão. Essas reformas
adotadas pelo regime militar aparentemente representavam um recuo, mas na
verdade elas demonstravam que o governo não tinha perdido a iniciativa de luta
visando adiar ao máximo a entrega do poder. Para tentar enfraquecer a oposição, o
sistema partidário brasileiro vai sofrer modificações com uma reforma partidária
que vai extinguir de uma vez o bipartidarismo. A real intenção é dividir a oposição
que antes se encontrava aglutinada em volta da sigla do MDB – Movimento
Democrático Brasileiro, explorando desta forma as divisões internas da sigla, como
também visavam diminuir a tensão política com uma concessão de natureza
democrática. Desta maneira, o regime militar conseguia mais fôlego para se manter
no poder, além de aliviar as pressões sobre o Estado militar. “Assim, em 1980
começou a ser criado um novo sistema partidário, que lançou as bases do quadro
atualmente em vigor. Cinco novos partidos vieram substituir o arranjo bipartidário
em vigor desde 1965, PDS, PMDB, PDT, PTB e PT” (MOTTA, 2008, p.105).
Essa reforma partidária além de trazer novos partidos em seu bojo criou
regras que facilitaram a formação de novos partidos políticos. De um jeito ou de
outro a oposição se viu dividida: de um lado havia aqueles grupos que enxergavam
na criação de novos partidos o enfraquecimento da oposição; de outro lado, alguns
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grupos de oposição não consideraram tão importante evitar a formação de novos
partidos uma vez que acreditavam no argumento democrático da necessidade do
pluralismo partidário como uma etapa para a conquista da democracia efetiva.
O processo de liberalização continuou e entrou em nova fase com as
eleições de 1982. Naquelas eleições, o governo militar conseguiu ganhos
importantes, o que lhe assegurou maioria no Colégio Eleitoral que elegeria o
próximo presidente do Brasil. Contudo, a oposição, principalmente o PMDB,
também obteve resultados satisfatórios nestas eleições. O PMDB fortalecido tenta
mudar as regras das eleições presidenciais com a proposta de uma emenda
constitucional que restabelecesse o voto direito para a presidência. Essa foi a
campanha das “Diretas já”.
Apesar da forte mobilização popular a campanha pelas Diretas Já, que se
materializava na emenda Dante de Oliveira, foi derrotada pelos militares,
apontando os limites da oposição no Brasil, o desejo dos militares de continuarem
no poder e o modo de se atingir as eleições diretas. Restavam duas alternativas:
buscar dissidentes simpatizantes dentro do governo ou romper as regras do jogo
através da mobilização da sociedade civil. A maioria da oposição vai tentar a
primeira alternativa. Kinzo (p.7) afirma que “sem dúvida era o produto da posição
moderada dos líderes do partido, para quem uma solução negociada evitaria a
imprevisibilidade e os riscos de uma mobilização popular e, consequentemente, a
reação por parte dos militares da linha-dura contra qualquer tentativas de mudança
radical”. Sua proposta passa a ser então a eleição de Tancredo Neves para concorrer
pela oposição na eleição do Colégio Eleitoral ao lado de dissidentes do antigo
governo que não acataram a nomeação do candidato do governo.
Outra parte da oposição, como o PT, era adepto de outra alternativa:
ruptura radical com a ordem através da mobilização da sociedade civil. Assim, o PT
era contrário à participação no processo indireto da eleição presidencial. Sob esse
argumento de que o Colégio Eleitoral era ilegítimo, o PT orientou seus
parlamentares a não participarem no processo de escolha do sucessor de Figueiredo,
abdicando, desta forma de votar no Colégio Eleitoral e garantindo sua identidade
como um partido de esquerda no sistema político que emergia. “O problema,
entretanto, estava no fato de que, ao denunciar as limitações da transição
negociada, esta estratégia contribuiu para que a nova ordem instaurada em 1985
desse seus primeiros passos com sua legitimidade já questionada”. (KINZO, p 9.)
Alguns apontamentos finais
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Vimos que muita alterações no sistema político foram colocadas em
curso durante os anos de governo militar no Brasil: alterações no sistema eleitoral
quando ele funcionou; alterações no sistema partidário, com a inserção em 1965 do
bipartidarismo e depois a posterior revogação do mesmo com a Reforma Partidária
de 1979. Estas alterações foram feitas partindo das necessidades vistas pelos
militares em cada momento em que foram realizadas. Assim, a transição
democrática negociada, foi mais uma vez, uma manobra do regime autoritário,
visando a manutenção da ordem ao mesmo tempo em que anulava qualquer chance
de ruptura radical proposta por alguns setores da oposição.
A democracia brasileira passa, desde então, por desafios comuns a todas
as experiências democráticas conhecidas. De tal maneira que seu aprimoramento é
um processo lento e passa não somente pela questão do sistema político em si,
entendido como o emaranhado de regras e procedimentos para a escolha dos
representantes, mas igualmente das questões sociais e econômicas.
O crescimento igualitário do país não necessariamente significa avanços
nas instituições democráticas, no entanto, o contrário é quase certo. Em um país em
desenvolvimento, de proporções continentais, marcado por uma história de
dependência externa e desigualdades internas, avançar na democracia significa a
criação de meios eficazes que não só possibilitem, mas antes de tudo, incentivem a
participação de toda a sociedade nos processos decisórios.
O Congresso Nacional está discutindo propostas de uma Reforma Política
que pode significar avanços concretos para a população brasileira, ao mesmo tempo
em que pode apresentar retrocessos. Por exemplo, quando se fala de participação na
política, a proposta de unificar as eleições é um retrocesso, pois faria com que cada
vez menos os cidadãos tivessem que pensar em política. Em um contexto político
que dificulta a capacidade do eleitor de fixar legenda e desta maneira distinguir
quem é quem na corrida eleitoral, a criação de identidade partidária se vê mais uma
vez ameaçada.
A cada escândalo proveniente de relações promíscuas no seio do poder,
fica mais evidente a necessidade de mudanças no sistema político, sobretudo por ser
ele, como mostrado, uma herança nada boa dos tempos da ditadura. Os desafios são
enormes e vão requerer muita boa vontade não só dos homens e mulheres que por
ora detêm o poder em mãos, mas de toda a sociedade civil para pressionar à criação
de leis que efetivamente coloque o povo como dirigente do seu país em uma
democracia que prime por sua plenitude.
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12- Sessão Sistema Eleitoral e Partidário
12.3 A distribuição de renda como discurso conciliatório da esquerda
Allan Heráclito Xavier Fernandes274
Resumo: Não é difícil constatar a grande diversidade de correntes presentes no
interior do que se pode chamar de posicionamento político de esquerda. Muitas
dessas correntes políticas enxergam em outras antagonismos e divergências que
dificultam a união destas forças em busca de um objetivo semelhante mesmo que
este possa interessar a maioria da esquerda. Estas divisões se tornam mais claras em
períodos eleitorais, dado a multiplicidade de discursos, alianças e programas
lançados pelos partidos de esquerda, cujos rumos não parecem ser assim tão
destoantes embora estejam em plataformas políticas diferentes; em outras palavras:
embora possam destoar no nível tático os objetivos parecem convergir no nível
estratégico na grande maioria das vezes. Neste sentido uma bandeira típica da
esquerda desde seus primórdios é a distribuição de riqueza e renda, mas,
atualmente no Brasil muito pouco se tem levado este tema explicitamente ao
processo eleitoral, tendo a esquerda assumido novas lutas a exemplo dos
movimentos feministas e LGBT, ou mantendo discursos mais ortodoxos. Tais
bandeiras mostram que além de não serem capazes de angariar um bom número de
eleitores é ainda um motivo que dificultam a uma maior integração dentro dos
quadros da esquerda brasileira. Neste sentido buscar uma pauta histórica da
esquerda e que tenha uma maior proximidade e facilidade de diálogo com as a
massas se faz necessário, e a luta por uma melhor distribuição de riqueza e renda
tende a fortalecer ao menos a nível eleitoral a esquerda, que após a queda da União
Soviética tem se mostrado muito fragmentada e/ou fragilizada e incapaz de se unir
em busca de resultados eleitorais significativos. A discussão acerca da distribuição
riqueza e renda está em destaque na sociedade atualmente e é um tema que tem
conseguido atingir de modo mais eficaz a classe trabalhadora do que discursos
(anti)morais ou carregados de termos econômicos e ideológicos de difícil
compreensão para a grande parte da despolitizada e muito alienada classe
trabalhadora, levando ela a votar em plataformas políticas que muito pouco tenha a
lhe oferecer. O trabalho pretende mostrar como que ao levar o debate da melhor
distribuição de riqueza e renda, como pauta central da esquerda brasileira pode
trazer contribuições eleitorais mais significativas e ainda ser capaz de trazer um
pouco mais de integração dentro do conturbado terreno da esquerda brasileira, tão
dividida em diferentes correntes e facções que dificultam o diálogo entre as partes
componentes do mesmo espectro político.
Palavras chaves: Esquerdas. Distribuição de Riqueza e Renda. Correntes Políticas.
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Introdução
Em momentos conturbados da política nacional, bem como de crises
econômicas do capitalismo, se coloca para as forças progressistas a necessidade de
revisão, formulação e discussão de projetos que sirvam de norte para a ação política
da esquerda principalmente em nível institucional, como forma de “afinar” o
discurso com a população, sem deixar cair em pautas oportunistas e de interesses
alheios a tradição de esquerda.
Em um dos livros mais vendidos e comentados de 2014, que no Brasil foi
publicado sob o título; “O capital no século XXI” o economista francês Thomas
Piketty traz nas páginas do seu livro o debate da desigualdade de riqueza e dos
rendimentos, um tema muito atual e que tem alcançado grande parte da sociedade.
Tal debate não se restringe ao meio acadêmico e sindical, o que pode ser medido
inclusive pela popularidade do livro, chegando a constar em primeiro lugar entre os
mais vendidos em 2014275. O discurso de uma melhor distribuição de riqueza e renda
por ser uma realidade mais facilmente percebida pela classe trabalhadora, pode
trazer grandes frutos eleitorais a esquerda brasileira. Num país como o Brasil
sempre presente entre os últimos colocados no ranking de desigualdade social, a
bandeira de uma melhor distribuição de riqueza e renda ainda não recebeu a devida
importância e atenção da esquerda, sobretudo em se tratando de discursos
eleitorais. Nas últimas eleições presidenciais, parte da esquerda brasileira adotou
como prioritários em suas campanhas a luta contra a discriminação sexual e de
gênero, (buscando fazer um contraponto ao conservadorismo moral) este é o caso
principalmente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ao passo que outros
partidos tais como o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), o
Partido Comunista Brasileiro (PCB), e o Partido da Causa Operária (PCO) optou se
por discursos mais ortodoxos e carregados de expressões e conceitos muito pouco
assimilados pelo grande público brasileiro.
Buscando conceituar a esquerda, temos Bobbio (1995, p.104-105) que
considera correto entender como igualitário aqueles que acredita que os homens são
tão iguais quanto desiguais, mas dão um enfoque especial ao que os unem. Ainda de
acordo com Bobbio:
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O livro chegou a ser o mais vendido nos EUA em 18 e 25 de maio e 1 junho de 2014 segundo o
índice do The new York times, bem como liderou as vendas em certos períodos na Amazon, e
segundo o portal “Publishnews” o livro foi o nono mais vendido no Brasil na categoria não ficção em
2014, além de receber várias críticas positivas, tais como do renomado economista Paul Krugmam.
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[...] o elemento que melhor caracteriza as doutrinas e os
movimentos que se chamam de “esquerda”, e como tais tem sido
reconhecido, é o igualitarismo, desde que entendido, repito não
como a utopia de uma sociedade em que todos são iguais em tudo,
mas como tendência, de um lado, a exaltar mais o que faz os
homens iguais do que os faz desiguais, e de outro, em termos
práticos, a favorecer políticas que objetivam tornar mais iguais os
desiguais. (BOBBIO, 1995, p. 110)

As definições acima apresentadas de um renomado autor da Ciência Politica
deixam claro que o combate à desigualdade além de uma pauta tradicional da
esquerda, é também uma das bandeiras que a caracteriza e a diferencia da direita,
assim sendo os igualitários (esquerda) são convictos “que a maior parte das
desigualdades que o indignam, e que gostaria de fazer desaparecer, são sociais e,
enquanto tal elimináveis. ” (Bobbio, 1995, p. 105)
A distribuição de riqueza e renda como caminho
Na história política brasileira pós democratização, e sobretudo a partir de
2002, tem se notado nas forças de esquerda uma grande fragmentação,
impulsionada inclusive pela incapacidade do PT em se romper radicalmente com a
política macroeconômica vigente em períodos anteriores e abandonar grande parte
de suas bandeiras históricas deslocando-se ao centro, o que deu alento inclusive a
formação de novos partidos surgidos do interior do Partido dos Trabalhadores (PT)
como é o caso do PSOL.
É difícil hoje chegar a um consenso de que os partidos compõe a esquerda no
Brasil, mas de certa forma pode se considerar o PCO, PSTU, PCB, e o PSOL, que
também são comumente denominados de extrema-esquerda, não muito consensual
é a inclusão do Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), e o Partido Socialista Brasileiro
(PSB) como partidos de esquerda, sendo comumente denominados de centroesquerda muito pelo fato de se empreenderem em alianças com partidos
notadamente de direita, ou por estarem muito ligado a políticas econômicas típicas
do campo da direita, tais como as empreendidas pelo PT como da austeridade fiscal,
política de superávit primário, concessão e privatização de serviços públicos, aliança
com ruralistas dentre outras.
Partidos situados mais à esquerda vem buscando se firmar como alternativas
viáveis em um novo projeto político, tais partidos busca angariar eleitores
descontentes com a direção tomada pelo Partido dos Trabalhadores, mas é grande a
divergência entre esses partidos e até internamente, a exemplo do PSOL (que
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permite a organização interna de correntes) em que as diversas forças disputam
entre si e fomentam discussões que acabam por atrapalhar a consecução de
objetivos comuns.
A literatura aponta o Brasil como um dos países com maior desigualdade
social do mundo. O grupo dos 5% mais ricos do país apropriou cerca de 44% da
renda na média entre os anos 2006 a 2012 (Medeiros, et al 2014, p.13) já estudos de
Ávila (2015), estima-se tendo como base os dados do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) que 0,9% da população mais rica do pais detém uma participação de
59,9% da riqueza total, e a parcela dos 0.21% dos mais ricos concentra cerca de
40,81% da riqueza dos brasileiros. Já a nível mundial, estudos apontam que 2015 é o
primeiro ano da série histórica na qual 1% da população já tem mais riqueza do que
os outros 99%, ou seja, os 1% mais ricos concentra metade da riqueza do mundo; é o
que aponta uma estatística do banco Credite Suisse, que afirma ainda que a
desigualdade aumentou pós crise de 2008. (Fariza 2015)
Se é que de tamanha desigualdade no Brasil possa ser de alguma valia a algo
no país, esta seria possivelmente o ingrediente que possibilitaria a esquerda através
de programas bem elaborados e coerentes alcançar ou pelo menos auxiliar na
obtenção de bons resultados eleitorais (portanto, dentro do quadro institucional) e
ainda ser mais eficiente na formação política das classes trabalhadoras brasileiras
pois a desigualdade é um fato mais facilmente identificado pela sociedade;
corroborando esta afirmação temos a pesquisa realizada em 2000 pelo internacional
social survey programme (ISSP) e mostra que:
A pergunta mais próxima [...] para se medir a percepção sobre a
existência e extensão das desigualdades no Brasil consiste no item
no qual os respondentes deveriam dizer se concordavam ou não
com a seguinte afirmação: No Brasil, as diferenças de renda são
muito grandes. Na elite, 89% concordaram totalmente, e 7,5%
concordaram em parte, ou seja, 96,5% concordaram com essa
afirmação. O que estamos aqui denominando “povo” inclui 85% que
concorda totalmente, e aproximadamente 11% que concorda em
parte. (SCALON, 2007 p.131. grifos da autora)

Portanto nos dados do ISSP acima apresentados por Celi Scalon, pode se
concluir que a percepção geral da sociedade sobre a desigualdade está presente
tanto no que se considerou elite (os 10% mais ricos de acordo com a metodologia do
artigo) quanto na percepção do que se considera “povo”.
Em pesquisa do instituto Datafolha de setembro de 2014 indica que embora
no cômputo geral à esquerda e a centro-esquerda tenha menos adeptos que à direita
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e centro-direita (com 35% para o primeiro grupo e 45% para o segundo) o mesmo
estudo aponta que “quando se consideram apenas aspectos econômicos, 30%
mostram mais afinidades com temas ligados a direita (20% na centro-direita e 10%
na direita) e 43% com temais (sic) ligados à esquerda (18% na esquerda e 25%, na
centro-esquerda)” (Datafolha, 2014, p. 4), o estudo aponta ainda que em se tratando
de temas comportamentais e ligados a valores os segmentos da população mostram
estarem mais afinados com a direita em 55%. (Datafolha, 2014, p.4). Tal pesquisa é
interessante pois demonstra que em aspectos econômicos as defesas da esquerda
contam com a simpatia da maioria dos brasileiros e, portanto, pode indicar um
caminho em que a esquerda deve alcançar maiores resultados. O estudo mostra
também entraves ao crescimento da esquerda brasileira em temas
comportamentais, um aspecto em que a sociedade brasileira se mostra conservadora
o que não deve ser facilmente transformado, dado que requer intenso, amplo e
demorado processo de conscientização. Portanto mesmo demonstrando ser uma
sociedade de comportamentos e valores majoritariamente conservadores, em
âmbito econômico a sociedade mostra mais afinidade as pautas apoiadas pela
esquerda.
Não deve ser papel dos partidos de esquerda a campanha pela transformação
dos valores e comportamentos da sociedade? A resposta a esta pergunta não pode
ser facilmente respondida, mas pode se considerar que este papel é melhor
desempenhado pelos movimentos sociais no âmbito da sociedade civil, através de
mobilizações e ações de conscientização, cabendo aos partidos políticos
principalmente responder as demandas dos movimentos sociais e da sociedade
dentro do tabuleiro político, caso estes optem pelas vias institucionais da
democracia burguesa276.
Em uma sociedade de valores conservadores tais como a brasileira, o que
pode ser diagnosticado com o crescimento dos evangélicos no país, além de
pesquisas amostrais tais como anteriormente apresentada, que refletem no
crescimento de bancadas conservadoras nos meios políticos tais como atesta o
levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) que
atesta que o congresso eleito em 2014 é o mais conservador desde 1964 (Souza &
Caran, 2014), tal ambiente dificilmente propiciará grande crescimento à esquerda,
caso tenha como prioridade a luta contra valores morais, uma luta legitima e
importante mas que em âmbito societário não é capaz de contar com apoio de
grande parte da população.

276

Este é um debate presente nas Ciências Sociais, mas não é o objetivo do presente trabalho
aprofundar em tais questões.
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O discurso de uma melhor distribuição de riqueza e renda é um argumento
ainda pouco explorado pela esquerda brasileira, mas que pode render grandes frutos
eleitorais aos progressistas, dado a identificação e a percepção do problema por
grande parte do eleitorado brasileiro.
Um país como o Brasil com um alto índice
de desigualdade e pobreza, discursos econômicos baseados em pautas econômicas
que tragam ganhos a maioria da sociedade trará votações mais expressivas à
esquerda do que o combate ao conservadorismo moral em uma sociedade com
valores e comportamentos conservadores.
Outra grande parcela dos discursos eleitorais da esquerda mais “radical”
brasileira estão pautados em termos ainda pouco assimilados pela sociedade
brasileira ligados a velha tradição dos partidos comunistas, mas que também não é
capaz de proporcionar resultados significativos, o que pode ser comprovado pelos
resultados eleitorais inexpressivos conquistados por partidos tais como o PCB, o
PSTU e o PCO. Em uma sociedade pouco politizada como a brasileira com péssimos
índices de educação como atesta estudo da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, (OCDE) em 2015 que coloca o Brasil na posição de
número 60 em qualidade da educação entre os 76 países avaliados (Palhares, 2015) o
uso expressivo de termos econômicos e políticos não parecem ser compreendidos
pelas classes trabalhadoras brasileiras, como provam os resultados eleitorais
alcançados pelos partidos de esquerda que insistem nestes discursos em período
eleitoral; obviamente outros fatores como a fraca exposição na mídia também
favorecem a baixa quantidade de votos destes candidatos.
Neste contexto surge a importância da esquerda em adotar o discurso da
transformação da realidade social vivida pelos brasileiros através de uma melhor
redistribuição de riqueza e renda. Embora não possa parecer ser tão radical como as
propostas de alguns partidos, este é um princípio que caracteriza toda a esquerda,
conforme Bobbio:
[A prova histórica] segundo a qual o igualitarismo é a característica
distintiva da esquerda, pode ser deduzida do fato que um dos temas
principais, senão o principal, da esquerda histórica, comum tanto
aos comunistas quanto aos socialistas, é a remoção daquilo que se
considerou, não só no século passado mas desde a antiguidade, um
dos maiores, senão o maior, obstáculo à igualdade entre os homens:
a propriedade individual, o “terrivel’ direito [...] A luta pela abolição
da propriedade individual, pela coletivização, ainda que não
integral, dos meios de produção, sempre foi , para a esquerda, uma
luta pela igualdade, pela remoção do principal obstáculo para a
realização de uma sociedade de iguais.”(BOBBIO, 1995, p. 12-122)
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Portanto, sendo o igualitarismo uma pauta tipicamente da esquerda, que a
diferencia e a define, a distribuição de riqueza e renda ocupa um lugar central na
esquerda, muito embora esta pauta tenha sido deixada em segundo plano pela atual
esquerda brasileira. Independente da corrente, partido e matriz ideológica da
esquerda, quer sejam reformistas, socialistas, comunistas, de viés keynesiano, ou
marxistas, trotskistas, stalinistas, maoístas dentre os outros vários “istas” presentes
no interior da esquerda, necessariamente, tem o debate da distribuição nos seus
programas, quer seja explicitamente ou de forma implícita. Admitir e enxergar isso,
facilita o entendimento dentro do campo da esquerda, tão crucial para o seu
fortalecimento político.
O combate a desigualdade social deverá passar pela melhor redistribuição
dos recursos, e ao longo dos tempos à esquerda propôs a tal tarefa e terá maiores
condições de conseguir tal feito com a união das várias vertentes, partidos, e
movimentos situados à esquerda, e caso proponha a alcançar resultados expressivos
dentro do quadro institucional ( estamos falando principalmente em conquistas
eleitorais) deverá apresentar ao povo um programa em que ele se sinta representado
e enxergue em tal programa uma expressão das suas vontades e indignações,
devendo levar em conta o nível de politização e discernimento presente na base da
sociedade brasileira.
Neste sentido, sem que seja necessário as forças de esquerda, “reinventar a
roda”, a pauta da distribuição de riqueza e renda surge como elemento primordial,
uma vez que não representa um abandono de ideais de qualquer que seja a vertente
da esquerda, bem como vai de encontro ao nível de esclarecimento presente nas
classes trabalhadoras brasileiras que conseguem visualizar e entender a disparidade
na riqueza e renda mais facilmente do que outras pautas e termos empreendidas
pela esquerda.
Embora contenha elementos ideológicos e programáticos distintos nas
diversas vertentes de esquerda existente hoje no Brasil, a grande maioria destas
divergências podem ser colocadas em segundo plano, frente a confluência de
diversas posições importantes, o que pode ser observado nos projetos defendidos
pela esquerda “mais radical” nas eleições presidenciais de 2014. Tanto Luciana
Genro pelo PSOL, Mauro Iasi pelo PCB, Rui costa Pimenta pelo PCO e Zé Maria do
PSTU defendiam por exemplo a reforma agrária, o não pagamento da dívida
(Luciana Genro defende no programa a auditoria da dívida), a luta contra o capital
especulativo e a fuga de capitais também estão colocados entre as propostas dos
candidatos, a reestatização das empresas privatizadas estão entre os pontos
defendidos por todos os presidenciáveis acima citados, bem como o aumento dos
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salários, a desmilitarização da polícia militar e a luta por mais políticas para as
mulheres também são unanimidades entre os projetos apresentados pelos
candidatos. Estas são algumas entre muitas outras propostas que com algumas
variações pontuais, são defendidas por todos os partidos considerados esquerda ou
extrema esquerda no Brasil. Portanto, principalmente em âmbito econômico parte
importante das políticas defendidas por essa parcela da esquerda são muito
parecidas.
As sucessivas derrotas das forças consideradas extrema-esquerda no cenário
político nacional, bem como a ameaça conservadora pairando sobre o governo de
centro-esquerda e de matriz macroeconômica ortodoxa e complacente ao capital,
impõe a necessidade de uma reorganização política no campo da esquerda, que
quase que inevitavelmente deverá passar por uma maior união entre a ampla gama
de organizações que a compõe, visto que nenhum partido à esquerda do PT tem
forças políticas bem como mobilização suficiente para alcançar os altos comandos
decisórios nacionais. Em um momento em que o próprio PT encontra se
enfraquecido dado aos episódios de corrupção envolvendo o partido e com ampla e
exacerbada divulgação na mídia, a união das forças da esquerda devem estar na
ordem do dia, pois em tempos de decadência do petismo no país (e com isso a
centro esquerda) é também o momento em que elementos que estão no centro
tendem a assumir posições mais vetorizadas, o que no Brasil tem se deslocado
majoritariamente para à direita, frente a fraqueza, a fragmentação e a fragilidade dos
partidos e movimentos mais à esquerda.
O fortalecimento da esquerda mais radical no Brasil passará por uma aliança
entre os partidos, as suas tendências internas e seus movimentos de base, e tem na
luta em torno de uma melhor distribuição de riqueza e renda, e na superação das
desigualdades um motivo plausível e coerente com a esquerda, pelo menos para
garantir a união destas agremiações pelo menos em algumas etapas do processo de
superação ou atenuação (dependendo do viés ideológico da corrente política ou
partido) da lógica selvagem do capital.
A bandeira por uma melhor distribuição de renda, não encontra paralelos
imediatos coerentes com os princípios de praticamente toda à esquerda, além de ser
uma pauta que encontra menos resistência dentro da sociedade e da própria
esquerda, do que outras tais como o a legalização do aborto, da maconha, do
casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc., que também são pautas muito
importantes a serem debatidas mas não encontra amparo na maioria da sociedade, o
que acaba por causar mais danos do que benefícios à esquerda organizada em
partidos. Pautas que enfrentem o conservadorismo não devem ser abandonadas
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pelos partidos da esquerda, mas também não podem ser consideradas a principal
bandeira deste espectro ideológico, uma vez que a luta primordial da esquerda se dá
em campo econômico, ou seja, o pilar da igualdade é o que sempre sustentou e
norteou as ações deste campo político. Pautas outras não podem ser consideradas
intrínsecas à esquerda, e até podem e frequentemente são adotadas por segmentos
de direita tais como os libertários, liberais etc.
Portanto cabe à esquerda brasileira mais radical o resgate do seu motivo
existencial, o caminho que a guia desde tempos remotos, isto é, a busca por um
mundo mais igualitário e que mesmo havendo divergências no ideal de igualdade,
ou de redução de desigualdades, a esquerda sempre teve em tais ideais seu princípio
fundamental de direcionamento.
Caso persista em outros discursos, a extrema-esquerda corre o risco de
sustentar o crescimento do seu próprio campo antagônico, ou seja, o
conservadorismo; que pode ganhar espaço dentro dos segmentos situados ao centro
ou centro-esquerda, uma vez que a sociedade brasileira demostra ser de valores
conservadores. Portanto cabe a esquerda mais radical buscar seu crescimento
inicialmente a partir do que os brasileiros conseguem compreender tal como a
perceptível concentração de riqueza e renda, pois indo contrário aos
posicionamentos morais ou religiosos notadamente conservadores dos brasileiros,
os segmentos da esquerda política considerada mais radical poderão nunca alcançar
um status relevante para lutar ao que propõe. Deverá essa esquerda formular os
próximos passos, sem abandonar jamais as suas “utopias”, pois elas são importantes
para lembrar, guiar e evitar o comodismo, mas deve à extrema-esquerda entender
que a transformação a que propõe ainda não é entendida pela ampla maioria da
sociedade, mas que poderá vir a ser, enquanto não; deve os segmentos da esquerda
principalmente os que optaram pela via institucional (afinal os partidos estão
inseridos dentro da ordem institucional burguesa) formular suas estratégias de
curto prazo a partir das “armas” que tem. Não conseguirá o apoio das classes
trabalhadoras utilizando termos rebuscados da linguagem tipicamente acadêmica e
cientifica, bem como buscar seu apoio criticando suas convicções morais.277
Quanto mais cedo a esquerda entender que a luta por maior igualdade deve
estar na ordem do dia e ser apresentada a população de forma clara, maiores as
chances de alcançarem os objetivos à que propõe, e sendo a concentração de
recursos uma realidade a ser combatida por toda a extrema-esquerda, esta deve ser
277

A defesa de tais posições, podem ser encampadas pela esquerda, e não deve a esquerda ser hostil a
tais pautas, pois a defesa contra outras formas de desigualdades que não a econômica e social é
também legitima e necessária.
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uma pauta a ser perseguida em conjunto por todos os segmentos desse espectro
uma vez há grande similaridade entre os ideais a que acreditam e propõem.
Conclusão
Portanto apenas a luta por uma melhor distribuição de riqueza e renda será
capaz de unir parcelas importantes da esquerda e contribuir com o seu crescimento
a curto prazo, uma vez que a sociedade brasileira não está preparada ou
conscientizada suficientemente para entender ou aceitar o que propõe atualmente à
extrema-esquerda. Ressalta se que a luta por uma menor concentração dos recursos
na sociedade, não é uma defesa de que as esquerdas devem abandonar as “utopias”;
ou da adoção do reformismo que não é um consenso na esquerda, principalmente
na extrema-esquerda. A redução das desigualdades econômico-sociais, e da
concentração de riqueza e renda, é como já foi demonstrado no decorrer deste
texto, um pilar que sustenta todo o campo político da esquerda e que qualquer
segmento que se reivindique como pertencente a esse campo, em um certo
momento de sua tese ou prática política deverá passar pela redução das
desigualdades e da concentração de riqueza e renda, e os tempos parecem favorecer
(a nível político, dado que em âmbito social a desigualdade é enorme e crescente) a
adoção firme de tais ideais.
Deve a esquerda brasileira medir a importância das suas proposições e o
alcance de tais na sociedade brasileira, e resgatar ao debate as pautas históricas da
esquerda, ou seja, a maior igualdade no âmbito econômico, e sendo este um ponto
de partida comum a toda a esquerda, maior a facilidade de entendimento de tão
fragmentado campo político.
Sendo mais perceptível a sociedade brasileira, a alta concentração de riqueza
e renda no país, não serão maiores as chances de conquistas da esquerda, caso adote
o discurso do combate de tal desigualdades como bandeira principal de luta? Se a
luta contra as desigualdades socioeconômicas é o que sustenta a esquerda e justifica
a sua existência, não deve ser tal luta colocada como prioritária e ser apresentada de
forma clara a população, levando em conta o nível de formação política e de
consciência de classe da sociedade brasileira? Estas são perguntas que devem ser
colocadas frente as formulações estratégicas das esquerdas, não sendo a intenção
deste trabalho oferecer respostas definitivas a estas e outras perguntas que se
colocam a esquerda e suas múltiplas divisões.
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12- Sessão Sistema Eleitoral e Partidário
12.4 Quem quer impeachment da presidenta Dilma Roussef (?): uma
compreensão do imaginário social dos manifestantes
Bruna dos Santos Bolda 278
Resumo: Objetiva-se compreender o imaginário social e o perfil dos manifestantes
das 3 movimentações pró-impeachment da presidenta Dilma Roussef. Para tanto,
recorreu-se a uma pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso das
manifestações e protestos de 2015. Os resultados obtidos foram que, comparado à
população total do país, a média de brasileiros manifestantes chegou 0,64%, e,
dentre esses, maioria mantém o imaginário social construído durante o período
militar.
Palavras-chave: Impeachment. Redes Sociais. Imaginário Social. Manifestações.
Governo Dilma.
1 Introdução
Os ciclos de manifestações em prol do impeachment da presidenta Dilma
Roussef ocorridas em 15 de março, 12 de abril e 16 agosto em diversas cidades do
Brasil tomou espaço nos grandes veículos de comunicação nacionais e
internacionais. O jornal britânico The Guardian, jornal Financial Times, empresa
britânica de notícias BBC, jornal alemão Der Spiegel, jornal espanhol El País, jornal
argentino Clarín, entre outros, por exemplo, publicaram notícias sobre a crise do
poder executivo nacional. Entretanto, as edições dos protestos mobilizaram poucos
brasileiros. A saber, a partir de dados disponibilizados pela Polícia Militar (2015),
infere-se que a manifestação de maior repercussão atingiu 1,17% da população e
aglomerou manifestantes com características socioeconômicas próximas.
Portanto, há ideais e interesses comuns a esses poucos manifestantes, que se
delineiam e explicitam historicamente, especialmente sob influência da ditadura
militar. Nesse sentido, a pesquisa propõe compreender o imaginário social que
prepondera entre os manifestantes a partir da análise de suas características
econômicas, políticas e culturais e das ideologias e idealismos disseminados através
das redes sociais – especialmente das Fanpages279 de Facebook responsáveis pela
organização dos protestos.
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2 Imaginário social do Brasil: o otimismo publicitário da ditadura militar
Carlos Fico (1997) interpreta as produções publicitárias dos anos 1969 a 1977
– Governo Médici e Geisel – numa perspectiva diferente das obras produzidas até
então. Seu objetivo não foi encontrar as ideologias presentes nas propagandas ou
compreendê-las como instrumento ideológico de dominação política da autocracia
burguesa. Pelo contrário, pocurou compreender como se configurou o imaginário
social no Brasil a partir da produção massificada das propagandas pela elite
ditatorial.
Por imaginário social, vale ressaltar, compreende-se a tessitura da identidade
social. Ou seja, a auto-percepção e construção da sociedade pelos seus próprios
indivíduos. “É assim que, através dos seus imaginários sociais, uma coletividade
designa a sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a
distribuição de papéis e das posições sociais; exprime e impõe crenças comuns”
(BACZKO, 1982, p. 409).
A análise do imaginário social é importante, segundo José d’Assunção Barros
(2009), já que é parte intrínseca do cotidiano dos individuos, ao qual, apesar se
inconcreto, atribui-se valor de real. Nesse sentido, a esfera política utiliza o poder –
algo inconcreto – como o propulsor de singnificação da realidade social. Ou seja, a
legitimação da ação política e das relações de poder está abarcada no imaginário
social.
Para compreender o imaginário social existente no período de repressão no
Brasil Carlos Fico (1997) analisou as ideias, impressões e imagens do período,
mesmo dada a dificuldade de distanciamento temporal do objeto de estudo (cerca
de 30 anos). A partir desses estratos de pesquisa compreendeu que “os militares
brasileiros não utilizaram de técnicas e modelos clássicos de propaganda como a
nazista ou a facista, pois sabiam da repulsa que elas causavam. Precisaram, portanto,
optar por um tipo de propaganda diferenciada, amparada em temáticas não
doutrinárias e com poucoas colorações oficiais” (MOTA, 1997).
Nesse sentido, Fico (1997) observa que as propagandas elucidavam os
aspectos alegres, desenvolvimentistas e de democracia racial a fim de desenvolver
um imaginário social otimista acerca da ditadura. Essa publicidade estava para além
da dominação social e da disseminação do comportamento idealizado pelos
governantes, pois significou o auto-reconhecimento do povo brasileiro. Para tanto,
ressignificou-se a realidade através dos valores de ordem moral: dignificação,
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nacionalismo, patriarcalismo e patriotismo. Esse projeto ficou conhecido como
“missão civilizadora”.
Por isso, o povo brasileiro viveu numa dualidade: a disparidade da exaltação
nacional para com a realidade - que faz crer numa imagem pessimista do Brasil – e
patriotismo em períodos curtos que cernem à grandes conquistas no campo
esportivo. Nesse sentido, o interesse intrínseco para com a valorização da
nacionalidade estava à mercê de uma minoria, que ocultava determinadas
realidades. “Ocultação, e não visibilidade, era característica do regime militar. Da
mesma forma, nenhuma sensação de familiaridade se poderia estabelecer entre as
imagens propostas pelos militares e a sociedade; ao contrário, estranheza e
excludênca era o que causavam” (FICO, 1997, p. 59)
O mote das reflexões está em compreender que, conforme reitera Durand
(2002), o imaginário social de Brasil grandioso e exuberante por suas belezas
naturais é alimentado pela literatura. Desde as produções literárias nativistas, até o
barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo,
simbolismo, pré-modernismo e modernismo percebe-se a alusão à natureza e
territorialidade brasileira, vezes como personagem principal, vezes como plano de
fundo. Essa perspectiva, com o governo ditatorial, assumiu o imaginário de “Brasil
potência” e “Brasil gigante pela própria natureza”.
A criação de agências de propaganda durante o período militar,
principalmente a ARP e Aerp, foi fundamental para dissimular o caráter ditatorial
do governo. Ainda, a importância dessa fundação se estendeu à aceitabilidade do
povo para com a atual conjuntura política, tendo em vista que o Brasil ainda não
havia passado por um governo militar consolidado. Para tanto, a estratégia consistiu
em negar os objetivos do governo – que eram claros, mas difíceis de aceitar.
A ARP e a Aerp utilizaram de produções baseadas em música, cena marcante
e frase de efeito voltada ao público-alvo do horário, propiciando a memorização e
introspecção da mensagem. Ainda, criaram um sistema de produção nacional
integrado aos estatais, a fim de regionalizar mensagens. Dessa maneira e obtendo a
concessão de 10 minutos diários de propaganda gratuita em todas as rádios e TV’s,
centralizaram a produção midiática do período militar (SOTERO, 1989).
Segundo Fico (1997), as propagandas, na maioria, retratavam a juventude – a
fim de incutir a ideia de “novo” – construindo algo ou convivendo amorosamente
com sua família. Dessa maneira, a publicidade foi despolitizada, e, no lugar da
política, incluiu-se ideais “tradicionais” e “honrosos”. Octávio Costa, o produtor da
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maior parte da publicidade, espiritualizou o período militar, desfocando a discussão
política.
3 A ressignificação do otimismo durante as manifestações em prol do
impeachment da presidenta Dilma
Diferentemente do período militar e dadas as mudanças contextuais, 2015
possui diversos meios de comunicação de massa, ou seja, que atinge grande
quantidade de receptores simultaneamente: rádio, TV, jornal, internet, entre outras
tecnologias de mídia. Com isso, manter o monopólio da construção do imaginário
social, como se configurou a ARP e Aerp durante a ditadura, é dificultoso. Ou seja,
veículos oficiais e não oficiais do governo, atualmente, possuem espaço para
produzir a opinião pública.
No que tange às manifestações em prol do impeachment280 da presidenta
Dilma, tendo em vista que se organizaram através de eventos no Facebook, os
objetos incitadores foram as redes sociais. Especialmente as Fanpages Movimento
Brasil Livre, Revoltados Online e Vem pra Rua. Contudo, percebe-se que os
idealismos presentes em tal movimentação populacional convergem mais para a
figura pessoal da presidenta, do que para a conjuntura política e econômica atual do
país.
Oliveira Viana (1939), nesse sentido, aponta que a formação intelectual
política brasileira está alicerçada em conhecimentos extranacionais e midiáticas,
favorecendo o desenvolvimento do idealismo utópico, ao orgânico. Ou seja, a
formação opinativa brasileira a partir das redes sociais possibilitou o intercâmbio de
informações em massa e a disseminação de ideologias e idealismos.
Acresce que há distanciamento entre os conceitos de idealismo e ideologias.
Ideologia, numa vertente marxista, pode ser compreendida como inversão entre as
ideias e o real. Ou seja, são ideias ou representações que “tenderão a esconder dos
homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das
formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento
da realidade social chama-se ideologia.” (CHAUÍ, 2008, p. 21). Já idealismo, define-se
como um princípio ideal de vida e sociedade.
As imagens produzidas pelas duas Fanpages de oposição mais conhecidas –
Revoltados Online e Movimento Brasil Livre – apontam para perspectivas
280
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conservadoras, ou de ataque à figura pessoal da presidenta Dilma Roussef, ou de
idealização dos mesmos princípios “tradicionais” e “honrosos” disseminados pela
propaganda militar. A imagem a seguir foi publicada 6 dias antes da 3ª manifestação
em prol de Impeachment da Presidenta Dilma em 2015 e traça uma releitura de
concepções tradicionalistas.
Imagem 1 – Impeachment é amor (?)

Fonte: MOVIMENTO BRASIL LIVRE. Fotos. 10 de agosto de 2015. Disponível em:
<https://www.facebook.com/mblivre/photos/pb.204223673035117.2207520000.1440596181./309883039135846/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-gru11.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.09%2F11863433_309883039135846_5119934185588922348_n.jpg%3Foh%3D31a9baf7f044354370
8085284843a140%26oe%3D56704576&size=960%2C720&fbid=309883039135846>.
Acesso
em: 26 de agosto de 2015.

A legenda da imagem faz apologia ao amor pela família, pátria, emprego,
estabilidade financeira e segurança expressos no ato de aderir ao movimento próimpeachment.
Sair às ruas de forma ordeira, preocupado não só com seu
futuro, mas pelos seus amigos e familiares, é amor. Saia às
ruas pelo seus familiares que perderam seus empregos. Pelo
seu amigo que tem menos comida na mesa por causa da
inflação, e por aquele que está se atolando em dívidas por
conta dos juros. Pelo seu primo que foi assaltado 2 vezes só
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

632

esse ano e é tratado como opressor, ou por sua prima que vai
encontrar um estuprador de 17 anos na próxima esquina. E
também por aqueles que você não conhece mas se solidariza
em saber que todos estamos juntos naufragando nesse mesmo
barco. Grite pelo impeachment por cada brasileiro que vai seu
suor e seu sangue para tentar ter uma vida digna, mas vai
deixar quase metade de sua força com impostos. Grite por
cada brasileiro que deixou de sonhar para pagar as contas da
corrupção. Não deixe a vergonha tomar as ruas do seu país.
Ame a liberdade, ame a democracia, ame você mesmo.
Impeachment é amor. (MOVIMENTO BRASIL LIVRE, 2015).

Outros exemplos são os idealismos de mulher, que, teoricamente, se
opunham à figura da presidenta e apelam ao sexismo. Em contraposição, os sistemas
de ideias territorialistas (em que o sul é visto como superior às demais regiões
brasileiras), de povo brasileiro (como oposto aos nordestinos e imigrantes), de
intervenção imediatista sob a política (evidenciada na tomada do poder pelos
militares e na luta armada, se necessário), de governo (como comunista) e de
educação (oposta às propostas freiriana e marxista), se configuram como ideologias,
visto que são conceitos, já cunhados em específicos contextos históricos, que
continuam a guiar ações e pensamentos de grupos na atual conjuntura social
(BOLDA; RODRIGUES; KROLL, 2015).
Todavia, as redes sociais como objeto incitador das manifestações não
possuem credibilidade e acessibilidade frente à população brasileira. Por exemplo, o
primeiro ciclo de manifestações - ocorridas em 15 de março de 2015 -, segundo a
Polícia Federal (2015), abrangeu em todo o país cerca de 2,4 milhões de
manifestantes. Ou seja, se comparado à população total do país no período – pouco
mais de 204.718.000 milhões – somente 1,17% dos brasileiros foram às ruas. Já em
relação ao segundo ciclo de manifestações em abril e terceiro em maio o resultado é
ainda mais alarmante: respectivamente, 0,34% e 0,42% do total população.
Aliado à pouca credibilidade atribuída a uma movimentação que surgiu das
redes sociais e não de um ambiente oficial está o acesso a esse meio virtual. Segundo
o PNAD de 2013 produzido pelo IBGE, 49,4% da população brasileira possui acesso à
internet. Portanto, as redes sociais não atingem a maioria da população, pois
dependem, entre outros, de fatores econômicos para seu acesso. Ainda, sob
resquícios da ditadura militar e influência do imaginário social produzido pela Arp e
Aerp, TV e rádio são consideradas as mídias de credibilidade.
Sob essa perspectiva é possível compreender o perfil socioeconômico dos
manifestantes, que possibilita o acesso às redes sociais. Segundo pesquisa
desenvolvida na USP e Unifesp (2015), sob a coordenação de Pablo Ortellado (USP)
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e Esther Solano (Unifesp), com os participantes da manifestação do dia 12 de abril
de 2015 sobre a confiança no sistema político e fontes de informação os dados de
maior incidência foram: homens (52,7%), de 46 a 55 anos (21%), renda de R$ 7.880 a
R$ 15.760 (28,5%), ensino superior completo (68,5%), cor branca (77,4%), a maior
confiança na imprensa é Veja (51,8%), a maior confiança nos movimentos sociais é
no Vem pra Rua (70,8%), maiores fontes de informação política são TV e jornal
(56,2%). Pesquisa realizada pela UFMG no dia 18 de agosto (2015) na Praça da
Liberdade traça um perfil socioeconômico semelhante dos manifestantes: brancos
(58,8%), acessaram o ensino superior (64,5%), renda superior a 5 salários-mínimos
(56,6%).
Ou seja, o perfil socioeconômico e cultural preponderante são de pessoas que
viveram infância e adolescência durante o regime de repressão, e, portanto,
vivenciaram o sistema educacional da época e tiveram seu imaginário social
modelado às propagandas produzidas pelas elites ditatoriais. Com isso, a perspectiva
otimista acerca do Brasil idealizada em suas juventudes se transpõe no seu ato de
reinvindicação, que objetiva “acordar o gigante” e alcançar o “Brasil potência” e
“gigante pela própria natureza”. Entretanto, o cenário real brasileiro contrapõe esses
idealismos.
O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Atualmente, é
considerado como 6ª potência mundial. Contraditoriamente,
está entre os países mais injustos: temos o 3º pior índice de
Gini do planeta, uma minoria extremamanete rica vive ao lado
da maioria caracterizada por inaceitáveis índices de pobreza,
miséria, fome, analfabetismo, défit habitacional, violência,
acesso a serviços de saúde, educação, assistência social. Por
isso, a ONU classificou o Brasil em 84º lugar no ranking de
atendimento a direitos humanos, segundo o ìndice de
Desenvolvimento Humano (FATTORELLI, 2012, p. 59-60).

A fim de amenizar essas disparidades o governo PT promoveu o Bolsa
Família, instituído pela Lei nº 10.836/2004, que beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza. Essa categorização em “pobre” ou “extremamente
probre” é obtida a partir do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, realizado com famílias com renda per capita de até R$ 77,00. O mote
consiste na transferência de renda a fim de amenizar os impactos da pobreza e
acessibilizar educação e saúde (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME, [s.d.]).
Todavia, as políticas públicas brasileiras, ao passo que atendem à camada
pobre e extremamente pobre da população com o propósito de diminuir os
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impactos da desigualdade social, também disponibilizam sistemas de manutenção
da riqueza dos extremamente ricos. Um exemplo é a dívida pública brasileira que,
em 2011, suprimiu 45,05% do Orçamento Geral da União. Os detentores dos títulos
dessa dívida “interna” são estrangeiros ou brasileiros que vivem no exterior,
beneficiados com a ilícita “Bolsa Rico” (FATTORELLI, 2012).
Em suma, o grupo social que invadiu as ruas para lutar em prol de um “Brasil
melhor”, levando em conta a renda de maior incidência de R$ 7.880 a R$ 15.760, é
impossibilitado de receber tanto a “Bolsa Família” quanto a “Bolsa Rico”. Ainda,
grande parte são micros ou pequenos empreendedores não insentos dos impostos e
não beneficados com política pública assistencialista específica. Isso justifica os
60,4% de entrevistados que, segundo a pesquisa da USP e Unifesp (2015),
concordam com a frase que “O bolsa família só financia preguiçoso”.
Vale ressaltar que a pesquisa realizada pela UFMG (2015) assevera a revolta
dos manifestantes para com as políticas públicas voltadas a sua classe. A saber, a
maior parte dos entrevistados (66,6%) dizem estar com a sua situação econômica
pessoal, se comparado a 10 anos atrás, muitor pior e/ou pouco pior. E porcentagem
próxima (73,3%) diz concordar total e/ou parcialmente com a frase “um dos maiores
malfeitores do Brasil é o Lula”. Com isso, esclarece-se a indisposição existente entre
parcela dos manifestantes e o governo PT.
Ainda segundo a pesquisa da USP e Unifesp, a maior parte dos manifestantes
ingressaram e completaram o Ensino Superior (60,8%) nas décadas de 1980 e 1990 –
final da ditadura militar e início do processo de redemocratização. Período em que
organismos internacionais, movimentados principalmente por interesses
econômico-financeiros, em escala crescente, procuravam responder à necessidade
de urgente reestruturação do cenário educacional brasileiro. As discussões acerca
das Políticas Públicas Educacionais, dadas as pressões da sociedade, passaram a ser
traçadas com crescente participação popular desde a elaboração da Constituição
Federal de 1988 e LDB 9394/96 (SAMPAIO, 2000).
Ou seja, o contato dos protestantes entrevistados com o Ensino Superior deuse num período em que as políticas públicas de acesso e permanência nesse nível de
ensino não haviam sido postas em prática, mas somente delineadas na elaboração
da Constituição Federal e LDB. Nesse sentido, as únicas maneiras obter a formação
acadêmica era ou ingressar numa instituição pública gratuita ou pagar no ensino
privado. Infere-se, com isso, que parte da grande concordância dos entrevistados da
USP e Unifesp (70,9,4%) com a frase “Cotas nas universidades geram mais racismo”
e da UFMG com a frase As cotas raciais são um erro, e o governo deve acabar com
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isso” advém do ingresso e permanência no Ensino Superior meritocratas a que
foram submetidos.
Vale ressaltar que o apego meritocrata e consequente rejeição de políticas
igualitárias é o ideal liberal que “permitiu ao capitalismo alcançar os resultados
correspondentes à sua verdadeira natureza” (CATTANI; OLIVEIRA, 2012, p. 171). A
ditadura militar foi fundamental na consolidação do idealismo capitalista com o
Brasil na medida em que, para depor João Goulart na Operação Brother Sam, teve de
disseminar o perigo de ter mais uma Cuba no Brasil (FICO, 2008). Esse “perigo do
ataque comunista” no Brasil, atualmente, agravou-se no imaginário social, por
exemplo, com o programa Mais Médicos – que trouxe médicos cubanos para o
Brasil.
Por conseguinte, as ideologias de intervenção imediatista sob a política evidenciada na tomada do poder pelos militares e na luta armada, se necessário – e
do governo Dilma como comunista insurgidas com as manifestações em 2015, fazem
sentido quando contextualizadas com o imaginário social produzido durante o
período de repressão, que ainda é reproduzido. Isso repercute no imaginário social
atual, por exemplo, com os 64,1% de entrevistados pela USP e Unifesp (2015)
concordantes com a frase “O PT quer implantar um regime comunista no Brasil”.
Atrelado à reprodução de discursividades conservadoras durante o período militar
está a Revista Veja – a mídia de maior confiança de 51,8% dos entrevistados pela USP
e Unifesp (2015).
4 Considerações finais
O imaginário social propagado durante a Ditadura Militar no Brasil - que
enfatiza ideais “honrosos”, tradicionais e anticomunistas – e pela literatura brasileira
– que preconiza um país de riquezas geográficas -, entre outros idealismos, exercem
influência sobre os manifestantes em prol do impeachment da presidenta Dilma
Roussef. Mesmo dada as mudanças contextuais, a maioria dos manifestantes
viveram sua infância e adolescência nesse período e formaram seu intelecto sob a
perspectiva otimista de possibilidade de crescimento brasileiro.
As manifestações, dessa maneira, se comportaram como a expressão da
crença num “Brasil gigante” e passível de melhoria. Todavia, concomitantemente,
esse foi um espaço de disseminação de idealismos retrógrados e ideologias
conservadoras já delimitadas no período de repressão. Para a concretização desse
espaço reivindicatório foi necessário a interlocução de um objeto comum à classe.
Dessa maneira, as redes sociais se tornaram os objetos incitadores das manifestações
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e possibilitaram o intercâmbio de informações dos movimentos sociais para com a
população.
Entretanto, esse espaço interativo é acessível a uma parte da população
brasileira, que exclui pobres e extremamente pobres. Ou seja, os manifestantes não
eram pessoas da linha da pobreza, mas uma parcela da população não beneficiada
por políticas públicas assistencialistas do governo PT – como Bolsa Família, por
exemplo. Apesar o movimento não ser unânime no país e ter mobilizado somente
cerca de 0,64% da população, há um perfil preponderante e justificável de
manifestantes: classe média, nascidos no período de Ditadura Militar, brancos e de
alto grau de instrução intelectual.
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12- Sessão Sistema Eleitoral e Partidário
12.5 A ideologia caracterizadora das Esquerdas e das Direitas: uma
reflexão de identidade e poder
Juber Marques Pacífico281
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discutir a dicotomia direitaesquerda como a mais tradicional representação de polarização política e,
consequentemente, instrumento que delimita a identificação dos indivíduos entre
ideologias antagônicas, alimentando debates da ciência política quanto a sua
permanência na contemporaneidade. Para isso, traremos para a análise estudos
sobre direita e esquerda no eleitorado brasileiro e buscaremos compreender como
se dá a autoidentificação dos sujeitos.
Palavras-Chave: Direita. Esquerda. Ideologias. Identificação.
1- Introdução
Esse trabalho discorrerá sobre os conceitos de ideologia e de identidade para,
a partir deles, compreender a permanência da díade direita-esquerda na
contemporaneidade. Direita-esquerda funcionam como um mapa do
comportamento e dos posicionamentos dos indivíduos na política. Mostraremos
como a ideologia é peça importante para os estudiosos que formulam os conceitos
da díade ora em análise e como o posicionamento do indivíduo no universo político
estará ligado, intrinsicamente, a esse elemento formulador das identificações.
As transformações ocorridas nas sociedades, impulsionadas pelos avanços
industriais e tecnológicos, configuraram uma nova formação cultural, econômica e
política em todo o mundo. Novas redes de reconhecimento e pertencimento,
caracterizadas pela "diferença", "atravessadas por diferentes divisões e antagonismos
sociais que produzem uma variedade de posições de sujeito - isto é, identidade para os indivíduos". (Hall, 2006, p.17)
Acompanhando tais configurações, surgem conceitos mais atuais, resultante
de debates entre pensadores e teóricos que se debruçaram a entender os efeitos
dessas transformações na política e nas instituições partidárias. Ganharam força
nesse debate as figuras dos "centros", posicionamento político presente entre as
direitas e as esquerdas, um meio termo entre as polaridades. Surgem também,
posições que defendem o fim das esquerdas e direitas.
281
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Mas, o que se vê, é que após ambos os termos ganharem uma gama axiológica
que enriqueceu seu entendimento e, ao mesmo passo, criou divergências
conceituais, tornou-se impreterível analisar a validade, a importância, e a existência
da dicotomia neste mundo de transformações cada vez mais frequentes.
Para a concepção deste artigo, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o
tema, trazendo a discussão para a contemporaneidade. Investigamos livros, artigos,
ensaios sobre ideologia, identidade e posicionamento eleitoral. Reconhecemos como
de fundamental importância as obras de Norberto Bobbio para esse trabalho, haja
vista que as discussões trazidas por ele nos possibilitou realizar um aprofundamento
teórico sobre o objeto pesquisado.
2- Desenvolvimento
2.1 - Conceitos sobre Direita e Esquerda
"Independentemente do que vier a ocorrer, direita e esquerda têm
hoje uma vida autônoma com respeito à matriz em cujo interior
foram originalmente desenvolvidas. Conquistaram-se categorias
universais da política. Fazem parte das noções de base que
informam genericamente o funcionamento das sociedades
contemporâneas." (GAUCHET, 1994, p. 84 apud BOBBIO, 1995, p.
14-15)

As separações entre esquerda, centro e direita surgem na França
revolucionária do século XVIII. Naquele tempo, a Assembleia Nacional Francesa
dividia-se entre os representantes das classes, posicionados em alturas e lados
diferentes. À esquerda, na parte mais alta do plenário, sentavam os jacobinos; os
moderados e os constitucionalistas ocupavam o centro; à direita estavam os
aristocratas (LASSANCE, 2013).
Do século XVIII aos dias atuais, percebemos que o processo de caracterização
das polaridades continua designando a esses termos, no mundo político, valorações
e significados. É comum que, em diálogos envolvendo tal temática, surjam questões
acerca da conduta e/ou discurso de um político, seguido da tentativa de enquadrá-lo
em um dos dois polos. A divisão, mesmo que informal, é um método que usamos,
através da observação dos discursos e das ações, para classificar ideias abstratas em
aplicações práticas. (BOBBIO, 1994).
A existência da díade na pós-modernidade se torna perceptível quando se
constata a tentativa dos indivíduos de enquadrar e classificar uma conduta, uma
ação ou mesmo um discurso como de direita, centro e esquerda, valendo-se de
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

641

"imagens" prévias e designando sentidos para esses termos. Nesta perspectiva, para
se afirmar a inexistência dessa separação e defendermos que vivemos novas
formulações sociais e políticas, como fez Giddens (1996), teríamos que desconhecer
o sentido que essas palavras ainda hoje possuem no pensamento social.
Os conceitos se vinculam a quem os propõe, quase que impossível que esses
sejam compartilhados da mesma maneira em culturas e sociedades diferentes. Ser
de direita ou de esquerda é dar, consequentemente, sentido, valor, fazendo desses
posicionamentos elementos subjetivos, particulares, e que envolvem questões
ideológicas do sujeito. A sua posição no espaço social, cultural e econômico,
influencia a sua identificação com determinadas realidades, uma delas é a
participação política.
Citando o trabalho de Bobbio, Antonio Lassance (2013) afirma não ser
possível limitar sempre a posição dos atores políticos apenas entre esquerda-direita,
pois muitos não possuem ajustadas as suas convenções e os critérios que nos
possibilitam posicionar no mapa. Segundo ele, apesar de defender a díade, Bobbio
reconhece a existência de atores que se posicionam ao centro do espectro político e
outros para quem as diferenças entre direita-esquerda não interferem em suas
convicções e conveniências, chamados de "transversais".
Bobbio (1994) defende que exista caraterísticas definidoras de cada um dos
polos: esquerdistas seriam, historicamente, grupos que buscam a igualdade entre os
indivíduos, identificados com os mais populares e conscientes das desigualdades
existentes; já os direitistas, apoiam-se no discurso de liberdade, são mais ligados aos
grupos tradicionais e conservadores. Ambos recebem significados axiológicos
positivos, pois para que ocorra a identificação por parte dos seguidores é preciso
que, em tese, estes reconheçam o valor positivo de um e os negativos do polo
oposto.
O fato das direitas serem defensoras das liberdades, não torna,
automaticamente, a esquerda contra a liberdade. No posicionamento político, sendo
do polo das esquerdas ou das direitas, a liberdade, provavelmente, será sempre um
direito defendido nos discursos de ambas. No entanto, as direitas têm em sua
política ações menos igualitárias, pautadas nas tradições. A desigualdade seria, para
eles, algo inerente à sociedade e motor de transformações sociais, "inelimináveis" e
úteis para as transformações da sociedade. (BOBBIO, 1994)
Rousseau, em Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes, século XVIII, alega ter a desigualdade iniciada pela propriedade, sendo ela
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criada pela ação do homem e não pela natureza. Para ele a igualdade e a liberdade
são naturais, são os homens que a corrompem282. A igualdade defendida pela
esquerda, no pensamento roussauriano, é nata, pois nascemos iguais e livres.
(BOBBIO, 1994)
Já no século XIX, Nietzshe, refutando o que disse Rousseau, afirma ser a
desigualdade natural e não algo advindo das relações sociais. O progresso só se
constituiria através dos esforços dos desiguais para se igualarem entre si. Bobbio
comenta tal posição adotada por ambos, destacando que "A antítese não poderia ser
mais radical: em nome da igualdade natural, o igualitário condena a desigualdade
social; em nome da desigualdade natural, o inigualitário condena a igualdade
social". (BOBBIO, 1994, p. 107)
Superada a caracterização da díade, partimos para relaciona-las. Existe uma
clara interdependência entre a direita e a esquerda, sendo a existência de uma
necessária à existência da outra e sua oposição é quase que um fator de
"sobrevivência" para ambas. Nesse movimento dialético elas são excludentes, não
sendo possível ao sujeito se reconhecer como de esquerda e direita
simultaneamente:
Enquanto termos antitéticos, eles são, com respeito ao universo ao
qual referem, reciprocamente excludente e conjuntamente
exaustivos. São excludentes no sentido de que nenhuma doutrina
ou nenhum movimento pode ser simultaneamente de direita e
esquerda. E são exaustivos no sentido de que, ao menos na acepção
mais forte da dupla, como veremos melhor a seguir, uma doutrina
ou um movimento podem ser apenas ou de direita ou de esquerda.
(BOBBIO, 1994, p.31)

Bobbio é um dos mais respeitados autores a assumir posição de defesa da
manutenção da divisão do mundo político em dois polos antagônicos. Direita e
Esquerda: Razões e significados de uma distinção política constitui um clássico para a
ciência política e obra fundamental para a defesa da díade que, segundo o autor,
persistirá a ter significado, pois os indivíduos continuam atribuindo a ela carga
axiológica valorativa. Reconhecemos no filósofo italiano a representação do
pensamento mais coerente com a realidade política contemporânea; parece-nos
factível que direita-esquerda continuam a orientar os discursos e ações políticas.
O eleitor contemporâneo que, tradicionalmente, está habituado a decidir o
seu voto em um dos polos da dicotomia, identifica, quase que naturalmente, as
direitas como o polo conservador e as esquerdas, polo de maior inclinação às
282
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mudanças e transformações. Do mesmo modo, é comum que o eleitor faça ligações
entre os polos e o poderio político, nesse caso as direitas são lembradas, a priori,
como dominante do poder político, como situação, e a esquerda, como grupo que
deseja ocupar o poder ora das direitas, se tornando, no imaginário do
indivíduo/eleitor, oposição à situação. Fatos como estes demonstram o quanto a
dicotomia persiste no imaginário e no próprio processo cognitivo de escolha através
da comparação entre ambos. (TELLES; STORNI, 2010, p. 05)
Mas, essa posição há tempos não representa consenso entre os pensadores.
Sartre fora lembrado por Bobbio (1994) por sua afirmação de que direita-esquerda
representam "duas caixas vazias"283 e que não teriam nenhum valor heurístico ou
classificatório, e menos ainda valorativo. Giddens e Bauman, dois sociólogos
contemporâneos, seguem no mesmo sentido, alegam que essa distinção foi engolida
pelas novas conjunturas e construções da pós-modernidade.
Para esses pensadores pós-modernos, a crise das ideologias seria o fator
primordial para o surgimento e/ou fortalecimento de novos posicionamentos, como,
por exemplo, os "centros", e que isso teria desfacelado a díade clássica. Vejamos: os
polos estão ligados a ações práticas, a posicionamentos, e criam em seus adeptos
sentimento de pertencimento. Não é razoável afirmar, mesmo respeitando os
posicionamentos pós-modernos, que a díade é algo superado.
Giddens (1996) ao afirmar que existe uma terceira via e que as
transformações ocorridas na sociedade nas últimas décadas construíram novas
identidades, faz coro à Hall e à Bauman, defendendo que as identidades se
transformam com uma velocidade cada vez maior e fluida; para Bauman284 elas
estariam sendo transformadas pela liquidez generalizadas das relações pósmodernas. A evolução na área das comunicações, tornando os indivíduos cada vez
mais informados, criou possibilidades de configurações múltiplas de identidade.
Mas, a dicotomia direita-esquerda, não intacta, mesmo não sendo hoje possível de
ser delimitada de forma pura, continua a ser elemento a definir políticoideologicamente os indivíduos.
Definir a díade perpassa pela ação, por interesse e valorações em relação à
direção pela qual a sociedade deverá caminhar. O que se percebe, é que,
diferentemente da época em que a separação surgiu, direita e esquerda não podem
ser consideradas mais, no mundo pós-moderno, como antíteses. Essa seria, sem
sombra de dúvidas, uma grande mudança no entendimento das relações políticas.
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Se no passado a definição de uma lhe tornava, automaticamente, totalmente oposto
à outra, hoje isso não é mais o razoável a se considerar, pela grande diversidade de
identidades formuladas pelas novas redes de relação de interesses. A separação pelo
"ou-ou", nesse sentido, onde um é excludente do outro não mais se enquadra,
tornando simplório confirmar-se qualificador do posicionamento do indivíduo.
(BOBBIO, 1994)
Bobbio também faz críticas às teorias que afirmam ser o declínio da URSS e
do Comunismo as causas do fim da díade. As esquerdas não se resumem ao
comunismo, de mesmo modo, a direita não é somente liberal ou o neoliberal.
Ambos os polos se reconfiguraram, mudaram juntamente com o tempo, criaram
novos instrumentos de contato com o individuo e deixaram de ser hegemonias e
passaram a dividir espaço com os centros e com a grande parcela de transversais. As
mutações que esses polos sofreram não os desqualificam, mas demonstram a força
que os mantém: as ideologias.
2.2 - As Ideologias presentes nas identidades
O termo ideologia tem sua primeira aparição no livro Eléments d'Idéologie
(1801-1815) de Destutt de Tracy que, juntamente com Cabanis, De Gérando e
Volney, pretendeu elaborar uma ciência da gênese das ideias, "tratando-as como
fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto organismo
vivo, com meio ambiente. Elabora uma teoria sobre as faculdades sensíveis,
responsáveis pela formação de todas as nossas ideias: querer (vontade), julgar
(razão), sentir (percepção) e recordar (memória)". (CHAUÍ, 1981, p.22)
A ideologia é fundamental para o entendimento dos elementos
constituidores que tornam a identificação e posicionamento político dos indivíduos
algo delimitador e característico. Ela é que transforma o discurso em uma das várias
expressões de exposição da identidade dos "atores conscientes e reflexivos, em um
mundo estruturado e significativo". O discurso, portanto, como diria Althusser,
exprime-se como demonstração de ideologia, interpelando os seres humanos como
sujeitos. (THERBORN, 1999)285
Na linguagem política, ideologia é uma palavra de cunho único e carregado
de simbolismo, apesar das variadas atribuições conceituais que a ela se designa.
Bobbio286 dividiu ideologia entre "significado fraco" e "significado forte".
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O "significado fraco" designa o genus, ou a species, dos sistemas de crença
política: um conjunto de ideais e de valores respeitantes à ordem pública e tendo
como função orientar os comportamentos políticos coletivos. Neste, a ideologia é
um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças
políticas. (BOBBIO, 1998)
O "significado forte" seria a ideologia trazida por Marx, pensamento que
considera a falsa consciência das relações de domínio entre as classes. Neste artigo,
quando nos referirmos à ideologia, entende-se como o pensamento apresentado
pelo autor da ideologia com "significado fraco", pois essa conceituação vem
mantendo predomínio nas ciências sociais e política nas discussões
contemporâneas.
É fundamental entender o que nos influencia e/ou determina nosso (auto)
posicionamento político, levando-nos a olhar o poder exercido pela direita e pela
esquerda e, consequentemente, seus efeitos no mundo real, de acordo com o ângulo
o qual nos encontramos. Esse posicionamento contém elementos doutrinários,
dogmáticos e passionais e, por certo, não é tarefa fácil indicar qual deles interferem
com maior ou menor força na determinação ideológica do sujeito. Uniforme,
coerente e sistêmica, assim é a ideologia no entendimento do professor de ciência
política da Universidade da Califórnia, Herbert McClosky, que a define como um:
(...) sistemas de crenças explícitas, integradas e coerentes, que
justificam o exercício do poder, explicam e julgam os
acontecimentos históricos, identificam o que é bom e o que é mau
em política, definem as relações entre política e outros campos de
atividade, e fornecem uma orientação para a ação" (Consensus and
Ideology in american politics, in "American political science review",
LVIII, 1964, p. 362). Estas pesquisas chegaram, de um modo geral, à
conclusão de que os caracteres da sistematização e da coerência
distinguem nitidamente as crenças das elites políticas das crenças
fragmentárias e incoerentes do homem da rua. ( McCLOSKY, apud
BOBBIO, 1998, p. 587)

Outra importante conceituação liga ideologia à Filosofia da História, uma
visão a partir do lugar que o homem ocupa, uma projeção dos caminhos pelos quais
seguirá para atingir o desenvolvimento, e as ações que precisam ser empreendidas
para a concretização deste. Esse é o conceito de ideologia de L. H. Garstin e Joseph
LaPalombara.
Enquanto o conceito, ideologia, é certamente um dos mais ilusivos
em nosso vocabulário, podemos dizer sôbre êle que, além do dito,
tende a especificar um conjunto de valôres que são mais ou menos
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coerentes com, e que procura encadear padrões dados de ação para
atingir ou manter um estado de coisas futuro ou existente.
(LaPALOMBARA, 1970)

Importante reconhecer que as ideologias constituem propriedade inerente às
ações humanas, o que nos leva a considerar arriscado afirmar a existência da
derrocada desse elemento. Mas, nas sociedades cada vez mais complexas, há
transformações externas que interferem nas formulações ideológicas do sujeito, bem
como provocam rápidas mudanças sociais e culturais.
Ainda hoje existem discussões complexas acerca da existência e/ou declínio
das ideologias, debate preconizado entre 1950 e 1960 pelos sociólogos Raymond
Aron, Daniel Bell e Seymour Martin Lipset. O desenvolvimento econômico das
sociedades modernas e a disseminação da política de bem-estar proporcionou às
sociedades uma mudança significativa em suas realidades. Para muitos, estes foram
motivos que fizeram com que as velhas ideologias sistemáticas entrassem em
declínio, abrindo espaço para novas formulações mais dinâmicas. Na política, as
posições ideológicas, neste sentido, também sofreram mutações que persistem aos
dias atuais.
Para Bobbio, a existência das ideologias nas escolhas político-partidárias
passa pelos sentidos. Citando o trabalho de Vilfredo Pareto, ele afirma que elas se
movimentam entre os sentimentos e as crenças, formulando valorações morais e
determinando escolhas.
Pareto contribui para o pensamento de ideologia ao abrir o caminho
para interpretação neopositivista, segundo a qual ideologia designa
as deformações que os sentimentos e as orientações práticas de uma
pessoa operam nas suas crenças, travestindo os juízos de valor sob a
forma simbólica das asserções de fato. (BOBBIO, 1998, p. 586)

Decidir qual posicionamento político tomar é uma questão de escolha
individual e implicará na própria ação. Carl J. Friedrich considera as ideologias
"sistemas de ideias conexas com a ação", que compreendem tipicamente "um
programa e uma estratégia para a sua atuação" e destinam-se a "mudar ou a
defender a ordem política existente". Tem, além disso, a função de manter
conjuntamente um partido ou outro grupo empenhado na luta política. (BOBBIO,
1998, p. 587)
A própria conexão de ideias possibilita a formação do pensamento político e
acarretará nas suas práticas. A identificação com um partido A ou B será
impulsionada pela situação da política no momento do posicionamento, como
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também, os efeitos sentidos pela coletividade causados pelas ações desses partidos.
Sendo assim, ideologia depende da vivência, sendo provável que quanto maior a
proximidade das realidades, maior a proximidade nas ideologias.
A expressão das ideologias na política se tornaria mais evidente e adquirem
maior força nos momentos de crises em que existem grandes insatisfações dos
dominados com as ações dos dominantes, sendo a transformação da sociedade a
única via possível de corrigir deturpações criadas por grupos de poder e domínio
(BOBBIO, 1998). A esquerda caracteriza-se como opção de transformação social, por
isso vimos atualmente a vitória de partidos autodeclarados de esquerda ou centroesquerda nas eleições em países onde, tradicionalmente, sempre houve domínio das
direitas (elites). Vejamos o que ocorre na Grécia e na França, ambos os países são
atualmente governados por coalizões de esquerda, um possibilitado por conta de
uma grave crise econômica que gerou prejuízos e descontentamentos no corpo
social do país.
David Easton, outro autor lembrado por Bobbio por sua contribuição ao
conceituar "ideologia", considera o homem ator crítico do sistema políticogovernamental, pois ele será o avaliador das ações políticas no tempo e formulará
uma visão sobre os resultados futuros. Além disso, ele observa a ideologia com um
olhar tríade, colocando no mesmo nível e importância o partido político, a
legitimidade ou a contestação dela e a comunidade que é a base onde ocorrem as
transformações mais significativas.
Em quase todo o mundo há pluralidade de ideologias, possibilitadas pelas
variadas contraposições de crenças, resultando em conflitos constantes, muitas
vezes violentos, entre pensamentos antagônicos que sofrem exacerbada carga
emocional ou passional, partindo para radicalidade do debate, afirma Robert D.
Putnam. Existem variáveis que formulam, mesmo que inconscientemente, o "estilo
ideológico" do sujeito, fazendo com que ele tenha um modo "particular" de
raciocínio político, observando as ideias como modo de construir o argumento e
incorpora uma visão utópica e/ou pragmática do futuro. (BOBBIO, 1998)
Ideologia está ligada em condição sine qua non à legitimidade e tornaria
possível a presença desse princípio dentro da rede de relações sociais (MERQUIOR,
1997). Esse conceito é compartilhado por Seliger, estaria a ideologia condenada ao
entrosamento com a legitimidade. Segundo ele:
Uma ideologia é um sistema de crença em virtude de destinar-se a
ser utilizada, de forma relativamente permanente, por um grupo de
pessoas, para justificar, com o apoio em normas e num mínimo de
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evidência factual e coerência racional consciente, a legitimidade dos
implementos e das prescrições técnicas que devem assegurar a ação
conjunta para a preservação, reforma, destruição ou reconstrução de
uma dada ordem. (MERQUIOR, 1997, p. 03)

A ideologia, nesse sentido, seria um sistema de crença, ou, como para Seliger,
uma "conexão com interesses de grupos numa dada ordem social" (MERQUIOR,
1997). Diante da pluralidade de crenças coletivas, o pensamento se envolve através
de grupos de interesses, unindo grupos que, podem ser antagônicos em grande
medida, mas que se identificam em sua relação de interesse e ação. A ideologia
ganha, portanto, funcionalidade para ser e estar, criando processos sociais mais
amplos que apenas a legitimação e proporcionando transformações sociais que
perpassam pela ação coletiva dos indivíduos com interesses mútuos.
Os padrões e funções de legitimidade são explicados pela sociologia das
ideologias, pois, enquanto a ideologia nos fornece entendimento sobre a
legitimidade que existe em uma sociedade, o estudo da legitimidade nos possibilita
reconhecer as dimensões e amplitudes da ideologia disseminada. A legitimidade
torna-se instrumento que valida uma determinada norma social que goza de
aceitação do grupo a que é imposta. Daí transforma-se em condutas e
comportamentos socialmente aceitos chamados de orientações de valor. Para o
antropólogo Clyde kluckhohn287 é uma estrutura generalizada que modela o
comportamento e o situa no mundo, interferindo nas suas relações com o outro.
(MERQUIOR, 1997)
A ideologia é uma espécie de "simbolismo social endêmico" nas sociedades
modernas, dividida por classes sociais que buscam legitimar-se de maneiras
diversas. Diante disso, Parsons, conceituou ideologia como "legitimação cognitiva
de padrões de orientação por valor" (MERQUIOR, 1997, p. 02). Ela seria como um
processo que ocorreria antes mesmo da adesão ou não a um valor ou norma social.
As ideologias podem ocorrer através da transmissão por diferentes
evangelhos não escritos, "inconfessados códigos de maneiras, subjacentes à conduta
cognitiva, prática e ou expressiva de um dado grupo" (MERQUIOR, 1997, p. 07).
Parece-nos um erro imaginar que as ideologias são como cartilhas, escritas e
conhecidas claramente por qualquer um que integre o grupo. Como afirma Pierre
Bourdieu, o sucesso de um esforço ideológico não está nas palavras, não se necessita
delas para que existam, mas necessitam de um silêncio de cumplicidade. Mas indo
além, na concepção de Durkheim, a ideologia formaria uma consciência coletiva,
287
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que não é algo que se vê, mas que se percebe nas ações individuais e,
consequentemente, forma uma ação coletiva.
Trazendo a afirmação de Geertz na qual "a ideologia é uma máscara e uma
ferramenta", Merquior (1997, p. 08) relaciona a ideologia à busca do poder.
Recordamos a celebre afirmação de Marx, na qual considera "As ideias dominantes
de cada época sempre têm sido as ideias de sua classe dominante". Seriam os
"aparelhos ideológicos" dominados pela burguesia exercendo controle sobre as
classes subalternas.
A busca pelo poder depende do interesse de classe, a aceitação ideológica se
tonaria parte dessa mecânica. Os estudos e teorias modernas sobre a analise do
poder possibilitaram tal entendimento: a) Robert Dahl considerou que o estudo do
poder é de mesmo modo o estudo dos processos de tomada de decisão, visão essa
unidimensional do poder, de cunho liberal. Não haveria decisão sem poder e essa se
passa na ideologia que definirá sua ação. b) Já Bachrach e Baratz, em contraposição
à teoria de Dahl, afirmam que a atenção, quando se observa os processos de poder,
deveria se voltar para as "não-decisões", ou seja, "decisões (ocultas) no sentido de
excluir temas vitais da agenda dos políticos". Visão essa considerada bidimensional
do poder e de inclinação reformista. c) Lukes introduz a perspectiva
"tridimensional" do poder, de clara tendência radical. Segundo ele, "as pessoas
podem ser socializadas para a aceitação de uma visão falsa de seus próprios
interesses, mas que esse sutil mecanismo de poder atua mediante uma mobilização
de vieses dentro de um dado sistema político que normalmente se estende para
além das escolhas intencionais" (MERQUIOR, 1997 p. 17).
O poder é definido por Russell como "a produção de efeitos pretendidos". As
ações individuais seriam resultantes de sua vontade e ordenariam o exercício de
poder (Lukes). Mas, Roderick Martin alerta para esse pensamento, alegando que
quando se define poder como propriedade individual, possibilita-se que se entendao como "capacidade generalizada" e não em termo de uma relação específica. Além
disso, Martin critica a definição de poder de Weber, na qual "poder é a capacidade
de A levar B a fazer algo que, doutra forma, B não realizaria". Nesse sentido, ficaria
implícito em todas as relações um conflito de interesses onde a vontade de A estaria
sempre conflituosa com a de B, não existindo a possibilidade de uma conveniência
recíproca (MERQUIOR, 1997, p.18).
Na política, a conveniência recíproca é algo que está no cerne da ação do
eleitor. A formação de uma massa ou de uma elite requer, antes de tudo, uma
identificação de interesses e, consequentemente uma sincronia na ação. A
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conveniência recíproca tornaria possível toda a relação entre indivíduos e classes,
através de um permutar entre concessões e recusas, próprios de uma relação de
poder.
Entende-se, portanto, ideologia como elemento primordial no
posicionamento político dos indivíduos. É ela quem dá sentido aos discursos e às
ações. A ideologia das direitas e das esquerdas fornece subsídios para a ação política
e configura-se resultante de um sistema de ideias construído com as relações sociais,
econômicas e com as variáveis contidas no poder. A ideologia é a formação dos
interesses que se filiaram aos seus iguais e/ou mais próximos para legitimar-se e
organizar-se em ações coletiva na busca da manutenção do status quo ou na sua
transformação.
2.3 - A Relação voto x ideologia
A decisão do voto é um fenômeno complexo e pode responder a causas
múltiplas, mas a ideologia é tida na literatura como uma explicação fundamental.
Para alguns autores como Lazarsfeld, Berelson e Gaudet o voto é uma experiência de
grupo288. As pessoas votam não apenas seguindo o seu grupo, mas para garantir sua
manutenção. Nesse entendimento os grupos teriam influências sobre as escolhas
dos indivíduos que os integram, desenvolvendo um pensamento de grupo e
desenvolvendo similaridades nas necessidades, experiências, interesses e
interpretação de mundo. (TELLES; STORNI, 2010)289
Os partidos políticos são uma "tradução democrática da luta de classes",
expressariam os conflitos baseados nas classes inferiores e médias e confirmaria a
teoria de Seymour Lipset (1967) de que são fatores estruturais que determinam as
escolhas partidárias (op.cit, p. 231). O sistema partidário é uma expressão do sistema
social, a classe delimitaria e caracterizaria o voto à esquerda ou à direita. Esse
comportamento estaria ligado ao interesse econômico, pois quando os grupos de
baixa renda votam na esquerda eles esperam melhores trabalhos, reconhecimento
social e mudança de status. Do mesmo modo, o voto na direita seria a contraposição
desse objetivo, a diminuição do hiato entre as classes mais pobres e os mais ricos
representariam uma diminuição dos benefícios dos integrantes das classes mais
elevadas. (TELLES; STORNI, 2010).
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Mas, como explicar, empregando as indicações do método
sociológico, que indivíduos pertencentes ao mesmo grupo votem de
maneira diferente e prefiram partidos ideologicamente mais
conservadores ou alinhados à direita? A resposta da teoria
comportamental é a de que as atitudes, as percepções e as crenças
individuais sobre a política são fatores que poderiam determinar as
preferências e decisões dos indivíduos. A ideologia emerge como
um conjunto estruturado e coerente de valores. (TELLES; STORNI,
2010, p. 01)

Para entender a adesão do eleitor a uma ideologia, não haveria a necessidade
de uma alta sofisticação. O "voto por imagem" seria uma realidade que contrapõe
tratar a ideologia como um "sistema fortemente articulado e coerente"
(SARTORI,1982). Já na teoria econômica do voto, o comportamento eleitoral é
dependente da ideologia, promovendo a identificação partidária. Partindo dessa
premissa, Anthony Downs (1957) buscou formalizar os mecanismos de atuação da
ideologia por meio de uma teoria espacial, elaborada a partir de duopólio advindos
da economia. (TELLES; STORNI, 2010, p. 02)
Para Downs, a ideologia funciona como um atalho cognitivo. Ao
recorrer à ideologia - elemento diferenciador entre os partidos-, o
eleitor pode economizar o custo de estar constantemente informado
sobre uma série de questões complexas. Mas, para que a ideologia
seja um atalho racional, ela deve ser um indicador bastante preciso
das probabilidades das ações dos partidos, no futuro. Por isso, há
algumas condições para que a ideologia possa ser um elemento
considerado no cálculo do votante. Deve-se supor a existência de
um vínculo entre as propostas apresentadas pelo partido na
campanha eleitoral e os resultados que eles produzirão ao governar
ou atuar no legislativo. Esta conexão reduz as incertezas e baliza o
cálculo do eleitor, além de manter a confiança nestas organizações,
que devem agir com responsabilidade. (TELLES; STORNI, 2010, p.
02)

A identificação partidária acontece por conta de simpatias, levando em
consideração imagens difusas, tornando suficiente a postura do partido diante de
uma questão pontual para que se reconheça ideologicamente. Segundo Reis (1978),
ao estudar o comportamento eleitoral em cidades brasileiras, percebeu a presença
de um fenômeno, denominado por ele como "síndrome do Flamengo". André Singer
(2000) também acompanha esse pensamento ao afirmar ser a ideologia balizadora
da decisão do eleitor na hora do voto.
A autolocalização do eleitor depende da sua satisfação com o partido que está
no poder. O voto também levaria em conta a síntese avaliativa do eleitor sobre as
ações políticas de partidos no executivo e legislativo. Nesse sentido a
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autolocalização poderia se alterar de acordo com as circunstancias políticoeconômicas, pois a cada nova medida produziria um novo resultado modificando as
avaliações dos atores que detêm do poder de mando. (TELLES; STORNI, 2010)
Mesmo para o perfil de eleitores com renda superior e muitos anos de estudo
os termos direita e esquerda possuem múltiplos significados, devido a ambiguidade
de estruturação dos partidos e falta de enunciados explicitamente ideológicos. Isso
explicita a dificuldade do eleitor brasileiro em conceituar direita-esquerda e,
consequentemente, se posicionar na relação entre ambos os polos. (TELLES;
STORNI, 2010)
3 - Conclusão
A ideologia integra a formação do sujeito, sendo responsável por suas ações.
Desse modo, ela cria uma consciência individual e coletiva, daí a tendência de
determinados grupos aderirem a um projeto de esquerda ou de direita. É através da
ideologia constituímos uma visão de mundo, balizamos nossas atitudes perante a
sociedade.
Como vimos, através dos estudos de Rodrigues (2002), o eleitorado e os
partidos políticos brasileiros são constituídos por uma enorme carga ideológica. O
eleitor e os partidos são formados por sujeitos com interesses diversos, com
vivências particulares e múltiplas visões de mundo. O que os une são suas
perspectivas de futuro e as realidades vivenciadas por seu grupo social.
O voto é um elemento que comprova que o indivíduo se posiciona de acordo
com suas vivências sociais e que busca por empoderamento. O voto seria, portanto,
uma expressão de um grupo quanto às realidades vivenciadas por estes em um
determinado momento. É nesse sentido que direita e esquerda se tornam essenciais
para a política. A díade é usada, através do voto, como meio para igualar grupos
desiguais, defendida pelas esquerdas, ou para conservar o status quo, bandeira das
direitas. Quando o eleitor vota está buscando a melhoria da sua condição ou a
manutenção dela. Nesse sentido, a ideologia molda a identidade e essa, por sua vez,
determina a postura, seja pela esquerda ou pela direita, que o indivíduo deverá se
posicionar.
Diante do exposto, percebe-se que a ideologia é essencial para delimitar o
posicionamento e as ações dos indivíduos. Ela mantém viva a dicotomia direitaesquerda no mundo contemporâneo, designando a esses termos cargas valorativas
carregadas de significados e sentidos. Para o cientista político da Universidade de
Brasília - UnB Antônio Lassance (2013), "Por mais que sejam conceitos antigos e
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gastos pelo uso (direita e esquerda) permanecem firmes e fortes. Enquanto o mundo
for mundo e houver um polo para chamar de Norte, outro para chamar de Sul,
haverá razões para se falar em esquerda e direita”.
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13- Sessão Espaço Urbano
13.1 A invisibilidade de Ferdinand Tönnies na intelectualidade
brasileira290
Yasmim Assunção de Aquino291
Resumo: Este artigo tem como principal objetivo realizar uma discussão sobre a
obra de Ferdinand Tönnies com o intuito de compreendê-la e entender o motivo
pelo qual o autor não conseguiu destaque na sociologia. Para tanto, foi feito alguns
apontamentos sobre sua vida e uma apresentação aos conceitos de Gemeinschaft
(comunidade) e Gesellschaft (sociedade) relacionando-os com os tipos societais
durkheimianos. Por fim, conclui-se com a repercussão teórica de sua obra entre os
intelectuais que a interpretara ocasionando em seu esquecimento.
Palavras-chave: Tönnies. Gemeinschaft. Gesellschaft. Tipos societais.

Introdução
No final do século XX, com a crise de paradigmas enfrentada pelas
ciências sociais, muitos estudiosos passaram a reviver a teoria de pensadores
clássicos que até então estavam esquecidos. É o caso de Ferdinand Tönnies (18551936), pensador alemão que contribuiu decisivamente para a institucionalização da
sociologia. Dono de uma vasta produção teórica, possuí uma bibliografia com quase
seiscentos títulos. O pensador conseguiu seu lugar na sociologia com a formulação
dos conceitos de Gemeinschaft (comunidade) e Gesellschaft (sociedade) encontradas
na obra Gemeinschaft und Gesellschaft (1887).
Mesmo possuindo uma obra substancial refletir sobre ela não se
configura como uma tarefa fácil, Tönnies foi relegado do cenário intelectual da
sociologia e caiu no esquecimento, fator que refletiu em limitadas produções
acadêmicas a seu respeito.
Sua obra traz uma inegável contribuição para a sociologia. O próprio
Émile Durkheim (1858-1917) ao fazer uma resenha sobre Gemeinschaft und
290
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Gesellschaft (1887) reformulou os conceitos tonniesianos atribuindo a eles uma nova
conotação em seu livro “Da Divisão do Trabalho Social” (1893) e mesmo fazendo
uma crítica as formas de organização social elaboradas por Tönnies, Durkheim
reconhece a importância do pensamento do autor para a ciência.
Assim aflora-se o interesse em realizar um estudo sistematizado da obra
Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), no intuito de apreendê-la e compará-la com
produções teóricas de autores afins. Nesse sentido fazemos alguns apontamentos
sobre sua trajetória acadêmica destacando alguns aspectos biográficos. Em seguida
foi realizada uma apresentação à obra de Tönnies com a exposição de sua teoria,
centrando em seus dois conceitos de formas de organização social relacionando-os
com os tipos societais dukheimianos. Para elucidar as indagações levantadas
lançamos mão da pesquisa bibliográfica com o intuito de verificar o alcance teórico
de seu pensamento, uma vez que este é singular para discutirmos tipos de
organizações sociais e suas diferentes implicações em nossas vidas.
Na falta de uma tradução integral do alemão para o português teremos
como base o livro Para ler Ferdinand Tönnies (1995), organizado por Orlando de
Miranda. Na tentativa de compreender melhor os conceitos defendidos, além da
obra citada, usaremos, de modo complementar, o livro Comunidad y Sociedad
(1947).
A construção do pensamento tonniesiano
Os pensadores alemães trouxeram uma inegável contribuição teórica
para a fundamentação e institucionalização da sociologia enquanto ciência. Dentre
seus principais expoentes podemos destacar Karl Marx, Georg Simmel, Max Weber e
Ferdinand Tönnies. Marx e Weber vem sendo exaustivamente estudados e debatidos
no meio acadêmico e influenciam sistematicamente nas produções teóricas
contemporâneas. As teorias simmelianas ficaram por muito tempo a margem das
teorias clássicas mas, nos últimos 30 anos, vem ganhando consistência um
movimento de retomada de seus escritos. No entanto, o mesmo não ocorreu com
Tönnies, e sua obra continua sem memória na sociologia.
Ferdinand Tönnies é originário de uma coletividade Frísia, região com
predominância agrária organizada por fortes laços comunitários. Sua família mesmo
sendo de tradição camponesa, já há duas gerações se dedicavam à práticas
capitalistas. Sempre simpático ao modo de vida camponês, Tönnies manteve,
durante sua vida, um intenso apego a solidariedade camponesa, influenciando
inclusive na produção de Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) (MIRANDA, 1995).
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Em 1875 graduou-se em filosofia pela Universidade de Tübingen,
concentrando seus estudos iniciais em Nietzsche e Shopenhauer. Nesse período, por
intermédio de Friedrich Paulsen, Tönnies teve acesso às obras de Ferdinand Lassale
sobre o socialismo, uma integração democrática do operariado ao Reich,
simpatizando-se a ela.
Grande cordialidade também demonstrou às propostas do novo partido
social democrata, de emancipação do proletariado sem destruir a estrutura social
vigente. Tönnies foi um reformista social, sempre se identificou com os ideais
socialistas mas com muitas ressalvas as políticas partidárias: não acreditava na
solução gradualista da evolução social e na eficácia de um processo revolucionário
que destruísse as estruturas sociais, mas sim em um socialismo orientado pelos
valores comunitários da solidariedade camponesa (MIRANDA, 1995).
Vinculado à Universidade de Kiel, Tönnies não conseguiu sucesso como
docente e chegou a ministrar cursos em turma com apenas um aluno. Decerto sua
posição no cenário político-intelectual, apesar de não ter sido tão emblemática, era
incompatível com a posição dos burocratas existentes no meio acadêmico, um dos
fatores que ocasionou no desinteresse pela sua teoria.
Em pleno amadurecimento intelectual com a produção da obra
Gemeinschaft und Gesellschaft em 1887 concursou-se quatro anos mais tarde,
habilitando a função de professor titular pela mesma Universidade, mas fora
impossibilitado da nomeação por defender perante à sociedade a vida ética 292. O
conselheiro-chefe de assuntos universitários do Reich, Friedrich Althoff, o informou
que ele só poderia ser nomeado a um cargo de professor-assistente e não professor
titular, e que, ainda sim, só seria possível se ele abdicasse de suas atividades
públicas. Tönnies não se submeteu aos critérios e manteve-se afastado de suas
atividades acadêmicas até a morte de Althoff em 1907 (MIRANDA, 1995).
Distante do meio acadêmico dedica-se a produção intelectual, tornando-se
membro em 1894 do Instituto Internacional de Sociologia, e passa a atuar com mais
vigor dos movimentos sociais. Na vida pública pressiona a Sociedade pela Cultura
Ética, organização com a qual também tinha vínculos, a tomar posições de apoio aos
trabalhadores e suas causas. Bastante sensível a situação dos trabalhadores fabris,
ele vincula ao Movimento Cooperativista do Trabalho, visando combater o trabalho
segmentado nas linhas de produção e defender a união dos trabalhadores para
gerenciar a empresa de forma coletiva (Miranda, 1995).
292
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Se na Alemanha Tönnies não conseguia visibilidade intelectual, no exterior
crescia cada vez mais seu reconhecimento científico com a publicação em inglês de
várias obras inclusive Gemeinschaft und Gesellschaft. Coincidentemente as
universidades alemãs tornavam palco de uma série de transformações, as disciplinas
particulares distinguiam-se da filosofia com a aquisição do status de ciência. Com a
estruturação dos novos cursos havia um empenho por encontrar intelectuais, que
respondessem as demandas que surgiam, a assumirem as cadeiras correspondentes.
Tendo em vista que de modo aparente Tönnies era o único que reclamava a posição
de sociólogo na Universidade de Kiel, depois de dezesseis anos de espera, o alemão
foi nomeado ao cargo de professor titular (MIRANDA, 1995).
Vale ressaltar que até então, Tönnies era preterido do meio acadêmico devido
sua militância política praticamente sem grandes destaques, mas no momento de
sua nomeação ele se destacava pela sua atuação no cenário político com notas
contrárias ao Reich e ao sistema eleitoral alemão. Em 1909, após sua nomeação ao
cargo de professor associado de ciência política econômica, torna-se livre-docente e
passa a ser o professor encarregado pela cadeira de ciências sociais em Kiel. Nesse
mesmo ano, ao lado de Max Weber e Georg Simmel, fundam a Sociedade Alemã de
Sociologia.
Durante toda sua vida lutou em defesa da paz e pela efetivação de um
socialismo cooperativo. Na maioria de seus escritos sua afeição pela Gemeinschaft
estava presente, mas com o tempo foi abstendo-se de um discurso conservador: ao
invés de preservar os valores da comunidade tratava-se muito mais de defendê-los
para a construção de novas formas sociais (MIRANDA, 1995).
Durante a Primeira Guerra Mundial, sua obra passa a ser disseminada no
meio acadêmico alemão, mas com uma interpretação bem distinta da almejada.
Seus novos leitores, passaram a utilizar a obra Gemeinschaft und Gesellschaft como
um manifesto antimoderno de defesa da comunidade, e também para apoio ao
regime nazista que viria a se instaurar anos mais tarde. O capitalismo inglês, aos
olhos de seus leitores, seria nocivo ao modo de vida da Gemeinschaft, considerada
por eles como sendo o estilo de vida tradicional alemão o qual deveria ser
preservado.
Em profunda depressão pelos rumos da guerra, o defensor da solidariedade e
da paz entre os povos passa a explicitar em suas produções uma profunda
melancolia. Para completar seu descontentamento, anos depois, Ernest Wolgast,
membro do partido nazista, divulga uma nota na qual o considera pai intelectual do
Regime Fascista que se instalava no país. Seu repúdio a interpretação do nazista
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

660

ficou explícito com uma denúncia pública, na qual Tönnies deleta a intenção do
partido em reimplantar uma monarquia e provocar uma nova guerra. Em
decorrência, o autor passa a participar de constantes protestos contra o afastamento
e demissão dos professores judeus, considerando tal período como um retorno a
barbárie (MIRANDA, 1995).
O governo reagiu as suas colocações destituindo-o do seu título de professor
e com sua remoção da presidência da Sociedade Alemã de Sociologia, apesar da
idade avançada, teve sua aposentadoria cortada. Tönnies recusou a sair da
Alemanha e manteve uma posição crítica ao regime até o final de seus dias. Em
decorrência de um pneumonia o pensador veio a falecer no dia 11 de abril de 1936
(MIRANDA, 1995).
Comunidade e sociedade
Influenciado por Schopenhauer a pensar os significados dos fenômenos
psíquicos da “vontade” e pelas análises da sociedade capitalista de Marx, além da
concepção de ciência baseada na filosofia racionalista de Hobbes e Spinoza, Tönnies
escreve sua principal contribuição para a sociologia: Gemeinschaft und Gesellschaft
(1887), com a formulação dos conceitos de Gemeinschaft (comunidade) e
Gesellschaft (sociedade). Tönnies os desenvolve para exemplificar duas formas de
organizações societais, resultadas da vontade humana, passíveis de serem
observadas entre os homens.
A comunidade é guiada pela “vontade essencial”, onde prevalece a
espontaneidade, o instinto. Os indivíduos se aproximam por uma vontade
desinteressada, apenas por apreciar a companhia do próximo. Nesse tipo de
organização as pessoas permanecem coesas, organicamente unidas pelo Vertändniss
(consenso) e não por um contrato. É uma harmonia espontânea entre as mentes,
que por constituírem uma unidade, pensam da mesma forma e agem do mesmo
modo. A comunidade só progride se todos os membros caminharem juntos, unidos
por um único objetivo.
A família seria uma forma de Gemeinschaft, já que, é entre uma comunidade
consanguínea que podemos encontrar, com maior facilidade, indivíduos com
características tão semelhantes. O fator biológico se configura como um elemento
impulsionador das uniões e da criação de laços afetivos.
Não só os laços de parentescos garante a coesão da comunidade, mas o fato
de residirem no mesmo local também se configura como uma característica
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importante. Nesse tipo de organização social prevalece a propriedade tipo
comunitária onde os membros realizam atividades comuns. O trabalho é visto como
natural, e não como uma atividade desenvolvida a espera de um ressarcimento. Os
membros do grupo orientam suas vidas pela tradição e costumes, passados de
geração para geração.
A Gemeinschaft é uma forma natural de sociabilidade entre os homens que
preserva sentimentos duradouros de solidariedade. Pensada como uma unidade ela
é indivisível em partes, podendo ser associada a uma massa indiferenciada.
Em contraste com a

Gemeinschaft a Gesellschaft é definida pelo sociólogo

como:
[...] um grupo humano que vive e habita lado a lado de modo
pacífico, como na comunidade, mas ao contrário desta, seus
componentes não estão ligados organicamente, mas organicamente
separados. Enquanto, na comunidade, os homens permanecem
essencialmente unidos, a despeito de tudo que os separa, na
sociedade eles estão essencialmente separados, apesar de tudo que
os une (TÖNNIES, 1995, p. 252).

A sociedade se caracteriza como sendo o extremo oposto da comunidade, pois
aqui prevalece a “vontade arbitrária”, mais reflexiva e calculista. As relações são
construções extremamente utilitarista, baseadas em uma orientação estritamente
racional. A vontade individual está dissociada da vontade coletiva. As pessoas se
aproximam por uma finalidade antecipadamente projetada e o interesse individual
se sobressai em detrimento da coletividade.
Mecanicamente organizada, a sociedade é composta por indivíduos bem
diferentes uns dos outros e ao invés de um consenso é necessário um contrato para
organizá-la. Assim as atividades desenvolvidas por seus membros não podem
representar uma unidade coletiva porque esta não existe. O trabalho é considerado
como um modo de acumular bens por meio do exercício de uma atividade
posteriormente recompensada. Se na comunidade o todo prevalece sobre as partes,
na sociedade o mesmo não ocorre e as partes precedem sobre o todo.
A superficialidade e mecanicidade são percebidas inclusive na própria coesão
social, como não existe uma consciência coletiva que una as pessoas restou ao
Estado o exercício desse papel. Se na comunidade os indivíduos eram orientados
pelos costumes, na sociedade faz-se necessário a promulgação de leis por parte do
Estado para que torne possível o controle social dos indivíduos.
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Um dos principais debatedores das formulações tonniesianas presentes em
Comunidade e Sociedade foi Émile Durkheim. Na elaboração dos seus modelos
societais, Durkheim se opõe aos modelos formulados pelo alemão. Em uma resenha
publicada em Revue Philosofique no ano de 1889, anexada na obra Para Ler
Ferdinand Tönnies (1995) ele expõe suas principais controvérsias em relação as
formulações tonniesianas.
Durkheim defende que nas sociedades modernas prevalece a solidariedade
orgânica, e são que estas são tão naturais quanto às sociedades pré-comerciais nas
quais predominam a solidariedade mecânica. Os conceitos de mecânico e orgânico
ganharam uma nova conotação. Para tanto uma resenha foi insuficiente, e mais
tarde foram aprofundados na obra Da divisão do Trabalho Social (1893).
Ao contrário de Tönnies, que entendia que na organização social tipo
sociedade as pessoas estariam voltadas a interesses individuais e por isso ficariam
sempre distantes e separadas umas das outras, Durkheim identificava a prevalência
da solidariedade orgânica: os indivíduos por não possuírem mais o conhecimento
sobre todas as dimensões das atividades se tornaram interdependentes.
Mesmo fazendo uma crítica aos tipos de ações oriundas de cada organização,
Durkheim reconhece a importância da obra de Tönnies “como o autor, acredito que
há dois tipos principais de sociedade, e as palavras que ele usa para designá-las
indicam muito bem sua natureza [...] aceito seu fio condutor geral de análise e a
descrição que faz para nós da Gemeinschaft (DURKHEIM, 1995, p. 117).
Vale ressaltar que os conceitos formulados por Tönnies são tipos ideais, nesse
sentido não são concretamente verificáveis no mundo real, mas sim um recurso
metodológico para analisar a realidade social.
A invisibilidade de sua obra
A dicotomia elaborada por Tönnies, é amplamente conhecida ao passo que
sua obra e teoria ficaram esquecidas. Pode-se indagar o motivo pelo qual Tönnies,
possuindo uma bibliografia com tantos títulos, não ganhou visibilidade na
intelectualidade brasileira. Na verdade, sua teoria ficou acobertada por décadas em
seu próprio país e apenas no final do século XX que inicia um movimento inverso de
resgate teórico de sua teoria.
Durante a Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918) e início do Regime
Facista alemão sua obra foi considerada por inúmeros líderes e intelectuais como
um respaldo teórico ao governo. A ideia de uma comunidade pensada como uma
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unidade social, baseada nos valores e na tradição, foi levada ao extremo pela a
ideologia nazista na prática de seu ideal de raça pura e única: a ariana. Em busca
desse ideal, o regime utilizou de instrumentos midiáticos como forma de
convencimento da população para apoiarem o governo. Contudo, milhões de
pessoas foram mortas por terem sido consideradas um risco a população alemã e
responsáveis pelo atraso do país.
Com os resultados das Guerras e do Regime Facista, o povo alemão buscou o
afastamento de tudo que de algum modo remetia aos preceitos nazistas. Assim os
conceitos tonniesianos de comunidade e unidade social, muito disseminados durante
o regime nazista, foram moralmente banidos, como uma forma de não reviver esse
passado sangrento que se encontra pintado nas páginas de nossa história.
Um dos fatores decisivos para sepultamento teórico do autor, deve-se as
interpretações distorcidas de sua obra por intelectuais como Georg Lukács e Ralf
Dahrendhorf. Em suas reflexões sobre a teoria do autor, ambos destacaram Tönnies
como um teórico atimodernista por criticar a sociedade em benefício da comunidade
que, de acordo com eles, influenciou na disseminação do irracionalismo e dos
regimes racistas. Muitos leitores se contentaram com essas interpretações que, por
sua vez, passaram a substituir a leitura da obra na íntegra.
Deve-se ressaltar também que Tönnies foi um intelectual que não se
enquadrou em nenhuma escola, seus seguidores foram decapitados pelo nazismo,
por isso, não possuí status na memória dos sociólogos. Por seu pensamento ser de
elevada complexidade, sua obra se torna quase que intratável sem uma tradição que
nos ofereça uma ampliação interpretativa dela. O fato é que sua teoria racionalista
baseada na contrariedade entre vontade racional e vontade natural, não se
enquadrou em nenhuma linha da corrente de pensamento alemão.
Consequentemente ficou enterrada por muito tempo.
No Brasil por sua vez, é muito comum a utilização dos conceitos de
comunidade e sociedade, mas no entanto sua obra não se fez conhecida. É válido
lembrar que sua teoria, e principalmente o livro Gemeinschaft und Gesselschaft
(1887) não possuem uma tradução para o português, motivo pelo qual existem
limitadas produções acadêmicas no país que tratam de sua obra. Acreditamos, que
essa escassez de trabalhos sobre o autor no Brasil, é ocasionada pelos rumos que a
sociologia alemã deu a seus escritos.
Como podemos perceber, sua teoria apresenta uma discussão muito atual
para as ciências sociais a nível global. Principalmente se considerarmos a crise
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humanitária que vem assolando os países do Oriente Médio, e de certo modo a
própria Europa, em decorrência de décadas e décadas de exploração deste último
sobre o primeiro.
Assim, algumas indagações surgem: será que essa crise que vem deturpando
o mundo não é oriunda do rompimento com as tradições e valores que deveriam
existir no seio da família e desse modo em uma comunidade? O modelo de
desenvolvimento capitalista predominante na sociedade não estaria apresentando
sinais de seu esgotamento com os inúmeros prejuízos acarretados ao meio ambiente
e a muitos povos? A obra de Tönnies, pode despertar ainda mais questionamentos e
novas interpretações de fatos recorrentes na atualidade. Nesse sentido percebemos
o quão atual ela é, principalmente se levarmos em consideração os seus escritos
sobre a sociedade.
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13 - Sessão Espaço Urbano
13.2 Para além da mobilidade urbana: o caso dos conflitos entre
moradores e estudantes na linha ‘549’293
Janderson Alves Sauma294
Francklin Batista Pedro295

Resumo: Esse trabalho tem por objetivo a interpretação do conflito existente na
linha 549 entre moradores do bairro Nova Germânia e estudantes da UFJF. Contudo,
por mais que o problema seja de modo corriqueiro relacionado à questão da
mobilidade urbana, nosso estudo pretende mostrar que a mesma é apenas um
agravante e consequentemente, um potencializador do conflito.
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Introdução
O conflito gerado pelo fator “cidade grande” é estudado desde o século XIX
por grandes sociólogos e antropólogos. O fato é que, até os dias atuais somos
incumbidos a vivermos em uma forma de metrópole da qual não suporta os seus
membros e instituições. A cada dia vemos os altos indicies de reclamações nas
grandes cidades. Diversos fatores são esses que causam a revolta do cidadão, entre
elas se posiciona a mobilidade urbana.
Em se tratando de nossa Constituição, não existe uma lei especifica
para a mobilidade urbana. O que podemos distinguir como o mais próximo é o
estatuto da cidade de 2004, onde há referência ao plano diretor para as grandes
cidades, e com isso a existência de uma boa mobilidade urbana ao município.
Contudo, o artigo em questão não visa os valores régios da
Constituição nacional. O ponto principal do nosso trabalho é a explicação de um
conflito ocorrido na cidade de Juiz de Fora nos ônibus circulares - em especial na
linha 549, que liga o centro da cidade até o bairro Nova Germânia. A fim de
delimitarmos nosso universo de pesquisa sobre o tema mobilidade, escolhemos
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como recorte empírico a relação conflituosa entre dois atores sociais, inseridos no
contexto da cidade: os moradores do bairro Nova Germânia e os alunos da
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Essa relação conflituosa está sendo
analisada não como a causa, mas sim como um dos desdobramentos do problema
inicial, que seria a mobilidade urbana. Através da pesquisa realizada com ambos,
que constituem parte integrante nessa questão, esperamos entender além das causas
deste conflito, quais os impactos que o mesmo possui na construção da relação
entre moradores e estudantes.
Localizado próximo ao bairro São Pedro - um dos bairros mais antigos da
cidade -, o bairro Nova Germânia está situado na Zona Oeste de Juiz de Fora. Além
disso, o bairro é fruto do Programa Minha Casa Minha Vida, o que faz com que seus
moradores sejam vistos sob um olhar carregado de estigmas. Com relação ao
transporte coletivo, a única linha que liga o bairro ao centro da cidade, é a linha 549.
Linha esta sob o domínio da empresa Tusmil. Logo de início, antes mesmo de
analisarmos o conflito, percebemos que o fato do bairro ser atendido por somente
uma linha de ônibus, pode vir a ser um dos agravantes do caso analisado.
A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de
deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através
de veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse ir e vir
cotidiano. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005, p.3).

Ou seja, além da superlotação comum aos coletivos, neste caso, a existência
de apenas uma linha e seu consequente compartilhamento com os estudantes,
acaba intensificando o conflito.
Como proposta de metodologia, optamos por fazer uma abordagem que fosse
mais próxima do “de perto e de dentro” (Magnani, 2002). Ou seja, nosso intuito era
tentar observar mais de perto o problema, a fim de produzir uma interpretação mais
coerente o possível. Por isso, por exemplo, fomos aos pontos de ônibus
frequentemente utilizados, fizemos entrevistas dentro dos coletivos, e claro, no
próprio bairro Nova Germânia.
Pesquisa quantitativa e qualitativa
Essa pesquisa parte de um fato que muitas vezes, de tão frequente, acaba
passando despercebido, e consequentemente, transfigurado em algo normal. Nossa
primeira percepção da existência do conflito, baseou-se em relatos de pessoas
próximas – universitários – que de certa forma, em algum momento fazendo uso
frequente desta linha, presenciaram esse conflito. A princípio, além de entender as
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causas deste conflito, nossos objetivos também era verificar se os estudantes e os
moradores tinham consciência da existência do mesmo; qual a visão dos moradores
e dos estudantes a respeito dele; qual as soluções apresentadas para o conflito e os
impactos que ele possui na construção da relação entre moradores e estudantes.
Para melhor análise dos dados obtidos, dividimos a pesquisa em duas etapas:
quantitativa e qualitativa.
Na etapa quantitativa fizemos 36 entrevistas, sendo 18 delas com moradores e
a outra parte com os estudantes. Os questionários possuíam 6 questões cada um.
Neles perguntamos:
1- Você acha que existe conflito entre os estudantes e moradores do bairro
Nova Germânia pelo uso comum do ônibus 549?; 2- Você acha que o número de
ônibus que atende o Nova Germânia é suficiente?; 3- Você acha que a culpa é da
TUSMIL?; 4- Você acha que a culpa é dos estudantes?; 5- Você acha que a culpa é
dos moradores?; 6- Você acha que a culpa é da Prefeitura?
As pessoas foram entrevistadas em pontos diferentes do trajeto da linha 549 na tentativa de determinarmos em qual parte do trajeto os conflitos teriam seu
início, seriam explícitos. Aplicamos o questionário em pontos específicos no sentido
centro-bairro, a saber:
Ponto 1 – Avenida Getúlio Vargas; Ponto 2 - Avenida Itamar Franco (próximo
ao colégio Jesuítas); Ponto 3 - Avenida Itamar Franco (próximo ao Hospital
Terezinha de Jesus); Ponto 4 - Avenida Itamar Franco (próximo ao Hospital
ASCOMCER); Ponto 5 - anel viário da UFJF (Faculdade de Letras e Faculdade de
Direito); Ponto 6 - bairro Nova Germânia (segundo ponto sequencial no trajeto
sentido bairro-centro e ponto final).
Na segunda fase da pesquisa, após analisarmos os resultados anteriores,
elaboramos um questionário qualitativo, onde foram entrevistados representantes
dos moradores e dos estudantes. Nele perguntamos: 1 - Você acha que o estudante
tem o mesmo direito que o morador de usar o ônibus 549? Por quê?; 2 - Como você
se sente por fazer parte desse conflito? Por quê?; 3 – Por que os moradores do Nova
Germânia são prejudicados pelo fato dos estudantes usarem a linha 549?; 4 - O que
pode ser feito para minimizar esse conflito?
A partir da análise dos 36 questionários quantitativos aplicados em
nossa pesquisa, em que - mais uma vez - foram entrevistados 18 moradores e 18
estudantes da UFJF, pôde ficar claro a existência do conflito que estamos abordando
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e também um maior detalhamento sobre o mesmo. Com isso, foram coletados os
seguintes dados: na primeira pergunta, onde perguntamos se existe conflito entre os
estudantes e moradores, chegamos aos dados de que 89% dos estudantes
consideram que existe conflito entre tais grupos, - talvez os 11% que responderam
‘não’, sejam aqueles que fazem uso esporádico do transporte, e por isso, não
possuem uma visão tão clara sobre o conflito. Já no caso dos moradores, foi
levantado que 100% dos entrevistados acreditam que existe conflito. Insistindo na
tentativa de analisar esses dados, percebe-se que ambas as partes - estudantes e
moradores - veem a existência do conflito, e que o mesmo prejudica ambos.
Contudo, o fato de todos os moradores terem respondido de forma unânime, pode
ser um primeiro indicio que revela que os mesmos são os mais prejudicados no
conflito - não como uma referência direta ao conflito que abordamos -, mas o
indicio de que são os mais afetados pode estar relacionado com questões anteriores
ao conflito (BOURDIEU, 2008)
Na segunda pergunta questionamos se o número de ônibus que atende ao
Nova Germânia era suficiente. Como resposta, contabilizamos que 100% de ambas
as partes afirmaram que não é suficiente o número de coletivos.
A partir da terceira pergunta, nossa intenção foi de tentar esclarecer quem os
entrevistados viam como responsável(eis) pelo conflito. Perguntamos então se o
entrevistado achava que a culpa era da Tusmil - empresa que atua na Zona Sul de
Juiz de Fora, fundada em 1962. Dos estudantes, 78% responderam que sim. Já com
os moradores, 72% também disseram que sim.
Nossa quarta pergunta foi se a culpa era dos estudantes. Dos estudantes, 89%
responderam que não. Já os moradores, 56% responderam que a culpa era dos
estudantes.
A partir do levantamento desses dados, percebe-se que a maioria dos
estudantes não se veem como causadores do conflito. Em oposição, um pouco mais
da metade dos moradores imaginam que os estudantes são um dos causadores do
conflito.
Com a quinta pergunta, nosso intuito foi de saber se a culpa era dos
moradores. Com 100% das respostas dos estudantes indicando que não, 83% dos
moradores também indicaram que não. Contudo, 17% dos mesmos disseram que
sim. Segundo os mesmos, esse número diz respeito aos que começam as discussões
entre estudantes e moradores. Por isso que para eles, os moradores são culpados e
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nem sempre estão certos, pois brigas e discussões no ônibus, não resolvem o
problema.
Com a última pergunta, questionamos se a culpa era da prefeitura. Dos
estudantes, 78% responderam que sim. Já os moradores, 56% responderam que sim.
O que entendemos dessa divisão entre os moradores, é que parte deles não
reconhece que a prefeitura possui culpa no conflito. Talvez o fato de não
reconhecerem a prefeitura como responsável pelo problema, faz com que culpem
aqueles que estão mais próximos - no caso, estudantes e Tusmil.
Analisando o questionário qualitativo, na primeira questão, perguntamos se o
estudante possui o mesmo direito que o morador de usar o ônibus. De acordo com
as respostas, ficou claro que sim, pois o transporte coletivo é público. Com isso,
ficou claro que apesar de parte dos moradores considerarem os estudantes como
culpados pelo conflito, o uso do mesmo por estudantes e demais pessoas que não
sejam moradoras do bairro, não podem ser proibidas. Os estudantes e os demais
usuários do ônibus podem até contribuir para o conflito, mas não podem ser
considerados causadores do conflito.
Nossa segunda questão foi sobre como a pessoa se sente por fazer parte do
conflito. Analisando, pode-se perceber que a culpa pelo conflito não é do morador e
nem do estudante, é um problema anterior e atinge todos aqueles que necessitam
do transporte coletivo. É um problema que diz respeito a políticas de mobilidade
urbana, ao ato de repensar o espaço urbano - como afirma Giddens (1991) -, dentre
outros.
A próxima questão questionou o fato dos moradores do Nova Germânia
serem prejudicados pelo uso da linha 549 pelos estudantes. É visível que o número
dos que atendem aos estudantes é muito maior. Enquanto estudantes, possuímos no
mínimo três linhas, o que supostamente gera maior frequência. Enquanto que os
moradores do Nova Germânia, contam com no máximo duas linhas. Ou seja, como
em determinadas horas do dia há uma confluência de pessoas se movimentando, a
dependência e o uso dos coletivos acabam ficando mais intensa. Com isso, a oferta
de algumas linhas fica debilitadas, o que faz, por exemplo, as pessoas entrarem no
primeiro ônibus que as leve ao seu destino final.
Nossa última pergunta foi a respeito do que pode ser feito para amenizar tal
conflito. Como respostas, sugeriram que o poder público, universidade e associação
de moradores conversem à fim de estudar, entender e tentar melhorar a situação.
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Mudando por exemplo a frequência de algumas linhas que passam pelo campus,
pode haver uma possível melhora para os moradores.

Explicações cientificas: da sociologia à antropologia
Procurando interpretar as respostas obtidas, nossa análise segue agora com
alguns autores clássicos da Sociologia e com alguns contemporâneos da
Antropologia. Sendo assim, levando em conta que os moradores veem os estudantes
e a Tusmil como culpados pelo conflito, nossa análise tentará esclarecer melhor
estes dados.
Entendemos que esse posicionamento dos moradores pode ser associado ao
que Bourdieu denominou de “lutas de apropriação do espaço social” (Bourdieu,
2008). Contudo, antes de falarmos de Bourdieu, uma nota de Simmel - ao que
entendemos ser possível aplicá-la à interpretação do conflito - faz-se necessária.
Começam com a ação de A em benefício de B, desloca-se para
benefício do próprio A sem beneficiar B, mas também sem
prejudicá-lo, e finalmente torna-se uma ação egoísta de A à custa de
B. Na medida em que tudo isso é repetido por B, embora
dificilmente do mesmo modo e nas mesmas proporções, surgem as
combinações inumeráveis de convergência e divergência nas
relações humanas. (SIMMEL,1983, p.132.)

Ou seja, a utilização da linha predestinada ao bairro Nova Germânia e
subsequentemente ao morador do mesmo, pelos estudantes da universidade, acaba
gerando uma onda de certo egoísmo nos moradores. Os moradores do Nova
Germânia se veem no direito de terem o conforto em suas idas e vindas para suas
casas ou trabalhos, o que se torna inviável quando os estudantes ocupam os lugares
nos ônibus. O pensamento de se ter uma linha exclusiva, faz com que o benefício
em questão seja visto como um benefício próprio para os moradores. Os estudantes
são os invasores da linha de conforto dos moradores do bairro, e o fato de eles
estarem usufruindo de algo relativo a uma parcela - moradores do Nova Germânia não é visto como certo pelos moradores.
O espaço ou, mais precisamente, os lugares e os locais do espaço
social reificado, e os benefícios que eles proporcionam são
resultados de lutas dentro dos diferentes campos. (BOURDIEU,
2008, p.163).
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Assim como Bourdieu fala em “lutas de apropriação do espaço social”
(Bourdieu, 2008), entendemos que o fato dos moradores se sentirem prejudicados
pelo uso compartilhado do coletivo com os estudantes, pode ser visto como uma
luta por uma afirmação, por uma conquista de um espaço. Ou seja, podemos
interpretar esse conflito como uma forma de disputa pela ocupação física de certo
habitat (Bourdieu, 2008).
Além disso, percebe-se que o conflito entre ambos também passa pelo
número de linhas que contempla o bairro e que contempla os estudantes. Para os
universitários, são no mínimo três linhas, enquanto que para os moradores, apenas
uma. Não bastando o número de linhas, um outro fator que acaba intensificando o
conflito é a questão da mobilidade urbana, que no conflito analisado, pode ser
representada mesmo que superficialmente, pela empresa Tusmil. Ou seja, mesmo
possuindo mais ônibus disponíveis para a universidade, os estudantes, muitas vezes,
em decorrência dos ditos atrasos, acabam pegando outras linhas que passam pela
universidade. E quando os estudantes pegam a linha 549, acontece o conflito que
estamos analisando.
Contudo, por mais que os moradores culpem os estudantes pelo
conflito, sabemos que outras pessoas, além de moradores do bairro Nova Germânia
e dos estudantes, também fazem uso do coletivo. Sendo assim, imaginamos que o
que acontece nesse caso é uma materialização imagética e uma consequente
culpabilização de um grupo com um grande número de representantes que fazem
uso do coletivo. Em resumo, imaginamos que os moradores só culpam os alunos
pelo fato deles serem o maior grupo, facilmente identificados, que faz uso dos
coletivos. Além deste fato, os moradores também consideram que os estudantes
possuem mais linhas disponíveis para locomoção, enquanto eles, apenas a de
número 549.
Mais uma vez voltamos a Bourdieu.
O lugar ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o
volume que um indivíduo ou uma coisa ocupa no espaço físico, suas
dimensões, ou melhor, seu entulhamento (como às vezes se diz de
um veículo ou de um móvel). (BOURDIEU, 2008, p.160)

É inegável que o morador tenha o direito de utilizar o transporte de
qualidade. Também é um direito dos estudantes. Mas o fato é que alguns moradores
veem o ônibus 549 como uma linha particular. Prova que quando o objeto é
utilizado por aquela localidade de tal forma, acaba se constituindo como uma forma
de identidade do bairro, demonstra que a linha é uma forma de reconhecimento de
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seu local. Ou seja, o ônibus 549 é uma forma de demonstrar que o indivíduo vive em
determinada área, ele e outros que também utilizam do mesmo ônibus vivem em
um mesmo bairro, utilizam do mesmo mercado, praça e outros. Quando o
estudante da UFJF “invade” seu espaço, está invadindo sua identidade, sua
localidade e com isso o conflito se torna inevitável. Em resumo, o estudante, ao
fazer uso compartilhado do ônibus com o morador, ele não está apenas fazendo um
uso físico do mesmo. Ele está invadindo, ferindo, um espaço simbólico dos
moradores. Ou, usando mais uma vez Bourdieu, o espaço social está se retraduzindo
no espaço físico (Bourdieu, 2008).
Além de revolta dos moradores, podemos também entender esse conflito
como uma resposta à segregação que a cidade e todos os seus movimentos impõem.
A segregação - tanto social quanto espacial - é uma característica
importante das cidades. As regras que organizam o espaço urbano
são basicamente padrões de diferenciação social e de separação.
Essas regras variam cultural e historicamente, revelam os princípios
que estruturam a vida pública e indicam como os grupos sociais se
inter-relacionam no espaço da cidade. (CALDEIRA, 2000, p.211).

Como dito anteriormente, o conflito por parte dos moradores pode assumir
essa forma como uma resposta ao que vivem diariamente em seus bairros, à todas as
necessidades que enfrentam - sejam elas de ordem social ou econômica. Podemos
interpretar também que, quando o conflito é acirrado com a utilização dos coletivos
pelos estudantes da universidade, pode vir a ocorrer a imagem do estudante, que
além de possuir mais linhas disponíveis e ser privilegiado por isso, é também uma
pessoa que “só estuda”, e consequentemente, possui mais tempo, por exemplo, se
comparado aos moradores. E que por isso, não devem utilizar o mesmo ônibus que
os moradores.
Apesar de estarmos tratando de conflito, é válido deixar claro que estamos
falando de algo que é apenas verbal. Como observado por Simmel:
O desejo de possuir ou subjugar ou mesmo de aniquilar o inimigo,
pode ser satisfeito por meio de outras combinações e eventos além
da luta. Quando o conflito é simplesmente um meio, determinado
por um proposito superior, não há motivo para não o restringir ou
mesmo evita-lo, desde que possa ser substituído por outras medidas
que tenham a mesma promessa de sucesso. (SIMMEL, 1983, p.134.)

Essa passagem do autor demonstra o porquê da não ocorrência de
brigas dentro do ônibus entre os estudantes e moradores. A luta “armada” nesse
conflito não seria a melhor forma de amenizar a situação. Além disso, apesar das
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mesmas não ocorrerem, o fato de “implicarem” com os estudantes para que não
utilizem o mesmo coletivo que eles, é uma forma de luta, uma forma de
reivindicação não armada.
Para finalizar nossa análise, discutiremos um pouco sobre as
categorias analíticas do antropólogo José Guilherme Magnani.
Segundo ele, a fim de tentar entender o aparentemente normal, uma
boa análise deve partir do que ele denominou de “de perto e de dentro” (Magnani,
2002). O “de perto e de dentro” é
Capaz de apreender os padrões de comportamento, não de indivíduos atomizados,
mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores sociais cuja vida cotidiana
transcorre na paisagem da cidade e depende de seus equipamentos. (Magnani, 2002, p.17).

Além do uso desta categoria, outras categorias como pedaço, mancha
e trajeto, foram necessárias.
A noção de pedaço evoca laços de pertencimento e estabelecimentos
de fronteiras, mas pode estar inserida em alguma mancha, de maior
consolidação e visibilidade na paisagem; esta, por sua vez, comporta
vários trajetos como resultado das escolhas que propicia a seus
frequentadores. Já circuito, que aparece como uma categoria capaz
de dar conta de um regime de trocas e encontros no contexto mais
amplo e diversificado da cidade (e até para fora dela), pode englobar
pedaços e trajetos particularizados. (MAGNANI, 2002, p.25.)

Numa tentativa de explicar melhor tais conceitos, temos que, pedaço é
formado por uma referência espacial, um código de reconhecimento, por seus
membros e pela comunicação entre eles. Geralmente, podemos considerar certo
espaço como um pedaço, quando um espaço ou um segmento do mesmo é utilizado
para distinguir certo grupo como parte de uma rede de relações (Magnani, 2002).
Já a mancha é uma área no espaço urbano com alguns equipamentos
marcando seu limite. Um lugar onde geralmente ocorre o encontro de múltiplas
relações (Magnani, 2002)
Por fim, trajeto é o que expande o pedaço para fora – público -,
considerando também o pedaço como um espaço intermediário entre a casa e a rua.
Trajeto então, é o que leva de um ponto a outro. São fluxos mais abrangentes em
termos de cidade e dentro das manchas urbanas. Geralmente trajeto é o que faz a
ligação entre as manchas e outros equipamentos da cidade (Magnani, 2002).
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Fazendo uma associação dessas categorias com o conflito analisado,
podemos dizer que o pedaço poder ser considerado como o bairro onde o indivíduo
vive. A mancha, por sua vez, são os hospitais, creches, escolas utilizadas pelos
moradores. O trajeto são as determinadas formas das quais o morador desse bairro
pode sair e transitar por outros pedaços que formam com o tempo um determinado
circuito.
Com essa explicação, podemos definir outro fator do porque o conflito
ocorre, o qual já foi abordado nesse trabalho, mas de uma visão mais antropológica.
Quando referenciamos a Bourdieu para a explicação da linha 549 ser um modo de
reconhecimento de seu lugar na cidade, vemos Magnani demonstrando que na
antropologia isso é bem observado. O ônibus, além de fazer parte fazer parte do
trajeto do morador do Nova Germânia, ele é uma forma de representação dos
mesmos. Ele é uma forma de reconhecimento.
Ao ter um ônibus que referencie o bairro, o morador tende a ter aquela linha
como sua, e assim provocando os conflitos não somente com os estudantes, como
também com os trabalhadores do shopping, pois a linha de ônibus é para seu bairro.
Consideraçôes finais
Para essa etapa final de nosso trabalho, elencamos alguns pontos que
acreditamos serem o resultado de nossa pesquisa.
Um primeiro ponto a ser destacado é o fato de que nosso objetivo não é
procurar o culpado pelo conflito. Pelo contrário, nossa intenção é entender o
conflito em sim, fazendo apropriação das respostas obtidas nos questionários.
Sendo assim, como um primeiro ponto a ser destacado, ficou mais do que
claro a existência de um conflito entre os moradores e os estudantes, devido entre
outras coisas, à precariedade do transporte coletivo na cidade.
Em segundo lugar, os conflitos têm seu início pelo uso comum da linha 549
pelos moradores do bairro Nova Germânia e os alunos da UFJF.
Além disso, podemos dizer também que, como pretendido, a análise do
conflito possibilitou, mesmo que de forma não muito profunda, um certo reflexo
sobre as realidades social, econômica e espacial de ambas as partes envolvidas no
conflito. Acreditamos que o fato do morador ter o ônibus quase que como uma
parte de si mesmo, como um lugar que marque seu pertencimento, retrata muito
bem o papel que a linha 549 possui na vida do mesmo. Ela, ao que parece, é o que o
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leva ao trabalho, à diversão, dentre outras coisas. Enfim, ela é que faz o morador
viver. Não que o aluno também não precise do ônibus, ou que o mesmo não seja
parte do aluno da mesma forma que acreditamos ser para o morador. O aluno pode
sim, da mesma forma, utilizar o ônibus para viver. Contudo, como sabemos o
número que atende o mesmo é desproporcional se comparado ao que atende os
moradores. Ou seja, o agravante está, como analisado anteriormente, no uso
compartilhado do coletivo, em seu número de linhas, e subsequentemente, no que o
coletivo representa para o morador.
Além disso, o conflito no ônibus, ao que entendemos, pode ser uma das
formas que os moradores encontraram de amenizar o jogo da cidade, do capital e da
segregação, claro.
Não obstante, por fim, acreditamos que o conflito em si, centraliza e
potencializa problemas.
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13 - Sessão Espaço Urbano
13.3 Considerações acerca das conotações do termo “elite” nas ciências
sociais296
Lucas Tibo Saraiva297

Resumo: O objetivo desse artigo é realizar uma discussão teórica de cunho
sociológico que reflita acerca das conotações do termo elite, desde autores clássicos
na teoria das elites, como Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca, até abordagens mais
atuais que relacionam o mencionado termo com as categorias de valor e de status
social, usando, para tanto, as teorias sociológicas de Pierre Bourdieu e Norbert Elias
que discutem, cada um à sua maneira, a construção social de modos de vida
considerados refinados.
Palavras-chave: Conotações de “elite”. Status social. Gosto. Processo Civilizatório.
Introdução
A relação entre dominadores e dominados pode ser verificada em várias
épocas e em diferentes contextos históricos. Na Antiguidade Clássica, de maneira
geral, havia a existência de uma aristocracia que dominava os escravos; na Idade
Média, os servos é que eram dominados pelos senhores feudais que contavam
também com o apoio da Igreja Católica para exercer o domínio; a Idade Moderna e
Contemporânea acompanha o advento do capitalismo em suas várias fases. Em um
estágio mais maduro, a relação entre dominadores e dominados se dá no formato de
quem possui os meios de produção (burguesia) e quem possui somente a força de
trabalho (proletariado). Dessa forma, no mundo moderno, a relação entre capital –
trabalho permeará várias sociedades, mais especificamente as modernas
democracias ocidentais. Porém, com o desenvolvimento do modo de produção
capitalista, com a flexibilização do trabalho e a ramificação da produção, a
burguesia, na condição de classe dirigente, se diferencia internamente. Desse modo,
pode-se falar em vários tipos de “elite”: uma elite política que comanda de fato as
instâncias representativas; uma elite econômica que comanda os organismos
econômicos e as grandes empresas; uma elite intelectual que comanda o mundo das
ideias. Apesar de tentar designar um estrato da população que possui o poder de
decisão e capacidade de influência dentro de uma determinada sociedade, o termo
296
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elite ainda guarda uma série de ambiguidades e contradições, pois foi usado de
formas variadas e por diferentes autores com prismas de análise distintos ao longo
do tempo.
Neste artigo, objetiva-se realizar uma discussão teórica de cunho sociológico
que reflita acerca das conotações do termo elite, desde autores clássicos na teoria
das elites, como Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca, até abordagens mais atuais que
tentam dar ao termo uma definição mais precisa para fins de pesquisa. Far-se-á
também um esforço na direção de refletir sobre o termo “elite” entrelaçado com o
“status social” e com os valores que ela traz: para isso, teremos como referencial
teórico os estudos sociológicos de Pierre Bourdieu sobre o gosto como marcador e
diferenciador social, oriundo da mescla da origem familiar e da formação
educacional; e também as análises de Norbert Elias acerca dos modos civilizados de
ser que se desenvolveram ao longo de séculos. Dessa forma, tentaremos associar o
estudo das elites com os conteúdos valorativos por elas compartilhados e que as
caracterizam enquanto “elite”, pelo menos do ponto de vista cultural. Entendemos
que uma das linhas de investigação da sociologia é compreender quais são os
arcabouços valorativos que os estratos da sociedade carregam, sendo que a tarefa
que se impõem aqui é fazer isso com o estrato mais privilegiado da sociedade: a
elite.
As Conotações Clássicas do Termo Elite: Abordagens de Mosca e Pareto
Segundo Bottomore, o termo “elite” era empregado inicialmente no século
XVII para indicar produtos de alto valor. Só com o passar do tempo e mais
recentemente, o termo ganha o sentido usual relacionado com a superioridade de
determinados agrupamentos sociais (BOTTOMORE, 1978, p.49). Antes mesmo do
século XVII, porém, pode-se remeter a Platão no que tange a suas reflexões da elite
como condutora ideal e norteadora adequada das decisões políticas dentro da
“Pólis”. Saint-Simon e Auguste Comte também discorreram brevemente sobre o
tema, notadamente influenciados pelos clássicos da chamada “teoria das elites”:
Vilfredo Pareto (1848-1923) e Gaetano Mosca (1858-1941).
Para Pareto, a definição geral de elite está atrelada à capacidade natural das
pessoas de possuir determinadas qualidades. Pode-se extrair essa ideia de sua
famosa frase, citada por Bottomore: “Reunamos, pois, em uma categoria, as pessoas
que possuem os índices mais altos em seus ramos de atividade, e a essa categoria
daremos o nome de elite” (IBIDEM, p.49). Pareto exemplifica essa ideia atribuindo
“notas” de zero a dez a pessoas situadas em determinadas ocupações profissionais,
de modo que sempre há pessoas que possuem desempenhos mais elevados do que
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outras. Aos que possuírem “nota dez”, esses serão enquadrados como genericamente
pertencentes a elite.
Partindo para o campo das distinções conceituais, Pareto coloca que existe
uma diferença básica entre elite e não-elite e que dentro da elite, existe uma parcela
que lida mais diretamente com o poder (elite governante) e outra que não se
encontra próxima das instâncias decisórias de poder (elite não governante).
Segundo Zuckerman, apesar das distinções conceituais, não existe, para Pareto,
critérios precisos de delimitação, pois a realidade concreta é muito mais complexa.
As conceituações tem que ser feitas a partir da elaboração de hipóteses
empiricamente verificáveis para possuírem alguma validade (ZUCKERMAN, 1978,
p.14).
Aprofundando nas análises de Pareto, apesar de ser mais conhecido pela sua
atuação na área da economia, o pensador italiano também se interessa e escreve
sobre sociologia. Em seu raciocínio, a economia trata de ações calcadas em
raciocínios lógicos, enquanto a sociologia objetiva elucidar o comportamento social
dos indivíduos e coletividades, de modo que o comportamento social se constitui
em sua maior parte de bases ilógicas de ação. Para estudar esse tipo distinto de
ações ilógicas, Pareto desenvolve três conceitos básicos de análise: “resíduos”,
derivações” e “heterogeneidade social” (ZUCKERMAN, 1978, p.15-16). Explicando
resumidamente tais conceitos, Zuckerman coloca que:
Os resíduos são os sentimentos e instintos humanos básicos. As
derivações refletem a necessidade de explicar o comportamento e os
desejos e a capacidade de influenciar o comportamento que tem as
ideias propostas. A heterogeneidade social foi descrita acima,
quando da diferenciação entre elite, não elite, e elite governante e
não governante. Pareto guardou para o termo interesse o sentido
usual em que este é utilizado na economia (IBIDEM, p.16).

Apesar de focar a separação irremediável entre elite e não elite, Pareto estuda
o tema da circulação das elites, ou seja, a troca de membros da elite de tempos em
tempos, só que com um problema: ele o faz pautado em termos psicológicos.
É um outro pensador, também de origem italiana, que vai contribuir para a
teoria das elites com uma abordagem mais sociológica e menos abstrata: Gaetano
Mosca. Ele parte do pressuposto de que em toda sociedade, há um grupo que
domina as relações sociais e toda a vida social e outro que é dominado. Os
dominadores são sempre uma minoria organizada e possuem atributos altamente
valorizados socialmente, diferente da maioria dominada e desorganizada
(BOTTOMORE, 1978, p.50). Diferentemente de Pareto, que concebia uma certa
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homogeneidade dentro da elite, Mosca enfatiza a heterogeneidade dentro da
própria elite e explicando o rodízio de membros das elites em termos mais
sociológicos, ou seja, de emergência de novas forças sociais no cenário político.
Outra importante contribuição de Mosca para a teoria das elites é sua
percepção da tendência de estratificação das democracias modernas. Dessa forma, a
elite não exerce um domínio unilateral em relação ao restante da sociedade,
havendo uma espécie de “classe média”, composta em sua maioria de profissionais
liberais e comerciantes, que de alguma forma pressiona a elite e que também, em
certos momentos, a compõem (BOTTOMORE, 1978, p.51). Interessante notar que
Mosca, na verdade, não usa tanto o termo elite, mas sim o termo “classe política”
para designar os detentores de poder e influência. Esse termo é equivalente à “elite
governante” de Pareto.
Zuckerman, analisando a obra de Gaetano Mosca, enfatiza dois pontos
importantes que servem de lastro para o próprio Mosca: primeiro, a ideia de “um
governo estável e efetivo” e segundo, a ideia de “revolução”. No que toca ao primeiro
ponto, Zuckerman diz que, para Mosca:
[...] uma sociedade será caraterizada por um governo estável
quando a classe governante for bem organizada, estiver disposta a
usar a força para sustentar o seu domínio, possuir o preparo técnico
adequado e for percebida por outrem como reunindo em seu bojo
qualidades altamente valorizadas (ZUCKERMAN, 1978, p.18).

O contrário disso que acaba de ser dito, isto é, quando a classe governante
estiver desorganizada e passando por conflitos internos, abre-se caminho para a
revolução.
As conotações do termo “elite” usadas por Pareto e Mosca deitam raízes nas
concepções acerca das relações de poder desiguais presentes de forma inerente a
toda sociedade. Segundo Bottomore “Tanto Mosca quanto Pareto, portanto,
preocupam-se com as elites no sentido de grupos de pessoas que exercem
diretamente o poder político, ou que estão em condições de influir sobre seu
exercício (BOTTOMORE, 1978, p.50).
Há uma faceta implícita na chamada teoria das elites que é discutida mais
especificamente por Bottomore. Segundo ele, tanto as teorias elaboradas por Pareto
como por Mosca, são, em certo grau, manifestações ideológicas contra a democracia
de massa e, mais ainda, contra o socialismo (BOTTOMORE, 1978, p.54). Explicando
os fundamentos dessas manifestações ideológicas, é ainda Bottomore que diz que:
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A posição entre a noção de elites e a de democracia pode ser
expressa de duas formas: primeiro, a insistência, nas teorias das
elites, na desigualdade de atributos individuais choca-se com um
elemento fundamental do pensamento político democrático, o qual
prefere acentuar a igualdade básica dos indivíduos; e, segundo, a
ideia de uma minoria governante contradiz a teoria democrática de
governo da maioria (IBIDEM, p.54).

Isso não quer dizer que a teoria das elites seja incompatível com a
democracia, se se parte de um tipo de democracia liberal, que percebe a igualdade
em um nível jurídico e como igualdade de oportunidades.
Importante notar que a Europa em meados e final do século XIX para o início
do século XX passou intensas mudanças de ordem política, econômica e cultural.
Pareto e Mosca se situam nesse momento, em que as propostas socialistas
ganhavam contorno e apareciam como possibilidades reais de mudança da ordem
vigente. O próprio uso do termo “elite” surge, em certa medida, para contrapor a
categoria marxista de “classe”, apesar de não haver separações rígidas entre essas
nomenclaturas em determinadas literaturas. Fato é que, para os teóricos da elite,
existem dois pontos básicos que servem para refutar a teoria das classes sociais de
Marx, sendo o primeiro, a ideia de que não existe classe dominante “stricto sensu”
pelo fato de haver uma constante circulação de membros no interior da elite;
segundo, a ideia de que não há como haver uma sociedade sem classe, pois sempre
haverá um grupo dominante que submete o restante da população à sua dominação
(BOTTOMORE, 1978, p.54-55).
Zuckerman traz algumas reflexões relevantes acerca do “pântano teórico e
conceitual” que o termo elite suscitou após as teorias de Mosca e Pareto
(ZUCKERMAN, 1978, p.7). De fato, depois de explanar e analisar algumas definições
de elite oriundas de diferentes autores, esse autor aponta duas dificuldades: uma
relativa à localização empírica dos membros da elite, pois há conceitos que
restringem tanto “o que é elite” que fica impossível de haver essa localização; outra,
relativa à comparação de estudos usando-se o termo elite, pois não há uma unidade
conceitual que permita fazer comparações empíricas (IBIDEM, p.9).
Apesar dos frutíferos estudos posteriores a teoria das elites de vários
sociólogos e cientistas políticos como Harold Lasswell, Robert Dahl, Wright Mills,
Tom Bottomore, dentre outros, o termo elite, quando se pretende aprofundar, é
usado de forma confusa e ambígua e ás vezes vazia de sentido, pois se fala em elite
mas não se tem limites claros de quem a compõe. Giddens, citado por Zuckerman,
repara que
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Nenhum campo da sociologia tem estado mais sujeito à vagueza de
termos e a conceituações nebulosas e cambiantes. Os termos são
muito numerosos: “classe dominante”, “classe política”, “elite”, “elite
de poder” e “grupo de liderança” competem entre si para obter a
supremacia no âmbito da literatura. Por vezes eles são utilizados
como sinônimos, por vezes são deliberadamente usados como tendo
significados opostos. Em alguns casos o emprego desses termos, do
ponto de vista terminológico, é simplesmente descuidado; em
outros casos, as variações escondem ambiguidades de formulação
conceitual (ZUCKERMAN, 1978, p.9).

Percebe-se, até aqui, que o termo “elite” foi usado com frequência aludindose a uma elite essencialmente “política”, vinculada às formas de dominação. Porém,
mais recentemente, para efetuação de pesquisas sobre “elites”, em função da
tendência cada vez mais frequente à fragmentação do trabalho e à complexificação
da vida social, convencionou-se dividir essa categoria tendo como parâmetro
possível a diversidade de ocupações profissionais: elite econômica ou empresarial,
para os estudos que contemplam a análise de grupos financeiros e empresarias; elite
jurídica, para o estudo do alto escalão da magistratura, elite política, para o estudo
com foco nos grupos que lidam diretamente com o exercício do poder, elite
intelectual para os estudos sobre os grupos que dominam o conhecimento científico
etc.
Pode-se elencar, nesse ramo dos estudo sobre as elites, a associação entre
elite e “status social”, refletindo sobre os modos, comportamentos e conjunto de
valores que caracterizam um determinado grupo como superior e detentor de
competências consideradas peculiares. É partindo desse ramo que investigaremos
nesse artigo alguns pontos importantes dos estudos de dois sociólogos
extremamente instigantes para os fins pretendidos: Norbert Elias e Pierre Bourdieu.
É deles que falaremos agora.
Norbert Elias e os Modos Civilizados de Ser
Como a humanidade foi se educando com o passar do tempo? Essa é a
pergunta-chave para Norbert Elias. Dela, já conseguimos extrair lição importante:
nós, seres humanos, não nascemos humanos, mas vamos ao longo da vida
aprendendo os modos e os padrões de comportamento socialmente legitimados, ou
seja, os modos civilizados de ser. Para adentrarmos um pouco no pensamento desse
sociólogo alemão, vamos nos reportar a três conceitos sociológicos fundamentais
usados pelo autor. São eles: Civilização, Figuração e Processos Sociais.
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Civilização se configura como um conjunto de hábitos, valores e costumes
internalizados pelos indivíduos que dão o caráter “social” ou “humano” a eles. Os
seres humanos por natureza não possuem aspectos civilizados, porém possuem um
potencial que permite a eles adquirir, aprender os modos civilizados de existência
(ELIAS, 2006, p.21). Um aspecto vital da civilização é a auto - regulação dos impulsos
e pulsões, o auto - controle das energias instintivas que brotam dos seres humanos.
Importante frisar que se trata de um “auto – controle”, ou seja, diferentemente de
coações externas, antes necessárias para a convivência humana. O auto controle,
nesse sentido, vai tendo mais preponderância, o que significa mais autonomia e
autoconsciência por parte dos indivíduos, e, por consequência, a constituição e
generalização de um “caráter civilizatório”.
Elias recebeu inúmeras críticas que o acusavam de ser “evolucionista” por
tratar os aspectos civilizados como aspectos evolutivos da humanidade em geral.
Porém, ele não concebia nenhum tipo de linearidade evolutiva da humanidade e
com frequência enfatizou que, concomitante à tendência civilizadora, há
movimentos descivilizadores, atestando que o desenvolvimento humano é
contraditório. Nas palavras do próprio autor:
Se contemplarmos o desenvolvimento da humanidade, deparamonos com um amplo processo de civilização humana. Esse processo,
em constante embate com contraprocessos descivilizadores,
permanece até agora – portanto da Idade da Pedra até nossos dias –
dominante. Não há nenhum motivo para supor que ele deva
permanecer dominante. (IBIDEM, p.22, grifos nossos).

Outro conceito fundamental é o de figuração, que consiste em formas de
interação específica entre os indivíduos intermediadas por símbolos. Dessa forma,
da perspectiva elisiana, “Os seres humanos, em virtude de sua interdependência
fundamental uns dos outros, agrupam-se na forma de figurações específicas”
(IBIDEM, p.26). Essas figurações, construções conceituais de influência simmeliana,
servem para balancear o debate clássico dentro da sociologia entre o que é mais
preponderante para se compreender a vida social: as estruturas sociais ou as ações
sociais. Elias procura superar essas unilateralidades epistemológicas, enfatizando
que estrutura e ação são duas dimensões de um mesmo processo: não existe
sociedade sem indivíduo e no indivíduo já se encontra internalizado a sociedade
(ELIAS, 2006, p.26). Nesse raciocínio, é válido dizer que, para Elias, a sociologia tem
como escopo primordial o estudo das diferentes e específicas figurações que os
indivíduos constroem entre si (IBIDEM, p.26).
A definição de “processos sociais” passa pela concepção de transformações
amplas e de longa duração de figurações. Por isso a própria concepção de
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“civilização” se constitui como um “processo civilizatório”. Os processos sociais
possuem características elementares, tais como: o englobamento de conceitos
opostos, como, por exemplo, integração – desintegração; proximidade –
distanciamento; ascensão – declínio etc; são reversíveis, não seguindo,
necessariamente, uma direção unívoca; revelam deslocamentos de “centros de
poder” entre os agrupamentos sociais (IBIDEM, p.28-29).
A partir dessa “pincelada” sobre os conceitos fundamentais apresentados por
Elias, consegue-se depreender que o propósito de sua sociologia é investigar como a
sociedade europeia ocidental passou pelo processo civilizatório, ou seja, como foi
adquirindo hábitos e costumes ditos “civilizados”. As análises elisianas procuram
apreender os efeitos da transição da sociedade feudal, baseada na regulação da vida
social por meio da violência, para a sociedade de corte, pautada exatamente na auto
– regulação de impulsos e pulsões e na instauração de um estilo de vida
peculiarmente “civilizado”. Segundo Jessé Souza, o ponto fundamental para Elias é:
“Qual é o impacto da pacificação da vida social sobre ‘psique’ individual e portanto
sobre a relação dos homens entre si? (SOUZA, 2000, p.46).
Essencial ressaltar que no esquema teórico de Norbert Elias, o processo
civilizatório deve ser compreendido a partir do entrelaçamento entre sociogênese e
psicogênese, isto é, envolvendo mudanças nas estruturas macrossociais relacionadas
a mudanças nas estruturas psíquicas dos indivíduos. Dessa maneira, existem
processos de caráter mais estrutural que corroboram para a transição da sociedade
feudal em direção a sociedade cortesã, quais sejam: a intensificação da divisão social
do trabalho e o advento da economia monetária (processos socioeconômicos) e
centralização política em função do surgimento dos Estados Nacionais (processo
político) (IBIDEM, p.44). Porém, existem também processos microsociais que são
observados com atenção e perspicácia por Elias, como por exemplo os novos modos
de se portar a mesa no momento das refeições; os modos específicos de se usar os
talheres; os modos de dormir, as relações sexuais etc. Jessé enfatiza que:
O que está em jogo em todas essas manifestações parciais é uma
mudança de fundo comum: o movimento em direção a um aumento
da sensibilidade em relação ao que é penoso observar nos outros e
ao que produz vergonha no próprio comportamento. É o “avanço”
dessa fronteira que aprendemos a perceber como um “refinamento”
do comportamento (SOUZA, 2000, p.49).

O comportamento humano passa a ser cada vez mais refinado, dotado de
uma espécie de racionalidade que contribui para afirmar o que é correto e aceitável
em termos de padrão a ser seguido. Nesse sentido, “O que é valorável ou civilizado é
antes de tudo o que é aceito como tal pela elite social. Esse fato, por sua vez, não
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significa de modo algum um controle consciente pelas elites do processo como um
todo. Não existe sujeito no processo civilizatório” (IBIDEM, p.49, grifos do
autor).
Há uma outra transição importante analisada por Elias, que é a transição
entre uma sociedade aristocrática ou de corte para uma sociedade democrática e
burguesa. Nessa transição, observa-se uma generalização dos sentimentos de
vergonha e constrangimento, que outrora eram restritos à nobreza, ocasionando em
uma generalização do refinamento dos padrões de comportamento. Um exemplo
disso são os valores compartilhados de higiene, limpeza e bons modos, que devem
ser propagados por toda a sociedade (IBIDEM, p.50-51).
Mas, afinal de contas, o que as reflexões de Norbert Elias nos ajudam no que
se refere ao estudo das elites? Se pensarmos a elite como detentora de um status
elevado e de um prestígio legitimado socialmente, as análises elisianas servem como
importante aporte teórico. Elas (as elites) são refinadas, possuem modos finos e
elegantes, um padrão de comportamento exemplar (pelo menos na aparência). São,
enfim, consideradas “civilizadas”.
Pierre Bourdieu e a ciência do gosto
Um outro sociólogo que pode auxiliar na associação entre elite e status social
é Pierre Bourdieu. Esse renomado pensador francês trabalha com um tipo de
sociologia que pode ser enquadrada como “crítica”, na medida em que envereda
constantemente no sentido da desnaturalização dos fenômenos e das práticas
sociais. Assim como em Elias, os hábitos e os costumes para Bourdieu estão longe de
ser naturais, tratando-se verdadeiramente de construções sociais.
Para analisarmos o pensamento sociológico de Bourdieu, vamos nos ater a
suas conceituações de “habitus” e de “gosto”, e os possíveis desdobramentos desses
conceitos.
O “habitus”, em primeiro lugar, é um esforço metodológico do autor para
mediar o embate entre o objetivismo e o subjetivismo, ou seja, entre as concepções
macroestruturais que partem da certeza de que a partir das estruturas se deduz as
práticas sociais; e as concepções microsociais que desprezam as estruturas para
focar nas práticas sociais e suas interações. De forma semelhante a Elias, Bourdieu
não concebe estrutura e ação separadamente, havendo, pois, uma dialética
intermitente entre os dois termos (SOUZA, 2007, p.57-58). Nesse sentido, “habitus”
para Bourdieu se configuraria como um
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[...] sistema de estruturas cognitivas e motivadoras, ou seja, um
sistema de disposições duráveis inculcadas desde a mais tenra
infância que pré-molda possibilidades e impossibilidades,
oportunidades e proibições, liberdades e limites de acordo com as
condições objetivas” (SOUZA, 2007, p.43).

Mais do que a assimilação de valores e regras, o “habitus” é a incorporação
(no sentido até de tornar corpo literalmente) de tais valores e regras, de modo que
cada um de nós se torna uma “instituição”. É essa incorporação, eminentemente
inconsciente e pré – reflexiva, que permite a reprodução simbólica da sociedade.
Para Bourdieu, o “habitus” possui duas bases de reprodução: a origem
familiar e a instrução escolar. Nessa lógica, a origem familiar garante um conjunto
de disposições iniciais que se imbrica com a instrução escolar, responsável essa
última pela inculcação e imposição de regras, normas, valores e hábitos adquiridos
no espaço escolar. A conjugação dessas duas bases gera um conjunto de disposições
gerais para a prática de avaliar, apreciar, consumir e julgar.
Essas disposições para a prática estão atreladas, no raciocínio de Bourdieu, ao
que ele chama de “gosto” ou de “competência estética”. O gosto não é inerente à
pessoa, mas trata-se, sim, de uma competência socialmente construída mas não
explicitada, tendo também relação direta com a origem familiar e o capital escolar.
Dessa forma, Bourdieu coloca que:
Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria
de cultura legitima, são considerados um dom da natureza, a
observação cientifica mostra que as necessidades culturais são
produto da educação: a pesquisa estabelece que todas as práticas
culturais (frequência dos museus, concertos, exposições, leituras,
etc.) e as preferências em matéria de literatura, pintura ou música,
estão estreitamente associadas ao nível de instrução (avaliado pelo
diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e,
secundariamente, à origem social (BOURDIEU, 2007, p.9).

O gosto se configura, assim, como um marcador social, sendo que por meio
dele, consegue-se localizar, em grande medida, a posição de classe dos indivíduos.
Cada classe, para Bourdieu, possui uma estética diferenciada. A “estética
popular” necessita dar significado às obras de arte, atrelando a forma à função.
Quando um trabalhador manual, por exemplo, se depara com uma obra de arte, ele
imediatamente tenta vincular o que está vendo com algum elemento de sua vida
cotidiana. Já a “estética pura” baseia-se na “arte pela arte”, sendo a arte um fim em si
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mesma, não necessitando de mediações para sua compreensão. Importante ressaltar
que essa estética aciona um conjunto de códigos (que foram adquiridos socialmente
mas que são vistos como qualidades inatas) que permitem decodificar as obras de
arte, as músicas eruditas, os clássicos da literatura e do cinema etc. Sem esses
códigos, não é possível “se deleitar” com a arte. (IBIDEM, p.12-13).
Da perspectiva analítica que Bourdieu nos apresenta, é preciso se atentar
para os detalhes, as trivialidades, pois por trás de escolhas e atitudes triviais é que se
consegue perceber a lógica de construção do gosto. Assim sendo, “O gosto classifica
aquele que procede à classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções
que eles operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar; por seu intermédio,
exprime-se ou traduz-se a posição desses sujeitos nas classificações objetivas”
(IBIDEM, p.13).
A tarefa que se impõem à sociologia é exatamente de investigar os fatos e
ações mais triviais, pois por trás deles, frequentemente, reside um arcabouço
simbólico que verdadeiramente produz distinções sociais e reproduz desigualdades
sociais.
Para o estudo das elites, de seus comportamentos e de sua mentalidade, a
percepção desnaturalizadora do gosto é ponto essencial que Bourdieu sabidamente
nos ensina. Por isso, o que é bom, bonito, belo, fino, chique não o é naturalmente,
mas é considerado e legitimado socialmente, passando a ser valorizado por todos.
Considerações Finais
A partir dos breves comentários que foram tecidos nesse artigo, percebe-se
que o termo elite possui nas ciências sociais diversas nuanças que variam de acordo
com as intenções de cada autor. Na teoria clássica sobre elites, explorada aqui
através da apresentação das ideias básicas de Pareto e Mosca, identificou-se que o
uso da categoria “elite” é utilizado partindo-se do pressuposto que há, em toda
sociedade, uma divisão assimétrica de poder, sendo que o sentido que o termo é
usado é no sentido mais político, ou seja, do grupo minoritário que lida diretamente
com o as instâncias decisórias.
Apesar desse consenso de que a sociedade é dividida de forma desigual e de
uma vinculação do termo em um sentido político, diagnosticou-se uma confusão
conceitual no uso da categoria “elite”, principalmente após à teoria clássica das
elites. Ao invés de uma melhor definição do termo, verificou-se uma variedade de
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sentidos atribuídos a ele. Devido à complexidade da vida social, passou-se a estudar
os diversos tipos de elite de acordo, muitas vezes, à ramificação profissional.
Iniciando uma possível vinculação entre “elite” e “status social”, o artigo
procurou apresentar minimamente os conceitos – chave de dois sociólogos que
escreveram já na segunda metade do século XX e que, a nosso ver, possuem, cada
um à sua maneira, um potencial teórico considerável para o estudo das elites do
ponto de vista “cultural”: são eles Norbert Elias e Pierre Bourdieu.
No primeiro dos autores, intencionou-se trazer à tona como se dá o processo
civilizatório do ocidente moderno, enfatizando o caráter de construção social dos
hábitos e costumes mais corriqueiros e, aparentemente, naturais, como, por
exemplo, os modos de se portar à mesa, de se higienizar, de fazer sexo etc. Esse
padrão de comportamento nem sempre existiu: é característico de uma elite nobre
que, só com o passar do tempo, se dissemina e generaliza por toda a sociedade.
No segundo dos autores, objetivou-se demostrar como o gosto ou a
competência estética não é um dom natural da pessoa, mas sim fruto de aspectos
eminentemente sociais, notadamente a origem familiar e o processo de instrução
escolar. Dessa forma, as mais corriqueiras escolhas e opiniões que os membros de
uma elite têm são oriundas basicamente de sua origem familiar e de seu capital
escolar.
Portanto, para um estudo das elites enfatizando seus aspectos culturais,
envolvendo padrões de comportamento e conjunto de valores, os estudos tanto de
Elias como de Bourdieu são importantes por trazerem ensinamentos elementares
acerca dos processos sócio-históricos que engendram hábitos, valores e costumes.
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13 - Sessão Espaço Urbano
13.4 O fenômeno habitacional no espaço urbano298
Romária Rodrigues Rocha299

Resumo: A separação entre Cidade e Campo tem origens históricas no
desenvolvimento das forças produtivas, fruto da conquista e do domínio de
organizações sociais anteriormente de base comunal sobre outras sociedades menos
desenvolvidas na luta pela sobrevivência. O perfil da sociedade capitalista e com
uma nova concepção do urbano, devido o crescimento das cidades não seria capaz
de expandir a produção industrial e conquistar novos mercados e apropriar-se do
espaço sem essa nova concepção de urbanização, as cidades no sistema capitalista
adquiriu dimensões importantes
Palavras chave: Urbano. Habitação. Espaço.
Introdução
O presente artigo trabalha a problemática do habitar e a produção do espaço.
Parte se da teoria espacial de Henri Lefebvre para compreender o conceito de
produção do espaço, conceito este que rompe com a noção de espaço como algo
estático, imutável, palco da sociedade. Situa-se o habitar na produção do espaço,
enquanto atividade ligada à idéia moderna de busca pelo novo, de importância
crescente, econômica e capitalista e de intensos rebatimentos sobre o espaço. A
mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros urbanos do
Brasil, mas também nas grandes metrópoles.
O deslocamento de pessoas, em busca de bens e serviços de qualidade,
oportunidades de qualificação e empregos, acarreta, nas regiões metropolitanas e
grandes capitais, localidades de concentração populacional. A partir de quando as
cidades começaram a desenvolverem e a população crescer quantitativamente,
atraídos em virtude do crescimento industrial, surgiu muitos problemas sociais. O
tecido urbano ficava cada vez mais desordenado, resultado do capitalismo que
mesmo trazendo a divisão territorial do trabalho não foi suficiente para mudar a
vida das pessoas pobres que vivem nas cidades. Então a segregação das cidades e a
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proliferação dos problemas sociais, no quesito habitação, mobilidade, pobreza e
violência.
Por outro lado a cidade reproduz a segregação, porque a valorização por
conta da apropriação de forma desigual, como por exemplo, a população pobre fica
sem opção quando se refere a habitação para morar e com dignidade como não
conseguem acabam segregando-se aos arredores da cidade próximo dos locais de
trabalho quando é o caso.
Assim o tecido urbano foi se transformando em um espaço onde as
diferenças de classes são bastante visíveis, pois muitos não possuem o direito de
morar com dignidade. Dessa forma, acontece e a cidade passa existir e corresponder
às necessidades das pessoas que convivem nela, assim o espaço da cidade se
materializa e recebe vida através das relações humanas que ocorrem. A partir de
quando as cidades começaram a desenvolverem e a população crescer em números
quantitativos, atraídos em virtude do crescimento industrial, surgiu muitos
problemas sociais. Assim o tecido urbano ficava cada vez mais desordenado,
resultado do capitalismo que mesmo trazendo a divisão territorial do trabalho não
foi suficiente para mudar a vida das pessoas pobres que vivem nas cidades. Daí
então a segregação das cidades e a proliferação dos problemas sociais.Para se refletir
sobre a problemática urbana, há que se refletir sobre o modo de funcionamento da
cidade e sua inevitável relação com o campo. Atentando-se para essarelação cidadecampo, na ótica lefebvriana, a cidade é o espaço de reprodução do capital e, por não
produzir seus meios de subsistência expropria o campo. Essa expropriação
pressupõe uma dependência, uma complementaridade entre cidade e campo de
modo que a cidade é predominantemente urbana e o campo é predominantemente
rural, ou seja, os modos de vida urbano e rural se misturam e se complexificam.
Dentro das cidades, por exemplo, se percebem “ilhas de ruralidade” (LEFEBVRE,
2001, p.11), locais específicos que conservam um padrão eminentemente rural, mas
que se adéquam e fazem parte (positiva ou negativamente) das cidades.
O perfil da sociedade capitalista e com um novo pensamento da concepção
do urbano, devido o crescimento das cidades não seria capaz de expandir a
produção industrial e conquistar novos mercados e apropriar-se do espaço sem essa
nova concepção de urbanização das cidades, pois as cidades no sistema capitalista
adquiriu dimensões importantes, onde circulam muito capital. Dessa forma a cidade
assume cada vez mais o seu papel importante nessa nova concepção. Por outro lado
a cidade reproduz a segregação, porque a valorização por conta da apropriação de
forma desigual, como por exemplo, a população pobre fica sem opção quando se
refere a habitação para morar e com dignidade como não conseguem acabam
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segregando-se aos arredores da cidade próximo dos locais de trabalho quando é o
caso.
A metáfora tecido urbano indica “uma espécie de proliferação biológica e
uma espécie de rede de malhas desiguais, que deixam escapar setores mais ou
menos amplos: lugarejos ou aldeias, regiões inteiras” (LEFEBVRE, 2001, p. 11).
Analisando esses fenômenos a partir das antigas estruturas agrárias percebe-se um
intenso despovoamento do campo e o abandono de todo um estilo de vida baseado
no artesanato e nas relações de comércio local para dar início a uma crescente
concentração nas cidades e a um novo estilo de vida: o urbano.Ao mesmo tempo há
uma intensa penetração do estilo de vida urbano no meio rural, o que acentua ainda
mais a relação ‘urbanidade-ruralidade’.
Em meio ao processo de industrializaçãonota-se a presença de antigos
núcleos urbanos considerados como pré-industriais que se “preservaram” não sem
modificações, ao contrário, estas cidades também deixaram para trás o verdadeiro
sentido da obra e passaram a utilizar de seus espaços como atrativos turísticos,
configurando-se como “lugar de consumo” e “consumo do lugar”, tais núcleos se
apresentam apenas de modo apagado o que realmente foram(IBIDEM, p 12).
Lefebvre faz distinção de outros dois termos: habitat e habitar. O
termohabitaté utilizado pelo autor para referir-se àqueles que vivem nas cidades e
que ficam a mercê de sua dinâmica ao contrário do habitar que permite ao ser
habitar a cidade participando de uma vida social. O direito à moradia é reivindicado
pela população, mas, no entanto, passa a ser visto na prática como sendo de
responsabilidade do setor privado e não público. O direito à habitação orienta-se
pela lógica capitalista do habitat, pensado em seu sentido funcional:
Não é um pensamento urbanístico que dirige as iniciativas dos
organismos públicos e semipúblicos, é simplesmente o projeto de
fornecer moradias o mais rápido possível pelo menor custo possível.
Os novos conjuntos serão marcados por uma característica
funcional e abstrata: conceito do habitat levado a sua forma pura
pela burocracia estatal (LEFEBVRE, 2004, p.19).

Percebe-se a todo momento nos escritos de Lefebvre a concepção de espaço
socialmente produzido, orientado pela lógica do capital privilegiando estratégias
classistas:
Num tal processo intervêm ativamente, voluntariamente, classes ou
frações de classes dirigentes, que possuem o capital (os meios de
produção) e que geram não apenas o emprego econômico do capital
e os investimentos produtivos, como também a sociedade inteira,
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com emprego de uma parte das riquezas produzidas na “cultura”, na
arte, no conhecimento, na ideologia (LEFEBVRE, 2004, p. 14).

A política também tem centralidade importante nas ideias do autor. É nessa
esfera que os grupos sociais organizados podem reivindicar seus direitos. Nesse
sentido, as decisões políticas são cruciais no modelamento e remodelamento dos
espaços urbanos.
Lefebvre distingue tipos de racionalidade. A razão filosófica tradicional está
contaminada de um tecnicismo que dificulta a compreensão da realidade urbana,
dada sua complexidade e contradições. No lugar dela, tem que haver um outro tipo
de razão: a dialética. Esse tipo de razão, segundo o autor, “... pode dominar (pelo
raciocínio, pela prática) processos múltiplos e paradoxalmente contraditórios”
(IBIDEM, p. 23).
O autor faz alusão a três tipos de urbanismo, mostrando suas incoerências e
equívocos. O primeiro deles é “o urbanismo dos homens de boa vontade” que possui
um caráter nostálgico, que quer a cidade para todos como se fosse uma aldeia. O
problema desse tipo de urbanismo é que ele não apreende as transformações do
capitalismo moderno. O segundo tipo é “o urbanismo dos administradores ligados
ao setor público” de conteúdo tecnocrático. Esse se caracteriza pelo planejamento
racional e funcional da cidade e se encontra contaminado por um tipo de
racionalidade instrumental, que esquece, portanto, que o planejamento urbano tem
que atender a“seres humanos”. Por fim, há “o urbanismo dos promotores de
vendas”, que visam atender aos interesses capitalistas. Nesse caso, concebe os
espaços urbanos como lugares para se obter lucro. A construção de condomínios
afastados do “caos urbano”, por exemplo, vira um excelente negócio para os adeptos
desse tipo de urbanismo. (LEFEBVRE, 2001, p.23-25)
As visões sintéticas de sociedade, segundo o autor, são perigosas e devem ser
analisadas com receio. As ciências parcelares adoram sintetizar, mas a verdade é que
nenhuma ciência fragmentária possui essa capacidade. A filosofia, que trabalha com
abordagens holísticas, foge da síntese e busca abrir horizontes (IBIDEM, p.27).Da
mesma forma que o sociólogo marxista critica as ciências parcelares, critica também
sistemas ideológicos que muitas vezes justificam as contradições dos espaços
urbanos usando de concepções arcaicas e preconceituosas. É o caso por exemplo da
“filosofia da cidade”, que trazem noções de “comunidade harmônica e organismo
social” para tentar fazer uma integração das classes distintas que compõem a cidade.
Nessa filosofia da cidade, a referência que se tem é de uma cidade antiga para se
analisar uma cidade moderna, “uma cidade composta não por citadinos mas por
cidadãos livres, libertados da divisão do trabalho, das classes sociais e da luta dessas
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classes” (LEFEBVRE, 2004, p.42). A ideologia urbanística é também criticada pelo
autor. Nesse sentido, a aplicação de técnicas de melhoramento dos espaços urbanos
sem levar em consideração suas contradições estruturais é um conjunto ideológico
que deve ser combatido, tanto teoricamente como na prática (IBIDEM, p.44).
Assim o tecido urbano foi se transformando em um espaço onde as
diferenças de classes são bastante visíveis, pois muitos não possuem o direito de
morar com dignidade. Dessa forma, acontece e a cidade passa existir e corresponder
às necessidades das pessoas que convivem nela, assim o espaço da cidade se
materializa e recebe vida através das relações humanas que ocorrem. A partir de
quando as cidades começaram a desenvolverem e a população crescer em números
quantitativos, atraídos em virtude do crescimento industrial, surgiu muitos
problemas sociais. Assim o tecido urbano ficava cada vez mais desordenado,
resultado do capitalismo que mesmo trazendo a divisão territorial do trabalho não
foi suficiente para mudar a vida das pessoas pobres que vivem nas cidades. Daí
então a segregação das cidades e a proliferação dos problemas sociais.
Para se refletir sobre a problemática urbana, há que se refletir sobre o modo
de funcionamento da cidade e sua inevitável relação com o campo. Atentando-se
para essa relação cidade-campo, na ótica lefebvriana, a cidade é o espaço de
reprodução do capital e, por não produzir seus meios de subsistência expropria o
campo. Essa expropriação pressupõe uma dependência, uma complementaridade
entre cidade e campo de modo que a cidade é predominantemente urbana e o
campo é predominantemente rural, ou seja, os modos de vida urbano e rural se
misturam e se complexificam. Dentro das cidades, por exemplo, se percebem “ilhas
de ruralidade” (LEFEBVRE, 2001, p.11), locais específicos que conservam um padrão
eminentemente rural, mas que se adéquam e fazem parte (positiva ou
negativamente) das cidades.
A idéia de que a cidade é um espaço socialmente produzido é outra
contribuição de Lefebvre. O espaço é uma categoria social que tem centralidade
importante no pensamento do sociólogo marxista. Daí que se seguem três
desdobramentos para esse termo: o espaço percebido, o espaço concebido e o
espaço vivido. O primeiro tem haver com os sentidos dos sujeitos que se apropriam
do espaço; o segundo se relaciona ao pensamento dos sujeitos em relação ao espaço;
e o terceiro é a apropriação do espaço que se dá cotidianamente. Esses
desdobramentos são as formas de apropriação do espaço identificadas por Lefebvre,
sendo que o que se entende por “apropriar” é “tornar familiar”.
A produção do espaço urbano segue uma lógica, é recheada de
intencionalidade e interesses específicos: a lógica dos detentores do capital. A luta
de classes, segundo Lefebvre, nunca esteve tão acirrada. A cidade é disputada por
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diversos grupos. Os desfavorecidos se organizam em associações e movimentos para
reivindicar a cidade. Os detentores do capital, já organizados e consolidados, se
cristalizam nos centros de decisão e, apesar das pressões sociais, continuam a
dominar a cidade. (LEFEBVRE, 2001, p.5-6).
Histórico da divisão campo e cidade
A divisão do trabalho determina a forma de propriedade em cada fase do
modo de produção e o grau de desenvolvimento das forças produtivas e do
intercâmbio de mercadorias.
“cada uma das fases da divisão do trabalho determina também as
relações dos indivíduos entre si no que diz respeito ao material, ao
instrumento e ao produto do trabalho” (MARX; ENGELS, 2009, p.
26)

A separação entre Cidade e Campo tem origens históricas no
desenvolvimento das forças produtivas ,fruto da conquista e do domínio de
organizações sociais anteriormente de base comunal sobre outras sociedades menos
desenvolvidas na luta pela sobrevivência, a cidade antiga que existiu na Europa é
fundada sobre a exploração do excedente produzido pelas unidades produtivas no
campo, organizadas sobre uma nova forma de produzir: o escravismo.
[...] resulta nomeadamente da união de várias tribos que formam uma cidade
por meio de acordos ou conquistas: nela continua a existir a escravatura. A par da
propriedade comunal, desenvolve-se a propriedade privada móvel e, mais tarde,
também a imóvel, como uma forma anormal e subordinada à propriedade comunal
(MARX; ENGELS, 2009, p. 27).
É nesse novo ambiente social, político e econômico que permite um maior
desenvolvimento das artes, ofícios e ciências. As grandes descobertas astronômicas,
matemáticas e da escrita visa a atender as necessidades de uma nova Classe Social
surgida durante a Revolução social promovida pela agricultura e o modo de
produção escravista: Os senhores, nobres, membros de antigas famílias guerreiras,
que dominam agora territórios e povos inteiros, que os fazem trabalhar para a glória
e satisfação dos novos reinos e impérios.
“A cidade política não pode ser concebida sem a escrita:
documentos, ordens, inventários, cobranças de impostos. Ela é
inteiramente ordem e ordenação, poder [...] A cidade política
administrativa, protege, explora um território frequentemente
vasto, aí dirigindo os grandes trabalhos agrícolas: drenagem,
irrigação, construção de diques, arroteamentos etc. (LEFEBVRE,
1999, p. 19)”
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A antiga Cidade possui funções políticas e militares. É a sede do poder agora
não mais disperso em aldeias e comunidades autônomas entre si, as quais devem
tributos que são os excedentes da produção que vão ser empregados no
embelezamento e manutenção dos novos serviços – militares, religiosos e civis demandados na Capital.
O campo? Não é mais não é nada mais que a “circunvizinhança” da
cidade, seu horizonte, seu limite. As pessoas da aldeia? Segundo sua
própria maneira de ver, deixam de trabalhar para os senhores
territoriais. Produzem para a cidade, para o mercado urbano. E, se
sabem que os mercadores de trigo ou macieira o exploram,
encontram porém no mercado o caminho da liberdade (LEFEBVRE,
1999, p. 21).

Assim a nova classe social em ascensão: a burguesia comercial passa a
construir novamente um modelo da “sua cidade”, após mil anos sendo considerado
um local de perigos, fonte de doenças e desprovida de proteção as cidades passam a
ser considerada fonte das luzes, beleza e prosperidade, sobretudo após os
navegadores alcançarem as novas rotas mercantis.
A vida social na cidade ressurge com inúmeras obras públicas, construção de
monumentos e revitalização dos “antigos centros”. Toda a riqueza conquista e
saqueada do “Novo Mundo” irá ser exposta nos grandes Museus e galerias de Arte
pelas grandes cidades européias.
Essa vida social é o reflexo de uma nova lógica de produção, financiada pela
burguesia mercantil com o apoio dos novos estados nacionais centralizados que
passam a garantir a segurança das cidades e dos mercadores, tornando viável o
investimento em novos empreendimentos que leva a chamada Revolução Industrial,
com a produção elevada a níveis nunca antes imagináveis.
Esse avanço tecnológico proporcionado pelo grande investimento nas
ciências, passando a concentrar o trabalho intelectual em “Universidades” permitiu
grandes descobertas e invenções que serviu para criar a Indústria Moderna.
As grandes massas expulsa dos campos pelos “cercamentos” que começam no
sec. XVII e se aprofundam no sec. XVIII vai afluir para as novas cidades industriais
que não estavam estruturadas minimamente para recebê-las.
A luta de classes que parecia terminada com a ultima Revolução Social, que
prometia igualdade para todos, liberdade para os oprimidos do campo e
fraternidade entre os “irmãos da pátria” não tinha melhorado a situação para a
maioria da população. No entanto essa nova ordem social só seria melhor
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compreendida pelos próprios trabalhadores alguns séculos depois, como nos diz
Engels:
“A pedra angular do modo de produção capitalista é o facto de a
nossa ordem social atual colocar o capitalista na situação de
comprar a força de trabalho do operário pelo seu valor, mas de
lucrar com ela muito mais do que o seu valor, na medida em que faz
o operário trabalhar mais tempo do que é preciso para a reprodução
do preço pago pela força de trabalho (ENGELS, 1887, p. 10)”

Urbanismo e moradia: dimensões históricas
O rápido e intenso processo de urbanização alcança dimensões irreversíveis,
em todas as direções e espaços, numa escala mundial. Constantemente estimulados,
os ex-servos buscaram o interior das muralhas das cidades feudais para
comercializar seus produtos. Com o tempo e a saturação dos espaços urbanos
extrapolaram as muralhas buscando estabelecer-se em outros locais, originando
assim novas cidades. Podemos afirmar que, ao mesmo tempo em que o comércio
estimulava o crescimento das cidades, estas estimulavam o desenvolvimento do
comércio.
A cidade desperta era o início do sistema fabril, que veio a culminar com a
Revolução industrial em meados do século XVIII. As primeiras fábricas a se
desenvolverem foram as de tecidos, localizadas na Inglaterra, para atender a
demanda a criação de ovelhas acabou por tomar o espaço antes reservado à
produção agrícola. Iniciava-se neste momento o fenômeno da urbanização.
E assim, com a nova ordem econômica, o camponês foi obrigado a abandonar
seu lugar de origem, em busca de realizar seus sonhos, iniciando o que não mais
acabaria: a migração em busca da vida.
O problema habitacional no contexto urbano
A habitação como problema crucial do urbanismo moderno, a questão
urbana, enquanto processo histórico adquire dimensão analítica a partir da
Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo moderno. O êxodo rural na
Europa, por força da mecanização e atração às fábricas, propiciou o crescimento
vertiginoso das cidades, também incrementadas pelo mercantilismo. As profundas
transformações no século XIX dos meios de produção e transporte, mudando
antigas cidades e concepções de mundo contribuíram para a emergência de novos
problemas sociais. Cidades antes medievais passaram por reformas urbanísticas,
tendo em vista a organização e adensamento das populações.
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Especialmente no Ocidente, desenvolvimento das cidades coincidiu
frequentemente com o crescimento da organização industrial em grande escala. E,
desde seu início, a segregação residencial passou a ser usual, em função da
competição e concorrência econômica pelo uso da terra. A a cidade – e por
conseqüência as sociedades urbanizadas – como um lócus de fermentação. Quando
uma cidade cresce, se urbaniza, ciclos de invasão e diferentes formas de ocupação
territorial ocorrem continuamente, à medida que seções diferentes da população e
tipos distintos de usuários da terra competem por espaço e desejam aumentar suas
propriedades.
O processo de formação das cidades tornou-se base das redes urbanas e
condicionou a organização social do espaço, sendo o urbanismo moderno uma
conseqüência do grande desenvolvimento das cidades industriais, onde as condições
de habitação da população emergente apresentam-se como uma questão primordial.
Assim, a segregação das áreas residenciais, das áreas industriais e também das
comerciais, passou a ser um objetivo primordial de muitas políticas de
planejamento. Castells enfatiza que, para Marx e Engels, a crise da habitação era
decorrente da exploração da força de trabalho, o que levou o urbanismo a buscar e
propor soluções para as cidades.
No Brasil, desde o início do século XX, o urbanismo moderno atuou dentro
da questão habitacional, através da construção de conjuntos habitacionais,
reurbanização de favelas, cessão de lotes e áreas de domínio público e legalização
fundiária, para o enfrentamento do déficit habitacional junto às populações de baixa
renda.
O desenvolvimento habitacional ocorreu de modo gradativo, sendo que, a
cada dia, com o incremento populacional, aumenta ainda mais a necessidade de
moradias e de melhor qualidade na habitação.
A história das políticas habitacionais no Brasil sempre conferiu um papel
protagonista ao governo federal e os governos municipais desvincularam-se de
qualquer responsabilidade nessa área. No entanto, com o processo de
redemocratização e com a descentralização operada pela Constituição de 1988, os
municípios efetivamente passaram a ter um papel estratégico no desenvolvimento
de ações mais consistentes na área da habitação. Cabe lembrar que o problema
habitacional não se resolve apenas com o financiamento e com os subsídios, embora
estes sejam elementos fundamentais. É necessário tratar adequadamente o
problema do acesso à terra e do controle sobre os processos de valorização
fundiária. Nesse ponto, a Constituição estabeleceu claramente a competência
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municipal, ao estabelecer o princípio da função social da propriedade e colocá-lo
sob a tutela dos Municípios. O Estatuto da Cidade, promulgado em 2001, reitera e
detalha os princípios constitucionais, criando instrumentos que permitem aos
governos locais atuar de forma muito mais eficaz na questão habitacional. No
entanto, poucas administrações têm efetivamente atuado nesse campo, o que tem se
refletido no aumento desenfreado do preço da terra nas áreas metropolitanas,
inviabilizando ou dificultando a provisão de unidades para as camadas de baixa
renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.
A questão da habitação recorrente nos discursos políticos e nas reflexões
sobre a qualidade de vida se configura como um dos problemas mais alarmantes da
sociedade, das grandes metrópoles ás cidades de pequeno porte é facilmente
verificáveis moradias irregulares e favelas, sendo que muitas dessas moradias
implicam na degradação do homem que enquanto sujeito social se vê inserido em
uma realidade de falta de infraestrutura e de vulnerabilidade. Vulnerabilidade esta
que se apresenta neste contexto em seu conceito mais amplo perpassando a sujeição
á violências chegando a privar o ser de sua total dignidade. Para salientar a
relevância deste problema é necessário que se parta de um ponto inicial crucial para
a apreensão deste tema e do impacto social desta questão. O que é habitar? E o que
significa ter o que habitar?
De alguma maneira é preciso morar. No campo, na pequena cidade, na
metrópole, morar como vestir alimentar é uma das necessidades básicas dos
indivíduos. Historicamente mudam as características da habitação, no entanto é
sempre preciso morar, pois não é possível viver sem ocupar espaço. A importância
da moradia adequada para todos, indivíduos, famílias e comunidades é óbvia. A
moradia e as questões a ela ligadas são de interesse de todos e estão constantemente
no centro das atenções públicas. Apesar disso, bilhões de pessoas vivem em
condições inadequadas de moradia no mundo, inclusive nos países ricos, Uma casa
não é uma mercadoria - quatro paredes e um teto. É um lugar para viver com
segurança, paz e dignidade, é um direito de todos os seres humanos.
Segundo Castells (2000, p.248) a moradia é um mundo de signos, um mundo
carregado de pulsões e de frustações, e a composição de seus símbolos é a expressão
da inserção social e da evolução psicológica de seus habitantes.
No interior da casa é onde se realizam outras necessidades, além de se ter um
abrigo, é onde se dorme, tem-se privacidade, faz-se as refeições, realiza-se a higiene
pessoal, convive-se com o grupo doméstico, etc. A moradia também é local de
trabalho: sempre se trabalha na casa para a própria manutenção, como lavar,
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cozinhar, passar e muitas vezes para a concretização de um valor em dinheiro, para
a subsistência. Estes argumentos teóricos além de elucidar a função da moradia,
legitimam esta como uma das pregorrativas para a realização e o desenvolvimento
do homem.
Considerações finais
A idéia de que a cidade é um espaço socialmente produzido é outra
contribuição de Lefebvre. O espaço é uma categoria social que tem centralidade
importante no pensamento do sociólogo marxista. Daí que se seguem três
desdobramentos para esse termo: o espaço percebido, o espaço concebido e o
espaço vivido. O primeiro tem haver com os sentidos dos sujeitos que se apropriam
do espaço; o segundo se relaciona ao pensamento dos sujeitos em relação ao espaço;
e o terceiro é a apropriação do espaço que se dá cotidianamente. Esses
desdobramentos são as formas de apropriação do espaço identificadas por Lefebvre,
sendo que o que se entende por “apropriar” é “tornar familiar”.
A produção do espaço urbano segue uma lógica, é recheada de
intencionalidade e interesses específicos: a lógica dos detentores do capital. A luta
de classes, segundo Lefebvre, nunca esteve tão acirrada. A cidade é disputada por
diversos grupos. Os desfavorecidos se organizam em associações e movimentos para
reivindicar a cidade. Os detentores do capital, já organizados e consolidados, se
cristalizam nos centros de decisão e, apesar das pressões sociais, continuam a
dominar a cidade. (LEFEBVRE, 2001, p.5-6).
Avenidas são feitas, condomínios são construídos, prédios e estabelecimentos
são erguidos: a cidade vai ganhando contornos que não surgem ao acaso: surgem
para atender a interesses previamente formulados. Dessa forma, tudo o que se faz e
se constrói na cidade acaba, propositalmente, beneficiando uma classe especifica.
Deve haver, sim, o elemento da ocasionalidade: nem tudo é “milimetricamente”
pensado. Porém, na maioria das vezes, tem por conseqüência o favorecimento dos
grupos privilegiados.
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13 - Sessão Espaço Urbano
13.5 O funk de Belo-Horizonte: produção e ressignificação dos espaços
da cidade300
Eduardo Gontijo Oliveira301
Alan da Cruz de Deus302
Rita de Cássia Liberto303
Resumo: O funk, estilo musical oriundo dos guetos e comunidades negras
estadunidenses, atravessou o continente e veio encontrar nas periferias das grandes
cidades brasileiras ambiente propício para seu desenvolvimento. Adotado pela
juventude preta/parda, pobre e favelada (PPF), este estilo musical se converteu na
principal forma de expressão da realidade cotidiana deste segmento populacional,
tornando-se importante guia para quem – como nós – deseja compreender a
dinâmica da cidade informal. Através do conceito espaço-funk, cunhado no decorrer
deste trabalho, buscou-se sintetizar o conjunto de relações socioeconômicas,
políticas e culturais que se articulam, condicionando e sendo condicionadas, pela
produção e (res)significação do espaço, em especial o das áreas periférias de Belo
Horizonte. No desenvolvimento da pesquisa, como estratégia metodológica, foram
levantadas e catalogadas letras de funk, seus respectivos autores (MC’s) e local de
moradia de cada um desses. Estas informações após a catalogação, tendo por
referência o conteúdo das letras, foram classificadas em 5 (cinco) categorias: Na
Real, Engajado, Papo-reto, Melô e Proselitismo Religioso, que, por sua vez, foram
criadas visando romper com o preconceito e discriminação em relação a gênero
musical. Em seguida, foi confeccionado um mapa temático que sintetiza a produção
do funk belo-horizontino. Ao final do trabalho confirmou-se a hipótese de que o
funk produzido pelos Mc’s de Belo Horizonte possui característica singular em
relação ao produzido em outras grandes cidades brasileiras, em especial, Rio de
Janeiro e São Paulo. O funk aqui produzido e cantado apresenta narrativas
dramáticas e épicas, baseadas em experiências reais ou fictícias, que revelam
subjetividades de uma realidade concreta, que é o cotidiano dos que são
marginalizados e excluídos da e pela cidade formal.
Palavras-chave: Funk. Cidade. Juventude. Exclusão Socioeconômica. Segregação
Socioespacial.
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Introdução
O gênero musical Funk como forma de expressão cultural tem, cada vez mais,
se constituído, especialmente nas grandes cidades brasileiras, como forma de
integração entre vários segmentos da sociedade. Produzido na periferia, lugar que,
devido aos processos de exclusões socioeconômicas e de segregação socioespacial,
aglutina enorme contingente da população pobre das cidades, em especial jovens.
Apesar haverem adeptos ao funk nos segmentos de renda média e alta, o que é
comprovado pela realização de bailes funk em boates destinadas a este público e,
também, por sua execução ter se tornado indispensável em festas realizadas por este
segmento, o funk continua a ser a expressão da juventude residente nas periferias.
Tendo por referência Caetano e Bezzi (2011), que afirma ser a música um código
cultural material importante nos estudos que visam compreender e analisar a vida
humana, buscou-se, neste trabalho, por meio de entrevistas realizadas junto aos
compositores de funk belo-horizontinos, registrar no espaço-tempo os locais em que
este gênero e seus subgêneros predominam na paisagem de Belo Horizonte.
A importância de ouvir os compositores de funk reside no fato da paisagem
não ser apenas um cenário onde as relações sociais, econômicas, políticas, culturais,
administrativas, etc. se realizam. Muito mais que isso, em sua conformação está à
subjetividade dos atores sociais reais e concretos que lhe atribuem sentido. O estudo
da paisagem, apesar de estar presente desde os geógrafos clássicos, é, devido a sua
complexidade, extremamente contemporâneo e instigante. Assim, identificar e
espacializar as localidades nas quais este gênero musical assume importância
acentuada em decorrência da quantidade de músicas deste gênero que são,
cotidianamente, produzidas foi fundamental para compreender, a partir do lugar de
moradia dos produtores de funk, os locais de produção e, concomitantemente, dos
subgêneros a partir das categorias construídas no decorrer da pesquisa. Aqui reside
o caráter inovador desta, uma vez que não encontramos nenhum estudo que tenha
espacializado este gênero e seus subgêneros objetivando mostrar a relação entre a
produção e os lugares da cidade.
De N.Y.C ao RJ: o que é, de onde veio e para onde vai esse tal de Funk?
Resultante da junção dos ritmos musicais estadunidenses: “Soul”, “Jazz” e
“Rithm & Blues”, na análise do Funk não pode ser desconsiderado o contexto
histórico e social em que surgiu: a migração da população negra para os centros
urbanos dos Estados Unidos, o recrudescimento da luta contra a discriminação
racial na década de 1960, os movimentos dos negros estadunidenses que ganharam
as ruas e milhares de adeptos. É necessário chamar a atenção para o fato de que as
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grandes vozes do blues, Jazz e o Rhythm, bases do soul e funk, foram, em sua grande
maioria, coristas dominicais dos cultos evangélicos estadunidenses. O funk, por
meio de uma intervenção genial de James Brown, nasce oficialmente na década de
1960. A partir de então, este toma novos caminhos e começa ser visto como um
gênero musical com batidas e ritmos específicos. A literatura especializada sobre o
tema demonstra que este sofreu grande influência da música eletrônica a partir da
introdução de novos aparelhos de mixagem e novas técnicas advindas do scratch304
e do rap305. Dessa forma o funk se dissemina pelo mundo, caindo no gosto da
juventude de toda parte, inclusive na do Brasil.
Ao lançar o funk, James Brown que jamais imaginou influenciar a juventude
negra brasileira. Aqui, mais especificamente nas periferias do Rio de Janeiro, ainda
na década de 1970, o funk iniciou sua trajetória nos bairros localizados na periferia e
nas favelas e as letras eram somente em inglês. Mas aos poucos foi sendo
incorporado e no início da década de 1980 ocorre o que Sá (2009) denomina
“primeira forma de apropriação criativa”: “músicas americanas tocadas em versões
instrumentais com refrãos gritados pelo público dos bailes em português” (SÁ, 2009,
p.6). Na periferia carioca seu som embalou o movimento de valorização da cultura
negra na década de 1980. No Rio de Janeiro, os primeiros bailes funk conforme
Albuquerque e Fraga Filho (2006) aconteceram nas quadras de escolas de samba,
como a Portela e o Império Serrano, e em clubes como: Os Magnatas, Astória
Futebol Clube e Renascença. O ritmo contagiante terminou sendo incorporado e
recriado por cantores e compositores negros brasileiros como Genival Cassiano,
Toni Tornado e o inesquecível Tim Maia considerado o pai do funk nacional .
Ao longo da década de 1990 a reelaboração e difusão do funk alcança níveis
nacionais. De um lado, devido ao trabalho de um circuito independente da indústria
fonográfica e da mídia; empresários como DJ Malboro, que investiram na divulgação
do funk em rádios e TV. Por outro, devido a um trabalho incessante e massivo de
órgãos de imprensa em criminalizar e desqualificar o funk, associando-o a violência,
criminalidade e vulgarização. Em meio a ataques e elogios que o funk produzido no
Brasil foi se tornando cada vez mais autêntico, chegando, ao fim da década de 1990,
no ritmo tamborzão306. Este ritmo altamente envolvente tornou-se a identidade funk
nacional, em especial o Carioca, e estourou no início dos anos 2000 com os MC’s
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Técnica que consiste em utilizar da agulha do toca discos para produzir sons.
Gênero musical também integrante da black-music, originário dos guetos de Nova Iorque.
306
Um loop (sequência de sons gravada e repetida várias vezes) mixado por Dj’s brasileiros que unia o som
de tambores e atabaques à música eletrônica do Miami Bass (estilo de música eletrônica, originário da
Flórida, EUA).
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Marcinho, Serginho, Koringa, Tati Quebra Barraco e grupos como o Bonde do
Tigrão307.
Conceitos e métodos:
Elaboramos a partir dos conceitos espaço urbano, exclusão social, segregação
socioespacial e desterritorialização uma síntese do processo de produção do espaço
por estes jovens produtores de funk, conceituada neste trabalho por: espaço funk.
Tendo por referência que o espaço urbano é fragmentado e articulado, determinante
e determinado pelas relações sociais que nele acontecem, se configurando e/ou
sendo configurado como lócus de manifestação das desigualdades socioeconômicas,
políticas e culturais, portanto, reflexo e refletor da sociedade com sua rede de
valores, normas e padrões sociais. Também não se pode negar que a produção do
espaço, em especial o urbano, está relacionada à complexa dinâmica que envolve os
5 (cinco) agentes conforme apresentados por Côrrea (1995), ou seja: os proprietários
de meios de produção (capitalistas), os proprietários fundiários, os promotores
imobiliários, o Estado e os grupos socialmente excluídos. Em relação a estes últimos
é importante destacar que:
É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados
invadidos, que os grupos sociais excluídos tornaram-se,
efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu próprio espaço,
na maioria dos casos independentemente e a despeito dos outros agentes.
(CORRÊA, 2009, pag.30).

Ao assim proceder, os socialmente excluídos, já marginalizados308, por
ocuparem posições inferiores na reprodução ampliada do capital, mesmo que
necessárias a ela, se veem obrigados a morar transitória ou permanentemente em
espaços cada vez mais distantes das áreas centrais, carentes de infraestrutura, de
acessibilidade, de equipamentos de usos coletivo, ou seja, nas periferias. Nestes
locais são vítimas do preconceito e da discriminação, na medida em que essas
localidades, segregadas da cidade, são apresentadas, principalmente pela mídia e,
também, por parte do poder estatal, como lugar da criminalidade, da degradação da
cidade. Responsáveis pela precariedade desses lugares, os seus moradores são
estigmatizados309 e, portanto, devem ser evitados e excluídos310. Na dinâmica de
307

Para mais informações sobre a história do funk ver: http://www.proibidao.org/dj-lugarino-1998/
Colocados à margem das estruturas e hierarquias existentes na sociedade capitalistas por vários
processos (econômicos, políticos, sociais, etc.) que nesta ocorrem.
309
No sentido atribuído ao termo por Goffman (1988)
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produção do espaço cabe ao Estado buscar soluções para estes locais (CORREA,
1995). Mas, ao contrário, o poder estatal age sobre estes locais utilizando de
ferramentas como o planejamento urbano que visa impor a estes os mesmos
modelos da cidade formal. Desta forma, os planos de urbanização visam, como
afirma Castells (1982), promoverem a higienização e reintegração destas áreas aos
circuitos globais de acumulação e reprodução ampliada do capital. Haesbaert (2007)
apreende esta e outras tantas ações espaciais orientadas pelo capital como finalidade
última como processo de desterritorialização311, cujo resultado é aquilo que o autor
chama de aglomerados de exclusão. Em uma análise de perspectiva dinâmica, as
mudanças sociais podem, e, devem ser compreendidas, como nascimento e morte
dos territórios, e a desterritorialização é parte deste processo mais amplo que
culmina, na maioria das vezes, em uma reterritorialização312.
Assim, com base no revisto até aqui, o funk surge como um elemento de
reconstrução de uma identidade territorial fragmentada, desconstruída e,
paralelamente, reconstruída. Avaliando os moradores das periferias, onde a maioria
da população é formada por pobres, pretos/pardos, esta reconstrução é, ainda na
contemporaneidade, uma reposta, seja no Brasil ou no EUA, à escravização dos
africanos a partir de sua desterritorialização forçada do continente africano. A blackmusic deve ser entendida como um dos elementos constantes da construção de uma
identidade negro-americana, sendo, portanto, uma forma de expressar a tentativa de
reconstrução de seus territórios simbólicos em terra estranha, com gente estranha,
pois os escravos de diversas etnias eram misturados durante o embarque na costa
africana (ALBUQUERQUE, FRAGA FILHO, 2006). Desta forma o funk desponta
como uma expressão identitária capaz de transcender seu caráter abstrato e
manifestar-se como uma materialidade que para muitos, assim como outros
elementos (vestuário, cabelos, etc.) podem moldar uma territorialidade. Neste
sentido, mais que um gênero musical, o funk é um modo de ser e agir; mais que um
modo de ser e agir se constitui como uma dimensão espaço-temporal real e concreta
ao articular e, concomitantemente, agregar os sujeitos sociais que só são vistos e
tidos como indesejáveis por segmentos da população, que por diversos motivos,
310

Ver especialmente: Côrrea (1995) e Liberato (2007).
Conforme o capital promove a homogeneização da superfície do planeta destrói singularidades
relacionadas aos territórios pensados em sua dinâmica sociocultural. Esvaziando de valores pessoas e
espaços, cria massas, aglomerados de exclusão. Este processo se dá em várias dimensões espaciais, indo
dos quartos de hotel aos campos de refugiados, sendo os últimos resultados de sua face mais extremada.
312
Ver Haesbaert (2007, p. 170).
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apesar da sociedade brasileira possuir alto índice de miscigenação, não ter, em pleno
século XXI, assimilado313 os pretos/pardos.
Sobre métodos e execução da pesquisa:
Pela característica do objeto de estudo desta pesquisa, o procedimento
metodológico mais adequado foi à pesquisa exploratória. Por se tratar de um
universo cujas informações que permitiam identificar os compositores de funk em
Belo Horizonte não estavam disponíveis e por ser o objetivo central desta o de
espacializar os locais onde os subgêneros do funk são produzidos optou-se por
empregar pesquisa qualitativa para prospecção e tratamento dos dados.
A partir do material coletado durante a pesquisa percebeu-se a necessidade
de criar novas categorias para substituir as amplamente utilizadas para classificar os
subgêneros do funk, na medida em que estas, além de impossibilitar a classificação
de parte significativa das letras catalogadas por esta pesquisa, estavam eivadas de
preconceitos. Neste sentido, a partir da percepção e das palavras dos próprios MC’s,
construiu-se um conjunto de categorias e, a partir delas a grande parte de letras
catalogadas foram classificadas e, posteriormente, espacializadas para demonstrar
os subgêneros de funk produzidos em BH.
O levantamento das letras de funk produzidas pelos MC’s de BH se deu
através de informações obtidas no grupo “Funk de Belo Horizonte”, criado rede
social Facebook. Este possibilitou a confecção de um banco de dados, do qual
constam: Nome, Nome artístico, Local de moradia e Letras músicas de sua autoria.
Em Julho de 2015 o grupo tinha cerca de 917 músicas produzidas por MC’s belohorizontinos.
Os dados coletados por meio do grupo “Funk de Belo Horizonte” foram
espacializados utilizando um SIG (Sistema de Informações Geográficas). Como
produtos, parciais, apresentamos dois gráficos e um mapa sobre a espacialidade da
cena funk em BH.
Novas categorias: rompendo preconceitos e colocando as ideias no lugar
Abandonando as categorias a partir das quais o funk tem sido analisado seja
por estudiosos ou pela mídia que, ao empregá-las, produzem e/ou reforçam
estigmas não só deste gênero musical, mas também daqueles que o produzem e
consomem, decidiu-se por propor novas categorias que foram utilizadas para
313

Assimilação no sentido apresentado por Horton e Horton (1984).
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classificação das letras dos subgêneros do funk produzidas pelos MC’s de Belo
Horizonte. No rol das polêmicas e estigmas deixados pela classificação
preconceituosa deste estilo há extensa controvérsia sobre os subgêneros, havendo
entre adeptos e opositores uma divergência forte o suficiente para dividi-los em
rixas de amor e ódio estudiosos, mídia, Funkeiros, DJ’s e MC’s. Salienta-se que neste
debate não há, até o momento, consenso quanto a uma denominação que consiga
expressar de maneira clara e pouco arbitrária as tênues fronteiras que dividem o
funk em seus vários subgêneros, e, neste contexto, intentamos produzir, a partir das
palavras dos próprios MC’s, categorias que venham a contribuir para o
esclarecimento sobre o impasse entre os funkeiros, DJ’s e MC’s de um lado e, de
outro, os estudiosos e a mídia em relação às denominações das categorias
amplamente empregada pelos últimos.
Na Real: a letra “mandando” verdades
Há aqui a imbricação do denominado por “Proibidão” e “Consciente”, que
isoladamente, constituem a principal fonte de polêmicas e divisões. De um lado há
os que afirmam o caráter negativo do funk “proibidão” alegando que o conteúdo de
suas letras faz “apologia” e exaltação ao crime e à criminalidade. Do outro, os
produtores e consumidores que alegam estar cantando exclusivamente a realidade
cotidiana das favelas e das periferias, da qual o tráfico, infelizmente, está presente.
Na medida em que criticam, os detratores do “proibidão” apontam para o funk
consciente como uma melhor forma de expressão do cotidiano da periferia, por
conterem em suas letras relatos de transformação e superação das condições e
desigualdades. O consciente consiste em uma remodelagem formal do “proibidão”
que veio para torná-lo executável nas rádios, e, na medida em que a carreira de MC’s
desponta como um possível meio de vida a ideia de consciente vêm para
ressignificar o cantor antes estigmatizado.
Refletindo sobre os funk’s classificados como “proibidão” e “consciente”, após
as análises das letras, não é difícil perceber que ambos explicitam e narram a
realidade da vida nas favelas e periferias. Assim, com base nas análises das letras é
impossível negar que esses, por apresentarem caráter essencialmente descritivo, são
elaborados a partir do relato de histórias individuais ou de grupos. Neste sobressai
às histórias do cotidiano de pessoas comuns das periferias, os problemas, as
carências, a relação com desses com a realidade, desvendada pela palavra aberta,
direta, sem metáforas. Em suma, a realidade cantada no ritmo do funk e os
funkeiros, “mandando Na Real”. A explicitação da realidade, das desigualdades
socioeconômicas apresenta um retrato que muitos não querem ver e que acreditam
que impedindo as letras de circularem que calam os jovens residentes nas periferias.
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O “mandando na real” escancara o passado, presente e até o futuro dos moradores
das periferias, apresentando os de vidas “loka314”, o trabalhador, os amores
proibidos, as traições, amorosas ou não, enfim todos os personagens de um enredo
que esquecidos pelo poder público constroem e desconstroem suas relações com os
outros e com os lugares. Assim, os modos de ser e de viver constituem grande parte
das narrativas deste subgênero do funk de BH.
Engajado: fala que é “nóis”
A construção desta categoria se deu devido à percepção de que algumas das
letras tidas como “Consciente” junto a outras apontadas como “funk Ostentação”
apresentarem semelhanças que não podem ser ignoradas. Aqui as letras de funk
analisadas, transcende o gênero musical e passa a se constituir em estilo de vida, ou
seja, apresenta o modo de vestir, de ser e agir peculiar a realidade de um
determinado segmento social. E, neste contexto, a sua análise não pode negligenciar
o fato de ele (o funk em geral) ser um instrumento de afirmação e reafirmação de
posição social, uma arma de militância, uma forma de demarcar espaço, algo que é
eminentemente do campo da política.
O dito “ostentação” é o mais recente dos subgêneros do funk, surgiu a partir
de 2009 no estado de São Paulo, ganhando projeção nacional em 2012. É inspirado
nos clipes de rap estadunidenses nos quais cantores aparecem ostentando roupas,
joias, carros de luxo e bebidas. Para ouvidos destreinados lembra o rap, mas a
diferença deste, ao menos na versão brasileira de Mano Brown, reside no fato de que
este, retirando alguns que fazem apologia ao consumo, traz a denúncia ao próprio
consumo quando o exalta. (SINGER 2013). Por não possuir, aparentemente,
conteúdo contestador ou de “denúncia” foi absorvido pela indústria fonográfica
estando presente em diversas emissoras de rádio e TV. Por outro lado, Emicida,
respeitado Rapper brasileiro, compara, em termos de intencionalidade, o funk
ostentação com a alegria desafiadora e a afirmação engajada do negro conforme
expressada por James Brow na década de 1960, com seu “i feel good”. Trata-se uma
forma de subversão à ordem que, como muitas outras ao longo da história, é mal
interpretada. Apesar da aparência apolítica trata-se de uma expressão de
autoafirmação do lugar que ocupa, ou, que acha que deveria ocupar, em uma lógica
do eu também posso! A afirmação e reafirmação, por um lado, e, de outro, a
explicitação de que eu posso é a negação de uma ordem pré-estabelecida que nega
aos jovens negros/pardos, pobres e moradores da periferia o acesso aos bens e
produtos amplamente divulgados pela mídia. Contra esta ordem, a afirmação “de

314

Expressão utilizada pelos jovens periféricos para designar o envolvimento com criminalidade;
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que eu posso” constitui, mais que contestação, sendo, portanto, uma crítica a tudo
que dizem ser bom, mas que estes jovens não tem acesso.
Papo reto: do erótico ao pornográfico
A sexualidade e sensualidade são características marcantes do funk desde sua
terna origem e atribuem-lhe, concorrentemente, estereótipos na medida em que,
principalmente no Brasil, estão associadas à construção imagética do movimento em
um conjunto coerente de mensagem, vestimenta e performance (dança) no
imaginário coletivo, especialmente pela expressão “moças seminuas rebolando até o
chão”. Comumente chamado de funk de “Putaria” este subgênero divide fortemente
as opiniões sobre o funk na sociedade como um todo havendo, inclusive entre os
próprios funkeiros, aqueles que afirmam se tratar de uma banalização do sexo e
vulgarização da mulher. Mas as letras deste subgênero podem e devem ser
analisadas, pela forma clara e direta que fala de sexo, como uma forma de rebeldia e,
paralelamente, ao escancarar o ato sexual em si, escandalizam as pessoas que tratam
o sexo como algo que não pode ser dito. Aqui o funk, mais uma vez, surpreende ao
romper com a hipocrisia que este assunto, ainda, é tratado em nossa sociedade
atual.
Contudo o elemento sexual não é uma exclusividade do funk, na medida em
que se fez/faz presente na música brasileira. Aos que esqueceram ou que não
conhecem a história da música brasileira, especialmente a do samba, é imputado ao
funk todos os estereótipos negativos como se somente neste estilo musical as
mulheres e homens dancem de forma erotizada. Nos idos da década de 1990, a partir
de uma aproximação do funk e a música baiana (axé) este assumirá em suas
coreografias, ensaiadas para serem dançadas nos bailes, algo muito próximo ao
produzido, em especial, pelo grupo É o Tchan. De acordo com DJ Ricardo Malta
(2014)315 o funk produzido antes e depois deste grupo apresenta diferenças
significativas. De um lado absorveu as expressões deste grupo que tratavam
negativamente a mulher e, concomitantemente, incorporou as palavras de duplo
sentido que era uma marca deste grupo. Influenciadas por este grupo as letras de
funk, catalogadas nesta categoria, assumem uma conatação erótica ou, mesmo,
pornográfica e, como resultante de um processo de elaboração centrado na
afirmação da sexualidade destes jovens e sem medo de escancarar as verdades, as
expressões “chulas” são cantadas abertamente e o sexo e a sexualidade tratadas com
a liberdade que até então nenhum outro gênero musical ousou fazer. É neste
contexto que o Papo Reto assume a sua feição mais clara e para muitos
inconveniente: “manda na real” sem medir palavras. Por outro lado não pode ser
315

Entrevista realizada em 20/11/2014
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desconsiderado a utilização deste subgênero do funk em bailes. De acordo com os
MC’s Chulapa e Lobão316 estas não foram, apenas e tão somente, uma forma
despudorada de falar de sexo, pois as músicas com este conteúdo eram empregadas
como estratégicas para evitar ou mesmo solucionar brigas que poderiam ocorrer nos
bailes.
Hoje são incontáveis os funk que em suas letras apresentam referências
abertas ao sexo em sua forma erótica (implícita) e pornográfica (explícita). Percebese nas letras destes a reafirmação do padrão social e culturalmente aceito: o
heterossexual, em uma constante afirmação do que é Ser Homem ou Ser Mulher.
Contudo, SANTIAGO (2013) demonstra como funk de conteúdo sexual, que muitas
vezes trata mulher como objeto, vem se transformando em uma forma de
emancipação da mulher na medida em que “elas mesmas passam a cantar letras que
falam sobre sua autonomia, seus corpos e sua sexualidade” (p.3). O mesmo vem
ocorrendo com relação à comunidade LGBTTS.
Dançante, Romântico ou Melô:
Pode parecer arbitrária e redundante a proposição de uma categoria
“dançante” se tratando de funk, uma vez que todo este gênero musical é envolvente
e convidativo à dança. Porém, tendo em consideração o conteúdo das letras, fica
claro que apesar da natureza envolvente do ritmo como um todo, há músicas que
foram feitas exclusivamente para serem incorporadas, sentidas e expressadas através
dos movimentos corporais da dança. A História do Funk no Brasil começa com o
chamado funk melody, como destaca Dayrell (2006). É a partir da difusão dos ritmos
black para além guetos nova-iorquinos, na década de 1970, que se ocorrem os
primeiros bailes de periferia no Rio e SP. Mas o funk brasileiro inicia seu percurso
diferenciado a partir da década de 1980 quando começa a ser tocado nos bailes com
um estilo mais pesado, com um clima mais futurista, devido à presença de scratchs
inspirado no rap de Sugar Hill Gag e África Bambaataa, iniciando a onda do break.
Contudo, foi nos bailes que os jovens moradores das periferias fizeram
distinção entre os estilos, até então unidos sob o nome Black. Enquanto alguns
buscavam apenas diversão, conquistar uma mulher no baile através da dança e dos
316

“Começou a falar da mulher na letra, da mulher dançando e da beleza da mulher pra diminuir a
violência nos bailes. Na época era baile de corredor, o cara ia no baile pra brigar, era a diversão na
época.Tinha os 5 minutos onde o MC falava ‘ATENÇÃO LADO A, ATENÇÃO LADO B, CINCO MINUTOS’ e o
baile se dividia e rolava a porrada. Daí começou a se cantar putaria pra tirar atenção da galera da briga,
porque a mulher dançando unificava a galera, e deu certo.” (MC. CHULAPA e MC. LOBÃO, BH. Entrevista
realizada em 11/04/2015). (Grifos nossos)
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movimentos corporais, e, para tanto se organizavam em grupos para ensaiar
coreografias, outros estavam interessados nas letras das músicas e os estilos de vida
a elas associados, o hip-hop é o melhor exemplo desta segunda opção. Assim, com a
chegada dos “balanços” new wave e Miami nos bailes têm-se o início do funk
Carioca, com as suas coreografias e letras mais próximas de “mêlos”. Essa onda
“melô” fez com que as músicas do break deixassem de ser tocadas constantemente,
provocando um esvaziamento dos bailes que Dayrell (2006) considera como a
separação dos adeptos aos movimentos hip-hop e Funk. Os “melôs”, também
conhecidos como Freestyle (estilo livre), abriram a porta para apropriação do funk
pelos jovens das periferias das cidades brasileiras na medida em que estava aberto à
improvisação de letras em português junto às batidas mais melódicas e com temas
românticos. As primeiras produções do funk melody no Brasil se dão na década de
1990. Foram os precursores deste subgênero a dupla de MC’s Claudinho e Bochecha,
o cantor Latino, MC Marcinho, MC Perla entre outros. As contribuições dos MC
Marcinho e Claudinho e Bochecha não podem ser negadas quando se trata do funk
no Brasil, especialmente para subgênero melody, por terem conseguido espaços na
mídia. Atualmente o Funk Dançante continua sendo produzido e os mais famosos
representantes desse estilo são os MC’s Anita, Naldo e Coringa.
Proselitismo Religioso: Do cantando pra Jesus ao passinho do abençoado
A menção a Jesus nas letras é característica marcante deste subgênero. A
entrada do funk neste segmento decorre da possibilidade deste possibilitar angariar,
entre os jovens, mais adeptos aos cultos neopentecostais.
No decorrer da pesquisa é que descobrimos que há Funk Gospel em BH e que
sua produção é bastante organizada317.
Este subgênero vem ganhando espaço principalmente nos cultos religiosos
neopentecostais onde é utilizado como meio descontraído de exaltação e louvação a
Deus. Seu surgimento no Brasil está ligado à conversão de diversos MC’s e DJ’s as
religiões denominadas neopentecostais. Dentre esses se destaca o MC Tonzão318, exvocalista do popular Bonde dos Hawaianos, que após sua conversão lançou o funk:
“Passinho do abençoado” que em pouco tempo tornou-se sucesso deste subgênero.

317

Havendo em Belo-Horizonte a União Gospel Funk de Minas Gerais, cuja página no facebook é:
https://www.facebook.com/gospelfunkminas?fref=ts
318
Entrevista de Tonzão ao site de notícias G1: http://globotv.globo.com/globocom/g1/v/tonzao-contacomo-o-funk-gospel-surgiu-em-sua-vida/4392271/
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Dos produtos da pesquisa
O funk
produzido em Belo Horizonte revelou-se espacialmente
concentrado nas periferias da região norte da cidade. Somadas, as Regionais Venda
Nova, Nordeste e Norte estas concentram 62,92% letras de funk catalogadas durante
a pesquisa. Venda Nova concentra a maior parte da produção, sendo nela
identificadas 32,82% das letras deste gênero musical (Gráfico 1). Tal constatação
demonstra haver nas regionais Venda Nova, Nordeste e Norte concentração
histórica de bairros nos quais predomina o segmento da população (jovens,
pretos/pardos, pobres e moradores de periferia). Importante salientar que primeiros
bailes funk foram realizados os nessas Regionais. Só mais recentemente, a partir da
segunda metade da década de 1990 que esses passaram a ser realizados nas demais
Regionais Administrativas de BH.
Gráfico 1 – Produção Funk por Regionais
Administrativas de BH (em %)

Gráfico 2 – Produção do Funk por categoria
em BH (em %)

Fonte: Dados da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa

Constatamos ser o funk produzido na cidade de BH possuidor de uma
identidade própria em relação aos produzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Há
na cidade a predominância das letras “Na Real”, com participação de 52,78% das
letras (Gráfico 2). Tal se deve ao fato de a maioria dos MC’s belo-horizontinos
manifestarem preferência por produzir letras que contenham mensagem, como
afirma MC Bebê BH: “O meu som não é pra nego rebolar a jaca, o meu som não
difama as mulheres, o meu som é pra levar a consciência para crianças, jovens e
adultos”. Contudo, a produção do estilo “Papo reto”, com 21,81% não pode ser
desconsiderada.
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Ao especializarmos a
produção do funk de BH para a
confecção do Mapa observamos,
como demonstrado pelo Gráfico 1,
que a Regional Venda Nova é a
que se destaca, seguida pelas
Regionais: Nordeste (17,12), Norte
(12,98) e Centro-Sul (11,67).
Através
desta
também
constatamos a predominância da
categoria
“Na
Real”
em
praticamente todas as regionais da
cidade,
excetuando
as
do
Regionais Barreiro e Noroeste, nas
quais predomina o Papo Reto.
Espacialmente
destacamos
a
existência de um Cinturão Na Real,
que engloba de maneira contigua
os territórios das regionais
administrativas Venda - Nova, Norte, Noroeste, Leste e, isoladamente, o da regional
Oeste, locais onde constatamos concentração da produção deste subgênero
apresenta-se em indicies superiores ao valor das demais categorias somadas. Vale
destacar que, em uma perspectiva sócio-histórica e geográfica, a paisagem destas
regionais é composta por bairros periféricos, vilas e favelas. Sendo as regionais Leste
e Oeste os primeiros núcleos de ocupação periféricos da cidade.
Considerações finais:
Ao término desta pesquisa conclui-se que o funk é uma reconstrução da
realidade da periferia, ou seja, as músicas que são produzidas pelos MC’s belohorizontinos carregam consigo sentidos, modos de vidas, representações
identitárias de seus produtores.
Desta forma, pode-se considerar que a periferia é o principal cenário para a
produção do funk, pois ela carrega consigo uma relação particular, ou seja, uma
relação de pertencimento. Destaca-se que há entre os MC’s belo-horizontinos, no
processo de criação de suas letras, grande solidariedade, sendo uma letra produzida
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com a participação de vários MC’s em associação cooperativa. Há também os que
permutam as bases319, devido gravarem e produzirem juntos e com o mesmo DJ.
Neste contexto, a partir da sistematização dos dados coletados confirmou-se
a hipótese levantada no início deste trabalho, a saber: o funk produzido pelos MC’s
de Belo Horizonte possui característica singular em relação à produção deste estilo
musical no Rio de Janeiro e São Paulo. Observou-se ainda que a maior parte das
produções dos MC’s belo-horizontinos se constitui como uma maneira de expor sua
verdade, ou seja, revelar as representações cotidianas do tempo e espaço na qual ele
vive, narrando suas experiências e vivências. Necessário destacar que a maioria das
letras de funk aqui produzidas e cantadas apresentam narrativas dramáticas e
épicas, baseadas em experiências reais ou fictícias, que revelam subjetividades de
uma realidade concreta, que é o cotidiano dos marginalizados, dos excluídos. O funk
de BH ainda conserva sua natureza de contestação e reafirmação da existência de
outra realidade que se situa muito além das representações preconceituosas e
superficiais difundidas pela mídia e incorporadas por segmentos sociais que veem
este gênero musical como inadequado. Se o receio destes é o de o funk pode abalar
os frágeis alicerces que sustentam seus status quo, de fato eles devem mesmo temêlo, porque, pelo pesquisado, este gênero musical veio para ficar e Mandando na Real
ou nos demais outros subgêneros, excetuando o Proselitismo Religioso, questionam
e contestam as condições de vida destes jovens. Enfim, como já disse DJ Malboro: “É
som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.”.
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13 - Sessão Espaço Urbano
13.6 A institucionalização do racismo e a legitimação do extermínio no
Estado Democrático de Direito320
Gabriela Rigueira Cavalcanti321
Tainara da Silva Campos322

Resumo: O presente artigo se destina a descrever e analisar o metabolismo das
instituições jurídicas e políticas brasileiras no que tange a organicidade das medidas
de controle social, principalmente com relação à chamada “Guerra às Drogas”,
bandeira da segurança pública hasteada pelos governos das grandes metrópoles do
país e respaldada pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(PRONASCI), plataforma do governo federal desde 2007, instituído pela Lei nº
11.530. Nosso objetivo é demonstrar que, na dinâmica do poder punitivo estatal, o
legal e o ilegal aparecem mesclados de forma indivisível (ZACCONE, 2007) em meio
a uma suposta ordem constitucional democrática pós-ditatorial, que, no dia-a-dia da
repressão aos “criminosos”, não afirma tão somente - com as milhares de execuções
sumárias e prisões arbitrárias - o estado de exceção enquanto técnica de governo e
paradigma constitutivo da ordem jurídica (AGAMBEN, 2004), mas antes, explicita o
teor ilusório da crença de que as ações truculentas e abusivas do aparato repressor
brasileiro seriam “desvios” reminiscentes de um Estado autoritário, que vicejam nos
interstícios de um Estado de Direito (IASI, 2013). Na verdade, investigando a
formação sócio-histórica da população brasileira, perceberemos que as
transformações que alteraram a estrutura da sociedade escravocrata quase não
afetaram a ordenação das relações sociais herdadas daquele regime, perpetuando-se
com suas principais características, mantendo o negro numa situação social
desumana (FERNANDES, 1965).
De fato, o processo de urbanização e
industrialização apenas refinou as formas de marginalização da população negra e
pobre, atingindo no capitalismo periférico brasileiro uma articulação indissociável
entre o que antes era miséria, exploração e subemprego rural, agora transformado
em subemprego urbano (GALEANO, 2010), com a criminalização de condutas,
articulação essa que se sustenta num ideário racista dissimulado e visceral à política
permanente de supressão dessa população negra e pobre. Por fim, perceberemos
que as violentas incursões militares contra o “crime organizado” e a constante
expansão da população carcerária brasileira não são fatos isolados e que, no avançar
da ordem neoliberal, tal cenário representa artéria vital à fisiologia do capitalismo
periférico. Em outras palavras, a presença e intervenção policial na vida da
população negra e pobre ocorre – de forma violenta e legitimada pelo senso comum
320
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- através da hipertrofia da dimensão vigilante-repressiva-punitiva, de modo tão
naturalizado quanto a propriedade privada dos meios de produção e a
monetarização das relações sociais (BRITO, ROCHA DE OLIVEIRA, 2013) e nada
disso representa corpo estranho no interior do organismo do capital.
PALAVRAS CHAVE: Institucionalização do racismo. Criminalização da pobreza.
Segurança pública.
Introdução
Na dia 06 de fevereiro de 2015, doze jovens negros foram assassinados pela
polícia na Comunidade de Moisés, região do Cubula em Salvador (Bahia). Os tiros
foram disparados a queima roupa e os moradores confirmaram que os jovens foram
rendidos e executados sumariamente.323 A justificativa da polícia é de que os rapazes
eram suspeitos de participar de uma quadrilha de assalto a bancos, mas não houve
nenhum indício material da participação dos mesmos no esquema. Apenas dois dos
jovens tinham passagem pela polícia. O governador do estado da Bahia (Ruy Costa,
do Partido dos Trabalhadores), pronunciou-se publicamente em defesa da ação
policial:
A PM que eu imagino e quero construir no estado é uma PM que
respeite o cidadão e atue sempre dentro da legalidade[...]. A polícia
[…] tem que definir a cada momento […], ter a frieza e a calma
necessárias para tomar a decisão certa. É como um artilheiro em
frente ao gol que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele
vai botar a bola dentro do gol, pra fazer o gol […]. Depois que a
jogada termina, se foi um golaço, todos os torcedores […] irão bater
palmas e a cena vai ser repetida várias vezes na televisão. Se o gol
for perdido, o artilheiro vai ser condenado […].324

Operações policiais voltadas para intervenção em comunidades pobres,
batizadas pela própria PM de “Operação Quilombo” e “Operação Saneamento I e II”
- referências nítidas, respectivamente, às históricas empreitadas de capatazes e
bandeirantes a serviço de fazendeiros proprietários de escravos para captura e morte
de negros fugitivos e às políticas racistas de higienização urbana levadas a cabo no

323

Informações retiradas da reportagem Laudos indicam que 12 suspeitos foram executados no Cabula no
site do jornal Correio 24 horas, acessada em Disponível em 08/04/2015 às 15:14. Disponível no endereço
eletrônico:
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/laudos-revelam-que-12-mortos-no-cabulaforam-executados/?cHash=ccc92d18bd5cd79551a1df8444f2df6e
324
Transcrição reproduzida no texto PM baiana é máquina de matar negros. E o governo grita gol! de Negro
Belchior, ativista da questão racial. O texto foi publicado em 09/02/2015 no site do periódico Brasil de Fato.
Link para acesso: http://www.brasildefato.com.br/node/31301
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período da República Velha no Brasil – são rotina na metrópole baiana. A repórter
Lena Azevedo revela que

Pesquisa [...] realizada pelo Fórum Comunitário de Combate à
Violência (FCCV) apontou que entre 1998 e 2004, das 6.308 pessoas
assassinadas em Salvador, 5.852 eram negras ou pardas. Um índice
de 92,7% frente aos 85% de afrodescendentes que à época formavam
a população da capital da Bahia. [...] entre 1996 e 1999 [...], quando
3.369 pessoas foram mortas em Salvador, os crimes cometidos por
grupos de extermínio representavam 10,8% – e 46% dos acusados
identificados eram policiais. 325,

Mas essa realidade não se restringe à região nordeste. Em abril de 2015 foi
noticiada a morte de quatro pessoas, dentre elas, Eduardo de Jesus (de apenas 10
anos de idade) mortos na operação policial que invadiu o Complexo do Alemão. Foi
o estopim de uma intervenção que durou mais de 90 dias e condenou os moradores
a viver sob constante violência e medo. O perfil racial das vítimas é evidente: 3
pessoas mortas eram negras. Esses dados apontam para a conclusão de que a
questão racial desempenha papel fundamental na forma como a violência estatal é
operada no capitalismo periférico brasileiro. Conforme afirma o delegado da Polícia
Civil e criminólogo Orlando Zaccone, já em 2004:
O fato de 66,5%* da comunidade carcerária do Rio de Janeiro ser
recrutada entre negros e mulatos**, ao passo que na cidade eles
representam 40,2%, passa a ter um novo significado. A clientela do
sistema penal é constituída na sua maioria de negros e pobres não
porque tenham uma maior tendência para delinqüir, mas sim por
terem maiores chances de serem criminalizados. (ZACCONE, 2007,
p. 50)

São Paulo é outra região metropolitana onde a violência é recorrente: a
chacina de Osasco-Barueri que resultou em 18 mortos no mês de agosto de 2015. As
maiores suspeitas recaem sobre policiais e guardas civis que, segundo indicam as
investigações, estariam retaliando a morte de outro guarda metropolitano. Dentre
Reportagem Jovens negros na mira de grupos de extermínio na Bahia disponível no site da
agência de reportagem e jornalismo investigativo Pública, desde o dia 11 de julho de 2013. Link para acesso:
http://apublica.org/2013/07/jovens-negros-na-mira-de-grupos-de-exterminio-na-bahia/
*
Estudo do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas divulgado na reportagem “População
Carcerária é jovem, negra e sem religião”, no jornal O Globo em 01/06/04, p.14.
**
O uso de termos como “mulato” e “caboclo” refletem em certa medida a “ideologia do embranquecimento”
e o que o autor Carlos Moore chama de “colorismo”, fatores observados na constante tentativa de buscar na
linguagem escrita e oral referências eufemísticas para designar o tom de pele e a etnia das pessoas de acordo
com as diferentes tonalidades de suas peles, de modo a distanciá-las do estereótipo que sofre a maior
discriminação (no caso de afro-descendentes, aqueles com a pele mais escura, por exemplo).
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os mortos, apenas 3 já possuíam antecedentes criminais e pelo menos 11 das vítimas
eram pessoas negras.326 Segundo reportagem do site O Globo essa foi a sexta chacina
de 2015 na Região Metropolitana de São Paulo327.
Infelizmente (e não
surpreendentemente), todas as mortes citadas ocorreram em bairros pobres da região
metropolitana de SP.
Todos estes fatos, entretanto, não são, aos olhos de nenhum brasileiro,
excepcionais ou surpreendentes. O que a militarização da vida social tem em
comum de norte a sul no país é a perseguição e extermínio deliberados (porém
muito bem escamoteados) da população negra pobre.
A matriz étnico-social do capitalismo tardio no Brasil
Para entender a exata medida em que a violência exercida pelo braço armado
do Estado possui recorte de raça e classe e desempenha função sistemática
enquanto mecanismo de reprodução do capital, antes é preciso compreender os
processos históricos que resultaram na conformação da atual situação sócioeconômica. Segundo Martiniano José da Silva,
No Brasil, onde o racismo é mais velho do que se pensa [...], sua
característica principal, chegando a ser uma singularidade, é o fato
de ser todo especial, zelosamente guardado por ser sutil e
engenhoso; a bem dizer, mascarado, camuflado, curiosamente sem
deixar de ser perigoso e traiçoeiro, em todos os nossos regimes
políticos, tendo como meta a destruição física e o desaparecimento
– inclusive cultural – do segmento étnico indesejado, realçado pelo
negro [...]. (SILVA, 2009, p. 52)

E essa constatação do escritor baiano se faz tanto mais factível quanto mais
nos firmamos a respeito de uma definição precisa sobre o fenômeno do racismo.
Resgatando o pesquisador Albert Memmi, Martiniano aponta o racismo como
“valorização, generalizada definitiva, de diferenças biológicas, reais ou imaginárias,
em proveito do acusador e em detrimento de sua vítima, a fim de justificar uma
agressão”.
Nesse sentido, é crucial compreender o lugar da população negra na
estratificação social do capitalismo brasileiro ao longo dos séculos. Para tanto,
inevitavelmente somos levados a refletir sobre a escravização dos povos africanos

326

O perfil das vítimas pôde ser comprovado através das reportagem do jornal Folha de São Paulo
Reportagem do dia 20/08/15, acessível pelo link: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/08/chacinaem-osasco-e-barueri-veja-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer.html
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pelos europeus, a fim de perceber qual a relação entre escravidão, capitalismo e
racismo, pois
O descobrimento de jazidas de ouro e prata na América, a cruzada
de extermínio, a escravização e sepultamento nas minas da
população aborígene, o começo da conquista e o saqueio dos índios
orientais, a conversão do continente africano em zona de caça de
escravos negros, são todos fatos que assinalam os albores da era da
produção capitalista. Esses processos idílicos representam outros
tantos fatores fundamentais no movimento de acumulação
originária. (MARX apud BOSI, 1992, p. 20).

Assim,
O racismo não surgiu de uma hora para outra. Ele é fruto de um
longo processo de amadurecimento, objetivando usar a mão-deobra barata por meio da exploração dos povos colonizados.
Exploração que gerava riqueza e poder, sem nenhum custo extra
para o branco colonizador e opressor. (SANT’ANA apud
MUNANGA, 2008, p. 38).

Sem cairmos em qualquer tipo de determinismo economicista, é possível
perceber, a partir das passagens suscitadas, que a subjugação do negro na sociedade
possui lastro com os imperativos econômicos do capital. A comercialização de vidas
humanas extraídas do continente africano para consumo de sua força de trabalho
ensejou uma das calamidades mais cruéis da história: a vida de negras e negros
trazidos a força para o Brasil. Seu papel era o de objeto sobre o qual incidia o direito
de propriedade, sendo considerada, deste modo, subalterna, tornando-se sujeito de
exploração e violência. Daí a função do racismo enquanto ideologia: a própria
subjugação forçada de negras e negros escravizados pelas mãos da elite branca é
condição para o surgimento de ideias racistas porquanto legitimadoras daquela
situação desumana sob a qual o “pacto colonial” se sustentava.
A violência empregada na dominação e na exploração da mão-de-obra negra
fulgurava os diversos patamares da sociabilidade colonial. Por isso, a abolição da
escravidão não foi suficiente para extinguir o racismo no país; a inferiorização do
negro intrincou-se por outras vias da vida social que não só as relações de trabalho.
Na verdade, a abolição engendrou uma nova forma de trabalho precarizado para os
libertos e seus descendentes.
A conjuntura político-econômica que facultou a abolição legal da escravidão
no Brasil está relacionada a uma nova necessidade do capitalismo global, mas a
população negra, conforme apontou Florestan, não foi integrada à sociedade
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brasileira pré-industrial nem mesmo enquanto mão de obra “utilizável” para o
trabalho assalariado. No campo, os grandes proprietários deram preferência aos
imigrantes europeus, o que deu origem a um amplo movimento migratório de
negros (FERNANDES, 1978). De modo semelhante também aconteceu nos centros
urbanos, para onde migravam essas massas, onde o liberto defrontou-se com a
competição do imigrante europeu, que acabou por absorver as melhores opções de
trabalho livre e independente (IDEM), além de ser incorporado massivamente ao
trabalho operário em detrimento do negro
Neste panorama de subempregabilidade e consequente pauperismos
consolidaram-se, em meio a um processo de urbanização e industrialização
crescente, as vias de perpetuação da marginalização estrutural da população negra.
Os ex escravizados e seus descendentes passaram a integrar a grande massa do
exército de reserva328 do capital: contingente de população desempregada que
representa, na dinâmica do mercado de trabalho, uma larga oferta de força de
trabalho à venda, incorrendo (devido à lei da oferta e da procura), numa estagnação
do valor dos salários em um patamar baixo.
Isso se comprova ao tomarmos, por exemplo, dados da Pesquisa nacional por
amostra de domicílios (Pnad) realizada pelo IBGE (Instituto brasileiro de geografia
estatística) em 2013: das 6,7 milhões de pessoas desempregadas, 60,6% eram pretas
ou pardas, sendo que, no quadro geral, pretos e pardos representavam 53% da
população total do país329. Todos esses dados apontam para uma única verdade: a
população negra no Brasil vive, majoritariamente, em condições sociais e
econômicas de precariedade, condições essas herdadas do processo de escravização.
Por conseguinte, no seio do capitalismo periférico brasileiro, após desordenados
processos de urbanização e voluptuosas vertigens de industrialização, duas questões
surgem, correlatas, como alicerces cruciais de nossa análise: a segregação sócioespacial ou favelização das grandes metrópoles e a criminalidade.
Crime, racismo e capital
Às diferenças flagrantes entre brancos e negros quando o assunto é o
mercado de trabalho, somam-se outros dois fatos expressivos: até 2012, a população
carcerária brasileira era de 515.482 pessoas, dentre as quais 60,8% (292.242) eram
negras e apenas 33,6% (173. 536) brancas, enquanto isso, dos 418.414 homicídios
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contabilizados entre 2002 e 2010, 272.422 vítimas eram negras e 144.147 eram
brancas330.
Ademais da carceragem, é preciso atentar que, nas cidades, o racismo na
esfera do trabalho se reflete na própria configuração sócio-espacial. Esta velha
configuração segregacionista urbana vige até hoje, de modo que
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE), 11,4 milhões de brasileiros (cerca de 6% da população) vivem
em aglomerados subnormais (conjunto de moradias precárias).
Vinte regiões metropolitanas concentram 88,6% dos domicílios
desses aglomerados, e quase a metade (49,8%) desses domicílios
estão concentrados na região sudeste. Considerando o critério de
cor, vemos que a grande maioria dessa população é composta por
pretos e pardos, totalizando 7,8 milhões habitantes; mais do que o
dobro de brancos residentes nesses aglomerados (3,5 milhões).
(SILVA, s/d, p. 59)

A miséria material, isto é, a escassez de recursos mínimos para a
sobrevivência humana conduz os mazelados a uma busca por condições alternativas
de subsistência, que não a via do emprego formal – no caso da população negra, a
ela negado historicamente pelo fator racismo que leva à crença na sua inferioridade,
e por tanto ao seu preterimento no mercado de trabalho. O recurso às vias ilegais
(ou, no mínimo, informais) de consecução de renda - como a venda ambulante, o
contrabando, o furto, o roubo, o tráfico de produtos ilícitos e delitos afins – não se
resume a uma questão de simples escolhas individuais. É necessário alertar que os
processos de consciência não são dados meramente por impulsos pessoais e que a
“moral” e a “ética”, enquanto guias abstratos de um padrão de comportamento, não
são ideias e práticas assimiladas igualmente em todos os grupos sociais. As
necessidades humanas mais primárias (como alimentação e moradia) e as demandas
artificiais impostas pelo apelo do consumo aliadas à insuficiência dos programas de
assistência social governamentais em garantir condições verdadeiramente dignas
aos pobres no Brasil são condições objetivas para o surgimento de práticas
consideradas informais ou delituosas, neste sentido. A necessidade de bens
materiais, a vontade de desfrutar do conforto (e até mesmo do luxo), a dificuldade
(ou impossibilidade) de ascensão financeira por outras vias, o grau de degradação
das profissões precarizadas relegadas à essa parcela da população e o descaso do
poder público torna-se muito maior do que o medo de ser punido pelo Estado.331
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Obtendo essa equação onde somam-se a marginalização estrutural da
população negra imposta pela herança escravocrata na dinâmica econômica
brasileira, a segregação espacial entre ricos e pobres e o mercado informal e/ou
ilegal de produção de renda para subsistência e/ou conforto da massa sub(e/ou des)empregada, adiciona-se, a partir das lutas sociais protagonizadas pela classe
trabalhadora e do engendrar de um novo ciclo do capital em meados do século XX,
um outro componente: a intervenção estatal através das políticas de assistência
social. Após a Segunda Guerra Mundial, o papel do Estado gerido pelas classes
dominantes tornou-se não só o de brutal repressão, mas também o de garantidor de
condições mínimas para o consumo (que nos termos de Taylor, representariam
inclusive um benefício ao capital) de bens e serviços de primeira importância com o
fito de amenizar (ao menos em aparência) as contradições sociais e refrear assim,
junto com a repressão violenta, o avanço das ideias revolucionárias. Obviamente
não se pode falar de um Estado de Bem-Estar no Brasil como nos Estados Unidos da
América ou nos países do norte da Europa, mas garantias mínimas que vão desde a
Consolidação das Leis do Trabalho e o Sistema Único de Saúde às políticas de
Transferência de Renda constituem conquistas da classe trabalhadora em luta no
Brasil, firmadas pelo Estado burguês num movimento de cessão e prevenção.
Mas com a emergência do neoliberalismo, a elevação da composição orgânica
do capital, bolhas financeiro-especulativas e o endividamento público e privado
herdado da ditadura militar no Brasil no início dos anos 1980 (BRITO & ROCHA,
2013), uma nova pulsão se delineou no Estado brasileiro: cortar os gastos públicos e
favorecer o capital (sobretudo internacional). É neste sentido que de forma, em
alguma medida, similar ao ocorrido nos EUA e descrito por Loïc Wacquant332,
ocorreu no Brasil a hipertrofia de uma dimensão punitiva estatal como nova técnica
de gestão da pobreza em detrimento dos gastos com a assistência social. Ao invés de
benefícios da assistência, o Estado oferece para a massa de desempregados e/ou
subempregados as masmorras do cárcere, onde manter um indivíduos sob
condições sub-humanas torna-se mais barato do que garantir condições dignas de
sobrevivência para ele em liberdade. E assim, os cortes financeiros dos programas
sociais contrastam-se com os maciços investimentos no sistema penal (MALAGUTI,
2003). A diferença, entretanto, é que o objetivo final pretendido pela política do
grande encarceramento nos EUA – a privatização da carceragem para oferecimento
de uma mão de obra muito mais barata para a indústria – ainda não se efetivou no
Brasil.
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Mas além do encarceramento, quando as necessidades econômicas da classe
dominante em manter estável (recuperar ou crescer) a taxa de lucro - necessidades
decorrentes da crise estrutural do capital - que se arrasta desde a década de 1970
(MESZÁROS, 2011) – demandam o sucateamento dos serviços públicos, impondo
assim severas derrotas a classe trabalhadora, uma outra questão aparece: o
extermínio de contingentes populacionais. A morte da população negra pobre sub
e/ou desempregada impacta na via neoliberal pela qual atravessa o capitalismo
brasileiro em termos financeiros, em economia nos gastos públicos com assistência
social. Não basta a diminuição ou supressão das verbas destinadas à assistência
social, a questão também passa a ser promover, cinicamente, a morte dos setores
atingidos pela falta destas políticas. O que queremos afirmar é que, na verdade, os
indícios de nossa pesquisa nos levam a crer que a morte de uma pessoa negra não é
indiferente para nossa estrutura econômica, ela tornou-se objetivamente lucrativa.
E, se para a acumulação capitalista há algo de positivo no genocídio da
população negra pobre, para o pensamento dominante entre as massas do país, cujo
um dos traços constitutivos é o racismo, também não há o que reclamar: a
desumanização ou mesmo a demonização da figura do negro faz com que a morte
arbitrária de pessoas negras e pobres não cause indignação. É pior: a morte dessa
parcela da população é vista como merecida e positiva, pois a figura do preto é
associada a figura do bandido, do grande inimigo da paz e do desenvolvimento
social no Brasil
4. O Direito e o Estado: estruturas sociais solidificadas no capitalismo, vias
políticas comprometidas com o capital
Somente é possível compreender as variadas doses de repressão e garantias
fundamentais do mundo jurídico a partir da sua correspondência com as estruturas
da reprodução do capital (MASCARO, 2014). Essa máxima exprime a necessidade de
se compreender o fato de que a violência constituída na dominação do capital sobre
o trabalho no mercado e no ato de produção, também é empregada na vida diária
(HARVEY, 2014, s/p.) e legitimada, de diversas formas, através do Direito, cujo
monopólio de produção restringe-se ao Estado. Deste modo, o poder político atual,
exercido pelo Estado, – sustentado por uma vigilância, um policiamento e uma
violência militarizada – é utilizado para atacar o bem-estar de populações tidas
como dispensáveis, é o que Harvey chama de “desumanização sistemática de povos
descartáveis” (IDEM).
Mas este emprego deliberado de violência contra determinados segmentos da
população pelas mãos do Estado não é tão atual quanto a construção das “Unidades
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de Polícia Pacificadora” (UPP) no Rio de Janeiro ou a internação compulsória de
usuários de crack em São Paulo. O próprio Agamben aborda com certa precisão
relatos históricos desta situação, como na Alemanha nazista (violência contra
comunistas, judeus, etc) ou nos EUA pós “11 de setembro” (violência contra a
população muçulmana). Porém, o que nos interessa apontar na obra do autor é que,
o fato de as Constituições de diversos países disporem sobre o instituto jurídico do
Estado de sítio ou de Exceção, ou seja lá como se chame, não comprova apenas que
o Direito é manipulado pelas classes dominantes como forma de atingir interesses
políticos, esporadicamente, fazendo com que o Estado Democrático de Direito
decline face ao Estado Penal. Na verdade, a existência desses dispositivos que
facultam ao Estado a violação de direitos fundamentais conquistados pela luta dos
trabalhadores ao longo das décadas, só comprova que
Direito e capitalismo se perpassam e se imbricam em todas suas
estruturas, sem possibilidade de negação parcial entre si, nem das
sociedades para com eles. [...] O crime, que de modo mais exemplar
parece ser a negação de um ideal do direito, não abala as estruturas
da reprodução social porque a forma do direito opera também em
conjunto com a forma política capitalista, que é estatal. Assim
sendo, o descumprimento dos vínculos obrigacionais e o desrespeito
à propriedade privada estão já previstos na própria dinâmica do
direito, na medida em que implicam repressão estatal. (MASCARO,
2014, s/p.)

E assim como a repressão ao desrespeito às relações de propriedade privada,
qualquer outra necessidade da ordem do capital pode (e é) legitimada pela ordem
jurídica, uma vez que
O Estado, se não é diretamente ou por meio dos seus agentes o
comitê gestor da classe capitalista, é uma forma social do capital.
Dadas suas naturezas sociais, exploratórias e plantadas em
contradição, não há um direito ideal e justo nem um Estado cuja
essência seja de bem-comum, que possam então ser usados como
contraste a práticas regressivas no seu seio. Sendo formas sociais
capitalistas, a sorte e os resultados do Estado e do direito são símiles
aos do próprio capitalismo. [...]. Então, com base nos planos político
e jurídico, tudo o que se reclamar por ordem, justiça, legalidade ou
respeito às instituições e aos direitos, na vastidão das acepções de
todos esses termos, caberá exatamente nos limites contraditórios do
capitalismo. (MASCARO, 2014, s/p.)
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Desse modo, a violência mortífera aplicada contra a população negra pobre
reflete mais do que o Estado de exceção enquanto técnica de governo, mas, na
verdade, uma morfologia própria do Estado e do Direito urdidas a partir da
dinâmica material do capitalismo periférico. E essa morfologia, apesar de em
constante modificação (devido também às modificações do próprio ritmo do
capitalismo) não é uma exceção. O que Agamben chama de “Estado Penal” não é
incompatível com a ordem democrática de direito. Bonapartismo 333 e democracia
burguesa não são contradições jurídicas, são diferentes expressões políticas dos
anseios da classe dominante e o que as difere é menos a legislação de um país
quanto as suas práticas, pois observando o próprio Agamben, compreende-se que
nas próprias Constituições democráticas de direito há a previsão para violações da
aparente “normalidade do sistema jurídico”. A questão é que essa “normalidade”,
conforme trata o autor, pressupõe a igualdade, a liberdade e a justiça como valores
de fato universais e vigorantes na materialidade, quando na verdade, a verdadeira
“normalidade” do capital consiste em exploração de uma classe pela outra.
O que vive hoje o Brasil quanto à política de repressão, encarceramento e
extermínio da população negra pobre, não é uma herança da experiência
bonapartista do período da ditadura militar (apesar de alguma legislação, como a
dos “autos de resistência” permanecerem em vigor) e muito menos uma contradição
face à Carta Magna de 1988. Quem assim entende os fatos incorre no politicismo334 e
deixa de perceber a função estrutural que essa militarização da vida exerce no
panorama do capitalismo, creditando ao Estado e ao Direito papéis que somente na
ficção burguesa sobre igualdade, fraternidade e liberdade são realidade.335 E, mais
especificamente no caso brasileiro, o sistema jurídico atua com tamanho cinismo e
dissimulação (atualmente amparado fortemente pela mídia) que o genocídio da
população negra pobre sequer aparece deliberadamente nos atos normativos: a
institucionalização do racismo no país é velada.
Desde o período escravocrata é possível perceber essa dissimulação
institucional do racismo, pois
A constituição liberal brasileira de 1824 cinicamente privava os
negros da cidadania, já que os tomava como coisas ou animais, e
não como pessoas em sentido jurídico. Mesmo nos EUA, país onde a
produção capitalista dava passos de gigante, a Suprema Corte
delimitava expressamente a desigualdade formal entre os
indivíduos, chancelando a escravatura. (BIONDI, s/d, p. 9)
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Ver o Marx de O 18 de Brumário de Luís Bonaparte.
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Ver o Marx de Sobre a questão judaica.
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E essa dissimulação permanece atual se consultamos a própria letra da lei 11.530
sancionada pelo então presidente Lula em 2007, que instituiu o PRONASCI.
O programa não faz menção nenhuma à legalização da atuação genocida das
forças policiais e militares nas favelas onde a “pacificação do território”
deveria ocorrer. Tampouco a lei 5890/11 do Rio de Janeiro (que institui as
UPPs) o faz. Também não houve a evocação por parte do poder executivo
nacional do dispositivo trazido pelo artigo 137 da Constituição Federal (onde
se prevê a decretação do Estado de sítio) para que o exército ocupasse a favela
da Maré em 2014. As chacinas do Carandiru, da Candelária e outras tantas se
deram quem nenhum constrangimento ao Estado democrático de Direito. Os
grupos de extermínios para-militares de São Paulo e Salvador operam sem
que nenhum responsável seja responsabilizado pelo judiciário. Assim, a
exceção se mostra muito mais como regra dissimulada do que como
momento incomum. Exceção mesmo é o respeito aos direitos fundamentais
na população negra pobre.
4. Conclusão
Para entendermos a condição social dos negros atualmente, é preciso que se
faça uma reflexão histórica sobre a escravidão e seu fim, a vinda de imigrantes para
o Brasil e o processo de urbanização e industrialização, pois até hoje reverberam
sobre esse setor as consequências de tais acontecimentos. O comercio transatlântico
de negros escravizados, aparece como uma das primeiras ações de racismo
institucional, já que ocorreu por vias legais. A partir do expansionismo europeu,
tem-se a formação do embrião do processo de mundialização da economia, um dos
pilares de sustentação do racismo, já que o mesmo modificou radicalmente as
relações sociais entre povos. Assim, o desenvolvimento econômico global fomentou,
objetiva e subjetivamente, o processo de construção da ideologia de distinção entre
raças.
Neste sentido, podemos localizar a escravidão como um expediente de
acumulação primitiva, como um antecedente histórico que ajudou a criar as
condições necessárias ao desenvolvimento do capitalismo, concentrando riquezas
num polo e preparando a proletarização de outro pólo. A transformação da África
num campo de caça de mão de obra escrava, foi assim, um dos requisitos para a
posterior acumulação capitalista. (BIONDI, 2015)
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Entretanto, a escravidão em si não condiz com o modo de produção
capitalista, erguido sobre a contradição entre capital e trabalho (assalariado). Assim,
a ideologia de raça se perpetuou como justificativa para a exploração (antes na
forma de escravidão, agora como trabalho assalariado). “Neste sentido, pode-se
dizer que o capital comercial que operava no Brasil colônia apenas intermediava
uma forma pré-capitalista de produção (escravista) na sua relação com a metrópole
e, de modo indireto, com o incipiente mercado mundial” (BIONDI, 2015, p.5). Do
escravismo colonial à escravidão do contrato de trabalho, o negro cumpriu e cumpre
no Brasil uma função estrutural em relação ao capitalismo: a sua marginalização
permanece sendo vital às engrenagens econômicas.
O racismo, enquanto ideologia assim serviu à escravização, à marginalização
e agora serve ao extermínio. Prova disso são as ocupações militares nas favelas
cariocas e as séries de massacres na região metropolitana de São Paulo: não há
Estado de Exceção – o capitalismo periférico brasileiro sustenta formas estatais tão
dissimuladas que nem mesmo a legislação sofre nenhum tipo de constrangimento.
As violações (por parte do Estado) ao corolário de direitos fundamentais trazidos
pela Constituição em nome da manutenção da segurança pública não constituem
parte de uma “técnica de governo” ou herança de um Estado ditatorial, na verdade, a
exploração, a miséria e a morte não retiram sua legitimidade do Direito, elas se
fundam na própria ordem material da vida no capitalismo e, não encontrando
resistência nas lutas populares, o metabolismo do capital atua vorazmente.
Neste sentido, o Direito e o Estado são estruturas comprometidas em sua
totalidade com a classe dominante e, no Brasil, as formas legislativas, desde o
período escravocrata, silenciam a condição de miséria e genocídio da população
negra pobre pelas mãos do braço armado do Estado. Se os comunistas e demais
inimigos da ditadura militar mereceram um Ato Institucional Nº 5 ou ainda, se os
opositores veementes ao governo PT e demais joguetes da burguesia no Brasil foram
razão para revigorar a discussão sobre a nova lei de segurança pública no país, o que
se pode dizer, em termos de legislação, quanto à criminalização da população negra
pobre no Brasil é a instituição da lei de Drogas (11.343) e a equiparação do tráfico a
um crime hediondo, quando, na verdade, o que vigora nas favelas, não é o simples
aumento da pena ou perda de benefícios de progressão de regime, mas sim, além
mesmo da expansão punitiva, o extermínio dissimulado sobre o qual o Direito
silencia, sem sequer evocar um Estado de sítio.
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14 - Sessão Espaço Rural
14.1 Artista-obra-público: socialização, reconhecimento e a persistência
da música caipira através do rádio336
Jean Talvani Costa337
Rodrigo Sanches de Carvalho338
Eduardo de Souza Silva339
Resumo: Tomando elementos da memória de um radialista de Alfenas, focando em
agentes, instituições, trajetória e sentidos que permeiam sua história de vida,
observou-se a persistência do agente na incorporação de valores culturais aliados a
persistência da música caipira na região. Concluiu-se que o posicionamento do
radialista no campo da cultura resulta do aproveitamento de oportunidades que
possibilitam por meio da música caipira, o diálogo, a influência e o reconhecimento
entre ele e o público.
Palavras-chave: Música caipira. Rádio. Memória. Práticas de socialização.
reconhecimento.
Introdução
O presente trabalho surge pela demanda em compreendermos como um tipo
musical pode persistir em meio a transformações de natureza cultural e simbólica,
por meio do rádio em um programa matinal de uma cidade sul-mineira. De segunda
a sábado, Raul Pichitelli, nome artístico de Édson José Novais comanda o programa
“Chaquaião Sertanejo” pela Rádio Atenas FM da cidade de Alfenas-MG.
Através de uma entrevista semiestruturada realizada no dia 3 de junho de
2015 na sede da rádio em que trabalha, abordamos através das questões os papéis
dos agentes que o acompanharam e que o influenciaram, as instituições às quais
esteve vinculado, sua trajetória profissional e os sentidos que atribui, tendo em vista
336
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a elaboração de elementos que nos permitissem analisar a partir de sua memória,
como, enquanto agente da área da cultura, obtêm êxito no diálogo com seu público,
como o influencia e é influenciado por ele e como se reconhece diante dele, levando
em conta que dentro dos limites da metodologia utilizada, o público se classifica no
campo da representação que Raul Pichitelli faz acerca dele.
Desse modo depreendemos que a nosso trabalho configura-se como uma
interpretação sobre a interpretação que Raul faz de suas práticas, não obstante esse
é um ponto relevante a ser destacado quando tratamos da oralidade enquanto fonte
(COSTA, 2014, p. 63). Raul, portanto, através do rádio como veículo de
comunicação, tem na música caipira seu elemento dialógico com o público, levando
em conta a dinâmica que se utiliza em seu programa para que possa atingir públicos
distintos dentro de um objetivo, no qual identificamos a persistência do tipo
musical caipira.
Esses elementos apontam para algumas questões importantes, que acabaram
por se tornar desdobramentos do trabalho proposto inicialmente na disciplina 340: o
primeiro aspecto, já apontado, a música como elemento para o diálogo, o segundo
liga-se a questões conceituais apontadas por Antônio Cândido no capítulo A
literatura e a vida social presente em seu livro Literatura e Sociedade: estudos da
teoria e história literária (2008, p. 27-50) no qual, para além da literatura, analisa os
fatores socioculturais da produção artística, identificando três elementos que se
moldam e se influem entre si: o artista, a obra e o público.
Para esse trabalho cabe analisar como Raul Pichitelli enquanto agente
cultural dentro de uma estrutura social, relacionado a valores/ideologias e
submetido às técnicas de comunicação pode através da obra, ou seja, a música,
tratar seu reconhecimento junto às representações que faz do público. Partimos do
pressuposto que esses elementos se definem mutuamente na comunicação artística,
com base nas ressignificações que tais ferramentas dispõem no processo de
socialização.
A estrutura desse trabalho, portanto, irá preocupar-se, em expor o
comunicador em meio aos elementos inerentes de suas práticas, em conceituar a
música caipira procurando tratá-la em meio às relações de mercado e seus ouvintes
dentro das interpretações que o agente possui deste e como, tanto artista quanto
obra sofrem mudanças frente ao seu significado. Para a conclusão, nos interessa
como o reconhecimento do agente nos dispõe aspectos nos quais possamos
identificar a persistência da música caipira.
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O comunicador
A formação artística de Raul tem início na área religiosa como coroinha em
uma comunidade católica de Alfenas e como o grupo tinha um número considerável
de pessoas, um sacristão tomara a iniciativa de montar um grupo de teatro que
pudesse representar a vida de Cristo e dos santos, logo o grupo tomara um aspecto
mais independente, passando a produzir peças fora do âmbito religioso e realizando
apresentações pela cidade de Alfenas. Com isso o grupo despertara a atenção de
Édson Antônio Velano, sugerindo que as apresentações tomassem um caráter mais
formal indicando que se registrassem na Federação de Teatro do Estado de Minas
Gerais (FETEMIG) e pudessem aprimorar as técnicas de apresentação.
Isso condiciona Raul a desenvolver suas habilidades artísticas, como
podemos identificar o teatro aponta para uma melhor desenvoltura, além de,
segundo o próprio Raul através dos cursos oferecidos pela FETEMIG, aprimorar a
própria técnica vocal com a impostação de voz, a embocadura341 e a dicção. Dentro
do campo teatral ele ainda fizera apresentações por teatros em São Paulo, Belo
Horizonte e Ouro Preto, o mesmo Édson identificou em Raul um talento para a
comunicação, convidando-o a ingressar na rádio Atenas em 1984, Raul ainda
passaria pela área da educação lecionando no curso de Letras na UNIFENAS, em
1986 pôde ingressar na Rádio e em abril do mesmo ano teria inicio em sua
programação matinal, o programa “Chaquaião Sertanejo”, que apresenta até os dias
atuais.
O radialista apontou para o fato de acordar cedo todos os dias e caminhar a
pé até a rádio, um momento, segundo ele, de reflexão sobre o que vai dizer aos
ouvintes. Ao chegar ao trabalho, diz ficar todo o programa no estúdio concentrado
em sua prática, nesse ponto é importante salientar o nome artístico de “Raul” vindo
ainda dos tempos de teatro, incorporando o “Pichitelli” da família de origem
italiana, este comenta que ao estar presente no estúdio incorpora o personagem
Raul, identificado pelos ouvintes dessa forma e representado pelo agente
preocupado com o êxito no diálogo com o público.
Existem duas ferramentas conceituais de Pierre Bourdieu das quais podemos
nos utilizar para compreender melhor como se dão as práticas do comunicador: a
primeira delas é a noção de habitus, ou seja, é um produto da interiorização de um
arbítrio cultural capaz de se perpetuar mesmo que a ação pedagógica cesse; e a
noção de campo, que é o espaço onde acontecem as relações da sociedade e que se
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constrói o sujeito a partir dele, é no campo no qual irá se desenvolver o habitus
(BOURDIEU; PASSERON. s.d).
Assim, o primeiro ponto a ser abordado é a formação ideológica de Raul, que
pode ser expressa em dois aspectos que de certa forma acabam por se confluir em
suas práticas, a formação religiosa, vinda de sua iniciação artística em grupo de
teatro ligado a uma comunidade católica da cidade de Alfenas e o profissionalismo,
em linhas mais explicativas, apresenta-se nos cuidados que Raul tem quanto ao que
fala em seu programa, tendo em vista o público que tem acesso e na própria
preparação para sua prática profissional, sejam as constituídas ao longo do tempo
pelas oportunidades das quais se aproveitou ou pela postura que apresenta no
estúdio durante o programa. Estas tem confluência na medida em que Raul vê sua
profissão como uma vocação, na qual toda a preocupação se justifica ao passo de
que o produto de sua prática tem uma grande influência de sua própria imagem, ou
voz nesse caso, na interpretação do público que tem contato ou que idealiza, em
vista de seu espaço para se comunicar: o rádio.
A música caipira
A problemática que surge ao designarmos a obra para a esse trabalho parte
da confusa produção que há nas definições sobre o que vem a ser a música caipira,
sobretudo em conceitua-la frente à música sertaneja, tomaremos como base as
discussões expostas por Rafael Marin da Silva Garcia presentes em um trecho
chamado Música caipira e música sertaneja de sua dissertação de mestrado Modade-viola: lirismo, circunstância e musicalidade no canto recitativo do caipira (2011, p.
99-127).
O autor expõe que a grande maioria das obras produzidas para conceituar os
dois estilos focaram em uma análise exclusiva, ou se privilegiava os componentes
estruturais da música ou se privilegiava as condições sócias de produção da música,
enquanto que para uma análise mais precisa é preterível, portanto, levar em contar
tanto os fenômenos sociológicos quanto as temáticas da narrativa (GARCIA, 2011, P.
120).
Para estabelecer o lugar da música caipira no meio mercadológico da
indústria fonográfica, se faz necessário delimitar que é a indústria fonográfica
durante o surgimento das primeiras duplas caipiras em disco, não era consolidada
enquanto indústria cultural, o que ocorreria apenas ao longo de anos bem mais a
frente desse período. Nesse sentido:
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Como bem apontou Renato Ortiz (2004), é apenas após a ditadura
militar que a indústria cultural no Brasil realmente se estrutura. Até
então, a participação nela é restrita a poucos, ou condicionada ao
amadorismo, e sua fruição limitada às pessoas com maior poder
aquisitivo. Por isso, o termo indústria cultural, que em alguns
momentos podemos utilizar, deve ser ponderado tendo em vista
que tratamos de processos em que a cultura e a tecnologia se ligam,
mas que pouco se aproximam às contribuições teóricas trazidas por
Adorno e Horkheimer (1985). O Brasil, nem de longe, podia ser
considerado no começo do século XX como um caso de capitalismo
avançado, condição, para esses autores, da indústria cultural.
(NICOLAU NETTO, 2009, p. 64)

Refletindo acerca do que foi exposto, não faz sentido pensar na música
caipira dissociada de seu propósito inicial pelo fato de passar à apreciação da
indústria fonográfica, em outro sentido é possível observar uma subestimação da
capacidade da cultura popular com suas ferramentas em se impôr diante da cultura
urbana e perder o conteúdo tradicional de sua produção musical, além disso haviam
meios que os caipiras mesmo em zona urbana poderiam se utilizar para
reproduzirem a música como forma de manter seu elo na cidade com a sua terra de
origem, sem perder sua característica autêntica (GARCIA, 2011, p. 111).
Pensando estas problemáticas para o teor central de nosso trabalho, a obra
portanto da qual o comunicador se utiliza é um meio recorrente de reconhecimento
dele com seu gosto musical, mesmo que por meio de um trabalho formal em uma
instituição de mídia. Além disso é também, hipoteticamente, o elo de seu público
com seu próprio pertencimento cultural, o próprio Rafael Garcia expõe que:
É preciso igualmente considerar e reconhecer a mudança do
contexto social em que ela se insere, passando de um universo
essencialmente rural, onde a música fazia parte de um processo
ritualístico socializador, para outro essencialmente urbano, onde ,
do ponto de vista antropológico, a música passa a fazer parte de um
processo ritualístico pessoal, como é a escuta do rádio, embora o
receptor geralmente seja o mesmo: o caipira que vive na roça na
primeira e o caipira que migra para a cidade na segunda.
(GARCIA, 2011, p. 108-9)

Retomando, mesmo em face da civilização urbana, o caipira, portanto, por
um sentimento de pertencimento cultural procura os meios de persistir (CÂNDIDO,
2010, p. 259), e tem na música que toca em um rádio ligado seu elo com sua terra
natal, ou aquela que se sente parte, assim o papel da música caipira para nosso
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trabalho, tem, mesmo em meio as pressões do mercado fonográfico, seu papel de
reconhecimento entre influências culturais, assim funciona como um mecanismo
dialógico entre o comunicador engajado em suas práticas de socialização junto a
instituição que está integrado, objetivando através de seu veículo de mídia atingir
um público que, por meio do pertencimento que apresenta com a música caipira,
reconhece no comunicador um agente cultural difusor dessa produção musical.
Essa relação, porém, leva em conta que identificar a disposição do público
passa mais pela representação que o comunicador faz dele, entendendo como um
público heterogêneo e moldar sua produção de modo a atender essa demanda,
embora não ignoremos o fato de que Raul tem um contato considerável com seu
público, todavia, consiste em identificar seu papel nas relações no meio cultural e
artístico.
Os ouvintes
São vários os pontos da entrevista em que Raul demonstrou sua preocupação
com o público, relata que no trajeto para o trabalho pensa no que vai dizer em seu
programa, recebe muitas mensagens de pedidos de música, pessoalmente e
indiretamente, fica em seu estúdio durante todo o período do programa
“interpretando” o “Raul”, esses são elementos indiciários acerca das ressignificações
que o radialista faz em vista do público: seu estado natural é de “massa abstrata” que
homogeneamente tem interesse estético e referencial para o artista (CÂNDIDO,
2008, p. 44).
Pensando acerca dos referenciais apontados acima por Antônio Cândido,
percebemos que tal dinâmica artista e público moldando a obra tem semelhança
direta na relação de Raul Pichitelli com seus ouvintes, uma caracterização
importante que o comunicador faz para adaptar seu programa aos seus diferentes
públicos os quais identifica, são, os que ele chama, programetes.
Relata que adaptou essa dinâmica de programas de radialistas como Eli
Corrêa e Antônio Carlos das rádios AM's, nos quais seus programas constituem em
subdivisões ou, melhor encaixados ao termo, programas menores e diferentes entre
si. Para o caso do “Chaquaião Sertanejo”, seus programetes estão divididos da
seguinte forma:
Programete 1 – Música caipira e mensagens de natureza espiritual (5h – 6h)
Programete 2 – A Hora da consagração (6h – 6h45min)
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Programete 3 – Noticiário do produtor rural (7h – 7h30min)
Programete 4 – Matando Saudades (7h – 8h)
Programete 5 – Dedo de prosa (8h – 8h30min)
Todos os programetes estão situados em um campo de interpretação em que
Raul sente-se parte e faz seu programa, ou seja, um programa com uma temática
voltada para o indivíduo do interior sul-mineiro, tendo a Rádio Atenas abrangência
em cerca de 37 cidades. Algumas categorias das quais já comentamos como a
religiosidade e a música caipira estão evidentes, o que chama atenção é a forma
como Raul lida com a segunda.
Na primeira hora de programa, Raul tem em vista que seus ouvintes são
hegemonicamente moradores da zona rural que iniciam por volta do horário do
programa suas atividades cotidianas, assim coloca uma sequência musical que
identifica ser mais agradável a esse público. O interessante é que essa sequência
musical volta no quarto programete, denominado “Matando Saudades” em que Raul
recebe o pedido de um ouvinte e executa três músicas caipiras. Assim como
interpretamos e como o próprio radialista interpreta essa dinâmica é para aproximar
um público mais jovem e/ou mais urbano para esse tipo musical, ou seja, levando
em conta que Raul pretende aproximar campos de influências culturais e bem
distantes da indústria fonográfica atual para influenciar os gostos dos ouvintes a
partir da obra.
Esse esforço de aproximação pode ser identificado também pela gravadora
Chantecler no final dos anos 1960 e década de 1980, sendo que a mesma gravadora
também foi citada por Raul Pichitelli na entrevista quando perguntado se podia
identificar sobrevivências da cultura caipira, assim Eduardo Vicente em um artigo
denominado Chantecler: uma gravadora popular paulista expõe que gravadoras
como essa foram “responsáveis por um trabalho fundamental de documentação da
música popular brasileira, registrando os trabalhos de artistas populares vinculados
a segmentos regionais, num momento em que as grandes empresas do setor
praticamente ignoravam a existência desse mercado.” (2010, p. 85)
Assim os mecanismos de permanência de um tipo musical, mesmo quando
cessa sua possibilidade de repercussão maciça pela indústria fonográfica, entram no
meio da relações de produção artística a divulgação de determinadas instituições
interessadas em manterem certos artistas ou músicas “consagradas” por um papel
que tiveram em um passado determinado e tem potencialidade, a partir desses
esforços de garantir sua influência em gerações diversas.
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Em linhas mais gerais percebemos que o público para Raul possui um
referencial estético de indivíduo/ouvinte clássico de um campo delimitado como o
sul de Minas Gerais, todavia, entende que as potenciais dificuldades encontradas
pela diferença de idades e as outras múltiplas influências sofridas pelo sujeito
caracterizam que seu programa tenha uma característica mais diversificada, em
respeito ao que o ouvinte quer que toque.
Conclusão
Ao longo do presente trabalho, procuramos desenvolver considerações que
atendessem a cada linha que Raul pudesse nos dispor acerca de suas práticas de
socialização, bem suas representações acerca do público tendo em vista o elemento
musical, que por questões conceituais tratamos em uma categoria mais a parte da
própria análise da entrevista com Raul. Tendo em vista que “diante dessa
diversidade cultural entre narrador e pesquisador, vale lembrar que, na maioria das
vezes, os diálogos são profundamente antagônicos, o que desenha um campo de
conflito.” (COSTA, 2014. p.63).
Assim podemos abstrair que o exercício da leitura e interpretação é também
um exercício dialético, no qual sujeito e objeto existem em um nível que flutua entre
a subjetividade e a objetividade, assim sendo esta pesquisa nos coloca alguns eixos
que nos conduzem a uma leitura mais especifica do comunicador.
Do ponto de vista de Raul, nos dispõe que sua interpretação da realidade se
pauta pelo seu engajamento no trabalho, motivado pelos resultados e retornos que
obtém junto ao seu campo, ou seja, os ouvintes. Em outros aspecto se inspira a
partir de sua memória teatral e religiosa que tem como um norte, assim, não existe
“Raul Pichitelli” se não houver o “servir” e o “interpretar”.
Os eixos encontrados por nós se estabelecem – sobretudo – sob duas
influências, a primeira vinda do teatro, a segunda vem do cotidiano que o possibilita
processos de aprendizagem junto à profissão. Não obstante, ao longo do texto foram
recorrentes essas abordagens tanto pela fala de Raul, quanto por nossas
interpretações.
Para o sujeito, no caso Raul ter parâmetros da realidade, ou seja, como a
visualiza e de que forma pensa em interferir nela temos que ele enxerga a
dificuldade e a simplicidade com os quais seus ouvintes estão presentes, para isso
ele tem o programa, ele tem o objetivo de dialogar com seu ouvinte, a partir de suas
mensagens e das músicas do tipo musical do caipira. Para conseguir tal êxito, Édson
José Novais, interpreta Raul Pichitelli, o tal personagem que alcança em sua
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memória e o presentifica a partir do momento que o assume como identidade e,
então, conduz seu programa interpretando de forma que seu programa seja
acessível, assim como foi para a vida artística sua experiência no teatro.
Ele recorre ao personagem, ao mesmo tempo em que usa do personagem
para recorrer a música caipira para atingir o público. Essa forma de diálogo indireta,
é rompida quando Raul dialoga com o público, como, por exemplo, em seu clássico
jargão matinal “chaquaia o corpo criatura de Deus” ou quando procura professar sua
fé junto com seu ouvinte na “Hora da Consagração” em um de seus programetes.
Mesmo com os limites metodológicos por nós empreendidos, a presença de
Marcos Tadeu da Silva possibilitou o fato de que Raul conversasse com um de seus
fãs que esteve no momento de sua entrevista, de acordo com Marcos:
“Todas às vezes que meu pai levantava, meu pai puxava leite, aí ele
pegava e ligava no rádio e tanto é que para a gente levantar, a hora
da gente levantar era na Hora da Consagração [...] eu acho que a
grande maioria das músicas que eu aprendi a cantar foi ouvindo o
seu programa.”.

É interessante observarmos detalhadamente os elementos que Marcos
relatou, quando conta o fato do pai que era retireiro acordava os filhos para a escola
e todos ouviam a Consagração, como já discutimos, aqui reaparece o elemento
religioso. Outro fato que nos chama a atenção é o fato de Marcos, de uma geração
posterior a Raul ter sido influenciado em seu gosto musical a partir do trabalho do
radialista. O mais evidente, no entanto, é aquilo que sobre o que dialogávamos, ou
seja, a presença que Raul marca na vida de seus ouvintes.
Desse modo compreendemos a realidade do comunicador dentro dos
conceitos utilizados por Antônio Cândido, na relação da produção artística em
relação a sociedade, “o público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não
se realiza, pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto
criador. […] Deste modo, o público é o fator de ligação entre o autor e sua própria
obra.” (2008, p. 48)
Esse relação, para as considerações conclusivas desse trabalho garante a
persistência da música caipira, de modo que não observamos sob a categoria de
tradição ou sendo natureza impositiva e de caráter pedagógico, se nesses processos
artista, obra e público se moldam e se ressignificam, é porque entre eles há algum
sentimento de pertencimento que podemos identificar pelo processo desencadeado
por Raul que encontra, na medida do que foi possível analisar, o reconhecimento
por parte do ouvinte de seu programa matinal, seja ele o retireiro que ouve suas
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músicas pela primeira parte do programa ou pelo ouvinte jovem que acaba ouvindo
o “Matando Saudades”, sendo assim essa relação potencialmente persiste, para as
compreensões desse trabalho, em um rádio ligado.
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14 -Sessão Espaço Rural
14.2 “Um índio descerá de uma estrela...”: a representação da
identidade indígena em uma canção brasileira342
Nathalia Guimarães e Sousa343

Resumo: Este trabalho é fruto da audição dos primeiros acordes e versos da canção
“Um Índio”, de Caetano Veloso (1977), que foram entoados em um momento de
leitura da obra “A Conquista da América: a questão do outro”, de Tzvetan Todorov
(1999). Esse trabalho se institui como um possível exercício de análise acadêmica,
buscando interpretar a identidade indígena, presente na referida canção, a partir
dos conceitos de identidade de Stuart Hall (2015), de “bom selvagem” de Tzvetan
Todorov (1999), de representação social de Roger Chartier (1990) e da análise da
canção presente nos estudos de Luiz Tatit (2004). A construção do tema foi feita sob
uma perspectiva interdisciplinar, partindo do diálogo entre três campos do
conhecimento: a antropologia, a história e a música. O que instigou a tentativa de
elucidação deste objeto de estudo foi a consciência de que sua construção se faz a
partir de leituras, reflexões, questionamentos e inquietações relacionadas à vivência
acadêmica e musical deste pesquisador. Importa salientar que este objeto se tornará
mais nítido através da atividade de pesquisa que descortinará seu próprio percurso.
A construção desse objeto pautou-se por uma ação e reação, um movimento
dialético que contribuiu para que um tema, um tanto quanto enigmático desse lugar
à configuração de um objeto mais factível, o que favoreceu a obediência às
características de clareza, coesão, coerência, exequibilidade e objetividade exigidas
em uma tarefa de investigação científica. Em relação às questões de ordem
metodológica, partimos do preceito de que um procedimento investigativo deve
perseguir, racionalmente, um caminho planejado (CHAUÍ, 1994). As orientações
teórico-metodológicas presentes no trabalho concorrem para uma representação
apropriada dos questionamentos e análises imprescindíveis para produção do
conhecimento em relação à temática escolhida: a representação da identidade
indígena em uma canção popular brasileira.
Palavras-chave: Identidade Indígena. “Bom selvagem”. Representação.
Estudos acadêmicos sobre a música no Brasil ainda são muito recentes,
apesar do constante aumento do número de publicações sobre o tema. Ainda há
muito que pesquisar e registrar sobre a contribuição desta manifestação artística
para a representação da identidade histórica e cultural brasileira.
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É importante destacar que, tanto o corpo quanto a voz sempre estiveram
unidos na gênese da música popular brasileira, através da dança, do ritmo e da
melodia. Suas análises, muitas vezes, fragmentadas por historiadores, o que não
significa uma crítica generalista à produção intelectual desta área específica do
conhecimento, nos remete à miscigenação entre cores e tons observados na
formação do povo brasileiro, estabelecendo conexões que objetivam forjar o
espectro de nossas brasilidades. (TATIT, 2004)
A síntese dos rituais indígenas, acrescida das influências trazidas pelos negros
e europeus, provocou um hibridismo sonoro inigualável. Assim, a música brasileira,
como expressão artística, veio se construindo ao longo do tempo, levando em
consideração o contexto cultural de cada época e lugar. Da música popular à música
erudita, os batuques, as vozes, as notas e acordes constituíram a nacionalidade
musical do país, através do samba, do lundu, da umbigada, da música clássica, da
bossa nova, do tropicalismo, entre outros.
Portanto, este trabalho, circunscrito numa perspectiva histórico-cultural,
busca através da canção “Um índio”, de Caetano Veloso (1977), interpretar a
representação da identidade indígena na referida canção, a partir dos conceitos de
identidade, de Stuart Hall (2015), de “bom selvagem”, de Tzvetan Todorov (1999) e
de representação social, de Roger Chartier (1990).
A construção do tema foi feita sob uma perspectiva interdisciplinar, ou seja,
um diálogo entre três campos do conhecimento: a antropologia, a história e a
música. Para tanto, partimos de uma análise do contexto de produção da canção,
objetivando compreender a identidade indígena brasileira, sob uma ótica histórica,
musical e discursiva.
Para a elucidação dessa temática – a representação da identidade indígena
em uma canção, - organizamos este artigo da seguinte forma: esta introdução; I- A
(re)construção histórica da identidade indígena brasileira, no que concerne a todas
as exclusões, afirmações e reafirmações identitárias desse povo durante a nossa
história; II- A representação indígena sob domínios “caetanescos”, levando em
consideração uma interpretação e as relações existentes entre a letra da canção e a
identidade indígena; III - Considerações finais, estabelecendo um panorama geral
sobre identidade nacional e identidade cultural, representação social e direitos
indígenas.
A (re)construção histórica da identidade indígena brasileira
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As representações do mundo social são constructos históricos. Sendo assim,
segundo Chartier (1990):
embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na
razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as
forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos
discursos proferidos com a posição de que os utiliza. (CHARTIER,
1990, p.17)

Nesse sentido, a descrição e análise da representação e do forjar identitário
indígena brasileiro carece, necessariamente, de uma interpretação de seu contexto
histórico de produção, o qual em permanente construção nos permite indagar sobre
as diferentes formas em que estes povos foram e vêm sendo representados no
decorrer de nossa história.
A música “Um índio” aparece pela primeira vez no álbum intitulado “Bicho”
de Caetano Veloso, lançado no ano de 1977, época em que se vivia a ditadura civilmilitar e que tinha como presidente chefe do executivo federal o General Ernesto
Geisel (1974-1979). Este contexto foi marcado por uma grave crise econômica e de
ações políticas desfavoráveis à perspectiva democrática no país. Foi a partir deste
governo, porém, que a censura aos meios de comunicação e à produção artística e
cultural foi se tornando, gradativamente, mais branda. É importante destacar que o
processo de suspensão da censura prévia não foi feita a partir de benesses do Estado
autoritário, mas sim pela luta dos movimentos sociais em prol do restabelecimento
da democracia no país. (GASPARI, 2004)
Foi neste contexto, ainda marcadamente autoritário, que Caetano Veloso,
considerado um dos maiores expoentes da canção popular brasileira, lançou uma
obra musical, em formato de long play, intitulada “Bicho”. As canções que compõem
esta obra podem ser concebidas, de forma geral, como uma ode à natureza e à
condição humana, destacando, a música “Um índio”, uma elegia aos povos indígenas
brasileiros.
O índio é considerado como uma representação do herói nacional, o que se
configura como um artifício para a afirmação de uma cultura e de uma
nacionalidade brasileira, reforçada, já no século XIX, pela literatura indigenista de
José de Alencar (1996), que em sua obra “O Guarani”, apresenta como personagem
principal o heroico índio Peri, também referenciado por Caetano Veloso em sua
canção.
A partir deste momento emerge, em diversos discursos, a desconstrução da
identidade e representação indígena no cenário histórico brasileiro, buscando
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romper com processos de exclusão social e cultural. Portanto, a busca por uma
afirmação identitária positiva destes povos, bem como a proclamação dos seus
direitos como cidadãos, foi sendo feita a partir da formação de movimentos sociais
que lutaram e ainda lutam em favor das causas indígenas.
Com a emancipação política do Brasil no século XIX aflorou, na recém-criada
nação, a necessidade de seleção e definição de princípios, valores, normas, símbolos
e agentes históricos que representassem a identidade nacional brasileira. Para a
consolidação deste ideário identitário cabia à nação
uma série de mediações que permitem a invenção do que é
comumente chamado de “alma nacional”, ou seja, parâmetros
simbólicos que funcionam como “provas” da existência desse
Estado, e que determinam sua originalidade: uma língua comum,
uma história cujas raízes sejam as mais longínquas possíveis, um
panteão de heróis que encarnem as virtudes nacionais, um folclore,
uma natureza particular, uma bandeira e outros símbolos oficiais ou
populares. (FIGUEIREDO e NORONHA, 2010, p.192).

Dentre estas mediações necessárias para a construção da identidade nacional
brasileira erigiram-se discursos políticos e culturais favoráveis a uma nova
representação da identidade indígena. Tal identidade passou a ser representada
como símbolo do homem dócil que, em contato direto com a natureza, fazia
prevalecer a bondade, a pureza, a força e a vitalidade do povo brasileiro. Era o mito
do “bom selvagem”, expresso por Todorov (1990) como aquele homem revestido das
“mesmas regras que a descrição da natureza [...] são as melhores gentes do mundo e
as mais pacíficas [...]”. (TODOROV, 1990, p.35)
Já no início do século XX, o movimento modernista buscando desconstruir a
identidade pacífica e ingênua dos povos indígenas, lança, a partir do Manifesto
Antropofágico, de Oswald de Andrade, uma nova forma de realçar elementos e
valores culturais internos que foram reprimidos pelo processo colonizador. Assim,
os modernistas influenciados por elementos da cultura indígena, dentre outros,
proclamam a nação a revelar uma identidade com características sociais e culturais
próprias. Para tanto, estes intelectuais, buscando criar uma nova atitude estética e
cultural, revelam o princípio da antropofagia, uma prática presente em algumas
culturas indígenas que, metaforicamente, foi utilizada pelos intelectuais
modernistas como uma estética nacional favorável à composição de uma brasilidade
com ideários sui generis. (GONÇALVES, 2012)
Mas foi através do seu projeto político de reconstrução da identidade
nacional brasileira que, na década de 1930, Getúlio Vargas abre discursos favoráveis
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àquilo que comumente denominamos de “democracia racial”, expressão advinda do
pensamento intelectual de Gilberto Freyre (1998). Tal expressão foi designada como
um ideal de convivência interracial e um compromisso político de integração
nacional, elemento imprescindível para a manutenção da “ordem” social vigente.
Nesse sentido e contexto, a identidade indígena se manifesta como algo valorável
pelo Estado, por conterem as verdadeiras raízes da nossa brasilidade, o que fez com
que Vargas, durante o Estado-Novo, criasse o Conselho Nacional de Proteção aos
Índios, em 1939, cujo objetivo era promover, segundo o governo, a conscientização
pública sobre a cultura indígena. Tal fato vai ao encontro do preceito de identidade
nacional concebido por Stuart Hall (2015) quando afirma que “as identidades
nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e
transformadas no interior da representação”. (HALL, 2015, p.30)
A partir da segunda metade do século XX manifesta-se no país um
pensamento sociológico que, sob influência de preceitos marxistas, busca romper
com uma representação da identidade indígena calcada, basicamente, nos mitos do
“bom selvagem” e da “democracia racial”. Florestan Fernandes (1973) e Celso
Furtado (2000) inauguram discursos críticos sobre diversas questões concernentes à
realidade histórica brasileira, destacando a relação existente entre desigualdade
social e desigualdade étnico-racial. Os trabalhos publicados por estes autores
revelam a exclusão dos povos indígenas dentro da dinâmica de um modelo
capitalista de produção. Além destas análises destacamos os trabalhos produzidos
por Darcy Ribeiro (1996) que, apoiando-se no conceito de “transfiguração étnica”,
renuncia aos esclarecimentos baseados nas noções de “assimilação” ou
“aculturação”, ou seja, segundo o autor, o índio deixa de ser representado como um
ser dócil, passivo e silvícola.
Com a instauração do regime ditatorial brasileiro na década de 1960, a
identidade indígena passou a ser revestida de duas formas: uma idealizada ainda
como o “bom selvagem” e outra como “inimigos” nacionais que resistiam aos valores
e normas de um projeto civilizatório, principalmente naquilo que se refere ao
processo de demarcação de suas terras. Estas resistências fizeram com que o
governo civil-militar instalasse uma forte repressão aos povos indígenas e seus
aliados. De acordo com Maria Rita Kehl (s/d):
Os indígenas não estavam resistindo no sentido político, já que não
sabiam exatamente o que era a ditadura. A resistência deles era, de
certa maneira, ingênua, no sentido de preservar sua terra. Mas o
tratamento dado a eles era violentíssimo. (KEHL, Maria Rita. Em: <
http://www.jovensindigenas.org.br/publicacoes/ditadura-militarmassacrou-povos-indigenas>. Acesso em: 03 de outubro 2015.)
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É importante destacar que, a partir da década de 1980, o conceito de
identidade nacional passa a ser substituído pelo de identidade cultural. O
deslocamento destes conceitos desenvolve-se a partir dos Estudos Culturais, que
consideram, segundo Hall (2015), que no mundo moderno a identidade nacional é
um mito, visto que as identidades, em sua complexidade, não são únicas e
homogêneas, mas sim diversas e plurais, gerando aquilo que os estudiosos
denominam de hibridismo cultural.
É nesse sentido que a Carta Constitucional de 1988 incorpora a trajetória e a
identidade de diferentes povos, destacando os direitos indígenas. Assim, em meio a
lutas sociais, os povos indígenas brasileiros se fortaleceram, fazendo com que a
Constituição Federal prescrevesse importantes inovações no tocante ao
reconhecimento dos direitos indígenas, bem como o respeito à sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições.
Já em 2008, a Lei 9.394/96, instituiu a obrigatoriedade nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio das escolas brasileiras, do estudo da história e da
cultura indígena, promovendo a construção de currículos escolares reconhecedores
das múltiplas identidades indígenas brasileiras. Pela primeira vez reconhece-se aos
índios do Brasil o direito à diferença; isto é: de serem índios e de permanecerem
como tal indefinidamente.
A representação indígena sob domínios “caetanescos”
Inicialmente é importante ressaltar que a análise histórico-cultural sobre a
representação da identidade indígena na canção “Um índio”, de Caetano Veloso
(1977), não se pretende unívoca, na medida em que várias explicações podem ser
feitas sobre um mesmo objeto. Como relatou Roger Chartier (2015), no curso
intitulado “Mutation des oeuvres & mobilité des textes”, na III Feira de Livros do
Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense realizada, no mês de junho
do ano de 2015, existem diversas possibilidades de interpretação e uma não deixa de
ser levada em consideração por existirem outras. Portanto, elas não deixam de ser
entendidas como verdades provisórias.
Além disso, essa é uma análise, a priori, da letra da canção deslocada de seu
sentido musical, ou seja, aqui ainda não há considerações sobre as possíveis
intenções melódicas e harmônicas. Contudo, as apreciações musicológicas da
canção serão acrescentadas posteriormente numa nova oportunidade de retomada a
esse texto.
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O movimento tropicalista inaugurado na década de 1960, caracterizado por
um legado vanguardista, e considerado como uma releitura do “Manifesto
Antropófago”, de 1922, propôs recriar a arte e a cultura brasileira a partir de uma
síntese que consistia em “uma verdadeira força na cultura popular e uma fonte
contínua de inspiração para diversas gerações de artistas, escritores e músicos.”
(BASUALDO, 2007, p.09)
Na busca de uma análise de um dos principais expoentes de nossa brasilidade
– o índio – Caetano Veloso, elabora uma letra e canção que tem como narrativa a
apresentação da identidade deste povo à luz de novas demandas impressas na
relação passado-presente-futuro.
Com o interesse de deslocar a imagem colonial do índio bárbaro para a o
“bom selvagem”, assim como fez Cristóvão Colombo ao chegar no “Paraíso”,
Caetano Veloso revela as características deste povo em um tempo futuro. Para tanto,
o cantor aventa a possibilidade de retorno do índio ao hemisfério sul depois que
todas as suas nações tiverem sido exterminadas. Assim diz:
Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante
De uma estrela que virá numa velocidade estonteante
E pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro
instante
Depois de exterminada a última nação indígena
E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida
Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das
tecnologias344

Logo em seguida Caetano Veloso faz uma relação desse índio com a força de
Muhammad Ali, lutador americano que se converteu ao islamismo; com a paixão de
Peri, personagem da obra “O Guarani”, de José de Alencar (1996) e com a
tranquilidade e a infalibilidade, de Bruce Lee. Nessa perspectiva, o
cantor/compositor reconstrói a identidade indígena americana a partir de preceitos
advindos do romantismo, da guerra, da força, da religião e do respeito ao outro.
Virá, impávido que nem Muhammed Ali, virá que eu vi

344

VELOSO, Caetano. Um índio. Intérprete: Caetano Veloso. In: CAETANO VELOSO. Bicho. [S. I.]:
Philips, 1977. 1 CD. Faixa 5.
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Apaixonadamente como Peri, virá que eu vi
Tranqüilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi
O axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá345

As características do índio apresentadas na canção demonstram que as
nações e os povos não são identidades unificadas, mas híbridos culturais. Desta
feita, Stuart Hall (2015) considera que “as velhas identidades, que por tanto tempo
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.”
(HALL, 2015, p.09)
Porém, mesmo concebendo a possível ideia de que o índio retornará com as
mesmas características que possuía, ressaltando o seu corpo físico e espiritual da
forma como era representando através do mito do “bom selvagem”, Caetano Veloso,
desconstrói suas “fragilidades”, ressaltando a sua força feita a partir de um “som
magnífico”.
Um índio preservado em pleno corpo físico
Em todo sólido, todo gás e todo líquido
Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto e cheiro
Em sombra, em luz, em som magnífico
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico
Do objeto, sim, resplandecente descerá o índio
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer
Assim, de um modo explícito346

Por fim, Caetano faz menção ao caráter de espanto e surpresa dos
povos ao verem que o índio não era exótico, distinto e incógnito como imaginavam.
Embora oculto, nos escombros de uma sociedade preconceituosa, Caetano Veloso
busca decifrar, o que até então era incompreensível aos olhares neocolonizantes, ou
seja, a força, a beleza e a plenitude indígena.

345
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E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos, não por ser exótico
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio347

Esta breve interpretação da canção “Um índio”, à luz de aportes teóricos
advindos dos Estudos Culturais, nos permite reconhecer o princípio de que as
identidades e suas representações são operações discursivas, constructos históricos,
sociais e culturais advindos das demandas e desafios impressos, cotidianamente, ao
mundo real, vivido e imaginário.
Nesse sentido, segundo Roger Chartier (1991):
fazer reconhecer uma identidade social é exibir uma maneira
própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e
uma posição [...] que marcam de modo visível a existência do grupo,
da comunidade ou da classe. (CHARTIER, 1991, s/p)

Reconhecer a identidade indígena, em sua dinâmica plural e diversa, é
reconhecer sua diversidade identitária e seus direitos políticos, civis e sociais
constitutivos de qualquer povo, etnia, raça, país ou nação.
Considerações Finais:
Partindo da descentralização do conceito de identidade nacional de
Stuart Hall (2015), podemos perceber as diversas transformações que contribuíram
para a (re)significação desse termo, ressaltando a identidade ou o hibridismo
cultural como uma configuração mais consistente, no que diz respeito à
conformação estrutural das sociedades na contemporaneidade, “abalando os
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo
social”. (HALL, 2015, p.9)
Essa concepção engloba novas dimensões da nossa identidade, que surgem a
partir do nosso “[...] “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas,
religiosas e, acima de tudo, nacionais”. (HALL, 2015, p.9)
Nesse sentido, as sociedades competem por representações a fim de
compreender as imposições de cada povo com o intuito de atribuir as suas próprias
347
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percepções, valores e domínios. Entretanto, essas disputas não negligenciam a
objetividade das estruturas partilhadas ou fragmentadas, mas sim reforçam a
singularidade dos grupos indígenas que por muito tempo permaneceu latente e
obscura. (CHARTIER, 1990)
Refletir sobre as marcas da “invasão” sofrida pelos indígenas e desmistificar a
visão de “bons selvagens” contribui para (re)significar o seu passado de lutas por
uma sociedade, senão mais igualitária, pelo menos mais justa. Entretanto, ao longo
do tempo, as ações discriminatórias, paliativas e pouco eficazes, vieram camufladas
como benevolência.
Nossa sociedade, marcada pela violência, usurpação, corrupção e exclusão,
em que a construção da nação e do cidadão se deu pelo viés da harmonia racial,
leva-nos a uma visão sobre o Brasil como um país imune aos conflitos sociais.
O abuso de determinados termos e conceitos, utilizados para ler nossa
sociedade, têm sido deturpados em sua significação e, o que é pior, vêm sendo
usurpados pelas mais diversas instâncias da sociedade, num discurso em que a
opção entre o bem e o mal tem sido sublimada, escamoteada.
Na sociedade capitalista contemporânea, a polarização entre bem e mal se
apresenta entre os que possuem e os que não possuem, entre os que mandam e os
que obedecem, entre incluídos e excluídos, como se o mal fosse o destino manifesto
dos “incapazes”. A “banalização da injustiça social”, promotora da apatia que tem se
generalizado, em detrimento da consciência da capacidade, que somente a
humanidade possui, de criar coisas novas, de revolucionar, é expressa nos tons e
acordes “caetanescos” num período em que a liberdade de expressão estava
comprometida.
Essa postura aventa as alegorias e a simbologia numa perspectiva
crítica em relação à imposição da lógica do capital, da vontade ou má-vontade
política, descortinando o que realmente está por trás de toda perversidade
subjacente à análise histórica e à visão de senso comum sobre a participação dos
povos indígenas na constituição de nossa brasilidade.
Considerando que a sublimação dos processos históricos tem legitimado os
efeitos perversos da desigualdade social reinante sobre a sociedade atual, indica uma
postura crítica frente à acepção vulgar pela qual a visão de mundo propagandeada
expõe a fatalidade, demonstrando a vitória da alienação sobre a reação. Entretanto,
é tautológico identificarmos excluídos em todas as instâncias sociais, em especial, os
povos indígenas.
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Com o intuito de contribuir para a superação de situações de
exploração, dominação, opressão, Caetano Veloso, com a canção “Um índio” lança
luzes que repercutem significativamente para a valorização indígena, tomando-a
como questão social. Elucida o que estava sub-reptício, ou seja, o domínio exercido
por uma camada social proprietária e minoritária sobre a imensa maioria
desprovida, despossuída, desencantada.
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15 -Sessão Educação
15.1 A sociologia no ensino médio: um relato de experiência sobre
o Clube de Sociologia348
Autora: Simone da Costa Alvim 349
Coautora: Daniela Alexandre Ferreira 350
Orientadora: Katiuscia C. Vargas Antunes351

Resumo: O artigo em tela tem como proposta apresentar um relato de experiência
acerca do Clube de Sociologia. O Clube é uma das ações do Projeto de Iniciação à
Docência – PIBID do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora – UFJF que é desenvolvido numa escola pública da Rede
Estadual de Educação do município de Juiz de Fora. As atividades aqui relatadas
ocorreram no ano de 2015 e foram planejadas e executadas pelos bolsistas de
iniciação à docência juntamente como a professora de Sociologia da escola e os
alunos de Ensino Médio integrantes do Clube de Sociologia. A proposta pedagógica
que fundamenta o Clube baseia-se numa perspectiva colaborativa, onde todos os
envolvidos no projeto trabalham juntos, desde o planejamento das atividades que
serão realizadas até a sua finalização. Nesse contexto, entendemos que o Clube se
configura num espaço de aprendizagem que ultrapassa os limites da sala de aula,
promovendo o protagonismo dos alunos no processo ensinoaprendizagem352.
Palavras-chave: Ensino Médio. Sociologia. Clube de Sociologia.
Introdução.
O interesse em estudar o Clube de Sociologia se iniciou após a sua criação e
instalação na Escola Estadual Antônio Carlos situada em Juiz de Fora/Minas Gerais.
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O Clube é uma iniciativa do PIBID em Ciências Sociais da Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF. Em linhas gerais, o PIBID, programa financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal do Ensino Superior – CAPES, teve
início em março de 2014. A equipe de trabalho é composta por oito bolsistas de
iniciação à docência, uma coordenadora (professora do curso de licenciatura em
Ciências Sociais) e uma supervisora (professora de Sociologia da escola campo). A
dinâmica de trabalho compreende a realização de reuniões semanais, onde são
discutidas novas ideias para a realização de atividades junto à escola e orientações
para o acompanhamento das aulas de Sociologia nas turmas do Ensino Médio.
O PIBID funciona como locus de diálogo entre a Sociologia enquanto ciência
e a Sociologia como disciplina escolar. Além disso, o programa possibilita a
articulação entre teoria e prática, promovendo a qualificação da formação inicial dos
estudantes de graduação e a formação continuada dos professores que já atuam no
Ensino Médio. Em última análise, o programa é fundamental para a valorização da
escola pública e aproximação da Universidade com o cotidiano do Ensino Básica.
A obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio é uma realidade desde
2008, quando da aprovação da lei nº 11.684/2008. Com uma história marcada por
instabilidades e embates quanto ao papel da Sociologia no ensino médio, o cenário
que encontramos atualmente em relação às praticas curriculares e docentes no
ensino de Sociologia ainda é conflituoso. Algumas questões continuam presentes na
consolidação da Sociologia como disciplina, a saber: o estranhamento dos alunos em
relação á disciplina, a carga horária reduzida, os conteúdos curriculares, a atuação
de profissionais com formação em outras áreas e a própria atuação dos professores
licenciados em Ciências Sociais (MEUCCI, 2000; MORAES, 2003).
Nas palavras de Oliveira:
ausência de referências curriculares claras para a área, e chegando
mesmo em alguns contextos a dúvidas referentes acerca de que
profissional deve ser responsável pelo ensino de Sociologia [...] Esta
instabilidade foi também acompanhada de um hiato estabelecido
entre a formação de cientistas sociais (ou sociólogos para ser mais
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específico), e a docência na educação básica [...] Todos estes
aspectos dão à Sociologia uma singularidade perspicaz, mais ainda,
ao pensarmos que ela foi juntamente coma filosofia, a última
disciplina introduzida no currículo escolar da educação básica,
dentre as mais recentes políticas educacionais. A ausência de sua
obrigatoriedade, neste interstício, criou também, além destes
aspectos mais objetivos já citados, um efeito mais subjetivo, relativo
à própria identidade do curso de ciências sociais, ao dilema posto de
se pensar ou não como um curso de formação de professores (2013,
p. 26).

Além das questões mencionadas anteriormente ainda podemos citar o
desinteresse de parte dos jovens pela escola. Estudos como os de Alves et al.(2013) e
Ribeiro (2013) demostram que boa parte dos estudantes se encontra desmotivados
para assistir às aulas na escola, sendo comum encontrar relatos de estudantes que
deixam perceptível que as aulas são relegadas a um segundo plano. Há, portanto,
uma necessidade de buscar atividades que ultrapassem a proposta formal de
educação científica para a produção do conhecimento, já que as aulas expositivas
nem sempre agregam as diversas formas de construção do conhecimento.
Desta forma, o Clube de Sociologia se pauta em uma proposta não formal de
educação científica, pois consiste num espaço voltado para atividades envolvendo a
teoria sociológica com um olhar mais lúdico com intuito de aproximar os alunos da
disciplina. Há também a possibilidade de aprendizagem de novos conteúdos,
aguçando a problematização através de grupos de discussão sobre fenômenos do
mundo social. Dentre as suas atividades mais notáveis podemos destacar: 1) a
realização de uma palestra sobre o tema “tribos urbanas”. Vale ressaltar que esta
temática partiu dos próprios alunos que decidiram estudar sobre a mesma durante o
ano de 2015; 2) o concurso de fotografia que também se relacionou com o tema já
mencionado e 3) uma visita realizada no campus da UFJF.
Neste artigo apresentaremos um relatado de experiência vivenciada com as
atividades realizadas até o momento no Clube de Sociologia, apontando alguns
desafios encontrados na sua consolidação. Acreditamos que a vivência que estamos
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tendo com a implantação do Clube pode contribuir para a discussão sobre os
desafios enfrentados pela Sociologia no espaço escolar.
1.

A criação do Clube de Sociologia.
A criação do Clube de Sociologia surgiu em 2014, idealizado pela

coordenadora Katiuscia Antunes, que ao relatar sua experiência de intercâmbio nos
Estados Unidos (onde teve a oportunidade de visitar algumas escolas) se deparou
com clubes que ali foram fundados e que trabalhavam com diversos temas. Sendo
perceptível a importância destes projetos nas escolas, surgiu uma motivação em
abordar a Sociologia desta forma diferenciada. A proposta de criação do Clube de
Sociologia foi formulada no âmbito do PIBID e entregue à direção da Escola
Estadual Antônio Carlos, que aprovou o projeto. Importa destacar que o projeto do
Clube de Sociologia foi uma construção coletiva dos bolsistas, da coordenação do
PIBID, da professora supervisora e também dos alunos, sendo estes últimos
fundamentais na finalização do projeto.
Durante o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015 os
bolsistas do PIBID fizeram a divulgação do Clube de Sociologia para os estudantes
da escola. A participação no Clube não é obrigatória, portanto, os interessados em
integrar ao Clube realizaram suas inscrições mediante o preenchimento de uma
ficha específica. Inicialmente houve um estranhamento dos alunos, visto que nunca
participaram de uma iniciativa como esta. Além disso, também observamos o
desinteresse de uma parte dos estudantes em participar do Clube, considerando que
para muitos se tratava de mais uma tarefa da escola, um trabalho a mais. Ao
término do período de divulgação e inscrição, tivemos inicialmente dezesseis alunos
inscritos.
A inauguração do Clube aconteceu em dezembro de 2014, no anfiteatro da
escola. Foi exibido um vídeo motivacional que aguçou um debate sobre a
importância do protagonismo dos alunos no processo de construção do
conhecimento e a necessidade de mobilizar os conhecimentos adquiridos na escola
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em prol de uma atuação transformadora na sociedade. Neste primeiro encontro
também foi elaborado o regulamento do Clube e eleita a sua diretoria. Os alunos
foram desafiados a pensar numa temática para ser estudada no Clube bem como em
atividades que poderiam ser desenvolvidas em torno do tema escolhido.
Como a atividade do Clube de Sociologia é extracurricular houve a
necessidade de adequá-la ao horário dos alunos de forma que não interferisse nas
atividades curriculares. Este, aliás, constituiu o primeiro desafio, pois percebemos
que em meio a um currículo extenso a ser cumprido de um lado e um tempo
reduzido de outro, não há na escola espaço para a realização de atividades que
possam enriquecer o aprendizado dos alunos ou mesmo romper com a lógica
conteúdista e disciplinar que prevalece na escola. Diante desta realidade chegamos a
uma definição de que as reuniões do Clube de Sociologia seriam quinzenais. O
horário definido foi o intervalo entre o turno da manhã e o da tarde, o que
corresponde a um tempo de aproximadamente uma hora e meia de reunião.
Nos primeiros encontros basicamente se discutiu sobre a estrutura do Clube,
como também foram realizadas as eleições para o preenchimento de cargos de
diretores e secretários, assim como a criação da logo do Clube, de uma pagina no
Facebook e um grupo no whatsapp.
1.1. A confecção da logo do Clube de Sociologia.
A ideia de criar uma logo para o Clube se Sociologia seria proporcionar uma
representatividade para o projeto através de uma imagem. Primeiramente se
apresentou está proposta aos alunos para que eles fossem responsáveis em realizar,
sozinhos, esta atividade. Com o tempo foi notado que havia um desinteresse em
construir a logo, havendo a necessidade de motivá-los novamente. Desta forma, em
diversas reuniões do PIBID foram discutidas algumas alternativas sobre como
poderíamos realizar esta tarefa, chegando à definição de que a logo fosse criada
juntamente com os alunos de maneira artesanal nos encontros quinzenais.
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A arte se compôs com uma placa de MDF que foi pintada totalmente de
branco e confeccionada com o formato de mãos (dos próprios alunos, supervisora,
funcionários da escola e dos bolsistas) pintadas de tinta e no centro foi designado
um espaço para escrever “Clube de Sociologia”. A representação da logo representou
uma integração entre os atores que compuseram aquele universo escolar que foi
construída de uma forma descontraída, havendo até mesmo a participação de
alunos do ensino fundamental.
Segundo Wiebusch e Ramos (2012) não há escola sem os alunos, sem
professores, sem funcionários, assim como não é escola sem a presença de
acadêmicos dos cursos de licenciatura, os quais, neste caso, foram levados por meio
do PIBID. Nesse processo de interação todos podem ensinar e aprender juntos. Foi
esse o “espírito” da construção da logo e, por sua vez, da identidade assumida pelo
Clube de Sociologia.
1.2.

Palestra:

Ciborgue:

prática

contemporânea

e

underground

de

modificação corporal.
Com a instalação do Clube de Sociologia diversas ideias para futuras
atividades foram suscitadas, sendo uma delas a organização de uma palestra que
abordasse a temática sobre tribos urbanas.

Os motivos que ocasionaram a

realização do evento seriam: proporcionar uma discussão com um olhar acadêmico
que dialogasse também com o universo daqueles alunos, produzindo um contato
com a perspectiva sociológica sobre a vida social dos indivíduos e de grupos sociais;
estimular novos alunos para futuras atividades como também, demostrar que estas
atividades sendo feitas pelos alunos para os alunos, reforçaria a ideia de que o Clube
é um espaço de construção conjunta que proporciona uma participação ativa de
todos. Assim, foi organizada a palestra com o tema já expresso no subtítulo desta
seção.
A estruturação do evento aconteceu basicamente nas reuniões quinzenais
com os alunos e também nas reuniões do PIBID. Foi identificado que não se poderia
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restringir a participação na palestra aos membros do Clube. Assim, a atividade foi
aberta a todos os alunos do ensino médio. A palestra foi ministrada por uma
doutoranda em Antropologia que possui como campo de estudo as diversas formas
de apropriação do corpo pelos indivíduos. A mesma se propôs a apresentar alguns
resultados sobre sua dissertação de mestrado. A divulgação do evento e a sua
montagem teve a participação dos alunos do Clube que divulgaram o evento na
escola e também das redes sociais. Houve, também, a cooperação dos funcionários
da escola e também dos membros do PIBID como um todo.
O êxito dessa palestra não se avalia somente pelo grande público que foi
atingindo que preencheu todos os lugares do auditório, mas porque a linguagem e
os recursos tecnológicos usados pela palestrante aguçaram os sentidos dos alunos e
motivaram a sua atenção. O vídeo foi usado com instrumento metodológico que
despertou a curiosidade sobre o tema, já que foram utilizados pequenos recortes de
um documentário sobre Ciborgues que causou euforia nos alunos, estimulou
comentários e diversas perguntas para a palestrante. Segundo Martins et all. (2005),
o uso de imagens sé um importante recurso para a comunicação de ideias
científicas, além da sua indiscutível importância para a visualização que contribui
para a inteligibilidade de diversos textos científicos, como também desempenho do
papel fundamental na constituição das ideias científicas e na sua conceptualização.
De certa forma a atividade foi bem recebida pelos alunos, pois conseguiu não
somente conceituar tribos urbanas mas, demostrar através dos instrumentos
metodológicos utilizados como diferentes subgrupos se reúnem e se identificam por
propósitos e características em comum, revigorando a importância de utilizar de
artifícios que transpassem o conceito sociológico através de exemplos do mundo
social.
1.3. A visita ao campus da UFJF.
A ideia da visita ao campus da UFJF para os alunos do Clube de Sociologia foi
motivada pela necessidade de buscar uma integração entre o espaço da universidade
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e a escola. Segundo Ambrosetti et all. (2015) o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) incentiva a parceria entre universidade e escola.
Fundada na interação entre professores universitários, alunos em formação e
profissionais em exercício nas escolas, o PIBID procura promover dentre outros
objetivos, a integração entre educação superior e educação básica. Assim como os
bolsistas foram direcionados para a escola, era necessário então direcionar os alunos
da escola para a universidade para assim produzir uma troca de experiências.
É importante compreender que não é apenas ressaltar as diferenças entre o
espaço físicos dos dois locais, mas aproximar os alunos do universo acadêmico e da
produção de pesquisas acadêmicas. O instituto de pesquisa do Centro de Ciências
Humanas foi o local escolhido para visitação que dialogou com esta perspectiva, ao
disponibilizar para visitação a sala onde acontecem os grupos focais podendo assim
discutir com alunos sobre essa metodologia de pesquisa, tão aplicada na ciência
política. A biblioteca também foi um espaço de visitação relevante, pois os alunos
tiveram contato com o acervo e se impressionaram com a infinidade de obras
disponíveis, assim como também tiveram a oportunidade de conhecer diversos
locais como o ICH, o Jardim Sensorial e etc.
Aparentemente realizar uma visita à Universidade pode parecer simples, mas
para muitos alunos que participaram desta atividade foi a primeira vez que foi na
UFJF. Além de significar muito para eles conhecer a UFJF, o impacto desta visita
contribui para que alguns dos participantes compreendessem que este espaço
também é deles; é um espaço que todos podem almejar. A visita despertou nos
estudantes a curiosidade, os motivou a querer estar ali como futuros estudantes de
graduação.
1.4. O curso e concurso de fotografia.
O curso de fotografia foi um projeto que proporcionou aos alunos uma
aprendizagem sobre o universo das fotografias. Muito se sabe sobre a importância
deste recurso metodológico na elaboração de projetos e pesquisas acadêmicas como
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na Antropologia e outros campos de pesquisa. Desta forma, produzir uma atividade
que proporcionasse uma compreensão mais abrangente sobre o tema foi de extrema
importância para alunos.
O curso foi ministrado por uma bolsista do PIBID que evidenciou algumas
técnicas e recursos essenciais para fotografar, assim como trouxe para a discussão, à
luz da teoria sociológica, a importância deste recurso metodológico.
A partir dessa atividade houve a possibilidade de elaborar um concurso de
fotografia que foi uma oportunidade dos alunos irem a campo explorando este
recurso de investigação. A motivação para esse trabalho foi oferecer para os alunos
uma oportunidade de contextualizar o conceito de tribos urbanas com o seu mundo
social ao se deparar com grupos sociais e fotografá-los.
A divulgação foi realizada através de cartazes que foram espalhados na
escola, nas redes sociais e também nas salas de aula. As fotos foram enviadas para a
página do Facebook do PIBID, logo após foram avaliadas pelos bolsistas que
selecionaram as três melhores. A foto vencedora foi escolhida através de uma
votação no dia da divulgação do resultado pelos os alunos, o que refletiu a
importância da participação deles nas atividades buscando uma interação.
2.

Considerações sobre o Clube de Sociologia e sua função no espaço

escolar.
O Clube de Sociologia é um espaço que proporciona o saber de forma
diferenciada, fora da sala de aula. É um projeto que, além de enriquecer o programa
estabelecido pelo Estado é um dos pontos positivos da implantação do Clube. A
realização das atividades mencionadas ao longo deste texto demonstra como é
possível estabelecer bases diferenciadas para o ensino de Sociologia. A possibilidade
de relacionar os conteúdos curriculares com o cotidiano dos alunos traz uma
motivação importante para os estudantes. Destaca-se aqui o desejo pela
aprendizagem, incluindo a capacidade de internalizar os temas estudados. Por meio
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do Clube de Sociologia buscamos, também, questionar os conteúdos ausentes no
currículo que são considerados como úteis pelos alunos. Segundo, Chassot (2014):
Precisamos questionar não apenas a respeito da utilidade dos
conteúdos ensinados, mas, e principalmente, dos conteúdos
ausentes. Há, aqui, uma nova ordem de preocupações: por que não
se ensinam determinados conteúdos. Há uma contínua preocupação
de nos darmos conta de que não educamos só para o tempo
presente (p. 85).

Outro ponto que merece destaque é o protagonismo que os alunos que
participam do Clube exercem. Eles é que são responsáveis pelo funcionamento do
Clube. As decisões acerca do que é debatido, estudado e realizado são tomadas
coletivamente sob a orientação dos bolsistas e da professora supervisora. Esta
dinâmica contribui para que os alunos tomem consciência de que eles são os
sujeitos do processo ensinoaprendizagem e, nesse processo, cada um tem um papel
fundamental. A colaboração se constitui em um dos pilares da aprendizagem.
Apesar do êxito que logramos até o momento com a implantação do Clube,
não podemos deixar de mencionar as dificuldades encontradas nesse caminho. A
começar pela organização do espaçotempo escolar, que não favorece a realização de
atividades extracurriculares, passando pelo desinteresse dos alunos em relação à
disciplina, muitos foram os percalços que tiveram que ser superados em parceria
com a escola. Foi necessário um trabalho de sensibilização junto aos alunos,
objetivando motivá-los a participar do Clube. Além disso, houve um processo de
negociação com o grupo visando encontrar a melhor estratégia para viabilizar a
realização das reuniões, conforme já mencionado. Nesse trabalho, percebemos o
quanto é importante que toda a comunidade escolar se envolva com o projeto.
Pelo exposto, esperamos que esta iniciativa sirva de referência para que
futuros projetos sejam elaborados com o intuito de superar a distância entre teoria e
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prática no ensino de Sociologia. Existe uma real necessidade de rever o papel da
Sociologia no ensino médio, de forma que os conteúdos curriculares sejam
contextualizados e se voltem para questões cotidianas. Para tanto, acreditamos que
romper com as metodologias tradicionais de ensino, pautadas na transmissão
passiva dos conteúdos é um passo fundamental para avançarmos no ensino de
Sociologia e de outras disciplinas escolares.
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15 -Sessão Educação
15.2 Estratificação educacional: análise da variável sexo na realização
escolar353
Bianca Souza Bernardino354
José Alcides Figueiredo Santos355
Resumo: A investigação analisará as discrepâncias de sexo no acesso ao ensino
superior. A pesquisa será realizada através da revisão da literatura referente ao tema.
Também será apresentado a elaboração de dados que permitirá evidenciar a relação
do sexo e da situação socioeconômica com o acesso ao ensino superior, assim como,
comparar os efeitos entre as coortes trabalhadas.
Palavras-chave: Diferença educacional de gênero. Realização escolar. Expansão
escolar.
1. Introdução
Atualmente a instituição escolar é composta pela educação básica (formada
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior.
Diversos estudos e pesquisas são desenvolvidos sobre a educação escolar, seu alunado,
o papel da escola na sociedade e a desigualdade educacional. Existem algumas
abordagens teóricas que nos orientam sobre a investigação do campo de desigualdade
educacional, podemos ver essa discussão no trabalho de Henrique Helal (2015), o
autor nos apresenta o fato de existir, em resumo, duas principais correntes de
pensamentos que se propõem a interpretar a estratificação social, uma que trata o
processo como meritocrático e a outra como não meritocrático. O autor nos mostra
hipóteses formuladas a partir dessas principais perspectivas de compreensão do
processo. Apresentarei rapidamente algumas das que foram abordadas. Decorrente
do processo de modernização foi que Parsons (1970,1974) se propôs a analisar as
transformações do sistema de estratificação (apud HELAL, 2015, p. 253). Defende que
a variável ligada a educação do indivíduo é mais significativa que a de origem social
na determinação da mobilidade e estratificação, já que as sociedades modernas, mais
industrializadas e desenvolvidas socioeconomicamente, tenderiam a possibilitar a
universalização do acesso a educação, logo, os mais talentosos e dedicados, por terem
353
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conquistado maiores níveis educacionais e se qualificado, alcançariam altas posições,
com melhores remunerações e prestígios. Essa hipótese enfatiza a questão do esforço
individual da pessoa à conquista das credenciais educacionais ser mais relevante que
atributos herdados da família e condição social. A abordagem da Reprodução Social
se contrapõem a essa perspectiva e argumenta que a expansão escolar é a principal via
de perpetuação do antagonismo de classe do sistema capitalista, devido ao fato da
educação atuar como instrumento de dominação social (Bowles;Gintes, 1976;
Edwards, 1978) onde ocorre a propagação e legitimação da estrutura de organização
da sociedade. Bourdieu (1973) defende que os estudantes provenientes de camadas
sociais mais elevadas teriam mais chances de destaque no sistema escolar por
possuírem habilidades e preferências da cultura dominante (hábitos, maneiras,
preparo com as línguas e outros), que foram transmitidos pela sua situação social e
que são valorizados e recompensados no sistema de educação formal (apud HELAL,
2015, p. 160). Na abordagem teórica apresentada nos estudos de Costa Ribeiro (2009),
a fim de entender tendências na desigualdade educacional, o autor nos mostra a
hipótese da “desigualdade sustentada ao ponto máximo (DSM) (Raftery e Hout, 1993).
Em muitos países que experimentaram a expansão escolar e possibilitaram o maior
acesso à educação formal, a desigualdade de oportunidade educacional não diminuiu.
A hipótese da DSM pretende explicar esse fenômeno em razão da expansão escolar
oferecer oportunidades aos indivíduos de todos os grupos sociais, logo, as pessoas em
grupos mais privilegiados e com mais recursos, são as primeiras a ocuparem as novas
oportunidades, as pessoas em grupos com menos prestígio social só vão desfrutar
dessas oportunidades quando diminuir a demanda dos mais felizardos socialmente
por determinada etapa escolar (apud RIBEIRO, 2009, p. 25). Bem, estas são algumas
das hipóteses acerca do assunto que orientam a análise do processo de expansão
educacional.
A constante transformação da sociedade brasileira ao longo do tempo
(mudanças políticas, econômicas, culturais, demográficas, dentre outras) refletem,
consequentemente, nas suas instituições sociais, que vão alterando o seu perfil com a
finalidade de tentarem atender às novas situações emergentes de cada conjuntura, o
sistema de ensino brasileiro não ficou de fora dessa ordem. Uma das principais
modificações do sistema de educação foi o processo de expansão escolar assistido no
decorrer do século passado e que se estende pelo atual, acarretando em um aumento
considerável na escolaridade da população. Houve expansão no número de
matrículas ofertadas e no acesso a todos os níveis educacionais, embora em tempos
diferentes. Por exemplo, o primeiro a ser contemplado, foi a expansão do ensino
fundamental, seguido pelo ensino médio e posteriormente, o ensino superior.
Entretanto, a realização destas etapas pelo alunado ocorre de maneira desigual,
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existindo certos determinantes que influenciam na trajetória escolar e na passagem
de cada nível de ensino.
De acordo com dados coletados e publicados recentemente, evidencia-se que
dentro do sistema escolar, as mulheres vêm apresentando maiores tendências em
completar o ensino médio e a ingressarem nas universidades, isso ocorre tanto na
rede pública de educação quanto nas instituições privadas:
“Dados da PNAD 2007 apontam que mulheres apresentam maior
tendência a completar o ensino médio, seja em escola pública-56%,
contra 44% de homens - ou privada - 52%, contra 48% -, e a entrar
para a universidade - 61%, contra 39% na rede pública, 55% contra
45% na rede privada.” (Mont'Alvão, 2011, p. 391)

Este trabalho possui o intuito de estudar o efeito do sexo na realização escolar,
dessa maneira será apresentado as discrepâncias entre homens e mulheres no acesso
ao sistema superior de ensino. Através da revisão da literatura referente ao assunto,
será abordado, brevemente, o assunto sobre estratificação educacional e expansão
escolar no Brasil, também será apresentado dados onde evidencia a vantagem escolar
do grupo feminino. Uma hipótese a esse fenômeno seria o fato do grupo feminino ter
feito melhor aproveito das novas oportunidades oriundas da expansão do sistema
educacional, porém, há de desvendar o que permitiu esse “melhor aproveito”. O
estudo dos dados permitirá indicar, dentro do conjunto feminino, quais são os grupos
de mulheres que estão conquistando maiores resultados educacionais no sistema de
ensino.
Antes de apresentar o desenvolvimento desta investigação, é necessário
esclarecer alguns conceitos usados ao longo da redação.
Como mencionado no início da introdução, o sistema escolar é constituído por
etapas, por transição de nível. Quando o indivíduo consegue vencer tais etapas,
realizar a conclusão do ensino básico, se ingressar no sistema superior de educação e
completá-lo, estamos diante do conceito de realização escolar. Vejamos bem,
realização escolar em uma sociedade demarcada por várias desigualdades sociais
pode possuir outras interpretações, neste trabalho, o recorte usado para tal conceito,
se restringe a analisar a transição do alunado para o ensino superior por entender que
para tal situação é necessário ao estudante passar por etapas anteriores da escola
contendo um certo rendimento escolar, indispensável à conquista do nível superior
da educação. O conceito de sexo se refere a homens e mulheres de acordo com a sua
identidade civil, e gênero diz respeito à construções simbólicas em torno do feminino
e do masculino, ou seja, às características e expectativas sociais atribuídas ao
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indivíduo a depender do seu sexo. Essas características são construídas de formas
diferentes e implicam na formação de um sistema de desigualdade entre os gêneros.
2. Desenvolvimento em dois tempos
2.1 Estratificação educacional no Brasil
Sendo um dos objetivos do presente trabalho indicar, dentro do conjunto
feminino, quais são os grupos de mulheres que alcançaram e estão alcançando
maiores resultados escolares no sistema educacional, será exibido, ainda que de
maneira breve, o assunto referente à estratificação educacional.
Estratificação educacional, apoiando-se no conceito exposto por Nelson do
Valle Silva (2003, p.105), diz respeito à “relação entre as características de origem
socioeconômica dos alunos na entrada do sistema escolar e as características
individuais observáveis em sua saída, bem como aos mecanismos por meio dos quais
essa relação é estabelecida”. Pois bem, estamos então nos referindo ao vínculo que
existe entre a origem social do aluno e a sua trajetória no sistema escolar, sendo o
primeiro um fator importante à realização do segundo.
Em um outro estudo desenvolvido por Nelson do Valle Silva em conjunto com
a pesquisadora Maria Ligia Barbosa (2012), é destacado que o processo educativo
abarca três dimensões essenciais: o aluno, a família e a escola. Também nos
apresentam que através da evolução da sociologia da educação, foi possível evidenciar
que a maior ou menor realização escolar não se restringe apenas às características da
família (origem social), a instituição escola possui efeitos importantes à conquista da
escolaridade. O desenvolvimento do conceito “experiência escolar” (apresentado por
François Dubet) permitiu um olhar mais abrangente a esta instituição, onde a escola
seria um meio pelo qual socializa e civiliza o indivíduo, participando do processo de
constituição do ator social (apud SILVA;BARBOSA, 2012, p.168). A partir deste
conceito apresenta-se a indagação sobre como os diferentes atores, localizados sob
diferentes condições sociais, experimentam a escola. Este questionamento é
pertinente por tentar nos mostrar que a escola vai além de cumprir determinadas
funções a fim de meramente formar os alunos para que estes ocupem os respectivos
papeis sociais que lhe cabem em nossa sociedade. Na busca por demonstrar se os
diferentes tipos de passagem pela escola seriam capazes de influenciar na maior ou
menor realização escolar, Silva e Barbosa (2012) indicam que apesar da qualidade da
escola apresentar efeitos significativos, são fracos se comparado aos efeitos da posição
social de origem, permanecendo assim, no contexto brasileiro, uma forte
determinação da origem social sobre a trajetória escolar do indivíduo.
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Existe entre as classes sociais desigualdades que se manifestam sob diferentes
formas, como por exemplo, no acesso aos direitos sociais, ainda que garantidos
legalmente, como o direito a saúde, a alimentação, a educação, ao trabalho, a
moradia, dentre outros claramente expostos no capítulo referente aos direitos sociais,
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988356. Os grupos de pessoas
mais favorecidos, economicamente e socialmente, têm maior garantia destes direitos
ao longo de suas vidas porque conseguem financiá-los, em contrapartida aos menos
favorecidos. Quando se usa o termo “origem social”, é justamente a fim de buscar
localizar onde é que o indivíduo se encontra socialmente, qual a sua origem na
estrutura social, pois isso implica em maior ou menor acesso a oportunidades sociais
no decorrer da experiência de viver. Existem inúmeras variáveis que auxiliam na
identificação da origem social da pessoa, algumas destas são: a área onde reside, se é
urbana ou rural, se é urbana metropolitana ou não-metropolitana, em qual região do
Brasil a pessoa vive, se é na Sudeste ou demais regiões, qual a educação escolar dos
adultos da família, qual a renda familiar per capita, qual a quantidade de filhos no
núcleo familiar, e outras, que auxiliam na reflexão sobre as características da origem
social do indivíduo.
O alcance educacional da pessoa, sequência de transições de níveis escolares
que conseguiu atingir no decorrer da sua experiência escolar, pode dialogar com a sua
posição social e sinalizar uma melhor ou pior posição no mercado de trabalho
(SILVA;BARBOSA, 2012, p.160). Mas as desigualdades sociais interferem nas chances
de transição escolar do indivíduo. Silva (2003, p. 116), baseando-se na proposta de
Pierre Bourdieu (1977), nos apresenta em seu trabalho três tipos de recursos
(“capitais”) que a família investe nos seus membros em fase de escolarização e que
auxilia durante a trajetória escolar: o “capital econômico”, o “capital cultural” e o
“capital social”.
O “capital econômico”, normalmente indicado pela renda ou pela riqueza
familiar, se refere aos recursos físicos que auxiliam na vida escolar da pessoa, tais
recursos são: o acesso ao material escolar, os gastos com transporte, alimentação,
lugar disponível para estudo fora do horário da aula, oportunidade de pagar aulas de
reforço se necessário, acesso a computadores e outras tecnologias que facilitam na
realização de pesquisas e estudos escolares, enfim, relaciona-se com todos os gastos
financeiros que envolve a vida escolar. A priori, famílias com maior “capital
econômico“ possibilitariam maiores chances educacionais aos membros do núcleo
familiar. O “capital cultural”, é indicado através do “conjunto de conhecimentos,
gostos, atitudes e comportamentos que são reconhecidos e recompensados pelo
356
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sistema escolar [...] o indicador mais comum é o nível de escolaridade dos membros
adultos da família” (SILVA, 2003, p.116). Diante deste aspecto, supõem-se que os pais
“mais educados” fornecem um maior apoio e auxílio no aprendizado dos filhos. O
terceiro tipo de recurso apresentado, é o “capital social“ familiar, este diz respeito ao
círculo social que rodeia a criança, ou seja, as relações sociais existentes entre a
família. O “capital social“ atuaria no sentido de ser uma espécie de “filtro que
converte os capitais econômico e cultural em condições mais ou menos favoráveis à
socialização das crianças” (SILVA, 2003, p.116).
As variáveis da origem social, ao longo da trajetória escolar, atua de modo
diferente, algumas até apresentam efeitos declinantes conforme se passa para o nível
seguinte, mas a variável relativa à renda familiar per capita, é significativa e apresenta
efeitos crescentes no decorrer do curso escolar (SILVA, 2003, p.117). Ao final da
próxima seção será evidenciado que mesmo com o processo de expansão escolar,
ainda há um forte vínculo entre a situação socioeconômica do indivíduo e a conquista
do nível superior de ensino.
2. 2 Expansão do ensino superior e seus efeitos para o grupo feminino
Nessa seção será verificado de que maneira a expansão da educação superior e
os resultados escolares do grupo feminino se dialogam. O pesquisador Costa Ribeiro
(2009, p.23) localiza três principais reformas educacionais que o Brasil assistiu e que
poderiam ter impactos nas desigualdades de oportunidade educacional. A primeira
ocorreu em 1961 e a sua principal consequência foi a expansão da educação pública
nos níveis primário e secundário, contudo, as escolas com alta qualidade permaneceu
concentrada na instituição privada e direcionada para atender a elite do país. Em 1971,
a Lei 5.692357 determina a expansão dos anos de escolaridade obrigatória, passando
de quatro para oito anos. Apesar destas duas reformas terem contribuído para o
aumento no número de escolas em nível primário e secundário, o sistema escolar
continuou a apresentar um quadro considerável de repetência e evasão, onde muitos
alunos não chegavam a completar os anos de escolaridade compulsória. Outra
expansão significativa do sistema básico de ensino foi ocorrer após 1982 e à partir de
então é que passou haver inserção maciça do alunado nas escolas. Em contrapartida,
o nível superior não cresceu de modo suficiente à nova demanda e aumenta-se a
competição pela vaga nesta etapa educacional.
O conjunto destas reformas educacionais garantiu a construção de mais
escolas, aumento no número de matriculados, queda na taxa de analfabetismo da
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população e aumento dos anos médios de escolaridade. Foram introduzidas, no
decorrer deste período, políticas públicas educacionais com o intuito de melhorar o
fluxo dos alunos, diminuir a evasão escolar e “corrigir” a distorção entre idade/série.
Atualmente, o ensino primário, praticamente alcançou a sua universalização de
acesso e o ensino médio caminha na mesma direção. O nível superior de ensino não
ficou de fora do processo de expansão, porém demorou um pouco mais a se expandir
e recentemente é o nível que tem recebido grande atenção das políticas públicas
educacionais em função, também, da demanda que existe para esse nível
(MONT'ALVÃO, 2011).
Rosemberg (2001, p.515), atenta que o processo de expansão escolar não é um
caso extraordinário ao Brasil, mas sim um movimento que vem se configurando
internacionalmente:
“Essas reformas enquadram-se no modelo atual de políticas sociais
neoliberais, procurando responder a um enorme desafio: obter
ganhos de qualidade e ao mesmo tempo procurar restringir o uso dos
recursos públicos. Tais reformas não são particulares ao Brasil e à
América Latina, configurando, ao contrário, um movimento
internacional que vem outorgando à educação a condição de
estratégia fundamental para a redução de desigualdades econômicas
e sociais nacionais e internacionais.” (Rosemberg, 2001, p.515)

Um dos efeitos da expansão escolar para o grupo feminino é apontado por
Costa Ribeiro (2009, p.22): “A expansão das instituições educacionais durante o
século XX diminuiu gradualmente a vantagem dos homens sobre as mulheres, em
qual, em alguns casos, chegou a ser revertida.” Para as mulheres que experimentaram
a vida escolar após as reformas educacionais iniciadas em 1961, houve maiores
chances de acesso, no entanto, este não é o único fator que explica a vantagem do
grupo feminino no sistema de educação formal. Costa Ribeiro (2009, p.50) indica que
as altas taxa de repetência no ensino primário, durante os anos 70 e 80, foram mais
acentuadas no grupo masculino, e durante o percurso do ensino secundário, a atração
pelo mercado de trabalho, que contribui para o abandono da escola, também é maior
para o grupo masculino. Logo, estes fatores operam em favor do conjunto feminino
durante as transições de ensino.
Os pesquisadores Beltrão e Alves (2009, p.134) indicam: “foi a partir dos anos
1960 que as mulheres brasileiras tiveram maiores chances de ingressar na
universidade, e foi nos anos 1970 que começou a reversão do hiato de gênero no
ensino superior”. Hiato de gênero na educação, de acordo com Beltrão e Alves (2009,
p.126), ocorre quando há “diferenças sistemáticas nos níveis de escolaridade entre
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

775

homens e mulheres”. As diferenças existentes no nível educacional entre o grupo
feminino e o grupo masculino são decorrentes de um processo social onde o modo
pelo qual a sociedade se organiza e se estrutura, produz e reproduz diferenças e
desigualdades de gênero.
Mont'Alvão (2011) analisa que o efeito do sexo é significante e positivo em todas
as transições e anos. As mulheres apresentam, em relação aos homens, maior
tendência em completar o ensino básico e a se inserirem no ensino superior. Pontua
que essa probabilidade é maior na rede privada de ensino que na pública, uma das
hipóteses que o autor apresenta seria o fato das escolas públicas, em geral, serem mais
igualitárias (ou menos desiguais) no tocante às relações de gênero:
“Em relação às diferenças de efeito entre as transições, verifica-se
diminuição na rede pública e aumento na rede privada, o que indica
que há diminuição do efeito de gênero na transição para a educação
superior em relação à educação secundária na rede pública, mas o
contrário é válido para a rede privada”. (Mont'Alvão, 2011, p.417)

Diante da discussão apresentada vamos agora examinar qual o panorama dos
resultados do grupo feminino no tocante a acesso ao ensino superior, século XXI. No
Brasil, a acentuada expansão do nível superior de ensino desenvolveu-se a partir da
década de 1990 e se deu predominantemente no setor privado. O crescimento
expressivo do setor privado, é uma ação consciente e planejada do governo:
“Este padrão de crescimento do ensino superior brasileiro,
concentrado no setor privado, é denominado por Roger Geiger (1986)
de mass private sector (setor privado massificado). Neste modelo, as
instituições de ensino superior (IES) particulares estão direcionadas
para suprir a demanda de massa por ensino superior, em
complemento a um ensino público, de menor abrangência,
altamente seletivo e voltado para as carreiras tradicionais e bem
estabelecidas.” ( Ipea, 2013, p. 37)

Mont'Alvão (2011), ao analisar a expansão do sistema educacional, demonstra
que em 1998, as instituições de ensino superior atingia o número de 973, sendo 79%
privadas e abrangendo 62% das matrículas. Já em 2004 esses números são:
“Em 2004, de acordo com dados do INEP (2006), o número de matrículas no
setor privado já chega a 71%, ou seja, mais de dois terços do sistema superior de
ensino, sendo que em 2006 o número de instituições neste setor atinge a incrível
marca de 89%”.
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No Censo da Educação Superior de 2012 (Inep, 2014, p. 49) encontramos que,
entre as instituições de ensino superior que participaram do Censo nos anos de 2009
a 2012, o setor superior privado permanece predominando, com participação de
87,4%. Contudo, em termos percentuais, a rede pública apresentou um maior
crescimento em relação à rede privada, sendo os números, 24,1% e 2,1%,
respectivamente. Esses números, quando visualizados em forma cardinal, não
representa motivo para muita euforia, pois em 2009, encontramos 94 instituições na
rede federal, 84 na estadual e 67 na municipal, em contraste com as 2.069 na rede
privada. Em 2012 esses números sobem para 103, 116, 85 e 2.112, respectivamente.
Seguindo os dados publicados no Censo (p.66) percebemos que houve um
aumento no número de matrículas ofertadas ao ensino superior e do total destas
matrículas, em 2009, o grupo feminino representava 55,7% e o grupo masculino
44,3%. Esses números, em 2012, passam a 56,1% e 43,9%, respectivamente. Houve
dessa maneira aumento na participação das mulheres no ensino superior. Quando se
separa por modalidade (p.62) o grupo feminino também se apresenta em condição
vantajosa em ambas possibilidades de ensino, presencial ou a distância. Em média,
nos quatro anos de coleta de dados do Censo (2009-2012), as mulheres representaram
mais de 66% das matrículas na modalidade à distância e nos cursos presenciais 55%.
Em 2013 o Ipea publicou o Dossiê mulheres negras com o intuito em promover
e estimular reflexões acerca das barreiras que ainda há de se enfrentar à conquista de
igualdade de oportunidade no tocante a raça e gênero. Dedicou o primeiro capítulo
do documento a analisar implicações para os diferentes grupos de cor e sexo no acesso
ao ensino superior brasileiro. Adiante, veremos algumas destas observações.
O documento realiza uma breve contextualização do ensino superior brasileiro
após a década de 90 e destaca que além do crescimento no número das vagas
ofertadas, houve a formulação de políticas de ações afirmativas (AA) e a
implementação do Prouni - Programa Universidade para Todos358 para as instituições
privadas de ensino superior. A adoção das políticas de ação afirmativa dedica-se em
ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na
educação superior, como os negros, indígenas, deficientes e outros. Já o Prouni,
política expressiva em termos quantitativos, tem como uma de suas propostas a
reserva de vagas para negros e negras nas instituições privadas que aderem ao
programa. Após a apresentação destas políticas educacionais para a educação
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superior, o texto se dedica em estudar qual a direção que se processa o aumento dos
diferentes grupos neste nível de ensino.
Indica que as matrículas femininas no ensino superior, em 2009, foi maior no
sistema privado que no sistema público, sendo os números 56,3% e 51,8%
respectivamente. O documento (2013, p. 44) destaca: “Entre 2004 e 2009, a matrícula
de mulheres no ensino superior público cresceu pouco mais de 12%, enquanto os
homens tiveram um incremento de aproximadamente 25%”.
Em relação às carreiras, o Dossiê exibe a continuidade da distribuição desigual
que existe entre homens e mulheres, brancos e negros nas áreas de conhecimento da
educação superior. Constata que apesar de haver maior oferta no acesso a educação
superior, há pouca variação na tradição dos padrões das carreiras. Nos convida a
pensar a estratificação das carreiras como um fenômeno que está além das escolhas
individuais de cada pessoa, pois faz parte do modo em como a sociedade se estrutura
e em como os determinantes sociais atuam neste aspecto. Se apoiando nos estudos de
Beltrão e Teixeira (2004), aponta que a similaridade das escolhas profissionais no
nível superior por mulheres, brancas e negras, e homens negros, não ocorre por uma
mera coincidência, mas por uma questão social. Estes grupos se inserem em maior
expressividade nas carreiras com menor prestígio social, consequentemente, menor
concorrência, menor remuneração e menor vaga no mercado de trabalho. De acordo
com o gráfico referente a matrículas de homens e mulheres em cursos de graduação
presenciais, por áreas gerais do conhecimento, em 2009359, o conjunto de mulheres se
manifesta em maioria nas áreas de “Saúde e Bem-estar”, “Educação” e “Serviços”, já o
grupo masculino se concentra nas áreas de “Engenharia, Produção e Construção”,
“Ciências, Matemática e Computação” e “Agricultura e Veterinária”.
Podemos nos apoiar no estudo da pesquisadora Gilda Olinto (2011) para
entender esse fenômeno. A construção social de valores, crenças e atitudes implica
em construções de estereótipos entre homens e mulheres, tais estereótipos além de
influenciar nas escolha acadêmica das mulheres, estabelece barreiras que limitam
suas perspectivas de vida, logo, uma das bases da diferença de gênero está na
dimensão sociocultural. A pesquisadora nos apresenta a ideia de segregação
horizontal e vertical:
“A segregação horizontal inclui mecanismos que fazem com que as
escolhas de carreiras sejam marcadamente segmentadas por gênero.
Como as profissões femininas tendem a ser menos valorizadas no
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mercado de trabalho, considera-se que a segregação horizontal das
mulheres está relacionada a outro tipo de segregação chamada de
vertical. A segregação vertical é um mecanismo social talvez ainda
mais sutil, mais invisível, que tende a fazer com que as mulheres se
mantenham em posições mais subordinadas ou, em outras palavras,
que não progridam nas suas escolhas profissionais. Estudos que
abordam a segregação vertical têm se valido de termos como ‘teto de
vidro’, indicando os processos que se desenvolvem no ambiente de
trabalho que favorecem a ascensão profissional dos homens.”
(Olinto, 2011)

O Dossiê conclui que as mulheres se inserem em maior quantidade no ensino
superior quando comparada aos homens, nas instituições privadas essa diferença é
maior. Em ambas vias de acesso, pública ou privada, o conjunto feminino se concentra
nas áreas de conhecimento com menor prestígio social. A inserção das mulheres
negras é menor do que a das mulheres brancas, mas os padrões de ingresso se
mantém: em carreiras com menor prestígio e maior acesso via instituição particular.
O crescimento do ensino superior, com aumento na oferta de vaga e diversificação na
forma de ingresso, possibilitou a crescente inclusão dos grupo de sexo e cor, no
entanto, julga-se necessário problematizar sobre como vem se realizando esta
expansão da educação superior. Ao mesmo tempo em que reconhece as ações
afirmativas e o Prouni enquanto ferramentas que possibilitaram maiores
oportunidades aos grupos em histórica desvantagem social a se ingressarem no nível
superior de ensino, pontua a questão desse acesso ser diferenciado, tanto em relação
aos cursos quanto as instituições, essa característica reforça a hierarquização da
instituição superior360.
A proposta da Tabela 1 é verificar a distribuição da educação superior entre os
gêneros por décimos de renda familiar per capita e coortes de idade, dessa maneira,
será possível observar, além da relação entre a posição socioeconômica do domicílio e
a realização escolar dos grupos, a discrepância de gênero no acesso ao ensino superior
presente de forma marcante em quase toda a hierarquia da estrutura social e que,
além disso, cresce de modo sutil entre as gerações mais novas.
Tabela 1
Distribuição da educação superior completa entre os grupos de gênero, por
décimos de renda familiar per capita e coortes de idade. Brasil, 2013.
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Décimos da
renda

Pessoas de 25-34 anos

Pessoas de 45-54 anos

(%)

(%)

familiar per
capita
Fem

1 (mais pobre)

Masc

1,64

M/F

1,05

Fem

2,73

Masc
1,90

1,72
2

1,53

0,56

3,08

2,25

1,77

0,69

5,52

4,23

2,51

0,47

7,18

4,26

3,36

0,40

8,74

6,50

2,32

0,64

15,70

8,65

5,15

0,60

22,59

10,22

6,44

0,49

38,11

14,1

7,85

0,65

62,07

0,5

25,7

15,51

0,6
0

0,83
51,15

0,6

6

24,65
10 (mais rico)

0,5

3

11,19
9

0,3

9

9,45
8

0,7

6

5,62
7

0,5

9

2,87
6

0,7

9

2,59
5

0,7

9

2,13
4

F

0

0,86
3

M/

51,24

44,21

0,8
6
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Todos

17,65

0,72

15,39

11,61

12,75

0,7
5

Fonte: IBGE, PNAD 2013. Tabela criada a partir dos microdados. Nota
M/F: Razão entre a percentagem masculina e a feminina

O hiato educacional de sexo varia conforme as coortes e posição
socioeconômica do domicílio. A disparidade na distribuição do ensino superior
completo entre os gêneros é mais intensa para o quinto decil de renda e em ambos
grupos etários, o conjunto feminino está em condições mais vantajosas, onde para
cada mulher com ensino superior nas coortes mais velhas, existe apenas 0,3 homens
na mesma situação, e nas coortes mais novas 0,4. O decil de renda mais rico é o que
apresenta maior realização do ensino superior e a desigualdade entre os gêneros
cresceu para as coortes mais novas, onde 17% dos homens não se encontram no
mesmo patamar educacional que as mulheres deste grupo. Analisando a diferença na
distribuição da educação superior entre as mulheres do decil de renda mais rico para
as do decil mais pobre, nas coortes mais novas, percebe-se a forte desigualdade
educacional. Enquanto 62,07% das mulheres mais ricas alcançaram a realização
escolar, apenas 1,64% das mais pobres atingiram esta etapa de ensino, o que evidência
o peso da situação socioecômica do grupo à conquista do ensino superior brasileiro.
3. Considerações finais
Nas últimas décadas houve uma expansão considerável do sistema educacional
brasileiro. No entanto, cabe o questionamento sobre como ocorre a escolarização do
indivíduo, pois, o que determina que alguns prossigam à etapa seguinte e realizem o
nível superior de educação, enquanto outros, permaneçam retidos? Ao verificar os
dados quantitativos sobre o acesso a educação superior percebe-se maior participação
feminina, esse fato instigou a indagação sobre qual seria o efeito do sexo na realização
escolar, assim como, procurar saber quais são os grupos de mulheres que vêm
apresentando maior realização escolar. A investigação mostrou que o efeito da
variável sexo no acesso ao nível superior é positivo e significativo em quase toda a
hierarquia social, porém, a percentagem de mulheres ricas a conquistarem a
realização escolar é muito superior à percentagem de mulheres pobres em ambas as
coortes analisadas, o que evidência o vínculo da posição socioeconômica com a
conquista do ensino superior. Apoiando-se no estudo elaborado pelo Ipea e publicado
no Dossiê mulheres negras pode-se afirmar que a inserção das mulheres negras ao
ensino superior é menor quando comparada às mulheres brancas, contudo, a questão
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de se inserirem em maioria nas carreiras menos valorizadas socialmente se mantém.
Comparando o hiato educacional por gênero entre as gerações, verifica-se um discreto
aumento para as coortes mais novas, o que pode significar uma tendência nesse
fenômeno.
Vimos que a expansão escolar de ensino casado a outros determinantes
socioculturais, possibilitou a maior inserção do grupo feminino na educação básica e
superior. Todavia, há uma perceptível segmentação de sexo nas áreas de
conhecimento, onde as mulheres são predominante na maioria dos cursos com
menor prestígio social. Esse fenômeno é reconhecido por segregação horizontal, fato
das mulheres tenderem a optar por “carreiras femininas”, mas há também a
segregação vertical, que significa a inclinação das mulheres atuarem em ocupações
com menor autoridade e menor remuneração. Os estereótipos sociais em torno do
sexo contribuíram nas formas de segregação ocupacional por gênero, um dos motivos
da disparidade salarial entre homens e mulheres em nossa sociedade.
O desenvolvimento desse trabalho gerou novos questionamentos pertinentes
de serem compartilhados. Afinal de contas, quais são as razões para a disparidade no
resultado educacional entre mulheres e homens ? O que estaria atuando como efeito
negativo aos rapazes em progredirem na mesma proporção que as mulheres para o
ensino superior ? Seria um dos motivos da desvalorização econômica do ensino
superior o fato de atualmente haver maior participação feminina neste nível?
Desvendar essas lacunas pode ser um dos possíveis caminhos a uma melhor
interpretação do campo de desigualdade educacional entre os gêneros.
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15 -Sessão Educação
15.3 A mutabilidade da instituição familiar361
Caliel Calves da Costa 362
Guilherme Gonçalves Melo 363
Resumo: O artigo consiste em uma análise quantitativa de como aspectos
religiosos, políticos e socioeconômicos interferem na estrutura da instituição
familiar, em sua mutabilidade e pluralidade de arranjos. O grande tópico em
questão se dá na enumeração, classificação e qualificação das variáveis exógenas. No
momento as variáveis dependentes escolhidas que compõe os modelos de regressão
de modo mais satisfatório são: justificativa da homossexualidade e justificativa do
divórcio.
Palavras-chave: Família. Pluralidade. Métodos quantitativos. Política. Sociologia.
Introdução
Correntemente vive-se um período de grande dinamização e
problematizações jurídicas do que é a instituição familiar devido às recorrentes
mutações de configuração dessa organização social. E visando uma resposta técnica,
para um problema estudado majoritariamente por meio de análises qualitativas, foi
desenvolvida a seguinte pergunta: Como e em que grau fatores políticos,
religiosos e socioeconômicos afetam a pluralidade da família
contemporânea? Por meio deste questionamento, que servirá de mote para nosso
trabalho, pretende-se preencher lacunas metodológicas.
Um exemplo icônico de dinamização da instituição são as famílias formadas
por meio da união estável homoafetiva, as quais, hoje, estão iniciando sua
naturalização social e legal em escala global. Outros casos interessantes consistem
nas famílias monoparentais – "comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes" (Constituição Federal). E também por famílias que não
necessariamente denotam laços de consanguinidades como a unipessoal – indivíduo
que reside só em sua residência; E a convivente - famílias compostas por, no
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mínimo, duas pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar
(domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo).
Belinda Mandelbaum, em entrevista, argumenta que o conceito de
desestruturação da família, muito exaltado por instituições conservadoras quando se
referem à pluralidade da família, precisa ser revisto e refutado segundo o senso
comum. Segundo a acadêmica, mesmo núcleos excêntricos e que fogem a padrões
impostos pela sociedade tem todas as condições para prover a um infante o suporte
psicossocial necessário para o seu desenvolvimento saudável e sem estigmas
(RODRIGUES, 2010).
Outros relevantes apontamentos concernem esferas jurídicas. O que
pode ser explicitado pelas transformações sensíveis promovidas na estrutura
organizacional da família após a revolução tecnológica, o surgimento da Internet, e
a evolução na técnica da reprodução humana assistida, assim como o fortalecimento
de movimentos sociais como o feminismo, a inserção da mulher no mercado de
trabalho e a luta dos homossexuais por seu reconhecimento como ator legítimo na
esfera normativa mundial (BORGES, 2014).
Objetivos
Com a elaboração do artigo, pretende-se caracterizar a relação da instituição
familiar com os sistemas religiosos, políticos, sociais e econômicos e determinar o
quão profunda é essa relação, por meio da análise quantitativa e qualitativa de
dados empíricos e teóricos.
Marco teórico
A revisão da literatura será organizada com base na escolha inicial das
variáveis independentes para que a relação entre os tópicos estudados fique clara e
os resultados obtidos possam ser embasados. Em primeiro momento é importante
discutir a definição de família em seu cerne para o estabelecimento de parâmetros
analíticos consistentes. Depois desta etapa aspectos sociopolíticos, religiosos e
socioeconômicos serão revisados buscando explicações de como se relacionam com
a família e sua mutação na evolução temporal.
Apesar de não serem abundantes os estudos sobre a mutabilidade familiar,
muitos sociólogos e antropólogos estudaram, estudam e buscam definir a estrutura
familiar e suas funções.
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A definição de família na visão marxista foi muito divulgada por Engels. Ele
argumenta que a família é formada com base na estrutura econômica da sociedade
em que ela está inserida. Isto é um clássico pensamento marxista denominado
determinismo econômico - aqueles que detêm e mantém os meios de produção
controlam de que forma a sociedade é ‘desenhada’. Engels sugere algo que se cruza
com as primeiras escritas feministas de que a família como conhecemos é algo
‘inventado’ no mesmo momento da história em que surgem a propriedade privada,
Estado e a monogamia (um homem casado com uma mulher). E essa última fora
inventada para controlar a mulher e a fim de estabelecer linhas legítimas de
heranças para as propriedades privadas.
O trabalho de Rapoport and Rapoport (1982) propõe uma interessante
forma para classificarmos as ordens nas quais a mutabilidade da família manifestase, estas são: Diversidade social; Diversidade por ciclo de vida; Diversidade por
diferentes cursos de vida; E diversidade organizacional. Esta última é a que está mais
alinhada com os fenômenos observados correntemente, já que descreve as
modificações da instituição por diferentes padrões de trabalho entre homens e
mulheres tanto domesticamente como profissionalmente, além de considerar novas
tendências maritais e a reconstituição de famílias por membros que já foram
integrantes de outros núcleos familiares que resultaram em divórcios.
Outro escrito que também atentou buscar uma definição de família é o do
antropólogo Murdock (1949) que, após um estudo com cerca de 250 sociedades
(variando desde sociedades coletoras e caçadoras até sociedades industriais de larga
escala), conclui que todas elas contêm um núcleo básico consistido de marido,
mulher e seus filhos e denominou-o de núcleo familiar. Ele acreditava que o núcleo
familiar é um “grupo social universal” presente em todas as sociedades e que possui
quatro funções: 1- Socialização das Crianças; 2- Cooperação econômica entre marido
e mulher; 3- Reprodução; 4- Relações sexuais.
Outros sociólogos e antropólogos rejeitaram a definição de Murdock (1949)
sobre o núcleo familiar. Por exemplo, Felicity Edholm (1982) argumenta que não
existe nada natural ou normal sobre o núcleo familiar. Para ela, as relações
familiares são construídas socialmente, construções essas que variam de acordo com
a sociedade. Em suas palavras, ‘Relatives are not born but made’. Segundo Edholm,
devemos enxergar a família não como uma unidade natural criada por necessidades
biológicas, mas como uma unidade social criada por normas culturais. E, assim
como cultura varia de acordo com a sociedade, a família varia também, rejeitando-se
dessa forma o argumento de que o núcleo familiar seja universal e rígido.
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Em sua pesquisa, Eldolm focou na diversidade familiar em sociedades não
ocidentais. Porém, há evidencias de que a diversidade familiar é cada vez maior nas
sociedades ocidentais. No Reino Unido, por exemplo, em 2000, 26% das famílias
com filhos eram encabeçadas por apenas um dos pais (Social Trends, 2002). Famílias
Reconstituídas, ou seja, nas quais o adulto traz filhos de um relacionamento anterior
estão em crescimento. Houve também um rápido crescimento de casais ‘nãocasados’ ou separados que vivem juntos, assim como o de casais homossexuais.
Com todas essas diversidades e novas formas de manifestações de relações
sociais surgiu a problemática de existir apenas uma definição para a família e apenas
uma configuração contemplada pela normatividade. Para David Cheal (1999),
ninguém realmente sabe o que é a família. Uma solução sugerida é que o termo
família seja substituído por “Relações Primárias”, como sugeriu Scanzoni et al
(1989).
Adicionalmente, pode-se citar outra pontuação sociológica e econômica
concernente aos escritos de N. Gregory Mankiw, em seu estudo de caso sobre O
Movimento Feminista e a Desigualdade de Renda, o qual afirma que nas últimas
décadas do século XX houve uma mudança cabal no papel das mulheres na
economia, com um aumento percentual de 32% de mulheres no mercado de
trabalho para 54% já na década de 1990. Com isso, a parcela de mulheres com
dedicação exclusiva aos afazeres domésticos e ao cuidado com seus filhos também
caiu, mesmo que em menor proporção. E, por meio dessa modificação estrutural
social e comportamental por parte das mulheres, muitos paradigmas são quebrados
e a questão de gênero e sua falta de maleabilidade são desconstruídas, além de
reforçar a relação entre aspectos econômicos e a constituição das famílias. Sobre isso
Casagrande, Luz e Carvalho (2011) afirmam que a multiplicidade de olhares e
perspectivas da realidade social vigente só tem a acrescentar no desenvolvimento de
novos horizontes para a existência humana e suas novas formas de apresentação e
estruturação social.
Por fim, é importante ressaltar apontamentos propostos por William Goode
em sua abrangente obra “Revolução Mundial e Padrões de Família”, que explicitava,
já na segunda metade do século passado, a condição de estudo parco do segmento
da sociologia da família em um aspecto quantitativo, quando afirma a necessidade
de ser dada a mesma importância e atenção ao estudo rigorosamente intelectual e
teórico à sociologia da família que é dado à áreas como da Estratificação do Estado e
da personalidade e da cultura. Goode também relaciona as modificações com as
quais trabalha na instituição familiar com a modificação de paradigmas no copo
social mundial, tanto relacionado a âmbitos econômicos como de valores também.
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Evidência trazida pela observação do que os fenômenos na Europa e Estado Unidos
apresentam com a revolução e modificação nos padrões de família. Outro ponto
trazido à tona nas proposições de Goode (1969) em seu trabalho supracitado é a
falta de sistematização desse estudo, dada à complexidade interpretativa da
dinâmica das variadas culturas mundiais e a dificuldade na época de obter dados
unificados e organizados, problemas do próprio autor em seu escrito.
Metodologia
A amostra do trabalho compreende 78 países que estiveram presente nos
questionários do World Value Survey entre os anos 2001 e 2014. Esta organização
elabora diversas bases de dados, que reúnem diversos surveys realizados em dezenas
de países, com amostras em torno de 1000 a 2000 pessoas aleatoriamente escolhidas
em cada país. Os dados obtidos foram agrupados em médias nacionais, criando
assim uma base de dados cross-country dos países.
Variável Dependente: Mutabilidade da Instituição Familiar
Optou-se medir a pluralidade da família através da criação de um índice
coletando dados da base World Value Survey (WVS). O trabalho encontra-se ainda
no processo de análise e definição das melhores perguntas que integrarão este
índice. Por hora, o processo nos evidenciou que as melhores variáveis dependentes
para análise são:
Variável Dependente 1: Justificativa Homossexualidade (JHOMO).
Nesta pergunta o entrevistado deu uma nota de 0 até 10, sendo 0 nunca
justificável e 10 sempre justificado, para sua aceitação da homossexualidade. Segue a
pergunta: “Por favor, indique para cada uma dessas ações se você acha que nunca se
justificam, sempre se justificam ou alguma opinião entre essas duas:
Homossexualidade.”
Variável Dependente 2: Justificativa Divórcio (JDIV).
Nesta pergunta o entrevistado deu uma nota de 0 até 10, sendo 0 nunca
justificável e 10 sempre justificado, para sua aceitação do divórcio. Segue a pergunta:
“Por favor, indique para cada uma dessas ações se você acha que nunca se justificam,
sempre se justificam ou alguma opinião entre essas duas: Divórcio.”
Variáveis Independentes
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Regime Político
Para a viabilidade dessa variável utilizou-se a base de dados Polity IV. Essa
base classifica os regimes políticos dos países entre -10 e 10. Considera-se uma
autocracia países que possuem valor entre -10 e -5, anocracia entre -5 e 5 e acima de
5, uma democracia.
A escolha do Regime Político como variável dessa pesquisa baseia-se na
hipótese de que países mais democráticos tendem a possuir uma maior
mutabilidade da instituição familiar.
Grau de Religiosidade
A religião pode ser definida, de maneira objetiva, como o ato de praticar a fé
e devoção a um determinado sagrado (DURKHEIM, 1965).
A fim de analisar o grau de religiosidade dos países e quanto a religião é
influente na sociedade dos mesmos, utilizou-se a base dados World Value Survey
(WVS). A pergunta que servirá de base para essa variável é: “Você se considera uma
pessoas religiosa?”. Os dados recolhidos foram a porcentagem por país dos que
responderam que se consideram pessoas religiosas.
A escolha do grau de religiosidade de uma sociedade como variável dessa
pesquisa baseia-se na hipótese de que países que possuam uma sociedade com alto
grau de religiosidade tendem a possuir uma menor mutabilidade da instituição
familiar e, por conseguinte, menor aceitação do divórcio e da homossexualidade.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um índice criado pela
organização das nações unidas (ONU), através de seu programa para
desenvolvimento (PNUD), cujo objetivo é avaliar e classificar os países quanto sua
economia e a qualidade de vida, resumido como “desenvolvimento humano”. Este
índice conta com a análise de três variáveis: educação; longevidade e PIB per capita.
A escolha do IDH para esta pesquisa baseia-se nas hipóteses de que
não só países com uma população com maior grau de escolaridade, mas também
com um alto índice de desenvolvimento econômico, tende a possuir uma maior
mutabilidade da instituição familiar.
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O órgão que disponibiliza esses dados, que é o United Nations Development
Programme (UNDP), o Programa de Desenvolvimento da ONU.
Direitos Civis (CR)
Por direitos civis entendem-se os direitos dados por lei a todos os cidadãos de
um país. Para a análise desses dados foi utilizado a base de dados Freedom House. A
variável que representa Direitos Civis (CR) varia de 1 a 7 sendo 1 um país totalmente
livre e 7 o pior nível de direitos.
A escolha de direitos e liberdades civis como variável dessa pesquisa baseia-se
na hipótese de que países onde existem menos direitos e liberdades para sua
população tendem a possuir uma menor mutabilidade da instituição familiar.
Método
Como dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é saber de que forma e
como fatores socioeconômicos, religiosos e políticos influenciam na formação da
família e em sua mutabilidade ao longo do tempo. Para tanto, utilizou-se o método
estatístico da regressão robusta.
Optou-se pelo uso da regressão robusta, pois esta técnica permite uma
análise mais concisa e precisa dos dados de nossa basede dados, já que elimina
parcialmente o efeito de outliers nos modelos construídos e propicia uma análise
agregada das observações dos modelos. Além de ajustar de modo mais eficaz os
pontos extremos, que são pontos no modelo matricial com excessiva influência
sobre o resultado, e porque quanto maior o número de variáveis de um modelo,
mais difícil se torna a identificação de outliers com o uso das técnicas de regressão
clássicas.
Resultados
Por meio dos resultados parciais podemos gerar algumas afirmações,
como a de que a aceitação do divórcio bem como da homossexualidade, em média
por país, ainda é considerada baixa. Ambos com média inferior à 5. Como verificado
na tabela 1 abaixo:
Tabela 1 – Estatística Descritiva
Variável

Sigla

N

Médi
a

Desvio
Padrão

Mínim
o

Máxim
o
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Variáveis Dependentes
Justificável: Homossexualidade

JHOM

76

3,43

2,00

1,11

8,18

Justificável: Divórcio

JDIV

77

4,74

1,60

2,19

8,72

Indice de Desenvolvimento
Humano
Direitos Civis

IDH

83

0,72

0,15

0,35

0,94

CR

84

3,27

1,79

1,00

7,00

Regime Político

POR

83

4,45

6,22

-10,00

10,00

Considera-se uma pessoa
religioa

PRE

76

64,95

21,26

13,09

99,70

Variáveis Independentes

É possível, através dos resultados obtidos, afirmar também que as variáveis
mais significantes são o IDH e os Direitos Civis. Já a Frequência na igreja e o Regime
Político influenciam consideravelmente na aceitação da homossexualidade, porém
não influenciam na aceitação do divórcio.
Também é interessante observar que os resultados evidenciam a validade das
hipóteses formulas no corpo do texto na seção de metodologia. Ou seja, em Estados
com infraestruturas sociais mais desenvolvidas, onde direitos civis são respeitados, o
regime político é uma democracia de fato e a religião não é um traço social de
relevância aguda a aceitação de situações como o divórcio e a homossexualidade são
mais aceitos e tratados com mais naturalidade. Os resultados discutidos podem ser
checados na tabela abaixo:
Tabela 2 – Unidade de Análise
Variáveis Independentes

Modelo 1

Modelo 2

JDIV

JHOMO

2,727

2,597

(-1,009)*

(1,038)**

-0,415

-0,458

(-0,142)*

(0,120)*

0,025

0,067

(0,033)****

(0,030)**

-0,012

-0,184

(-0,007)***

(0,009)**

4,698

3,843

(1,219)

(1,349)

N

71

71

R²

0,655

0,679

Índice de Desenvolvimento Humano
Direitos Civis
Regime Político
Considera-se uma pessoa religiosa
Constante
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Os valores explicitados de estatística de teste são estaticamente significantes com
significância de: *1%; **5%; ***10%; ****50%.
Para demonstrar as fortes relações entre direitos civis de um país com a
aceitação do divórcio e da homossexualidade foram gerados dois gráficos que
demonstram visualmente a relação mais significativa entre todas as variáveis
independentes com a variável dependente. No caso dos modelos propostos, a
aceitação do divórcio e da homossexualidade.
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Gráfico 2. Relaçõa entre a aceitação ao divórcio (média) e o nível de direitos civis por país
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Gráfico 1 – Relação entre a aceitação do divórcio e o nível de direitos civís
concedidos à população.
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Gráfico 1. Relação entre aceitaçãoda homossexualidade (média) e o nível de direitos civis por país
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Gráfico 2 – Relação entre aceitação da homossexualidade e o nível de direitos civís
concedidos à população.
Problemas Encontrados
O principal problema encontrado foi o ato de interpretar como válidas
em nível desagregado afirmações feitas a um nível mais agregado, conhecido como
falácia ecológica. Esse problema ocorre quando faz-se conclusões sobre individuos
baseados em análise de dados de grupos. Em nosso trabalho isso ocorre pois os
dados do World Value Survey, de onde foram tirados as infomações das variáveis
dependentes e da variável dependente “religião” são individuais. Na manipulação
dos dados realizou-se uma média por país dessas variáveis para poderem estarem
adequadas ao modelo de regressão que possuiria variáveis independentes que estão
em nível ‘macro’ (IDH, Direitos Civis).
Trata-se de um problema que estamos buscando resolver, como esta pesquisa
ainda encontra-se em andamento, a Jornada de Ciências Sociais da UFJF será uma
bom espaço para discutir esses assuntos. Uma ideia que possuímos é de mudar as
variáveis IDH e Direitos Civis para a percepção do indivíduo sobre sua renda e sobre
sua liberdade civil.
Conclusão
Considerando que o trabalho de pesquisa ainda está em curso e em estágio
inicial, é importante ressaltar que os resultados obtidos são parciais e para
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

793

conclusões assertivas serem produzidas inúmeros testes ainda precisam ser feitos e
produção teórica revisada. O que apresentamos por hora são o melhores modelos
encontrados com os subsídios disponíveis. E buscamos através do simpósio críticas
construtivistas para a continuidade dos trabalhos.
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15 -Sessão Educação
15.4 Humanidades: Práticas interdisciplinares e transdisciplinares para
o Ensino Médio364
Antônio Márcio Dutra Barbosa365
Resumo: No presente trabalho buscamos analisar e propor uma prática
interdisciplinar no sentido que envolve os professores das matérias de Sociologia,
Filosofia, Ensino Religioso, História, Geografia, Artes e Literatura. O objetivo está
em dar um foco em um determinado tema, no caso em específico a Religião e fazer
isto tendo como mote o ambiente da escola, a territorialidade. As abordagens tem
como finalidade o estudo da sociedade e em especial a comunidade local. Após o
aprofundamento na realidade local busca-se extrair por meio de uma
transdisciplinaridade estudos sobre a Religião na comunidade e a partir de então
realizar um evento com exposição dos trabalhos que buscam traduzir a diversidade
cultural e religiosa do local.
Palavras-chave: Territorialidade. Transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade.
Introdução
É de conhecimento dos estudantes de licenciaturas e principalmente dos
professores já em atividade nas escolas de nível fundamental e médio que embora as
matérias da grade curricular se encontrem separadas por áreas que representam
determinado sistema fechado de disciplina científica ou acadêmica, as linhas de
temas discutidos se cruzam e por razões diversas, tais como uma não atenção as
atividades das outras matérias escolares, não há aproveitamento para um trabalho e
abordagem compartilhada ou mesmo certa sincronia quanto ao que esteja sendo
estudado no momento nas demais disciplinas.
Levando em consideração tal situação, há aqui uma proposta para uma
espécie de procedimento pedagógico em que várias áreas do saber, em foco as
“Humanidades” sejam responsáveis por um exemplo de como seria tal atividade nas
escolas.
É necessário para tanto uma análise da territorialidade em questão, a escola e
seu meio social, ambiental, cultural, etc
364
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A diferenciação entre Transdisciplinaridade, Interdisciplinaridade e
Multidisciplinaridade também será abordada com a finalidade de melhor esclarecer
e pontuar do que trata a atividade e sua fundamentação teórico-metodológica.
Como referencia para a proposta de atividade fora apontado o tema Religião,
que então será explanado pelas matérias da área das Humanidades que são ofertadas
na instituição escolar.
A importância de se conhecer a Territorialidade
Para uma adequada elaboração de projeto é necessário um conhecimento do
território em que se enquadra a escola e de onde vêm os educandos (as), a realidade
social, cultural e todo o dinamismo da(s) comunidade(s) que ali se encontram são
importantíssimas para uma adequada construção do processo ao qual propomos a
realizar.
Como territorialidade e território, aqui propomos o que afirma e conceitua
Milton Santos:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de
sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido
com o território usado, não o território em si. O território usado é o
chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer
aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o
lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício
da vida (SANTOS, 2002, p. 10).
O processo de territorialização é um movimento historicamente
determinado pela expansão do capitalismo e seus aspectos culturais,
é um dos produtos socioespaciais do movimento das contradições
sociais sob a tríade economia, política e cultura (EPC), que
determina as diferentes territorialidades no tempo e no espaço, as
próprias desterritorialidades e as re-territorialidades. A perda e a
constituição de um novo território nasce no seio da própria
territorialização e do próprio território. Contraditoriamente, a desre-territorialização é composta por processos socioespaciais
concomitantes e complementares. (SAQUET, 2003 apud GIL,2004,
p.8)

Já para o antropólogo Paul Little, a territorialidade é
o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e
se identificar com uma parcela especifica de seu ambiente biofísico,
convertendo-a assim seu “território” ou homeland ( SACK 1989).
Casimir (1992) mostra como a territorialidade é uma força latente
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

797

em qualquer grupo, cuja manifestação explica depende de
contingências históricas. O fato de que um território surge
diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social
implica que qualquer território é um produto histórico de processos
sociais e políticos. Para analisar o território de qualquer grupo,
portanto, precisa-se de uma abordagem histórica que trata do
contexto especifico em que surgiu e dos contextos em que foi
defendido e/ou reafirmado. (LITTLE, 2002 apud MAZZETTO, 2007,
p.222)

Pode-se perceber que a conceituação não está dada e construída de forma
fácil e nem é realizada por uma disciplina em particular, no caso em questão a
Geografia e demais Ciências Geográficas, mas há uma abordagem multidisciplinar
para a exposição de tais conceitos.
Assim deve também ser realizada as atividades que propomos para uma
melhor dimensão pedagógica e consecutivamente maior entendimento das relações
estabelecidas entre matérias escolares e realidade cotidiana, em suma, uma melhor
compreensão de mundo dos educandos (as) e um sentido nas matérias que ele está a
estudar, afinal : por que estudá-las?
Podemos tirar daí uma grande questão, estuda-se as matérias única e
exclusivamente para conhecê-las, e se assim for, será que estão elas sendo
conhecidas e entendidas pelos educandos e educandas?
Ou seria para através delas conhecer o mundo? E em todas essas e demais
opções que surgirem, será que estão sendo aproveitadas de forma a levar uma
discussão que realmente interesse a todos e que possa influenciar na realidade dos
que participam de uma ou outra forma do processo?
Territorialidade e Religião
Como o tema escolhido foi o de Religião, então pode-se delimitar como
aparece essa temática nas diversas matérias e buscar aproximar e fazer conexões
entre as mesmas.
Com uma análise do território circunvizinho à escola pode-se estabelecer
quais sistemas religiosos têm templos e sede, qual a atuação extra espacial do
templo/sede e como é a mutação da configuração de tal relação.
A relação entre territorialidade e religião não se dá apenas ao espaço físico
literal, mas há simbologias e aspectos metafísicos como pontuam Amorim; Santos
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A metrópole inverte as relações entre espaço e sagrado, na medida
em que este se institui de modo dessacralizado e racional, de forma
que o sagrado passa a instituir-se a partir do espaço urbano, na
forma de teogonias. Ocorre o oposto do que tradicionalmente se
deu na formação das cidades brasileiras, em que se fundava o
espaço urbano a partir do religioso. A metrópole inspira o
renascimento dos deuses. (AMORIM; SANTOS, 2008,p.2 apud
SILVA;OLIVEIRA, 2010, p.5)

Somente em tal apontamento vê-se aspectos de Ensino Religioso, Filosofia,
Sociologia, Geografia, etc.
Interessante é também notar como os/as educandos (as) levam para dentro
de sala de aula suas próprias convicções religiosas e como um espaço dado como
neutro passa a ser percebido como campo ocupado e como espaço por que não de
discussão e troca de significados e significações que podem ser positivos e negativos.
Sendo necessário para o educador um conhecimento e talvez seja o diálogo entre as
disciplinas e seus representantes professores um modo e meio pelo qual possa ser
feita uma reanalise e reinterpretação das colocações e demais aspectos sócioculturais que passam despercebidos e poderiam ser melhor trabalhados e
aproveitados.
Além do conhecimento material e mesmo uma busca pela subjetividade,
aquilo que não fora desvelado com uma simples análise pode aparecer via método
aqui referenciado, uma real busca pela relação com o ambiente em que está inserida
a escola e o ambiente social e cultural de tal instituição.
Transdisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade
Como forma de referenciação cito os PCN
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o
objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de
intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida
pelas escolas, professores e alunos de explicar compreender,
intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e
atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p.
88-89)

Sendo assim a proposta de interdisciplinaridade pode ser entendida como a
raiz de nossa proposta, já que é ela quem metodologicamente se propõe a através de
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um tema fazer a junção entre as diversas matérias/disciplinas, para que em torno do
tema em questão se faça a intervenção a que se propõe, a saber a discussão do
aspecto Religião em que haja uma abordagem das várias matérias em suas
peculiaridades com o intuito de chegar a um mesmo ideal. Já que
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão
de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os
conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema
concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes pontos de
vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função
instrumental. Trata-se de recorrer a um saber útil e utilizável para
responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos
(BRASIL, 2002, p. 34-36)

Como multidisciplinaridade pode-se entender o conjunto de disciplinas ou
matérias que tratam do mesmo tema, mas não havendo uma relação ou junção, ou
seja, é o que temos hoje nas escolas, onde há citação e mesmo um estudo mais
amplo de determinado aspecto, mas de forma isolada em cada disciplina como se
fosse algo particular dela, o que gera certo déficit quanto a qualidade, já que poderá
ser melhor contextualizada de forma mais holística.
A multidisciplinaridade representa o primeiro nível de integração
entre os conhecimentos disciplinares. Muitas das atividades e
práticas de ensino nas escolas se enquadram nesse nível, o que não
as invalida. Mas, é preciso entender que há estágios mais avançados
que devem ser buscados na prática pedagógica. Segundo Japiassú, a
multidisciplinaridade se caracteriza por uma ação simultânea de
uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. Essa
atuação, no entanto, ainda é muito fragmentada, na medida em que
não se explora a relação entre os conhecimentos disciplinares e não
há nenhum tipo de cooperação entre as disciplinas. (CARLOS, 2006
, p. 2)

Já quanto a Transdisciplinaridade, ela pode ser entendida como um estágio
no qual a temática perpassa as disciplinas, onde há um total diálogo entre elas para
a construção de um objeto em comum.
Um exemplo seria a confecção e/ou realização de um trabalho que conste no
mesmo dados e atividades teóricas e metodologias de diversas disciplinas que juntas
se dão a tal finalidade de construção de/para conhecimento.
A transdisciplinaridade representa um nível de integração
disciplinar além da interdisciplinaridade. Trata-se de uma proposta
relativamente recente no campo epistemológico. Japiassú a define
como sendo uma espécie de coordenação de todas as disciplinas e
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interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma
axiomática geral. Este é um tipo de interação onde ocorre uma
espécie de integração de vários sistemas interdisciplinares num
contexto mais amplo e geral, gerando uma interpretação mais
holística dos fatos e fenômenos. (CARLOS, 2006,p. 3)

Portanto, para nossa proposta em questão passaríamos de uma abordagem
multidisciplinar, como a atual, para tal deve-se procurar os temas em comum, como
o escolhido aqui, a Religião, e através de reuniões entre os educadores buscar uma
conexão adequada entre as disciplinas para enfocar o mesmo tema de forma
sincronizada, cada qual no seu espaço-tempo de aula.
É necessário, não tão somente estabelecer uma certa sincronia, mas também
preparar atividades que se “encaixem” com a dos demais colegas.
Em um segundo momento deve-se procurar a interdisciplinaridade, ou seja a
real conjuntura de atividades propostas na fase anterior, agora com a prática em
atividades de exposição pedagógica individualizadas (quanto às disciplinas) e já com
atividades e trabalhos em grupo que tratem o Tema em comum, mas cada disciplina
com sua própria abordagem.
Aqui há um certo complemento de cada disciplina para o apresentado pela
outra.
E na fase final a transdisciplinaridade, onde estuda-se o tema de forma total,
ou seja, vários aspectos deste, além de o uso e emprego das “tecnologias” (termo
comum no ENEM) de cada área das Humanidades no caso em específico, para
chegar à finalidade desejada, a saber, o conhecimento mais adequado do tema
proposto e uma utilização e diferenciação além da complementariedade de todas as
disciplinas.
Alcança-se assim dentre várias resultantes positivas a inclusão, já que muitos
educandos encontram dificuldades em algumas áreas, mas tem bons rendimentos
em outros, e assim cada qual na sua especialidade e na sua fraqueza, aprende e
compartilha com os demais.
Tema Religião pelas matérias escolares
Abordando o tema Religião nas diferentes matérias da grade curricular para o
Ensino Médio podemos de uma forma mais geral encontrar os seguintes interesses e
formas de apresentação:
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Sociologia: Conceitos e papel social da Religião – Marx, Durkheim , Weber,
Comte. Etc.
Filosofia: Conceitos e interpretação – Filosofia Antiga, Medieval, Moderna,
Contemporânea e como a Religião foi analisada e entendida nos respectivos
períodos. Mito, Religião, Razão, Religião versus Ciência (Cientificismo Ateísta),
Criacionismo versus Evolucionismo. Etc.
Ensino Religioso: Por ser a priori a disciplina que se dedica ao estudo da
Religião não cabe aqui um esboço de qual seria a contribuição desta área para a
realização do projeto.
História: Quanto ao tocante às origens do Humano, História Medieval
(relação Estado – Igreja), Inquisição, Mundo Islâmico, Conflitos bélicos com relação
à religião, Colonização e domínio cultural e religioso, Colonização do Brasil. Etc.
Geografia: Além de temas como lugares sagrados, trocas culturais e
intercâmbio, pode-se enquadrar a própria localidade e como esta está para com o
aspecto religiosidade. Etc.
Artes: Como há religiosidade/espiritualidade nas artes, Arte Religiosa/Sacra.
Civilizações Antigas e seus templos (arquitetura religiosa). Etc.
Literatura: Literatura Religiosa, Literatura com aspectos e passagens
religiosas (Ex.: a religião em Machado de Assis). Etc.
Dentre várias outras contribuições específicas das matérias/disciplinas
podemos elencar essas. Então tem-se além dos dados extraídos da realidade dos
educandos, o que pode vir das aulas de Ensino Religioso, e da análise da localidade e
comunidade da escola, Geografia e Sociologia, além da História, que no caso em
específico da cidade de Juiz de Fora _MG pode tocar inclusive nas origens religiosa e
católica da cidade, vide Santo Antônio do Paraibuna e as posteriores influencias
protestantes dos imigrantes.
Atividade Transdisciplinar
Busca-se como fase final de cada tópico, neste em questão e como exemplo a
utilização do tema Religião, uma atividade, como por exemplo, uma oficina ou
gincana e apresentação dos trabalhos realizados.
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Desde os trabalhos específicos de cada disciplina, passando pela fase
multidisciplinar, interdisciplinar e por fim na fase final, a transdisciplinar.
Além da apresentação é interessante também uma discussão de como foi o
processo de construção do Trabalho Holístico, os pontos que podem e devem ser
alterados e que aprenderam e como entenderam o papel individual de cada
disciplina e a relação delas em forma individual para a Ciência e sistema de
conhecimento como um todo.
Considerações Finais
Busca-se com este trabalho uma posição frente a demanda de melhor
adequar nossas aulas para um período que além de necessitar de métodos e práticas
para aulas mais atraentes, uma forma de conciliar aprendizado de temas com a
compreensão com a forma de se fazer ciência.
O ENEM e seus grupos de disciplinas e respectivas tecnologias é um claro
exemplo da necessidade de o/a professor(a) ter de se adequar e procurar métodos
mais eficazes.
Busquei debater sobre as Humanidades e sobre o grande campo teórico e
metodológico que lhe cabe, mas também com suas grandes abordagens e
principalmente objetos em comum.
Muito embora tenha utilizado do tema Religião no trabalho em específico, o
mesmo é apenas um dentre os vários em que podem e talvez devam ser tratados
com maior ênfase no ambiente escolar.
Mas cabe ressaltar a importância de levar para a classe o dado específico da
territorialidade. A comunidade e o locus em qual se situa a escola é deveras
importante para não ser levado em consideração numa empreitada que busca o
conhecimento em sua forma mais holística, ou seja, busca-se o todo e as
particularidades, mas sem antes esquecer-se.
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15 -Sessão Educação
15.5 Juventude, conflitos e construção do espaço escolar: desafios para
pensar a educação em ambientes de diversidade.366
Iris de Macedo Rosa367
Nalayne Mendonça Pinto368
Resumo: A escola é um dos pilares institucionais da sociedade, sua tarefa é
propiciar a apropriação do saber sistematizado; desenvolver as potencialidades
físicas, cognitivas e afetivas; e é o caminho para a socialização e formação de
cidadãos. Este artigo busca analisar a questão dos conflitos e violências no ambiente
escolar. Nesse sentido, considera-se a escola como um ambiente de diversidade e
convívio intenso, uma vez que a escola não lida com a realidade conflituosa, esta
reflete-se em um ambiente propício à violência escolar. Portanto, esse artigo voltase para as questões de conflitos e violências nas escolas, mas destaca os aspectos e
resultados que já foram encontrados através da aplicação dos questionários.
Palavras-chave: Escolas. Conflitos. Diversidade. Qualidade.
Importa inicialmente destacar que esta pesquisa está inserida no projeto de
Iniciação Científica que encontra-se atrelado ao projeto maior “Construindo uma
educação de qualidade: análise das expectativas e obstáculos quanto à
transformação do ensino público no Estado do Rio de Janeiro”, que esta sendo
realizado pela UFF em parceria com a UFRRJ sob a coordenação da professora
Simone Guedes e com financiamento FAPERJ. Para o desenvolvimento da presente
pesquisa de IC foi proposto o subprojeto “Construindo uma educação de qualidade:
percepções e discursos de agentes escolares e alunos no município de Seropédica”
com objetivo de compreender as expectativas de docentes, discentes e familiares
acerca da escola pública, no que se refere à escola. Entretanto em reuniões com a
equipe de pesquisa ficou acordado que o trabalho da Bolsista Iris Rosa aprofundaria
seus estudos e pesquisas para questão dos conflitos e violências no ambiente escolar.
Nesse sentido, esse artigo volta-se mais para as questões de conflitos e violências nas
escolas, mas destaca os aspectos e resultados que já foram encontrados através da
aplicação dos questionários.
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A escola é um dos pilares institucionais da sociedade, sua tarefa é propiciar a
apropriação do saber sistematizado; desenvolver as potencialidades físicas,
cognitivas e afetivas; e é o caminho para a socialização e formação de cidadãos. A
escola não só é a via de acesso ao conhecimento produzido histórica e socialmente,
mas também onde a criança desenvolve seus valores morais, passa pela fase em que
forma seu caráter e convive com a diversidade aprendendo a respeitá-la.
Partindo da análise da bibliografia existente acerca da temática aqui
estudada, é possível proferir algumas considerações. Segundo o Art. 2º da Lei de
Diretrizes e Bases369, a educação nacional brasileira tem por fim o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Ainda segundo a LDB, em seu Art. 3º parágrafo IV, a
escola deve ter como um dos seus princípios o respeito à liberdade e apreço à
tolerância. O cenário que encontramos na educação pública brasileira está distante
do que direciona a Lei. O presente trabalho tem como proposta discutir como se
desenvolve a dinâmica no qual está inserido o conflito no ambiente de diversidade
escolar, bem como os desdobramentos que este pode gerar.
A escola é um ambiente de extrema diversidade e convívio intenso, não só
entre os jovens que a freqüentam, mas também com os que nela trabalham.
Portanto, há choque de valores dos diferentes grupos que povoam o ambiente
escolar e também das diferentes gerações que estão presentes neste mesmo espaço.
Deste modo a divergência e o antagonismo afloram em diversas situações do
cotidiano escolar.
Para Chrispino (2007), compreende-se como conflito toda opinião divergente
ou maneira diferente de ver ou interpretar um acontecimento.O conflito não é de
todo ruim, ele faz parte da vida em sociedade. Segundo o autor, entre outros, o
conflito:
Ajuda a regular as relações sociais;
Ensina a ver o mundo pela perspectiva do outro;
Permite o reconhecimento das diferenças, que não são ameaça, mas resultado
natural de uma situação em que há recursos escassos;
Ajuda a definir as identidades das partes que defendem suas posições;
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Permite perceber que o outro possui uma percepção diferente;
Racionaliza as estratégias de competência e de cooperação;
Ensina que a controvérsia
amadurecimento social.

é

uma

oportunidade

de

crescimento

e

de

O conflito surge com frequência no cotidiano escolar, uma vez que este se
caracteriza como um ambiente diverso e de convívio intenso. Porém quando o
conflito é negado pela escola, ela é obrigada a lidar com a sua manifestação violenta.
As escolas que dão valor e devida importância ao conflito e aprendem a trabalhar
com essa realidade, são aquelas onde o diálogo é permanente, objetivando ouvir as
diferenças para melhor decidirem; são aquelas onde o exercício da explicação do
pensamento é fomentado, objetivando o aprendizado da exposição madura das
idéias por meio da assertividade e da comunicação eficaz; onde o currículo
considera as oportunidades para discutir soluções alternativas para os diversos
exemplos de conflito no campo das idéias, das ideologias, do poder, da posse, das
diferenças de toda a ordem; onde as regras e aquilo que é exigido do aluno nunca
estão no campo tácito, mas sim explícitos, falados e discutidos.
Um dos principais autores que escreveu sobre a transmissão do
conhecimento e do saber foi o autor francês Bourdieu. Ao falar de educação como
aprendizado da cultura e saberes acadêmicos, o autor questiona o problematiza a
questão a partir da noção de “arbitrário cultural”. Em artigo escrito por Cláudio
Marques Martins Nogueira (2002) e Maria Alice Nogueira (2002, pag. 28), os autores
dizem:
Bourdieu se aproxima aqui de uma concepção antropológica de cultura.
De acordo com essa concepção, nenhuma cultura pode ser objetivamente
definida como superior a nenhuma outra. Os valores que orientariam
cada grupo em suas atitudes e comportamentos seriam, por definição,
arbitrários, não estariam fundamentados em nenhuma razão objetiva,
universal. Apesar de arbitrários, esses valores – ou seja, a cultura de cada
grupo – seriam vividos como os únicos possíveis ou, pelo menos, como os
únicos legítimos. Para Bourdieu, o mesmo ocorreria no caso da escola. A
cultura consagrada e transmitida pela escola não seria objetivamente
superior a nenhuma outra. O valor que lhe é concedido seria arbitrário,
não estaria fundamentado em nenhuma verdade objetiva, inquestionável.
Apesar de arbitrária, a cultura escolar seria socialmente reconhecida como
a cultura legítima, como a única universalmente válida.

Do ponto de vista de Bourdieu, a conversão de um arbitrário cultural em
cultura legítima só pode ser compreendida quando se considera a relação entre os
vários arbitrários em disputa em uma determinada sociedade e as relações de força
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entre os grupos ou classes sociais presentes na mesma sociedade. Ou seja, de um
modo geral, os valores e significados arbitrários, capazes de se impor como cultura
legítima, seriam aqueles sustentados pelas classes dominantes. Portanto, para o
autor, a cultura escolar, socialmente legitimada, seria a cultura imposta pelas classes
dominantes. Esse processo de imposição dissimulada de um arbitrário cultural como
cultura universal é denominado, pelo autor, de “violência simbólica”.
Partindo desse discurso universal, a escola na sua função de transmissora do
saber, assume uma posição de neutralidade e reproduz as desigualdades sociais. Este
processo se dá por meio da equidade formal estabelecida pela escola entre todos os
alunos. A escola privilegia, de maneira dissimulada, quem por sua bagagem familiar,
já é privilegiado, é o chamado “capital cultural”. O grau de assimilação do conteúdo
pelos alunos necessita que os mesmos tenham domínio do código exigido à
decifração dessa comunicação. Ou seja, para os alunos que pertencem às classes
dominantes, a cultura escolar seria sua cultura “natal”, enquanto que para os
demais, seria algo como uma cultura “estrangeira”.
É possível identificar como a escola interfere na produção de “êxito” ou
“fracasso” de seus alunos lançando mão do argumento que atribui o mal
desempenho a “aptidões naturais”. O argumento central de Bourdieu é de que na
medida em que a escola dissimula a sua cultura é a cultura das classes dominantes,
afeta diretamente no sucesso alcançado pelos que a frequenta. Segundo o autor
“trata-se de dois modos de aquisiçãoda cultura: o aprendizado total, precoce e
insensível, efetuado desde a primeira infância no seio da família, e o aprendizado
tardio, metódico, acelerado que uma ação pedagógica explícita e expressa assegura”.
O sistema tende a atribuir as dificuldades escolares das camadas mais baixas a uma
inferioridade que lhe seria inerente, definida em termos intelectuais (falta de
inteligência) ou morais (fraqueza de vontade).
Partindo desta premissa, a escola tem como característica ser um ambiente
de formação profissional e cidadã de estudantes que tem identidades culturais e
morais diferentes para que estes estejam aptos à vida em sociedade e ao mundo do
trabalho. Porém, quando a escola não consegue administrar os conflitos que surgem
nesse processo, perde sua capacidade de inserir seus alunos na ordem social, dando
origem a violência escolar.
Em pesquisa feita em 2012 no município de Seropédica/RJ pela pesquisadora
Nalayne Pinto (2014),foram abordadas questões relativas aos conflitos que
permeiam o espaço escolar em 2 escolas estaduais. Tendo em vista que a escola é um
lugar de diversidade de grupos e identidades, foi relatado pelos alunos que os
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conflitos escolares possuem origem nas implicâncias e agressões verbais, questões
relativas a diversidade social, discussões e divergências de opinião; de modo que
pensar a mediação e o diálogo torna-se um desafio para a convivência no ambiente
escolar. Através de dados é possível observar um aspecto importante na dinâmica do
conflito que é o papel da linguagem. Quando os alunos que já presenciaram uma
situação de conflito foram questionados acerca da motivação para que tal conflito
acontecesse, a principal resposta foram as diversas formas de implicância. A partir
deste ponto é possível observar a significância da linguagem como instrumento para
insulto e acusação do outro. Segundo a pesquisa citada (PINTO, 2012) a principal
motivação que os alunos citaram para os conflitos cotidianos foram implicância
entre os alunos com 23, 4 % e discussão verbal com 19,5%, além outros motivos
como pode ser visto abaixo:
Motivação do conflito que vivenciou:

Fonte: Pesquisa CNPq, 2012
Na pesquisa destaca-se a necessidade de pensar a escola como um espaço
para facilitação e orientação sobre formas adequadas de resolução de conflitos. Um
espaço plural, onde os jovens aprendem a conviver com a diversidade, deve ser
também o espaço de tolerância e do diálogo. O ressentimento dos alunos com a falta
de participação da escola na prevenção e resolução dos conflitos leva a pensar a
necessidade dessas temáticas serem inseridas na formação do professor e nas
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políticas públicas de educação. Fomentando, dessa forma, espaços de pluralidade e
facilitação de diálogos, cultura de paz e mediação de conflitos.
O Manual de Proteção Escolar e Cidadania desenvolvida pela Secretaria de
Estado de Educação do governo do Rio de Janeiro (2012)diz que a escola deve ser
agente de transformação social uma vez que esta é palco privilegiado de negociações
culturais e de desenvolvimento humano afim de desenvolver a cultura de paz. A
cultura de paz é assim entendida pela ONU (199) como um conjunto de atitudes,
valores, tradições e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz
entre as pessoas, os grupos e nações, podendo assumir-se como estratégia política
para a transformação social.
A partir de uma retrospectiva do cenário da educação pública no Brasil, podese identificar que a violência pode se dá como agressões físicas, agressões
psicológicas e ao patrimônio. No início da década de 1980 a concepção de violência
era expressa nas ações de depredação do patrimônio público e, em menor grau, no
medo da invasão dos prédios por adolescentes aparentemente sem vínculo com a
unidade escolar. Acreditava-se que essas ações resultavam de uma reação a
autoridade imposta pelo sistema escolar. Em pesquisa realizada por Guimarães
(1984-1990) em Campinas observou-se que a violência escola ocorre tanto em
unidade onde há alta vigilância disciplinar quanto naquelas em que não há; a
intensificação do policiamento diminui os índices de depredações e ataques ao
patrimônio, mas não conteve as brigas físicas.
Com o passar dos anos e o aumento do tráfico e do crime organizado, o
sentimento de insegurança e a criminalidade cresceu nas cidades e em especial nos
bairros periféricos. Este fenômeno não ficou de fora do ambiente escolar, este sofreu
impactos como toda a sociedade. Ou seja, nesse período as pesquisas a cerca da
violência na escola entendiam que o fenômeno tinha origem exógena, ou seja, com
início fora do ambiente escolar. Tais motivos seriam: o narcotráfico (Zaluar, 1994), a
exclusão social (Araújo, 2001) e as ações de gangues (Abramoway,1999).
A discussão acerca dos fatores externos surge, principalmente, diante da
presença das escolas em bairros considerados difíceis, muitas vezes caracterizados
pela baixa condição socioeconômica, desemprego e grave situação de violência.
Coloca-se em pauta, desse modo, o quanto a violência existente dentro da escola
seria decorrente da situação de precariedade e violência existente nos bairros
(Guimarães, 1998; Debarbieux, 2001; Zaluar e Leal, 2001).
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Portanto, é possível destacar estudos desenvolvidos especialmente no Rio de
Janeiro que começam a investigar as diversas influências do tráfico de drogas no
interior das escolas (Guimarães e Paula, 1992; Guimarães, 1998; Zaluar e Leal, 2001),
tais como: a ligação dos próprios alunos com grupos do tráfico; a invasão do espaço
escolar por grupos externos de traficantes, com o objetivo de estender o seu
domínio territorial - imprimindo suas lógicas particulares de ação dentro do
ambiente escolar e deixando seus membros reféns do seu poder -; ou a
impossibilidade de funcionamento das escolas em decorrência dos confrontos entre
as diferentes facções. Desse modo, a violência no espaço da rua, onde muitas vezes
impera o domínio de quadrilhas do crime organizado, acaba por imprimir certos
códigos de conduta que concorrem com os códigos apresentados pela instituição
escolar e pela família, disputando o papel de agência socializadora (Zaluar e Leal,
2001).
Entretanto, as escolas localizadas nos mesmos bairros nem sempre sofrem de
maneira semelhante com esses fatores externos, sugerindo que elas não são
totalmente porosas ao seu entorno. Há escolas, por exemplo, que não são atingidas
pela violência presente nos bairros, indicando que não existe relação de fatalidade
entre a violência extra-escolar e intra-escolar.
É importante salientar que a externalização dos problemas que causam
conflito e acabam por gerar violência na escola é muito conveniente do ponto de
vista político institucional. Pois tal lógica isenta a responsabilidade do sistema, bem
como oculta sua função na produção da violência.
Logo, se de um lado, é possível indicar que as situações de violência dentro
das escolas podem ser agravadas quando essas se encontram em bairros com
condições difíceis, por outro, é preciso olhar para as dinâmicas internas dos
estabelecimentos escolares que atuam como fatores de proteção ou não em relação à
situação externa.Assim sendo, há dois fenômenos em expansão neste momento: a
segregação escolar nos estabelecimentos e a distância social e cultural entre os
professores e alunos dos meios populares.
O sistema educacional foi se eximindo da parte que lhe cabia neste
latifúndio, banalizando a violência. A naturalização de comportamentos tidos como
conflituosos violentos através da cultura de massa, tornou as questões que deveriam
ser tratadas com máximo cuidado pelos órgãos competentes como algo tido como
do cotidiano escolar. Partindo deste panorama, pode-se concluir que a violência na
escola foi cada vez mais tratada como problema da área de segurança e cada vez
menos apresentou desafios de natureza educativa.
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Em levantamento de Abramoway (1999) apud Sposito (2001)para relatório da
UNESCO, foi contabilizado que 37, 3 % dos jovens da periferia de Brasília/DF
consideram a escola como um lugar violento e 75 % consideram a família um
ambiente não violento. A partir da pesquisa é possível produzir quatro constatações:
Não há relação entre o nível de desenvolvimento econômico e os índices de
depredação na escola;
Quanto maior a unidade de ensino (acima de 2.200 alunos), mais suscetíveis elas
estão a vandalismo e depredação.
O fenômeno passa a alcançar cidades médias e não é evitado a partir de medidas de
segurança interna aos estabelecimentos.
A escola apresenta-se como ambiente de disputa.
A escola também teve de enfrentar as mudanças da economia globalizada
com uma socialização cada vez mais competitiva, individualizada e consumista que
trouxe mudanças ao mundo do trabalho. A educação passou tornou-se ainda mais
meritocrática e tradicional. O projeto pedagógico da escola passou por percalços.
Segundo Camacho (2001), em estudo realizado em Vitória/ES, escola brasileira
estaria passando por uma “crise de socialização”, devendo, então revisitar os valores
formadores da educação, principalmente referente à disciplina. Ou seja, as ações
ficam excessivamente centralizadas no processo pedagógico do que na “proposta
educativa”. A autora acredita que o interesse no processo pedagógico deve ser na
mesma intensidade que a preocupação nas relações estabelecidas entre os atores da
comunidade escolar. Portanto, essa crise de socialização surge como um dos
principais fatores responsáveis por comportamentos violentos nas escolas.
Existem três dimensões sócioorganizadoras que interferem na violência
escolar. A primeira(Debarbieux, 1999) é a degradação do ambiente escolar, ou seja, a
dificuldade e má gestão que precarizam a estrutura física do patrimônio. A segunda
(Guimarães, 1998) diz respeito a questões exógenas à escola, manifesta-se por meio
de gangues, o comércio de drogas e a visibilidade crescente da exclusão social na
comunidade escolar. Já em terceiro surge o componente endógeno que é específico
de cada estabelecimento. Neste ponto, é importante salientar que há escolar com
histórico de violência escolar constante e outras que apresentam apenas casos de
violência.
Em pesquisa realizada por Abramoway (2002) com os atores que estão
presentes no cotidiano escolar – alunos, corpo técnico-pedagógico, inspetores de
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disciplina, policiais e agentes de segurança escolar –a autora discriminou as diversas
situações expostas pelos informantes em:
Violência contra a pessoa, expressa verbal ou fisicamente: as ameaças, brigas, a
violência sexual, a coerção mediante o uso de armas.As ameaças são promessas
explícitas de provocar danos ou de violar a integridade física ou moral, a liberdade
e/ou os bens de outrem. Elas causam constate sensação de insegurança e
desestabiliza o cotidiano daqueles que estão envolvidos. Geralmente se iniciam por
de retaliações a cerca do comportamento e/ou notas indesejadas. As brigas
representam um das modalidades mais freqüentes de violência na escola e envolve
muita disputa por visibilidade, moral e respeito. Originam-se em ataques verbais
entre alunos e logo evolui para a agressão física. A violência sexual diz não só da
indução de favores sexuais mediantes posições hierárquicas, mas também como
outras formas de intimidação sexual - olhares, gestos, piadas, comentários obscenos,
exibições -,além de propostas, insinuações e contatos físicos aparentemente
intencionais, fofocas, frases no banheiro, etc. Destaca-se esta modalidade como uma
das mais banalizadas – tido como “brincadeira” e feminilizadas. O uso de armas em
situações de conflito e brigas significa para os jovens, mais do que a intenção de
praticar um crime, impor respeito, proteger-se e defender-se.

Violência contra a propriedade: furtos, roubos, assaltos. Furtos e roubas são
altamente banalizados por serem recorrentes no cotidiano. Ambos consistem na
subtração de bens (o furto ocorre sem percepção da vítima). O furto de carros e
objetos particulares são os mais freqüentes em ambiente escolar no país. Já o assalto
corresponde à subtração de bens pessoais por meio do uso de armas. Esta
modalidade é mais frequente em estabelecimentos particulares.

Violência contra o patrimônio, especificamente o vandalismo e depredação das
instalações escolares. A dilapidação do espaço escolar está associada com
administrações escolares autoritárias, ou indiferentes e omissas; bem como diretores
e professores que não são receptivos com os alunos, com alta rotatividade do corpo
docente; e com punições. Os atos de vandalismo podem ter muitos significados,
entre os mais usuais estão a necessidade de chamar atenção, exibir-se para colegas,
expressar revolta ou deixar sua marca no mundo.

Na pesquisa realizada em escolas por Zaluar e Leal (2001), os dados que
apresentados revelam que, além da violência física, crianças e adolescentes pobres
estão,freqüentemente, sujeitos também à violência psicológica e simbólica que se
manifestam nos processos de avaliação e nas formas de interação que se
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estabelecem entre toda a comunidade escolar - diretores, professores, funcionários,
alunos e responsáveis. As autoras demonstram por que a maioria dos entrevistados
tende a valorizar, na “boa escola”, o diretor que organiza (19% dos responsáveis), o
funcionário que respeita (30% dos meninos) e o professor que impede a bagunça
(24% dos meninos). A expressão que mais se ouviu durante nas entrevistas da
pesquisa foi “dar-se ao respeito”, ou seja, síntese de um desejo da população locada
em áreas pobres de ter reconhecida a sua dignidade, mas igualmente de reconhecer
a dignidade do diferente.
A partir da retrospectiva e reflexão acerca da literatura analisada sobre o
conflito e violência no ambiente escolar, discute-se a necessidade de retomar com
urgência o debate sobre a educação moral no seu sentido contemporâneo de
autonomia moral, entendida como preparação para o exercício da cidadania nas
escolhas éticas feitas e no respeito às demais possíveis na convivência pacífica diante
a diversidade. Bem como a tomada de consciência por parte do Estado e da
sociedade na participação na vida pública em seusdiversos canais, como condutor e
redutor de situações de violência a partir da mediação de conflitos.
A pesquisa nas escolas
O presente projeto de pesquisa é vinculado ao projeto faz parte da pesquisa
com financiamento FAPERJ que tem como título “Construindo uma educação de
qualidade: análise das expectativas e obstáculos quanto à transformação do ensino
público no Estado do Rio de Janeiro”, este projeto esta sendo realizado pela UFF e
pela UFRRJ/DCS. Portanto, os questionários aplicados pela equipe UFRRJ/DCS foi
somado aos da equipe UFF. Assim foram totalizados 828 questionários. Estes
questionários foram sistematizados e encontram-se agora na forma de banco de
dados. Este, por sua vez, está em vias de análise. Para a fase inicial do presente
projeto, foram selecionadas 6 questões para análise qualitativa.
Para a entrada no campo, que envolveu a aplicação de questionário e
realização das oficinas, implica em conseguir no estabelecimento uma autorização
para que a pesquisa fosse a diante. É usual que coordenadores e diretores
respondam negativamente ao pedido com a alegação de que a SEEDUC RJ370 não
permite pesquisas. De modo que conseguir uma autorização da Secretariaé
equivalente a um "passe livre". Portanto, o caminho seguido foi o optar por uma
parceria com o grupo PIBID371 do curso de Ciências Sociais da UFRRJ. Através do
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programa, que tem como tema Direitos Humanos e Cidadania, foi possível viabilizar
as atividades pertinentes nos colégios selecionados.
Foi executada a aplicação de questionário com o fim de obter um panorama
geral do quadro da educação pública no estado do Rio de Janeiro. O questionário
contem 20 questões – 17 fechadas e 3 abertas – dividas em 4 eixos: Convivência;
Infraestrutura; Formação Escolar; Funcionamento da Escola. Foram aplicados um
total de 828, contando os questionários aplicados em Niteroi, São Gonçalo e Duque
de Caxias. No caso das escolas que os bolsistas da UFRRJ aplicaram foram 5, como
listado abaixo. A aplicação do questionário nas escolas públicas estaduais foi a
primeira experiência direta com o campo. As escolas selecionadas foram: Colégio
Estadual Dr. Albert Sabin. Campo Grande, Rio de Janeiro; Centro Interescolar
Estadual Miecimo da Silva. Campo Grande, Rio de Janeiro; CIEP 155 Maria Joaquina
de Oliveira. Fazenda Caxias, Seropédica; Centro Educacional Barão de Tefé. Dom
Bosco, Seropédica; Colégio Estadual Sargento Antônio Ernesto. Cabuçu, Nova
Iguaçu.
Na ocasião os alunos estavam no fim do período letivo de 2014, o que
configura a chamada “semana de provas”. Durante este período a comunidade
escolar encontra-se mobilizada, professores sendo procurados pelos alunos afim de
tirar as ultimas dúvidas; alunos apreensivos e ansiosos na expectativa de alcançar
bons resultados; inspetores atentos ao horário extraordinário de funcionamento do
estabelecimento.
Sendo assim, a administração superior – coordenação e direção - das escolas
permitiu que o contato com os alunos fosse realizado somente no pátio e não em
sala de aula. Buscou-se convidar para responder ao questionário àqueles alunos que
de alguma forma não estivessem tão ocupados com atividades acadêmicas. A
recepção dos estudantes foi receptiva, mostraram-se prestativos e interessados. Mas
também tiveram àqueles que não responderam para aproveitar a oportunidade de ir
embora mais cedo da escola do que costuma por se tratar de uma semana de prova.
Quando o questionário era entregue a um ou dois alunos, os amigos se
aproximavam e pediam para responder também. Foi nítido que o questionário levou
os respondentes a refletirem e pensarem sobre sua escola. Muitos deles
conversavam enquanto respondiam e trocavam idéias sobre suas preferências sobre
o que seria melhor para a escola e o futuro daqueles que estão envolvidos no
contexto escolar - comunidade no entorno, docentes e equipe técnico-pedagógica. É
visível o anseio nos jovens por educação pública de qualidade e respeito. Mesmo
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aqueles que faziam piadas para dar a entender que não se incomodavam com os
problemas identificados, o faziam com ressentimento.
A aplicação do questionário teve duração meia de duas horas por
estabelecimento com o convite da coordenação para o retorno em outras
oportunidades.
Como destacado o banco de dados ainda esta sendo discutido pelos
pesquisadores, entretanto, para fins de apresentação desse relatório foram
escolhidas algumas questões do relatório para análise principalmente no que tange
as questões que envolvem situações de conflitos e/ ou incômodos/ reclamações
sobre a escola e seu ambiente.
Frequência das perguntas fechadas em números absolutos
Questão 6: Imagine a seguinte situação: A entrada da escola possui escadas e não
existe rampa para o acesso de cadeirantes. Certo dia chega um aluno cadeirante
junto com você e ele precisa chegar à sala de aula. O que você faria? [MARQUE
APENAS 1 OPÇÃO]

A diversidade no ambiente escolar não se limita a personalidade e identidade
moral dos alunos. No Brasil em 2000, foi promulgada a lei nº 10.048 destina acesso
prioritário as pessoas com deficiência em espaços públicos e a lei 10.098 que
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estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência. Já em 2004 é promulgado o Decreto nº 5.296 que
tem por finalidade regulamentar as leis nº 10.048 e a lei 10.098, decreto este que
estabelecia prazo de 30 meses a partir de sua publicação para que todos os edifícios
públicos tenham boas condições de acessibilidade espacial (BRASIL, 2004).
Portanto, as escolas devem promover a acessibilidade de alunos com necessidades
especiais. O gráfico acima mostra que a imensa maioria dos alunos se solidarializam
com colegas que encontram dificuldades de locomoção na escola e recorrem a
direção para relatar o problema. É papel da escola garantir que todos tenham acesso
a educação regular de qualidade.
Questão 7: Imagine a seguinte situação: Se duas alunas estivessem brigando em sala
de aula você: [MARQUE APENAS 1 OPÇÃO]

Como dito anteriormente no presente relatório, uma vez que a escola não
administra os conflitos nela existentes, estes evoluem para a violência física. O
gráfico deixa claro que os alunos divergem na postura que tomariam frente a tal
situação. A parte significativa dos alunos acredita que o melhor a se fazer é “assistir
a briga sem interferir”, este pensamento origina-se na falta de diálogo para resolução
de conflitos. Quando os alunos não aprendem a conversar para respeitar as
diferenças e a escola não faz seu papel de mediadora, a única solução que enxergada
é a violência física para o chamado “acerto de contas”.
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Questão 8: Imagine a seguinte situação: O professor passou um exercício para fazer
em sala, um aluno não consegue fazer e pede ajuda, ele diz em voz alta que o aluno
é um burro e incompetente e não vai se formar nunca. Sua reação seria: [MARQUE
APENAS

1

OPÇÃO]

Professores mal preparados em sala de aula e que não cumpre com o seu
dever da maneira correta infelizmente são uma realidade nas escolas públicas do
estado do Rio de Janeiro. A falta de respeito dentro de sala de aula revela um espaço
onde há disputa por atenção e poder entre alunos e professores. Ao chamar um
aluno de “burro” (situação hipotética da pergunta) o professor o inferioriza e
humilha, desmotivando não só o aluno agredido verbal e simbolicamente, mas
também àqueles que vêem o colega como semelhante. Portanto, o gráfico explicita
que quando um aluno é ofendido, os demais se unem para relatar o acontecido a
direção da escola.
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Questão 18: Dos problemas citados quais existem na sua escola? [MARQUE ATÉ 3
OPÇÕES]

É possível identificar que linguagem e comunicação são fator de destaque
quando se trata de conflito. Uma vez quando há ruídos nessa esfera, se inicia a
intolerância a diversidade de classe, credo, grupos e posto hierárquico. No
questionário acima isto fica claramente visível quando os alunos respondem que o
principal problema na escola é a falta dos professores/ ou a professores que faltam
muito e a ausência de diálogo com a direção e educadores.
Perguntas fechadas
Questão 4: Quais os problemas na sua escola que mais incomodam você?
Dos diversos problemas mencionados pelos alunos que responderam ao
questionário, o citado com mais frequência é a má infraestrutura apresentada pelos
estabelecimentos escolares (242 respondentes). Como já foi dito, Abramoway (2002)
alerta que a dilapidação do espaço escolar está associada com administrações
escolares autoritárias, ou indiferentes e omissas. Não só as escolas da rede estadual
do Rio de Janeiro, mas toda a educação no Brasil enfrenta uma crise de cortes nos
repasses das verbas destinadas à área educacional. Este fato associado a atos de
vandalismo, prejudica a valorização da educação pública.
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O segundo problema mais frequente diz respeito à precarização do ensino
(148), os motivos que levam a esse quadro segundo os alunos são:
Descomprometimento dos professores (56 respondentes);
Falta de diálogo com a equipe técnico-pedagógica (35respondentes);
Carência de professores (20respondentes);
Autoridade do professor - excesso ou falta (10respondentes);
Má administração da direção (27respondentes).
Ou seja, é perceptível aos alunos que a qualidade do ensino é diretamente
proporcional à atenção, preparo e comprometimento que a equipe da escola dedica
às suas obrigações e responsabilidades.
Questão 9: Você se considera protegido dentro da sua escola? Justifique.
A grande maioria dos alunos não se considera protegidos dentro da escola.
Segundo eles, o principal motivo é a falta de controle de entrada e saída de pessoas
na escola (138respondentes). A falta desse tipo de monitoramento provoca a
sensação de insegurança constate, pois para os alunos “qualquer um” pode entrar
quando quiser sem ser revistado e cometer atos criminosos no estabelecimento.
Alguns dos estudantes citaram o caso que ocorreu em abril de 2011 na Escola
Municipal Tasso da Silveira em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Nesta
ocasião o ex-aluno da escola, Wellington Menezes de Oliveira de 23 anos, entrou na
escola armado. Segundo o diretor do hospital para onde as vítimas foram levadas, 11
crianças morreram (10 meninas e 1 menino) e 13 ficaram feridas (10 meninas e 3
meninos), as crianças tinham idades entre 12 e 14 anos.
Os alunos mencionaram que o aumento da violência criminalidade está em todos
os âmbitos da sociedade, portanto não se sentem seguros em lugar algum. A presença de
agentes de segurança e/ou inspetores aumenta a segurança dentro da escola (68
respondentes). Para eles, quando não há atuação policial (64 respondentes) nos
arredores e dentro da própria escola, a vulnerabilidade aumenta. Estes dados vão de
contra mão a pesquisa da Abramoway (1997) onde em relatório para UNESCO, a
autora afirma que o fenômeno da violência nas escolas não é evitado a partir de
medidas de segurança interna aos estabelecimentos.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

820

Considerações Finais:
A partir da análise e discussão da bibliografia selecionada e dos questionários
aplicados é possível perceber que a escola continua sendo uma instituição
fundamental da constituição da nossa sociedade. É de suma importância que este
pilar institucional seja tratado com esmero pelo Estado e seus gestores educacionais,
para que aqueles que a freqüentam não pereçam pela falta de amparo e respeito à
diversidade e especificidade dos sujeitos que a compõe. A qualidade da educação é
inversamente proporcional a violência escolar. Este é um fato faz parte da
conjuntura escolar e se não for solucionado irá por a prêmio a educação pública
brasileira.
Referência bibliográfica:
ABRAMOVAY, M; RUA, MG. . Violência nas escolas. 2. Ed. Brasília: UNESCO, 2002.
V. 1.400p.
CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos anos
modelos de mediação. Ensaio: aval. pol.públ. Educ., Rio de Janeiro, v.15, n.54, p. 1128, jan./mar. 2007.
FROTA, Marcelo. Cunha leva a melhor em manobra e aprova redução da maior
idade penal. Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-0702/cunha-leva-a-melhor-em-manobra-e-camara-aprova-reducao-da-maioridadepenal.html> Acesso em: 13 set. 2015.
G1. Atirador entra em escola em Realengo, mata alunos e se suicida. Disponível em:
<http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/atirador-entra-emescola-em-realengo-mata-alunos-e-se-suicida.html>Acesso em: 21 set. 2015.
GOVERNO DO BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases. 1996. Disponível em
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em 10 set. 2015.
NOGUEIRA, Claudio Marques M.; NOGUEIRA, Maria Alice. Educação
&Sociedade,ano XXIII, no 78, Abril/2002 . A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE
PIERRE BOURDIEU: LIMITES E CONTRIBUIÇÕES.
PINTO, Nalayne Mendonça; SOUZA, I. S.Conflitos e violências na percepção de
jovens: estudo de caso em duas escolas do Rio de Janeiro. In: IV Seminario
Internacional Direitos Humanos, Violência e Pobreza. A situação de crianças e
adolescentes na América Latina, 2012, Rio de Janeiro. Anais 2012 IV Seminário
Internacional Direitos Humanos, Violencia e Pobreza. A situação de crianças e
adolescentes na América Latina. RJ: Rede Sirius UERJ, 2012.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

821

PINTO, Nalayne Mendonça . PERCEPÇÕES DE JOVENS SOBRE CONFLITOS E
VIOLÊNCIAS NA ESCOLA. Revista Dilemas, no prelo, 2015.
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. Manual de Proteção Escolar e
Cidadania. Governo do Estado do Rio de Janeiro. 2012.
SPOSITO Pontes, Marília. A instituição escolar e a violência. In: CARVALHO, José
Sérgio Fonseca de. Educação, cidadania e direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 2004.
SPOSITO Pontes, Marilia. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no
Brasil. Educação e Pesquisa, vol. 27, núm. 1, enero-junio, 2001, pp. 87-103
Universidade de São Paulo São Paulo, Brasil
ZALUAR, A.; LEAL, M.C. Violência extra e intramuros. Revista Brasileira de Ciências
Sociais, vol. 16, nº 45, fevereiro, 2001.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

822

16-Sessão Grupos Marginalizados
16.1 Cuidando de idosos: um estudo sobre cuidadores informais
Rafaela Tristão e Silva 372
Thayane Pereira Detoni373
Bárbara de Jesus Costa374
Lizandra Resende de Souza375
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo realizado com cuidados informais de
idosos atendidos na UAPS de Parque Guarani de Juiz de Fora/MG. Concluímos que
dadas as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores, precisamos de uma maior
atenção das equipes de saúde para atender esse grupo em suas limitações, visando a
promoção da saúde, priorizando um olhar biopsicossocial sobre os mesmos, a fim de
que estes exerçam suas atividades da melhor forma possível, preservando sua
autonomia e bem-estar.
Palavras-chave: Cuidadores informais. Assistência a idosos. Família
1) Envelhecimento populacional
As transformações resultantes da terceira idade levam os idosos, em muitos
casos, a necessitar de alguém para auxiliá-los em atividades que antes pareciam de
simples execução. A partir dessa necessidade surge a figura do cuidador, que em
muitas das vezes passa sob um olhar desatento dos serviços de saúde e sem a devida
capacitação, resultando em desgaste tanto para o ser cuidado quanto para o próprio
cuidador. No Brasil, o cuidador não tem seu papel reconhecido, e tal lacuna é um
fator a mais a ser considerado no planejamento de políticas públicas de saúde para
idosos. (GARBIN et al., 2010).
Apesar dos avanços ocorridos em relação às políticas de proteção ao idoso,
estas ainda se apresentam muito restritas na oferta de serviços e programas de
Saúde Pública. O Estado apresenta-se como parceiro pontual, com
responsabilidades reduzidas, atribuindo à família a responsabilidade maior dos
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cuidados desenvolvidos em casa a um idoso. Inexiste uma política que determine os
papéis atribuídos às famílias e os apoios que cabem a uma rede de serviços oferecer
ao idoso dependente e aos seus familiares (KARSCH,2003).
Especificando os dados demográficos, Menchen (2010, apud Lima, Souza e
Duarte, 2012) destaca que Juiz de Fora/MG tem hoje 14% da população com mais de 60
anos, estando acima da média nacional, que segundo o Centro Brasileiro de Estudos em
Saúde (CBES, 2012), é de aproximadamente 12,6%.
Podemos concluir que o envelhecimento populacional é um desafio
de saúde pública não só em âmbito nacional, como regional e municipal, que
demanda maior atenção dos profissionais de saúde, cuidadores e gestores. É vital
para a sociedade e para os governantes atender a demanda de saúde desta faixa
etária em nível primário, tanto para garantir a esta população uma boa qualidade de
vida, como para reduzir gastos em setores da saúde mais avançados, como o
secundário e o terciário.
2) O Cuidar e o Cuidador
Cuidador é a pessoa que oferece cuidados para suprir a incapacidade
funcional, temporária ou definitiva, sendo informal ou formal (GIACOMIM,
et.al.2005). Cuidar significa dedicar longos períodos de tempo ao paciente, somado
ao desgaste físico, custos financeiros, sobrecarga emocional e exposição a riscos
mentais e físicos (REZENDE, et al, 2005).
É possível dizer que existem três tipos de cuidadores: O cuidador
institucional, que é o solicitado pela instituição em que o idoso se encontra
internado, mas é contratado pela família; o cuidador domiciliar contratado também
pela família por sugestão do médico que acompanha o idoso ou pela dificuldade da
família em atender às necessidades dele, e o cuidador familiar, que são os cônjuges,
filhos ou qualquer membro da família que, voluntariamente ou não, assume a tarefa
de cuidar do idoso. Cada um destes tipos de cuidadores apresenta dificuldades
implícitas em suas tarefas (GOLÇALVES, 2002).
O cuidador domiciliar surge como resposta alternativa na problemática do
cuidar, oferecendo um conjunto de serviços de apoio às atividades de vida diária
realizadas no local de moradia do idoso, favorecendo a autonomia das pessoas,
fortalecendo as relações familiares e sociais, gera redes solidárias de apoio e
intercâmbio e colabora com a permanência do idoso em seu meio social de vida pelo
maior tempo possível (VIEIRA,1996).
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Os cuidadores familiares prestam cuidado “informal”, assim como os
voluntários provenientes da comunidade. Os profissionais prestam cuidados
“formais”. Por extensão, falam em cuidadores formais e informais e em redes de
suporte formal e informal, compostas por cuidadores de ambos os tipos (STONE,
CAFFERATA E SANGL, 1987). O cuidador informal, ao contrário do formal, é aquele
que desempenha cuidado não profissional, sem receber nenhuma remuneração,
podendo ser familiares, amigos ou vizinhos.
O papel de cuidador gera sobrecarga, principalmente naqueles que cuidam
de pacientes que não apresentam um quadro promissor de recuperação da
autonomia. Dessa forma, é provável que estes cuidadores terão a saúde física e
mental expostas aos efeitos de assumir essa função, podendo comprometer o
processo de reabilitação/readaptação do paciente e até empreenderem ações
extremas de submissão do doente a maus-tratos (BOCCHI e ANGELO, 2005).
Com a finalidade de evitar o estresse, o cansaço e permitir que o cuidador
tenha tempo de se autocuidar, é fundamental que haja a participação de outras
pessoas para a realização do cuidado.
3) Cuidando de Idosos: Dilemas e Necessidades dos Cuidadores Informais
O caminho trilhado para a reflexão do nosso objeto de estudo “Cuidadores
Informais de Idosos: perfil e necessidades de saúde” foi, paulatinamente construído,
em um movimento constante de análise e síntese das informações e dados a que
tivemos acesso.
Tendo em vista a natureza do estudo privilegiamos a abordagem qualitativa
como método de investigação, porém também utilizamos dados quantitativos para
traçar o perfil da população estudada.
Iniciamos o estudo com uma ampla Revisão Bibliográfica enfocando temas
como: Política Pública de Atenção ao Idoso tanto no âmbito nacional como
municipal, características demográficas e de saúde da população idosa, cuidador
formal e informal, implicações do ato de cuidar na vida dos cuidadores.
Trabalhamos com 15 sujeitos, definidos a partir dos seguintes critérios: a) ser
cuidador informal. Lembramos que cuidadores informais são os familiares, amigos,
vizinhos ou outras pessoas que se dispõem a cuidar de idosos sem nenhuma
remuneração; b) o idoso, do qual é cuidador, residir na área de abrangência da
UAPS de Parque Guarani, isto é nos bairros Parque Guarani e Vivendas da Serra; c) o
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idoso, do qual é cuidador, ser acompanhado no domicílio pela equipe de saúde da
UAPS de Parque Guarani; d) o idoso, do qual é cuidador, ter acima de 60 anos.
Após a identificação dos participantes por meio destes prontuários, fizemos
contato por telefone com os cuidadores dos idosos, a fim de convidá-los para uma
reunião onde apresentaríamos com mais detalhes nossa proposta de estudo,
esclarecendo seus objetivos e sua possível participação. Nesta reunião foi possível
agendar entrevistas com alguns dos cuidadores presentes.
Ressalta-se que as entrevistas foram gravadas e que o material transcrito ficar
sob sua guarda do pesquisador coordenador da pesquisa, por cinco anos após o
encerramento do Projeto.
Para a Análise dos Dados, trabalhamos com a proposta metodológica
defendida por Minayo (2010), que estabelece três fases: pré-análise – momento de
organização e sistematização das ideias, em que ocorre a escolha dos documentos a
serem analisados, a retomada dos objetivos iniciais da pesquisa em relação ao
material coletado, e a elaboração de indicadores que orientarão a interpretação
final; a exploração do material – que é a operação de analisar o texto
sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente para sua
compreensão; e análise final dos dados – essa fase ocorre a partir de princípios de
um tratamento quantitativo, porém nesta fase devemos tentar desvendar o
conteúdo subjacente ao que está sendo manifesto, de maneira que permita ressaltar
as informações obtidas, para se realizar as inferências e as interpretações de acordo
com o quadro teórico e os objetivos propostos.
No que diz respeito aos cuidados éticos, o sigilo e o anonimato dos sujeitos
envolvidos foram garantidos e os objetivos do estudo foram informados
previamente, mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2)
que foram assinados pelos entrevistados.
3.1 Cuidadores informais de idosos: afinal de quem estamos falando?
Inicialmente identificamos que a maioria dos cuidadores informais de idosos
pertence ao sexo feminino. Esse dado nos chama a atenção para o papel da mulher
na sociedade, uma vez que esta vem assumindo mais um compromisso perante a
sociedade, o de cuidar de seus familiares idosos ou de pessoas ligadas a elas por
outros vínculos afetivos. O papel da mulher na sociedade vem se modificando, no
passado ficava reservada a mulher à função de cuidar dos filhos e dos afazeres
domésticos, enquanto cabia ao homem o sustento do lar.
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Quanto à idade, a população em estudo varia de 30 a 58 anos, com a maior
parte dos cuidadores pertencentes ao intervalo de 45-50 anos, como podemos
observar no Gráfico 01. Observamos segundo os dados, que boa parte dos
entrevistados se trata de cuidadores jovens, representando a faixa etária de 30-35
anos. Nesta faixa etária podemos ter um maior impacto, já que estão no meio de sua
vida produtiva e muitas vezes inseridos no mercado de trabalho. Assim essas
pessoas quando se veem na situação de um idoso necessitando de cuidados, tem de
abandonar os seus empregos para assumir a função de cuidador informal e isso
muitas vezes compromete o orçamento familiar.
Gráfico 01- Distribuição dos cuidadores segundo faixa etária

Gráfico 01-Gráfico que revela o percentual de cuidadores segundo uma faixa de idade. Fonte: Dados
da Pesquisa

As profissões exercidas antes de se tornarem cuidadores são variadas, como
pode ser visualizado no Gráfico 02. Verificamos que a maioria trabalhava
informalmente, o que pode demonstrar a vulnerabilidade a que essas famílias já
estavam submetidas anteriormente. Um dado importante a ser evidenciado é que
após assumirem a função de cuidador, muitos dos entrevistados, passaram do
trabalho formal para o trabalho informal, ou não trabalham mais.
Gráfico 02-Distribuição de cuidadores por tipo de profissão
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Gráfico 02 – Gráfico que revela o número de cuidadores segundo o tipo de profissão. Fonte: Dados da
Pesquisa.

Ao analisarmos a categoria escolaridade, percebemos que os entrevistados se
dividem entre fundamental incompleto, ensino médio incompleto e ensino médio
completo. A maioria dos cuidadores possui ensino fundamental incompleto, o que
podemos relacionar com as profissões que estes exercem ou exerciam, em sua
maioria, profissões as quais não exigem mão de obra qualificada. Essas categorias
profissionais, muitas vezes têm baixa remuneração, comprometendo o orçamento
familiar, que pode ficar ainda mais prejudicado em virtude dos altos gastos dos
idosos, os quais esses cuidadores se tornaram responsáveis, como alimentação
específica, medicações, despesas médicas, entre outras.
Em relação à categoria grau de parentesco, a maioria dos cuidadores, são
filhos (as) dos idosos, os quais são responsáveis. Podemos inferir que ainda existe a
cultura de troca de cuidados entre esses familiares, isso porque alguns entrevistados
afirmaram que se sentem na obrigação de prestar cuidados aos pais, pelo que estes
fizeram a eles no passado, quando crianças, uma fase em que eram totalmente
dependentes. Falas desta natureza reforçam a ideia de retribuição.
Ao se reportarem sobre o compartilhamento da tarefa um número expressivo
de entrevistados evidenciou que assumem esta tarefa praticamente sozinhos, isto é
não compartilham esta “função” com mais ninguém. Entre os que afirmaram
compartilhar, a maioria é com a família ou cuidador formal, este esporadicamente.
É, portanto, um “auxílio” prestado circunstancialmente, acontecendo apenas em
casos de extrema necessidade. Este fato evidencia, mais uma vez, a sobrecarga de
tarefas a que os cuidadores informais estão submetidos.
Outra questão, é que poucos familiares dão auxílio financeiro aos parentes
que se incumbiram do cuidado do idoso. Esse fato pode tornar mais grave as
condições financeiras do cuidador. Observamos que a não colaboração na divisão da
prestação do cuidado para com o idoso, e mesmo com recursos financeiros, geram
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muitas vezes problemas familiares, levando a formação de um ambiente hostil,
passando os envolvidos a viver sob tensão emocional.
No intuito de identificar o grau de dependência do idoso, trabalhamos com a
divisão entre totalmente e parcialmente dependente. Verificamos que existe uma
relação diretamente proporcional entre grau de dificuldade nos cuidados e grau de
dependência do idoso. Cabe aqui citar, que os idosos com maior grau de
dependência necessitam do cuidador para realizar quase todas as tarefas diárias,
como alimentar-se, fazer sua higiene pessoal, andar e outras atividades básicas.
Chamamos a atenção novamente para a sobrecarga de funções, que essas pessoas
estão submetidas.
Por último na categoria tempo que exerce a função, verificamos que a maioria
exercer essa função de cuidar por mais de cinco anos. Os cuidadores que assumiram
essa função por muito tempo, completam dizendo que no início essa função era
menos árdua, porém com o passar do tempo e com a piora do quadro do idoso, foi
ficando mais difícil. Ressaltaram também que com o passar do tempo, houve
diminuição de tempo para cuidarem de si.
3.2 Cuidando de Idosos: o significado na perspectiva dos cuidadores
informais.
Na maioria dos casos relatados, os cuidadores informais são
componentes da família do indivíduo cuidado, o que para alguns cuidadores
configurava um aspecto significativo para a realização do cuidado devido ao vínculo
sentimental, agregando sentimentos como o amor, gratidão, retribuição, que são
peculiares a esses cuidadores. Tais sentimentos pode ser observados claramente nas
falas que se seguem:
"Quando você é cuidadora profissional, você doa muito, mas não é
uma cuidadora sentimental. Você dá todo carinho, mas não é uma
coisa pessoal. Agora quando tem um vínculo, tem o amor dos meus
filhos, então é diferente, é mais (começa a chorar) é muito difícil de
expressar. Não gosto de falar nisso. Parece que sou forte, mas não
sou". (E05)
“Eu sei que assim, ela sempre cuidou dos meus meninos e nunca
reclamou disso. Aí agora ela que precisa, por isso abri mão do meu
trabalho. Eu acho importante. É uma forma de fazer por ela o que
ela fez por mim.” (E08)
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Embora seja uma tarefa que os cuidadores entrevistados realizam com todo
afeto, a mesma consome todo o seu dia, gerando, muitas vezes, uma sobrecarga,
devido a essa dedicação integral. Tal fato pode ser prejudicial tanto para esse
indivíduo, quanto para o idoso, já que essa sobrecarga pode comprometer o cuidado
prestado a ele.
"Ajudar em todas as tarefas. Tenho que ficar alerta 24 horas, fico com
ela o dia inteiro, só saio para comprar remédio ou levar minha filha
no médico e mesmo assim tenho que ir correndo porque fico
preocupada dela estar sozinha. Pingo colírio no olho, dou comida na
boca levo no banheiro, levo água, dou remédio". (E03)

A fala apresentada é indicativa de que o cuidado implica numa relação com o
outro, relação esta voltada para dar respostas a necessidades tanto física quanto
emocionais dos idosos. É uma relação que traz a tona sentimentos como retribuição,
carinho e amor, mas também um certo “cansaço” tendo em vista que exige uma
dedicação contínua.
3.3 A capacitação dos cuidadores informais
Com base nas entrevistas pudemos observar que muitos dos cuidadores se
consideram preparados para exercer essa atividade, conforme descrito nas falas
abaixo:
“Já falaram comigo dos cuidados, que não pode machucar, usar
sabonete de criança, secar bem os pés, dar comida de 3 em 3 horas.
Sinto preparada sim.” (E04)
“Sim. Eu estou formando no final do ano em técnica de enfermagem.
Então, isso me ajuda muito.” (E07)

Como relatado, os cuidadores que se sentem preparados adquiram essa
aptidão, seja pela proximidade com a UAPS e sua equipe, pela formação na área de
saúde do cuidador ou de algum membro do grupo familiar, pelo exercício da
atividade ou baseando-se em conhecimentos obtidos em experiências anteriores.
"Hoje sim, quando eu comecei não! Porque eu não tinha experiência
nenhuma. A experiência que eu tinha era cuidar do meu filho, né?
Que era criança, mas não foi tão difícil porque eu fui adaptando.
Quando ela chegou aqui eu dei o banho, eu cuidei da fralda, eu que
cuidei da alimentação, então foi assim, um processo rápido porque
eu adequei a minha vida nesse sentido de ajudá-la." (E10)
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Alguns entrevistados se mostraram inseguros quanto à preparação para a
realização dos cuidados, por considerarem-se psicologicamente despreparados para
tal ofício:
“No sentido psicológico não. Psicológico é desgastante, é ruim e a
saúde também não tá boa. Profissionalmente sim. Quando ele fica
internado, a gente cuida mais dele que os próprios enfermeiros.”
(E05)

Esse despreparo psicológico, expresso por alguns dos cuidadores entrevistados,
se dá devido à sobrecarga que lhes é imposta, uma vez que ficam limitados pelo
ofício, já que, na maioria dos casos não compartilham essa tarefa com outros
indivíduos. Somado a isso carregam o peso emocional por ver alguém próximo
debilitado por uma enfermidade.
Os indivíduos que se sentem despreparados para exercer a função de cuidador
evidenciaram que a dificuldade reside na carência de informações de como proceder
em determinadas situações. Ressaltam que esta dificuldade poderia ser sanada
facilmente se os cuidadores recebessem orientações de profissionais da área de saúde:
"Não (se sente preparado para realizar os cuidados). As vezes ela
sente alguma dor e eu não sei o que fazer, como ajudar [...] não sei se
é manhã [...] se tivesse alguém pra informar, uma enfermeira pra
ajudar a entender isso e lidar com a situação". (E03)

3.4 As dificuldades do processo de cuidar
O cuidado ao idoso exige muitas vezes esforços que vão além das capacidades
ou condições do cuidador. Esses indivíduos enfrentam dificuldades como: desgaste
físico, privação de cuidado próprio, de momentos de lazer e interação com outros
membros da família. Ocorre uma mudança de rotina pela maior necessidade de
atenção dispensada ao idoso cuidado. Muitas vezes, os esforços não são tão fáceis de
medir, ou não ficam tão claros, principalmente quando se trata de cuidadores
informais, que mantém um vínculo emocional e afetivo com a pessoa cuidada.
“Sendo a mãe da gente assim… de ficar com pena de ir perdendo o
movimento… Por enquanto não me sinto cansada nem estressada,
mas agora mais pra frente acho que vai piorando, né?” (E01)

As principais dificuldades elencadas pelos entrevistados estão relacionadas aos
problemas enfrentados para, por exemplo, encontrar os remédios necessários para o
idoso, sendo necessário às vezes entrar com ação judicial; descaso de hospitais no
atendimento; dificuldade no acesso aos serviços de saúde pública; dependência única
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da pessoa cuidada, quando o cuidador não tem como compartilhar essa tarefa com
outras pessoas. Estes aspectos estão presentes na fala abaixo:
"Falta apoio do governo. Tem muito descaso dentro do hospital. Não
tem fralda todo mês. É difícil conseguir os remédios...precisa de ação
judicial. O SUS não fornece ambulância. Quando não tem jeito tem
que pagar porque ele não pode perder a consulta, que demora 2, 3
meses pra marcar. Além de tudo, não tenho tempo de cuidar de
mim". (E05)

Podemos observar por meio da fala abaixo, que quando o cuidador consegue
compartilhar sua função com algum outro familiar, esta se torna menos árdua,
propiciando um maior cuidado para saúde desse indivíduo.
“Fora isso, não tenho dificuldade, eu vou no posto, faço tratamento
de hipertenso, faço tratamento dentário na cidade. Minha irmã vem,
ela fica aqui. Quando precisa, sempre alguém aparece.” (E08)

Muitas vezes, a família não tem condições de pagar um profissional para cuidar
do idoso, e em alguns casos é possível a divisão do cuidado entre os familiares, mas
nem sempre isso ocorre:
“Na época que ela tava com dificuldade pra andar. Aí, eu tinha que
dar a mão ela e levar pra todo lugar. Minhas irmãs trabalham e eu fico
sozinha com ela, igual vocês estão vendo aí.” (E04)

Como já assinalado as dificuldades estão relacionadas ao grau de dependência,
a relação estabelecida e o apoio de outras pessoas no compartilhamento do cuidado.
Este é um quadro que necessita de atenção, de construção de políticas públicas
voltadas para estes sujeitos – cuidadores informais de idosos –, que os auxiliem do
ponto de vista técnico, emocional, prático, através do incentivo a grupos de apoio,
financeiro etc.
3.5 Impactos da função na vida do cuidador
O exercício de cuidar acarreta desdobramentos na vida dos familiares, quer a
nível emocional, financeiro e mesmo físico. Os relatos dos entrevistados sinalizaram o
quanto a função de cuidar dos idosos impacta em suas vidas, rotinas e momentos.
Muitas vezes significa renúncias, renúncias de sua saúde, trabalho, de viver a sua vida.
“Tive que abrir mão do meu serviço. Trabalhava na área de
enfermagem em outro bairro, no Bairu.” (E07)
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"Ah, eu tive que deixar de trabalhar e não ganho mais o meu dinheiro
pra comprar minhas coisas... sinto falta de ter alguma coisa pra fazer,
não tenho tempo pra passear, cuidar de mim...Outro dia fui no posto
e minha pressão tava alta, o médico disse que tô com princípio de
depressão, quando eu fui contando as coisas pra ele, do que eu
passo". (E03)

Principalmente para cuidador informal a ideia de retribuição por todo o
cuidado obtido durante sua vida pesa ao olhar para a pessoa cuidada. Principalmente
no caso em que os idosos são os pais dos cuidadores ou quem os criou.
“Sinto na obrigação de prestar os cuidados a ela (mãe), é uma forma
de troca, pois o que ela fez por mim, estou retribuindo.” (E15)

Ocorre também de o cuidador ter alguém pra dividir essa função, seja no
cotidiano ou em momentos que mais precise, como ocorre mais frequentemente.
“Não mudou minha rotina, porque minha cunhada mora nos fundos
e também ajuda quando dá.” (E02)

A maneira como o cuidador lida com a situação reflete o impacto dessa função
em sua vida, mas algo inegável é que os impactos existem e devemos entendê-los para
que seja possível pensar em intervenções que abarquem as necessidades dessas
pessoas.
3.6 A atenção primária à saúde e os cuidadores informais de idosos: desafios
e perspectivas
A proximidade com a comunidade, um dos principais atributos da APS,
possibilita às equipes de saúde conhecer bem o perfil de seus usuários, conseguindo
identificar suas necessidades de saúde, que muitas vezes, ultrapassam o aspecto
puramente biológico, atingindo também outros aspectos como social e psicológico.
Partindo deste entendimento propusemos aos nossos entrevistados que
discorressem sobre como a UAPS contribui para auxiliá-los na tarefa de cuidar e
mesmo para melhorar sua qualidade de vida. As falas destacaram a importância da
visita domiciliar, revelando que nestes momentos a equipe, além de cuidar do idoso,
repassa informações técnicas importantes para o cuidador exercer sua função com
mais segurança e, de uma certa forma, alivia a sobrecarga que a função acarreta
“O técnico de enfermagem vinha aqui direto. Me ensinou a fazer
curativo e aplicar insulina. As enfermeiras também vêm direto. O
posto já me ajudou muito” (E04).
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“A visita também ajuda muito porque eu não preciso levar ela lá. O
médico vem, olha, fala o que tem que comprar, o que tem que fazer
e aí a gente faz.” (E08).

Em contrapartida, um dos entrevistados relatou que a UAPs não gera
contribuição no seu papel de cuidador e atribui isso ao fato do idoso cuidado por ela
ter plano de saúde.
“Acho que não. Ela tem plano de saúde e os recursos que ela precisa
o convênio dá.” (E07).

Ao ponderarem sobre as dificuldades que encontram na relação com a UAPS,
reforçaram a importância das visitas domiciliares. Isso porque identificaram como
principal dificuldade a ausência ou baixa frequência das visitas domiciliares, em
especial dos médicos.
“Me falaram que o médico ia vir e ele não veio. Eu sei que é difícil
pra eles” (E06).
“Olha, visita médica não tem vindo não, vou te falar com
sinceridade, até perguntei se poderia estar vindo aqui [...]” (E13).

Como sugestões no sentido de melhorar a qualidade da assistência prestada
pela UAPS indicaram uma maior constância do profissional médico nas visitas
domiciliares e um maior envolvimento da Unidade de Saúde no sentido de agilizar a
marcação de consultas especializadas e exames. Quanto a este último aspecto um
entrevistado ponderou:
“Eu acho que só na parte de conseguir com mais rapidez as
consultas, né? porque tem umas consultas que são demoradas
demais, e exames […] tem alguns exames que tá tendo muita
dificuldade de fazer.” (E13).

Observamos que os cuidadores têm uma tendência a “negligenciar” sua
própria saúde em negligenciar sua própria saúde em prol de cuidar do idoso. Seu
tempo fica tomado em função do outro. A fala a seguir é sugestiva deste
posicionamento.
“Pra eu ir no posto preciso que alguém fique com a minha mãe, ela
não pode ficar sozinha… tenho medo de acontecer alguma coisa…
ela machucar.” (E04).

É interessante observar que mesmo quando apontam claramente uma ação
que a UAPs poderia fazer para melhorar sua qualidade de vida o centro ainda é a
saúde/bem-estar do idoso cuidado. É o caso da sugestão de “ajuda” com serviços de
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fisioterapia que, em última instância, pode facilitar/melhorar/aliviar a vida do
cuidador, mas está voltado em especial para a saúde do idoso.
"O posto podia ajudar com fisioterapia pro meu pai e pra minha
mãe".(E12)

Salientamos, contudo uma fala que indica a preocupação da equipe em
orientar o cuidador sobre a importância de cuidar de sua própria saúde. É o que
traduz a fala de um entrevistado
"A enfermeira do posto fez pedido de exame pra eu fazer, tem que ir
no posto marcar e falou comigo que eu tenho que preocupar comigo
também, não só com meus pais. Eu tenho que voltar lá pra marcar" .
(E12).

Apenas um entrevistado citou a importância da sua própria saúde para poder
cuidar do outro. Em sua fala argumenta que para ser um cuidador e necessário ser
cuidado.
“Eu necessitaria ser tratada antes de tratar dele. Preciso de saúde
para cuidar da saúde dele. Não tem como dar o que não tem.” (E05).

Dar ouvido a esta afirmativa "não tem como dar o que não tem " parece ser o
grande desafio que se coloca para as equipes de saúde, em especial da atenção
primária a saúde. Cuidar do cuidador, através de ações de promoção, prevenção e
reabilitação, deve, portanto entrar na agenda das equipes de saúde, quer para
garantir o direito à saúde destes cuidadores, quer para possam cuidar dos idosos de
forma
mais
efetiva.
Conclusão
O trabalho possibilitou maior conhecimento sobre os cuidadores informais
de idosos, gerando maior conhecimento sobre seu perfil, a predominância de sexo e
idade, escolaridade, grau de parentesco, entre outros. Além disso, pode-se perceber
o impacto que essa função de '‘cuidar’' gera sobre a vida do indivíduo que está
fornecendo esse cuidado, seja no âmbito emocional, físico ou financeiro.
Percebeu-se também a importância das visitas domiciliares, que geram um
maior acompanhamento e cuidado do idoso. Possibilitando o atendimento do idoso
impossibilitado de se locomover até a UAPs e portanto, gerando menor impacto na
vida do cuidador.
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Além disso, percebe-se que a visita domiciliar da maior suporte para pessoas
com problemas de saúde mais simples, evitando que esta procure a saúde
secundária desnecessariamente.
Através das questões levantadas no trabalho pode-se perceber que os
cuidadores não sabem o que realmente compete ou não aos serviços de saúde
oferecidos pela UAPs. Sendo assim, seria interessante uma intervenção na UAPs
para informá-los da real função dos níveis primários de saúde. Além disso, a UAPs
poderia fornecer minicurso para os cuidadores, com temas direcionados a sua
função como procedimentos corretos de higiene do enfermo, cuidados para evitar
escaras dos acamados, como amparar a pessoa durante a deambulação, auxílios para
a correta alimentação e importância do horário correto da administração dos
medicamentos.
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16 -Sessão Grupos Marginalizados
16.2 Desigualdade de oportunidades educacionais e algumas de suas
implicações no ambiente escola376
Sheila Cristina Gonçalves 377

Resumo: O presente artigo propõe um dialogo acerca das desigualdades de
oportunidades educacionais entre negros e brancos ao longo da construção histórica
do Brasil e algumas de suas implicações. A metodologia utilizada foi por meio de
pesquisas bibliográficas, na via de debater a problemática que envolve o conceito do
tema proposto (MARCONI; LOKATOS, 2003).
Palavras-chave: desigualdade social. Educação. Oportunidade.
Introdução
Um dos elementos que faz parte da construção histórica de uma sociedade é
a educação, que é parte integrante da criação do contexto histórico de uma
coletividade. Desde a sociedade primitiva os mais velhos passavam seus
conhecimentos aos mais jovens. A educação corrobora para a construção histórica
ao mesmo tempo em que é instituída e organizada a partir da contextualização
histórica.
Com o passar do tempo, a forma de realizar o processo de ensino e
aprendizagem foi sendo aprimorado. O ensino passou a ser ministrado por pessoas
que passaram por um estudo cientifico, para depois repassá-lo aos mais jovens de
acordo com a faixa etária pré-definida. Os professores eram vistos como portadores
do conhecimento especializado e segregado nas ciências exatas, humanas e naturais
(MOTIM, BRIDI, ARAUJO, 2009). O processo de ensino e aprendizagem passou a
ser realizado, por meio de fórmulas já prontas, que para o aluno, em muitas das
vezes, não faz o menor sentido (MOTIM, BRIDI, ARAUJO, 2009).
Esse sistema não levava em conta o contexto histórico da vida dos alunos,
Paulo Freire (1987) denominou esse tido de ensino de “educação bancária”. Que
incide na ditadura do mestre, que é considerado como sendo um “ser superior” que
ministra a matéria para “ignorante”. Freire (1987) chama atenção para esse modelo
de ensino:
376
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Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da narração é
preponderantemente esta narrar- sempre narrar. Falar da realidade
como algo parado estático compartimentado e bem comportado,
quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à
experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a
suprema inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o
educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real
sujeito cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos
conteúdos de sua narração. (FREIRE, 1987, p.33).

O modelo de aprendizagem citado acima, adotado no Brasil, não levava em
conta a capacidade criadora do aluno nem as diferenças individuais. O professor
como autoridade teria o papel de repassar conhecimento aprendido, o aluno como
sujeito passivo do processo receberia por assimilação da interpretação do objeto
repassado pelo professor, tendo apenas o papel de memorizar essa assimilação
(FREIRE, 1987).
O conhecimento acadêmico no mercado de trabalho tornou-se o fator
fundamental para determinar a nova estrutura social, levando em consideração as
diferentes posições sociais que podem surgir desta definição. Implicam também
determinados graus de poder de uns sobre os outros Boudieu (2007).
O conceito da estrutura social implica as várias maneiras do individuo de se
relacionar socialmente por via de organizações. As relações sociais são aparelhadas
por um conjunto de organizações que são implicados de várias maneiras (MERTON,
2003).
O espaço escolar constitui uma dessas organizações de interação. Por essa
razão não podemos ver a escola apenas como um local de reprodução de estudos de
intelectuais, distanciando a realidade do estudo científico. A escola como um
espaço de socialização necessita proporcionar ao discente capacidade de integração
e senso crítico do que ele aprende no ambiente escolar com a sua realidade. Porém,
a “escola, como agência de socialização, muitas vezes acaba confirmando e
reproduzindo as tradicionais assimetrias entre brancos e negros em múltiplos
aspectos” (PAIXÃO, 2008, p.49).
Passos (2009) desperta o olhar sobre as correntes que prendem os não
brancos 378 ao estigma da escravidão:

378
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O silêncio, a omissão, as distorções do lugar do branco na situação
das desigualdades raciais no Brasil têm um forte componente
narcísico, de autopreservação, porque vem acompanhado de um
pesado investimento na colocação desse grupo como grupo de
referência da condição humana. Quando precisam mostrar uma
família, um jovem ou uma criança, todos os meios de comunicação
social brasileiros usam quase que exclusivamente o modelo branco.
(PASSOS, 2009 p.6).

O ser humano se constrói a partir da sua relação com o outro,
intercedida pelos instrumentos simbólicos implicados pela cultura, um elemento
modulador do funcionamento psicológico do humano (OLIVEIRA, 1992).
Um signo é construído para cumprir uma função de ideologia, assim as
palavras são "construídas" a partir de milhões de fios ideológicos. A imagem do
negro que é reproduzida por uma sociedade europeizada como a nossa, vem na
forma de repressão, os aspectos de negritude são reprimidos. Essa situação torna-se
cada vez mais naturalizada sob o pretexto de mitos e tradições da inferioridade dos
negros. Em seus estudos sobre a africanidade dentro da escola, Santos (2009) relata
que
De certa maneira, os discursos que se mantêm ou se modificam nos
contextos educacionais são aqueles que representam com mais
efetividade o paradigma civilizatório hegemônico, marcado pelas
matrizes judaico-cristã e greco-romana. (SANTOS 2009, p. 5).

Foi nesse contexto que a ausência da história da população negra no
ambiente escolar foi naturalizada no Brasil.
Adentramos o assunto da desvalorização das culturas africanas praticadas
pelas escolas. Alguns docentes ainda impõem empecilhos na implementação da lei
10.369/03 no currículo escolar, as instituições educacionais deixam de lado e
privilegiam um currículo dominante que se baseia na educação de ascendência
europeia. Segundo Santos (2011),
A escola é compreendida como sendo agência privilegiada de
disseminação e manutenção das narrativas culturais e ideológicas
que incutem os valores da civilização ocidental, em detrimento
daquelas que se referem aos códigos linguísticos e culturais
africanos (SANTOS, 2011, p.9).

Esse fato reflete o ambiente escolar. Podemos perceber esse distanciamento
no desenho institucional da educação tradicional brasileira que ainda mantém
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traços de afastamento da importância dessa relação para a construção do nosso
processo histórico social.
As amarras invisíveis da sociedade brasileira faz com que esse padrão de
ensino se perpetue e mesmo tendo a lei 10.369/03, que determina que os conteúdos
africanos e afro-brasileiros sejam expostos de forma efetiva na escola, não são
cumpridos.
A Lei 10639/2003, que estabelece o ensino da História da África e da
Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino, foi uma das
primeiras leis assinadas pelo presidente Lula. Isto significa o
reconhecimento da importância da questão do combate ao
preconceito, ao racismo e à discriminação na agenda brasileira de
redução das desigualdades. A lei reconhece a escola como lugar da
formação de cidadãos e afirma a relevância de a escola promover a
necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil o
país rico, múltiplo e plural que somos. (DIOGO, 2013, p.24).

As lutas, crenças, rituais, músicas e saberes diversos dos homens e mulheres
do continente africano que foram arrancados de seus países para tornarem-se
escravos no Brasil, ainda
não são privilegiados nos currículos escolares.
Determinadas práticas pedagógicas que alguns professores utilizam para diferenciar
os alunos baseados nos seus fenótipos, tais como o moreninho, o escurinho, o
mulatinho, dentre outros termos que “Levam o tratamento desigual dos alunos
reforçando expressam uma combinação de uma mentalidade preconceituosa,
socialmente construída, e a falta de preparo para o trato da diversidade racial no
ambiente colegial” (PAIXÃO, 2008, p. 51).
Assim como o olhar desatento deixa de perceber o ambiente à sua volta
quando anestesiado pelo vislumbre constante de paisagens repetitivas, a percepção
de mundo, muitas vezes, toma por natural aquilo que é socialmente construído
(BORDIEU, 2011); de maneira que condições de injustiça raciais se perpetuam sem
protesto ou até mesmo sob a aprovação de muitos.
Os indivíduos são apreciados de acordo com seu nível de capital cultural,
capital social e capital econômico, levando em consideração suas variações. O
capital social está intimamente ligado as relações entre os atores sociais, tais fatores
interferem nos resultados de algumas ações sociais que reflete na socialização das
crianças. “Famílias cujos chefes são trabalhadores manuais urbanos e rurais de cor
preta e parda contam com sérias desvantagens na apropriação e acumulação desse
recurso” (HANSENBALG, 2003, p.81).
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O fator capital econômico e capital cultural também estão ligados no
contexto de vida escolar desses alunos. Os indivíduos só podem se apropriar do
poder simbólico, se já possuírem um entendimento, uma aceitação um
reconhecimento ligado ao poder simbólico da cultura escolar (Bourdieu, 2011).
Quanto maior o ganho, maior o capital econômico, maior o investimento no capital
cultural e na educação dos filhos (HANSENBALG, 2003). Famílias pauperizadas
tendem a investir menos nos estudos de seus filhos, fazendo com que uma parcela
desses alunos abandone a escola regular e tais eventos refletem nos resultados da
apropriação do capital social econômico e cultural. Desta forma, grande parcela da
população negra concentra-se em exercer funções que exigem baixa escolaridade, e
consequente baixa remuneração (SANTOS 2009).
A ocupação do chefe de família, bem como sua cor está associada a
apropriação que determina a sua posição social. Os moradores rurais possuem um
grau menos elevado dos que os moradores urbanos, tendo esses oportunidades
maiores de aprimorar seu capital cultural. Os chefes de famílias rurais ainda são
predominantemente homens, as mulheres ainda ganham menos que os homens.
Constata-se que os chefes negros possuem um capital social menor do que os dos
brancos. “O estrato ocupacional e a cor dos chefes de famílias desempenham um
papel muito importante na distribuição dos recursos familiares centrados nos
capitais, sociais, cultural e econômico.” (HANSENBALG, 2003 p.81). Jovens e
Adultos que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho por falta de
qualificação acabam voltando para os bancos de escola. Kabeya (2008) destaca que
para uma grande parcela da população negra,
o aumento da escolaridade é visto como o principal caminho de
mobilidade social ascendente dos indivíduos. Diante deste quadro,
ganha ainda mais importância a análise e o estudo das
desigualdades raciais na educação de jovens e adultos (KABEYA,
2008, p.7).

Existem várias motivações que levam um jovem ou um adulto ao retorno
escolar: mercado de trabalho, a própria necessidade de resgate da socialização,
sensação de dignidade, recuperação do tempo perdido, dentre outas motivações.
Por esses motivos torna-se importante que o professor trabalhe esse resgate
educacional junto aos alunos bem como o saber local do aluno, aquele que não é
valorizado no meio acadêmico. Segundo Strelhow (2010):
Ele precisa resgatar junto aos alunos suas histórias de vida, tendo
conhecimento de que há uma espécie de saber desses alunos que é o
saber cotidiano, uma espécie de saber das ruas, pouco valorizado no
mundo letrado e escolar. Frequentemente o próprio aluno busca na
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escola um lugar para satisfazer suas necessidades particulares, para
integrar-se à sociedade letrada, da qual não pode participar
plenamente quando não domina a leitura e a escrita. (STRELHOW,
2010, p.49)

Quando paramos para pensar sobre o lugar ocupado nas instituições
educacionais pelos alunos não brancos e o constrangimento que alguns professores
têm ao falar da participação do negro na construção histórica do Brasil, voltamos as
observações de Kabeya (2008):
A situação torna-se um tanto mais complexa quando paramos para
refletir sobre a origem étnico-racial do aluno da EJA, pois muitos
professores tendem a ignorar o fato da maioria dos discentes serem
negros e, principalmente, se negam a refletir, a dialogar sobre
preconceito e racismo (KABEYA, 2008 p.6).

O fato de alguns docentes negarem a existência da diversidade étnico-racial
no ambiente escolar, ilustra o “mito da democracia racial” definido por Munanga
apud Souza (2014):
O mito de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem
biológica e cultural entre as três raças originárias, tem uma
penetração muito profunda na sociedade brasileira: exalta a idéia de
convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas
sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular
as desigualdades e impedindo os membros das comunidades não
brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da
qual são vítimas na sociedade. Ou seja, encobre os conflitos raciais,
possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e
afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de
suas características culturais que teriam contribuído para a
construção e expressão de uma identidade própria. Essas
características são “expropriadas”, “dominadas” e “convertidas” em
símbolos nacionais pelas elites dirigentes” (MUNANGA apud
SOUZA, 2014, p. 26).

É necessário, no entanto, que o debate e o estudo sobre a questão racial,
principalmente sobre o mito da democracia racial, sejam sempre levantados para
que essa dominação hegemônica não se perpetue, nos levando a reflexão de Bento
(2002):
Assim, o que se observa é uma relação dialógica: por um lado, a
estigmatização de um grupo como perdedor, e a omissão diante da
violência que o atinge; por outro lado, um silêncio suspeito em
torno do grupo que pratica a violência racial e dela se beneficia,
concreta ou simbolicamente. (BENTO, 2002, p.5).
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Admitir que existe desigualdade de oportunidades entre brancos e negros é
admitir que o grupo que pratica a “violência racial” teve vantagens ao longo da
construção social e histórica do Brasil, e que este fato precisa ser reparado, porém
tal grupo não quer perder seu lugar de privilégios (Bento, 2002).
Desigualdade de oportunidades educacionais
Na história da educação brasileira, a população negra foi impedida de entrar
nas escolas durante muitos anos, como mostra a Lei nº 1 do Império do Brasil que
decretava o impedimento dos não brancos no ambiente escolar,
Artigo 3º São prohibidos de frequentar as Escolas Publicas: 1º Todas
as pessoas que padecerem molestias contagiosas. 2º. Os escravos, e
os pretos Africanos, ainda que sejão livres ou libertos. (Lei n. 1, de
1837, e o Decreto nº 15, de 1839, sobre Instrução Primária no Rio de
Janeiro).

A construção social e histórica do Brasil foi pautada na disparidade
educacional entre negros e brancos. Ocorridos 127 anos após a abolição da
escravatura essa lacuna ainda permanece. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 379 foi apontada desigualdade
educacional entre jovens negros e brancos na faixa etária de 15 a 24 anos, de acordo
com os estudos até 2010 apenas 13,10 % da população negra chegava ao ensino
superior. “o racismo é estruturante das desigualdades a que está submetida a
população negra, pois, incide sobre ela e determina as suas condições sociais por
gerações.” (PASSOS, 2012 p.2). A lacuna educacional entre negros e brancos ainda é
um fato recente.
Santos (2002). aponta que a disparidade de renda entre as raças tem sua
origem na hierarquia rácica. As dificuldades de ascensão social dessa população
estão ligadas ausência de curso superior, tendo estes que labutar em funções que
exigem baixa escolaridade, sendo a remuneração compatível com o cargo. O projeto
de Lei 3.627/2004 aponta essa disparidade de oportunidades:
Estudos recentes de fontes abalizadas apontam que no Brasil a
evolução da distribuição de riquezas e de oportunidades não é
neutra, cristalizando-se diferenças entre as etnias que compõem a
diversidade característica da população brasileira, sendo fato que a
população negra e os povos indígenas foram e ainda são

379
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sistematicamente desfavorecidos ao longo de toda experiência
republicana (PROJETO DE LEI 3627/2004).

Os Jovens cujos pais ou responsáveis de cor preta ou parda que exercem
trabalhos manuais, rurais ou profissões que exige um nível de escolaridade baixo,
cuja remuneração é proporcional ao tirocínio, padecem com a desvantagem na
apropriação de recursos educacionais, refletindo esta desvantagem de oportunidade
nas gerações futuras (HANSENBALG 2003).
“As desigualdades raciais que acontecem na sociedade brasileira foram aos
pouco sendo naturalizadas” (KABEYA, 2008, p.2). Dessa forma, conceitualmente o
habitus não está simples e puramente funcionando pela lógica de reproduzir e
conservar ao expressar uma ordem social, mas sim de estratégias e práticas dos
sujeitos que se adaptam, reagem e assim contribuem no fazer histórico (SETTON,
2002). As duas funções essenciais da linguagem para Vygotsky são a troca social e a
de pensamento generalizante, isto é, propõe a comunicação entre indivíduos e torna
simples, além de universalizar a experiência (OLIVEIRA, 1992). Assim, quando há
nomeação dos objetos, nada mais se faz do que classificá-los em categorias de
conceitos, por isso das palavras, os signos mediadores na relação humana
(OLIVEIRA, 1992). E neste contexto, podemos perceber a desigualdade de
oportunidades levando em consideração o fator cor/ renda, Passos (2009) descreve
que:
Os impedimentos e as dificuldades institucionalizadas pelo estado
brasileiro em relação à escolarização da população negra, como
consequência do racismo, materializam as desigualdades
educacionais no Brasil contemporâneo. As marcas destas
desigualdades são visivelmente percebidas nos indicadores
socioeconômicos e educacionais sobre as diferenças entre negros e
brancos na sociedade brasileira. (PASSOS, 2009 p.101)

A população negra ficou por muito tempo excluída da instituição
educacional, bem como sua história e cultura. Levando em consideração a história
brasileira, ao longo período de escravidão sofrido pelo grupo étnico negro no Brasil
e as relações sociais de poder entre os grupos étnicos, temos que o grupo social que
foi escravizado foi vítima de um domínio político, legal e de uma imposição cultural
baseada na cultura europeia. Fatores que se confirmam pela perseguição sofrida por
séculos às manifestações religiosas e culturais deste grupo. Santos380 (2009)
demonstra uma preocupação em delinear as formas de rentabilidade da escravidão
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advinda da África e no Brasil, bem como a forma que os negros encontraram de
reexistir. Não permitindo que seu patrimônio imaterial seja perdido no tempo.
O acesso à educação é um meio de diminuir a desigualdade de oportunidade
existente entre negros e brancos no mercado de trabalho. Esse fato nos conduz a
reflexão de Diogo (2013):
É preciso denunciar a “falsa abolição”, que retira negros e negras
das senzalas e os confina em espaços destinados a cidadãos
designados como escória. Não é possível comemorar as suas nãopermanência na escola e o pouco acesso à universidade. Não pode
ser celebrativo que jovens negros que não receberam a herança de
seus ancestrais não possam construir o seu capital por terem a vida
ceifada em função do racismo (DIOGO, 2013, p.26)

Para Kabeya (2008), causa espanto o fato de uma grande parcela dos
professores permanecerem apáticos com as questões raciais dentro da escola.
Segundo a autora, o estudo das desigualdades de oportunidades não deve levar em
conta apenas a questão socioeconômica, mas a questão racial. Mas que não cabe
vitimar ou acusar os educadores, apenas o reconhecimento da existência da
estigmatizarão não é suficiente para resolver o problema (KABEYA, 2008).
Precisamos desconstruir o “mito da democracia racial” na construção social e
histórica do Brasil.
Neste contexto um dos grandes desafios dos educadores, além de
desmitificarem o “mito da democracia racial” ao qual estão inseridos, corresponde a
vencer as amarras invisíveis que ainda mantém as religiões de matriz africana e a
cultura afro-brasileira distantes do ambiente escolar e implantar a Lei 10.639/2003,
que determina a obrigatoriedade do ensino de cultura e história afro-brasileira nas
escolas (Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003) bem como a Lei 11.645/2008, que
torna a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
no ambiente escolar (Lei nº 11.645, de 10 março de 2008).
As dificuldades da implantação da 10.639/2003
A Lei 10.639/03 foi sancionada no dia 09 de janeiro de 2003. Essa lei decreta
que nos estabelecimentos de ensino básico e médio, públicos e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre a história e cultura africana e afro-brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
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áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
(Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003).

Miranda (2011) fala da importância dos movimentos sociais para tais
conquistas educacionais, bem como para a desnaturalização da desigualdade “No
caso das políticas de diferença, questiona-se o limite naturalizado do sujeito de
direitos referenciado na figura do homem, heterossexual, branco, legítimo
proprietário” (MIRANDA, 2011, p.370). A Lei 10.639/03 constitui suma importância
para a história do povo brasileiro, para que seja narrada de forma real, não somente
de forma eurocêntrica como vem acontecendo desde o início do Brasil. A Lei
aparece como abertura favorável ao combate ao preconceito e a discriminação no
espaço das instituições escolares. Miranda (2011) defende a reconfiguração da função
social da escola a fim de inseri-la no contexto social do campo e a relação
professor/aluno inseridas no contexto da identidade.
A cultura africana foi estigmatizada, tudo que vinha do negro passou a ser
desvalorizado e rejeitado em detrimento do ensino e vivência da cultura
eurocêntrica. A dificuldade da aplicação da lei está contida no desinteresse dos
próprios docentes, que em alguns casos, resumem a aplicação da lei ao mês de
novembro, mais especificamente ao dia 20. Esse tipo de demarcação prejudica a
implementação da Lei 10.639/03 e suas diretrizes.
A escola possui uma função social e formadora de sujeitos históricos
dentro de um espaço de sociabilidade. Mas podemos observar que esse ambiente
escolar tem se tornado um reprodutor dos interesses das classes dominantes e, desse
modo a parcela pauperizada da sociedade fica lesada pela ausência de melhorias no
ambiente escolar. A população negra é a que mais sofre com essa dominação.
A Lei 10.639/03 funda grande marco no combate ao preconceito inserido no
ambiente escolar em relação às culturas africanas e afro-brasileira, contudo temos o
conhecimento de que ainda existem muitos empecilhos sociais, que impedem a
implementação nas escolas. Este fato ocorre por falta de interesse por parte do
poder público em fazer essa obrigatoriedade e, por conseguinte, dar suporte e
formação imperiosa a todos envolvidos na explanação dessa lei. Há a necessidade de
uma maior divulgação da importância da implantação nas escolas e outros
estabelecimentos.
Precisamos quebrar o “mito da democracia racial” no Brasil, pois se ele
fosse real não haveria a necessidade de discutir qual o papel do negro na construção
histórica do Brasil, as desigualdades sociais não estariam diretamente ligadas às
questões raciais, contidas na construção da história do nosso país. Com essa ideia de
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democracia racial muitos educadores alimentam o ideal de branqueamento,
impondo uma cultura europeizada que não condiz com a realidade do Brasil, visto
que de acordo com os estudos do IBGE ( 2013) mais da metade da população
brasileira é negra.
Podemos concluir que a implantação da lei 10.639/03 nas escolas é um
trabalho com muitos empecilhos sociais, mas que se faz urgente. Doze anos se
passaram e ainda não vemos a aplicação dela no ambiente escolar. Há a necessidade
de uma ampliação da capacitação dos docentes, para que esses tenham uma visão
mais ampla da necessidade da implementação da Lei 10.639/03 nas escolas.
Podemos perceber que também há a necessidade de uma reformulação, do papel do
professor bem como uma capacitação e instrumentalização do docente, junto às
escolas a fim de facilitar o ensino e aprendizagem (NASCIMENTO e CAETANO,
2011).
A ausência de indagações dos docentes referentes ao conteúdo administrado
na sala de aula, “As distâncias, as oposições, as lutas sociais, bem como as formações
discursivas que constituem um currículo escolar não são submetidas a constantes
problematizações” (SANTOS, 2009, p.6). E dessa maneira as escolas continuam
reproduzindo a estigmatização das religiões de matriz africana e da participação da
cultura negra na construção da história do Brasil.
Por não haver uma fiscalização da prática da lei nas escolas, não há nenhum
tipo de exigência vindas das secretarias no que se reporta à implementação da lei,
ficando a responsabilidade dos supervisores e docentes implementá-la ou não; em
muitos casos ficando os saberes afrodescendentes restritos somente ao dia da
Consciência Negra que é comemorado em novembro. Essa resisltência é baseada no
preconceito em relação a tudo que vem da África e de seu povo (SANTOS 2011). Essa
corrente que mantém os não brancos presos ao estigma da escravidão precisa ser
quebrada definitivamente. Nos dizeres de Gomes (2012):
exige mudança de práticas e descolonização dos currículos da
educação básica e superior em relação à África e aos afro-brasileiros.
Mudanças de representação e de práticas. Exige questionamento
dos lugares de poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios
arraigada em nossa cultura política e educacional, em nossas escolas
e na própria universidade (GOMES, 2012, p. 100).

O currículo escolar carece de ser repensado para que um trabalho efetivo
seja feito e não haja preconceitos em relação às culturas africanas e as africanizardes
fazendo com que jovens negros não fiquem sem referências de suas raízes
indentitárias. (MIRANDA 2011).
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5. Considerações finais
Na construção do presente trabalho foi possível perceber que grandes
parcelas dos educadores ainda estão presas à cultura europeizada imposta no
ambiente escolar. Esse distanciamento no desenho institucional da educação
tradicional brasileira mantém traços de afastamento da importância da história e da
cultura afro-brasileira para a construção do nosso processo histórico social. Foi
possível perceber que este evento gerou a necessidade de cursos de pós-graduação
para os docentes, como o curso de Especialização UNIAFRO Promoção da igualdade
Racial na Escola, o curso citado é promovido pelo instituto de Ciências Humanas e
Sociais Departamento de Letras Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade
Federal de Ouro Preto.
Cursos como o citado acima auxiliam a promoção da igualdade racial nas
escolas promovendo os embasamentos dos docentes para trabalhar a identidade dos
discentes não brancos no ambiente escolar. O negro, bem como sua história e
cultura permaneceu por muito tempo distante da escola. Como parte desse
processo, houve uma inferiorização da estética do grupo étnico negro, fato
combatido pelos movimentos sociais até os dias de hoje. Um resquício desta relação
de poder que perdurou por séculos até os dias atuais é a expressão “Cabelo Ruim”,
quanto ao cabelo crespo. Uma expressão popular que reflete e reproduz um
preconceito racial, já que inferioriza um traço estético do grupo étnico negro
(Gomes, 2011).
Ao ressaltar a carência, analisada por Santos (2009), sobre a referências
identitárias da população negra dentro do ambiente escolar, chegamos à conclusão
que existe uma urgência na implantação da Lei 10639/2003 para que os discentes
não brancos resgatem suas referências indenitárias no ambiente escolar. Alguns dos
autores estudados ao longo da construção do presente artigo apresentam a riqueza
da cultura africana. Desse modo, delineiam a existência de muito material a ser
trabalhado nas escolas para que o currículo, que hoje é de predomínio de uma
cultura europeia, torne-se, diversificado possibilitando a existência de um espaço
para que a cultura afro-brasileira seja trabalhada com conteúdos que, realmente,
valorizem a história da África trabalhando os saberes trazidos por esses povos que
fazem a nação brasileira.
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16 -Sessão Grupos Marginalizados
16.3 Aquilo que move o mundo: dinâmicas de transformação social na
sociologia clássica381
382

383Thiago

Tales Corrêa Simão

de Andrade Romeu Alexandre

RESUMO: O artigo discute as teorias da dinâmica de transformação social nas obras
mais importantes dos pais fundadores da sociologia: Durkheim, Marx e Weber. A
intenção é por em evidência a maneira como concebem a transformação social
através dos elementos-chave de cada teoria, articulando criticamente seus
pressuposto e sugerindo, ao fim, a importância de compreendê-los de forma
complementar para um melhor entendimento da dinâmica por trás dos processos de
transformação social.
Palavras-chave: teoria social. Marx. Weber. Durkheim.
O capitalismo é um sistema econômico e uma forma de sociedade onde a
imensa maioria das relações são monetarizadas, expandindo-se continuamente à
todos os aspectos da vida. A distinção entre o sistema econômico anterior para o
capitalismo moderno reside essencialmente no fato de que antes a força de trabalho
não era tida como comodity, ou seja, não era uma mercadoria em si mesma. O
trabalhador perdeu o controle da produção direta dos bens e serviços de que
dependia sua vida e dos seus familiares, vendendo seu trabalho para o detentor dos
meios de produção em troca de um salário, algo raro antes do século XVI.
A competição capitalista estimula cada empresa a buscar o menor custo de
produção, expandir continuamente os mercados e a manter um contínuo nível de
inovação que lhe garanta um monopólio momentâneo no mercado. É este caráter
ininterrupto de expansão e dos efeitos gerados por ele que provocam crises cada vez
mais potentes, levando a destruição violenta dos excedentes e dos meios de
produção, excluindo as empresas menos lucrativas e criando colapsos sociais cada
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vez maiores pela destruição os postos de trabalhos, essenciais à manutenção da vida
em ambientes urbanos.
O capital é muito mais que dinheiro. Ele compreende as construções e os
maquinários, a posse da terra, patentes e franquias, meios de transporte e,
principalmente, o poder de obter crédito. O valor do capital não está relacionado ao
seu custo de aquisição mas sim ao seu potencial de gerar lucros futuros. Aplicar o
capital é fundamental para o crescimento e o dinamismo do sistema capitalista, o
que tem se revelado um grande problema, uma vez que os investimentos são
aplicados desigualmente nas regiões do globo. Enquanto algumas áreas carecem de
recursos e estruturas, exigências para o sucesso capitalistas, outras sofrem com um
excesso de investimentos.
Como chegamos a isso? De que maneira e como se deu o processo de
transição entre a organização e o sistema social feudal para o dinamismo e as
contradições produzidas pelos capitalismo moderno que temos hoje? Foram estas e
outras questões que os principais pensadores e fundadores da sociologia buscaram
responder. Basicamente, tentaram entender como este processo se desenvolveu,
quais foram as engrenagens pontas em movimento para gerar transformações tão
brutais em nossa forma de viver, produzir e pensar. O objetivo aqui, portanto, é
apresentar de maneira sucinta suas principais obras, com a preocupação de destacar
os momentos em que a discussão é mais importante para compreender como
pensaram se organizar a dinâmica da transformação social do sistema capitalista.
A divisão do trabalho social de Durkheim
A divisão do trabalho não é um fenômeno exclusivo do campo
econômico, ele afeta todas as diferentes áreas da realidade social. Não só no interior
das fábricas há especialização, mas também nas funções políticas, administrativas e
judiciais, nas artes e na ciência. Ela obedece a uma lei que afeta a constituição moral
dos indivíduos de duas maneiras opostas: quando resistem a ela na busca de uma
unicidade autossuficiente ou quando a toma como uma regra moral na qual cabe a
cada um cumprir com a sua função no corpo social. Tal contradição é inerente ao
processo de especialização, uma característica natural da vida moral que pode
causar efeitos indesejáveis quando empregada intensivamente. A tese de Durkheim
procura explicar o funcionamento da dinâmica social à partir da especialização das
funções do trabalho, suas causas e condições e as principais formas anômicas que
apresenta. Ele insiste na existência daquilo que chamou de anomia jurídica e moral
da vida econômica, o qual atribui todo conflito ou desordem existente.
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Para Durkheim era essencial a existência de uma moral geral coletiva
que regulasse as relações entre os indivíduos e assegurasse a manutenção da ordem
social como um todo, garantindo o bom funcionamento e a execução das tarefas e
funções das partes diferenciadas que seriam os alicerces sobre os quais a sociedade
se estabelece. E este pensamento que orienta sua ideia de liberdade. Para ele a
liberdade pressupõe a exigência de uma regulamentação estruturada da vida em
coletivo. Só se é livre quando o outro indivíduo é impedido de tirar proveito de
qualquer superioridade da qual disponha, seja ela econômica, física ou de qualquer
outro tipo, para subjugar a liberdade dos demais indivíduos, sendo a regulação
social a única maneira de evitar tais comportamentos.
A análise arguta de Raymond Aron (2013) traz questões importantes sobre as
consequências do pensamento de Durkheim em relação a constituição de uma
sociedade pela reunião de vários indivíduos, além de como essa uião se estabelece
em uma relação de aparente consenso e coesão. A resposta para isso está nas duas
formas de solidariedade distinguidas por Durkheim, a mecânica e a orgânica. A
solidariedade mecânica, quando dominante em uma sociedade, tem como alicerce
indivíduos que diferem pouco entre si. Já a solidariedade orgânica se baseia na
diferenciação dos indivíduos através das funções que estes exercem, sendo cada um
especializado em uma atividade singular mas todas as atividades sendo essenciais à
existência da organização social como um topo.
Um dos pontos mais importantes no pensamento durkheimiano é o de que o
indivíduo não foi posto, ao longo da história, em primeiro lugar. A consciência da
individualidade só começa a ser desenvolvida em decorrência do próprio processo
histórico através do qual as sociedades primitivas ou arcaicas tornaram-se
sociedades complexas nas quais passou-se da solidariedade mecânica à
solidariedade orgânica possibilitando a individualização dos homens. Para
Durkheim o homem como indivíduo só pode surgir na sociedade onde impera a
solidariedade orgânica e, consequentemente, a diferenciação dos homens pela
divisão de trabalho, enquanto em sociedades nas quais impera a solidariedade
mecânica o homem só pode existir em coletivo e não possui autonomia ou liberdade
para agir, viver ou pensar à sua maneira.
Enquanto fato social, a solidariedade só pode ser observada através dos seus
efeitos, e é por isso o direito a sua expressão mais nítida e imediata, uma vez que
para assegurar à vida social uma existência duradoura mais nítida e imediata, uma
vez que para assegurar à vida social uma existência duradoura é inevitável que se
organize e defina normas de conduta que regulamentem o convívio social. É
classificando as diferentes espécies de direito que Durkheim analisa o tipo de
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solidariedade predominante em cada sociedade. No caso do direito penal, vê que
onde se predomina o caráter mecânico de solidariedade o direito é repressivo, quase
exclusivamente penal, possui um caráter religioso e conservador onde a pena é
proporcional à gravidade do crime. Ao contrário, naquelas onde o direito é
eminentemente restitutivo, visando estabelecer a ordem abalada e lançando mão de
diversas instituições de regulação e julgamento, a solidariedade predominante é a
orgânica. No entanto,
“para que o homem reconhecesse direitos a outrem, não apenas em
lógica, mas na prática da vida, foi necessário que ele consentisse
limitar os seus e por conseguinte, essa limitação mútua só pôde ser
feita num espírito de entendimento e concórdia” (DURKHEIM,
2008:96)

Nesta passagem Durkheim expressa claramente seu entendimento sobre a
natureza contratual e consensual da sociedade, na qual, em um determinando
momento, os homens abdicaram do seu poder de julgar e punir por si mesmos para
estabelecer, por meio de um contrato, uma norma jurídica que fosse a expressão
desta cooperação. Assim, todo direito é público por que é social, e sua tarefa é
regular a dinâmica de relações entre os variados “órgãos” do organismo social.
“Mas não se deve esquecer que, se o contrato tem o poder de ligar, é
a sociedade que lhe confere este poder. Suponhamos que ela não
sancione as obrigações contratadas; estas se tornariam simples
promessas sem mais nenhuma autoridade moral. (...) Portanto, todo
contrato pressupõe que, por trás das partes que o estabelecem, há a
sociedade pronta para intervir a fim de fazer respeitar os
compromissos assumidos” (DURKHEIM, 2008:89)

A conseqüência imediata desta afirmação é a de que o poder que
confere a todos sua existência é eminentemente social. O indivíduo nasce da
sociedade e só existem em função e por meio desta. Por mais que admita que o
processo de especialização, fruto da divisão do trabalho, promova um movimento de
individualização, o indivíduos, por si só, não existem fora dela. É a sociedade, que
por meio do direito expressa a cooperação fruto do contrato, que garante a força que
mantém o grupo social coeso.
Assim, em resumo, a teoria de Durkheim expressa o entendimento de que a
dinâmica social é linear, evolutiva, partido de uma condição inferior ou primitiva
onde se predomina uma solidariedade de caráter mecânica, com baixa
diferenciação, em direção a uma sociedade cada vez mais complexa, fruto da
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especialização causada pela divisão do trabalho social, onde há o predomínio da
solidariedade orgânica. Como cada um exerce a sua função dentro da complexa teia
de relações que mantém o organismo social em funcionamento, seu pensamento
tende a minimizar as assimetrias sociais, uma vez que cada “classe” estaria apenas
cumprindo seu papel. Durkheim não prevê um fim ou um destino inescapável fruto
deste processo, como se pode atribuir ao materialismo histórico de Marx, mas
apenas pondera que o caráter excessivo da especialização pode ter efeitos nocivos à
sociedade.
O Manifesto Comunista de Karl Marx
"A histórica de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a
história das lutas de classes." Esta frase clássica que abre o Manifesto do Partido
Comunista é essencial para se compreender a visão de Marx sobre a dinâmica social.
Pautada pelo conflito entre opressores e oprimidos desde o início da humanidade, a
história foi o palco de transformações revolucionárias de sociedades inteiras ou pela
destruição das classes em luta. A divisão da sociedade entre classes opostas é uma
característica histórica que tende a se perpetuar até a última das revoluções, a
revolução comunista. A sociedade burguesa que suplantou a sociedade medieval
não foi capaz de eliminar os antagonismos de classe, ao contrário, elevou as
contradições a um nível extremo capaz de eliminá-la.
A organização econômica da sociedade medieval, característica por suas
corporações fechadas e de produção artesanal, não pode suportar às pressões das
necessidades que cresciam à medida que novos mercados foram se abrindo. O
desenvolvimento deste processo fez surgir a manufatura que, rapidamente saturada,
deu lugar às maquinas a vapor e a todo tipo de maquinaria cada vez mais veloz,
produtiva e sofisticada. Foi com o advento da Revolução Industrial que surgiu a
burguesia moderna. Assim como Durkheim, Marx também enxergou neste
movimento os primeiros passos da divisão do trabalho, no entanto, propondo uma
análise bem menos ingênua e crítica das consequências sociais deste processo.
Para ele, a burguesia moderna é o produto de um longo processo de
desenvolvimento dos modos de produção da vida material, ao que acompanhava um
processo político correspondente. Para Marx é do desenvolvimento das forças
produtivas que se geram novas relações sociais e provocam consequências políticas.
Isso equivale dizer que as transformações políticas dependem do desenvolvimento
das forças materiais de produção, e é por isso que entende o governo moderno como
um comitê para gerir os negócios da nova classe burguesa. Em outros termos, as
relações sociais são uma consequência de processos econômicos ligados à produção
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material da sociedade, que engendram processos políticos correspondentes e se
prestam à conservação ou ao aprofundamento dos interesses da classe social
dominante.

"Vemos pois: os meios de produção e de troca, sobre cuja base se
ergue a burguesia, foram gerados no seio da sociedade feudal. Em
um certo grau de desenvolvimento desses meios de produção e de
troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava, a
organização feudal da agricultura e da manufatura, o regime feudal
de propriedade, deixaram de corresponder as forças produtivas em
pleno desenvolvimento." (MARX&ENGELS, 1999:)

Os homens, ao produzirem e reproduzirem socialmente as condições para
sua existência, se inserem em determinadas relações necessárias e independentes de
sua vontade. O agregado dessas relações (relações de produção) constitui a
estrutura econômica de uma sociedade é a partir delas que se constrói uma
superestrutura jurídica e política. Essas relações que existem em decorrência de um
modo especifico de produção, influem na vida social, política e intelectual de uma
sociedade. Quanto às ideias ou à produção intelectual em uma sociedade, as ideias
dominantes serão sempre as ideias da classe que exercer o poder material
dominante e detiver os meios de produção. A classe que reunir, à sua disposição, os
meios de produção material, disporá, concomitantemente, dos meios para submeter
as ideias das demais classes. Sendo assim, as relações que fazem de uma classe a
classe dominante, também conferem às suas ideias o mesmo título.
Em relação ao processo de trabalho, o uso da força de trabalho é tido como
trabalho propriamente dito e aquele que compra a força de trabalho estaria somente
consumindo-a, fazendo trabalhar para si aquele que vende a força de trabalho.
Através da exploração da força de trabalho pelos capitalistas e do confronto de
interesses entre eles e aqueles que a possuem, Marx identifica o ponto do qual
partiriam todas as mudanças sociais. As transformações sociais são causadas,
segundo Marx, pelo aprofundamento das contradições existentes em decorrência
dos processos cumulativos de exploração organização econômica vigente.
Da necessidade incessante de expansão a burguesia adquiriu caráter
cosmopolita, criando novos mercados de consumo para uma produção crescente em
virtude do contínuo aprimoramento dos meios de produção, o que acabou por
suplantar a capacidade de provimento das unidades nacionais e submetendo o
campo às novos centros urbanos. Segundo ele a burguesia desempenhou na história
um papel eminentemente revolucionário, uma vez que ela "só pode existir com a
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condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por
conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais". Ela
centralizou os meios de produção, pôs a propriedade em poucas mãos e concentrou
o poder político.
Juntamente ao desenvolvimento da burguesia criou-se a classe dos operários
modernos, o proletariado, que perderam a autonomia e o controle do trabalho que
realizavam para vender sua força ao burguês em troca de um salário. O trabalhador
agora depende do trabalho para viver e só encontra trabalho enquanto o capital
permanece em expansão. Ele é agora um produto, uma mercadoria sujeita às
flutuações do mercado e suas condições de existência se deterioram à medida que
que o processo de especialização e divisão do trabalho se acentuam. Quanto mais a
atividade se especializa cresce a quantidade de trabalho, abaixa-se os salários e
aliena-se ainda mais do processo produtivo, consequências que Durkheim ensaiou,
mas não conseguiu enxergar com essa precisão.
A competição capitalista norteada pelo lucro incessante, desconsiderando as
condições de vida da classe trabalhadora, criou situações tão extremas de vida que
estes já não podem sustentar-se. É este processo de pauperização extrema que leva o
proletariado a rebelar-se e a tomar o poder, com a condição de que tenha atingido
uma consciência de classe que permita reconhecer-se neste processo. Ao se abolir a
propriedade privada dos meios de produção, compartilhando os frutos do trabalho
entre todos, aboli-se também o Estado, uma vez que os trabalhadores organizados já
não mais necessitam de um poder político centralizado que a eles indiquem o rumo
a tomar. Para Marx, portanto, a história tem um caráter teleológio, cujo o destino
inescapável é o fim das contradições e da luta de classes através do controle dos
meios de produção pelo operariado, esta é a revolução comunista.
O que tem que ficar claro aqui, portanto, é a dependência de fortes
contradições no nível do desenvolvimento material da sociedade que, enquanto
geradora de uma classe trabalhadora pauperizada, abriria as portas para o
entendimento de sua situação por meio da consciência de classe e, a partir dela, a
deflagração da revolução comunista que acabaria com o antagonismo entre as
classes. É a partir disso que Marx formula a ideia de que são as condições materiais
de existência que determinam as ideias.
"Será preciso grande perspicácia para compreender que as ideias, as
noções e as concepções, numa palavras, que a consciência do
homem se modifica com toda mudança sobrevinda em suas
condições de vida, em suas relações sociais, em sua existência
social?"(MARX&ENGELS, 1999:39)
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"Que demonstra a história das ideias senão que a produção
intelectual se transforma com a produção material? As ideias
dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe
dominante." (MARX&ENGELS, 1999:39)

Além de postular que o desenvolvimento histórico chegaria a um fim, com a
descontinuidade dos antagonismos entre classes a partir da revolução comunista,
Marx vê o surgimento de novas ideias como dependentes do processo de
desenvolvimento dos meios materiais de produção. São estas as afirmações que mais
incomodaram Max Weber, e foram objeto de veementes críticas ao longo de uma se
suas principais obras.
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber
O que intriga Weber é o caráter predominantemente protestante dos
indivíduos nas camadas superiores das sociedades em que se desenvolveu o
capitalismo moderno. O número estatisticamente maior, quando comparados
àqueles de outras confissões religiosas, de indivíduos protestantes detentores de
capital, dirigindo ou ocupando postos de trabalho de alta qualificação são segundo
ele, em parte consequência de atributos históricos que remontam ao tipo de
educação ofertada ou pelo usufruto de capital herdado, quando não ambos. Mas ao
se referir às "regiões mais ricas do Reich", que se destacavam pelo protagonismo
comercial e econômico já no século XVI, e que aderiram em grande parte ao
protestantismo, questiona sobre quais as razões do desenvolvimento econômico ter
favorecido uma ruptura com o modo de vida eclesiástico do catolicismo com que
vinham convivendo durante todo o período de dominação da Igreja Católica. Além
de ter contribuído para a emancipação do tradicionalismo econômico que imperava
até o momento, o principal papel da Reforma foi o recrudescimento da dominação
eclesiástica da vida cotidiana que, segundo Weber, substituiu
"uma dominação extremamente cômoda, que na época mal se fazia
sentir na prática, quase só formal muitas vezes, por uma
regulamentação levada à sério e infinitamente incômoda da conduta
de vida como um todo, que penetrava todas as esferas da vida
doméstica e pública até os limites do concebível" (WEBER, 2004:30)

A crítica dos reformadores, portanto, estava não no excesso, mas na forma
frouxa e insuficiente da dominação eclesiástico-religiosa da vida cotidiana que
caracterizava o catolicismo naquele momento. Dos diversos ramos do
protestantismo que se formaram à partir da Reforma, o calvinismo foi o que se
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destacou como aquele em que a dominação religiosa assumiu sua forma mais rígida.
Coincidentemente, os países em que a expansão de conversão a esta corrente
protestante foi mais preponderante foram os mesmos que experimentaram um
desenvolvimento econômico vertiginoso.
As acentuadas diferenças entre católicos e protestantes no campo social,
profissional e econômico os levavam a optar por uma educação superior peculiar,
consequência da moral religiosa que estavam imbuídos. É ela que explicaria a
aversão dos católicos pela aquisição capitalista, e o que os fazia pender para uma
formação humanista ao invés dos cursos que levavam à uma profissão comercial ou
industrial, destino majoritariamente escolhido pelos protestantes. A razão desta
peculiaridade e do contraste de preferências e destinos está na raiz da confissão
religiosa que faziam parte. Segundo Weber,
(…) a relação de causalidade repousa sem dúvida no fato de que a
peculiaridade espiritual inculcada pela educação, e aqui vale dizer, a
direção conferida à educação pela atmosfera religiosa da região de
origem e da casa paterna, determinou a escolha da profissão e o
subsequente destino profissional".(WEBER, 2004:33)

É daí, portanto, que se origina a inclinação dos protestantes ao
racionalismo econômico, uma peculiaridade da formação religiosa que se
desenvolveu a despeito das situação exteriores histórico-políticas. Das diferenças
entre católicos e protestantes formou-se um entendimento equivocado de que o
tradicionalismo econômico católico e sua aversão às coisas do mundo o
caracterizavam como um grupo que experimentava uma relação de indiferença ou
negação da materialidade, um "estranhamento do mundo", enquanto que a
tendência acumulativa dos protestantes era vista pelo oposto, como "alegria com o
mundo". Weber refuta esta ideia ao considerar que, se estranhamento do mundo se
refere à seriedade e ao forte predomínio da religião na conduta de vida, então são os
calvinistas os maiores representantes deste movimento. A intimidade dos
protestantes com as atividades econômicas em nada tinha haver com o deleite das
fortunas ou com um certa "alegria com o mundo", mas antes uma relação calcada
sob "um íntimo parentesco entre estranhamento do mundo, ascese e devoção
eclesial, por um lado, e participação na vida de aquisição capitalista, por outro
(WEBER, 2004:36)". Em comparação com as outras confissões, o calvinismo,
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segundo Weber, foi o maior responsável pelo desenvolvimento do espírito
capitalista, fruto da conjunção entre uma estrita regulação religiosa da vida com um
tino promissor para os negócios.
Weber conceitua o "espírito do capitalismo" como sendo um fenômeno que
expressa uma peculiaridade histórica, algo que não se resume por um evento em
definitivo, mas sim por um processo extraído de uma conexão de eventos da
realidade histórica e que juntos possuem uma significação cultural. É a partir da
exposição do sermão de Benjamin Franklin que o conceito se torna mais claro. O
"espírito" compreende uma "ética" de vida, um "ethos" peculiar de conduta cuja
inobservância é tratada como falta ao dever. O trabalho, o ganho e a acumulação
como um fim em si mesmo, seguidas de uma conduta ascética e contenciosa, são
parte de uma comportamento "eticamente coroado" e que pode parecer irracional,
uma fez que o ganho se torna a finalidade da vida e não como satisfação de suas
necessidades materiais. Mas uma vez que a profissão é vista como um dever, o
ganho de dinheiro é uma expressão desta habilidade profissional e é nela em que o
imperativo moral se satisfaz. É a esta "ética social" que Weber atribui a força
constitutiva do capitalismo moderno, mas que ao mesmo tempo é independente
dela.
Segundo ele "a ordem capitalista é um imenso cosmos em que o indivíduo já
nasce dentro" (WEBER, 2004:48) e que se impõe a ele forma inescapável. A
dominação da vida pela ordem econômica cria e seleciona os indivíduos mais aptos
às suas necessidades, operando por meio de um mecanismo de seleção econômica
conforme suas habilidades para sobreviver no mercado. É a partir desta análise que
Weber faz uma crítica contundente ao materialismo histórico de Marx, uma vez
que:
"Para que essas modalidades de conduta de vida e concepção de
profissão adaptadas à peculiaridade do capitalismo pudessem ter
sido "selecionadas", isto é, tenham podido sobrepujar outras
modalidades, primeiro elas tiveram que emergir, evidentemente,
não apenas em indivíduos singulares isolados, mas sim como um
modo de ver portado por um grupo de pessoas" (WEBER, 2004:48)

Assim, refuta a tese de que as ideias são criadas como reflexo ou
superestrutura de situações materiais ou econômicas, como diria Marx. A
constatação de que a doutrina moral de Benjamin Franklin veio antes do
desenvolvimento do capitalismo na Nova Inglaterra é parte do argumento de que "a
relação de causalidade é de todo modo inversa àquela que se haveria de postular a
partir de uma posição "materialista" (WEBER, 2004:49). Portanto, de acordo com
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este argumento, são antes as ideias, as disposições ou as condutas de
comportamento que, ao orientarem a ação de grupos de indivíduos, modificam a
realidade social em que estão inseridos. Assim o que gerou o espírito do capitalismo
e contribuiu para o seu desenvolvimento foi a confluência de uma doutrina ascética
e fortemente reguladora da conduta cotidiana com o tino comercial de um povo,
onde o sucesso do trabalho profissional, tido como um dever, era a expressão
máxima de sua benção. O trabalho constante e a sobriedade eram princípios
indispensáveis à vida, uma motivação considerada um tanto irracional pois colocava
o indivíduo a serviço de seu negócio e não o contrário.
Há aqui um ponto de crítica a Weber em relação aos questionamentos que
faz sobre a ideia marxista de que as ideias são gestadas pelas configurações que
tomam a superestrutura. Weber corretamente enxerga a influência do pensamento
de Franklin para o desenrolar do desenvolvimento capitalista, porém tal sistema
surgiu como resultado de um longo processo histórico e não fruto de alguma ação
inesperada. As mudanças nas relações sociais e econômicas foram sendo
modificadas por processos autônomos e imperceptíveis, onde as ideias, valores,
crenças e moral foram se modificando a partir dos novos formatos de relações que
foram se desenvolvendo ao pelo próprio desenrolar do processo histórico. Portanto,
caberia a indagação de se a crítica de Weber à Marx não possui sua resposta na
própria teoria marxista.
A crítica ao materialismo histórico de Marx prossegue quando questiona
como poderia ter surgido uma concepção de vocação profissional voltada para a
acumulação e o lucro, e uma racionalização econômica imbuída de um princípio de
dever, dentre aqueles que conviviam anteriormente com condições "materiais"
totalmente discordantes e opostas. É o caso de Florença nos séculos XIV e XV capital econômica dos mercados financeiros da época - que até então vivia sob a
dominação da Igreja Católica, propagadora de uma doutrina moral que nutria pela
atividade econômica uma certa repulsa e suspeita, algo tolerado mas moralmente
questionável, um inconveniente que poderia dificultar ou impedir a "bemaventurança" da alma.
No entanto Weber assume em alguns momentos que o processo de
racionalização técnica e econômica que elevou a produtividade do trabalho para
além de nossas capacidades naturais com a estruturação do processo produtivo,
potencialmente condicionaria uma parcela importante dos "ideais de vida" da
moderna sociedade burguesa, num complexo influxo de influências recíprocas entre
"as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual
das épocas culturais da Reforma" (WEBER, 2004:83) . Por mais que insista em
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criticar a ideia de que as condições materiais moldam ou são determinantes à
"superestrutura ideal", propondo que o motor sócio-histórico é de matriz
eminentemente idealista, a afirmação de que o movimento inverso também ocorre
sugere mais uma ideia de complementariedade do que de oposição. O que parece
mais lhe incomodar não é a ideia de que as condições materiais possam influenciar
os rumos culturais, ele admite isso, mas sim o determinismo histórico que, por meio
de uma lei econômica invariável, produziria necessariamente a Reforma como
consequência de novas condições materiais. Em suas próprias palavras:
"(…) temos de nos emancipar da seguinte visão: que se pode deduzir
a Reforma das transformações econômicas como algo "necessário
em termos de desenvolvimento histórico". Inumeráveis constelações
históricas, que não apenas não se encaixam em nenhuma "lei
econômica nem de modo geral em nenhum ponto de vista
econômico da espécie que for, em particular os processos
puramente políticos, tiveram de agir conjuntamente a fim de que as
igrejas recém-criadas conseguissem de algum modo sobreviver".
(Weber, 2004:82)

Conclusão
O que este sucinto apanhado das principais obras dos três principais
pensadores da sociologia clássica nos mostra foi a tentativa de compreender o
surgimento da sociedade moderna após o a ruptura com o período feudal, onde se
desenvolveram forças econômicas nunca antes imagináveis, o sistema capitalista. As
análises tentaram dar conta de como este processo ocorreu, quais foram seus fatores
geradores e aqueles fundamentais para o seu aprofundamento, não se furtando às
consequências deste processo. Durkheim se dirigiu a sociedades particulares e com
um desenvolvimento independente uma da outra, entendendo o processo de divisão
do trabalho como pertencente a uma escala evolutiva de complexificação que
transformaria a solidariedade social que as manteria coesa. Marx, por sua vez, viu
que o processo de transformação social estava ligado às contradições entre classes
sociais inerentes ao processo de desenvolvimento das bases materiais da sociedade,
processo determinante ao surgimento de novas formas de consciência. É através do
desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, das relações de
produção, que uma nova ideologia seria formada, operando a transformação social.
Ela consiste, portanto, de um processo impulsionado pelas contradições que se
estabelecem entre as forças produtivas e as relações de produção. Weber tem um
concepção diferente da dinâmica social, uma vez que as transformações sociais são
decorrentes do desenvolvimento de diversas ideologias ou visões de mundo
responsáveis por orientar ou dotar de significado as ações dos indivíduos. É a
concorrência de ideias opostas e o número de adeptos que seduz que possui
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potencial suficiente para provocar mudanças substancias na sociedade. A base das
transformações, por tanto, está no campo das ideias e não na dependência do campo
material. O que é importante de fato para os dias de hoje é entender que por mais
que estes autores, principalmente Marx e Weber, insistissem em batizar um único
campo como gerador privilegiado de mudanças sociais e daí as consequências deste
processo, suas ideias não podem ser vistas como opostas ou excludentes uma a
outra, mas complementares. É a conjunção entre as convicções e o plano material,
entre a estrutra e a superestrutura influenciando-se mutuamente, que nos é útil para
pensar os rumos que tomamos ou que estamos sendo levados a tomar nesta etapa
do desenvolvimento da sociedade capitalista.
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16 -Sessão Grupos Marginalizados
16.4 Entre o discurso normalizado e a condição de desviante: uma
análise das falas dos apenados do Complexo Penal Dr. João Chaves, em
Natal-RN384
Raphael Bruno do Nascimento Bezerra385
Resumo: Este trabalho se propõe a desenvolver uma problematização acerca das
falas dos apenados em regime semi-aberto e fechado do Complexo Penal Dr. João
Chaves, localizado na cidade do Natal-RN. A análise objetiva pensar a aparente
diferença entre um discurso que se mostra impregnado por categorias normalizadas
e, ao mesmo tempo, a condição de desviantes dos que reproduzem esse discurso. Se,
por um lado, enfatizam-se nas falas estudadas categorias como trabalho, família e
religião, surgem também, em coexistência com essas noções normalizadas – todos
os aspectos que definem os apenados socialmente como desviantes e
estigmatizados. Nesse sentido, a hipótese que surge é de que a ênfase normativa nos
discursos dos presidiários é uma maneira de manipulação de uma identidade
deteriorado, a qual se refere Erving Goffman. Além desse autor, usarei a discussão
de Howard Becker sobre desvio e o trabalho de Pierre Bourdieu sobre a ilusão
biográfica como ferramentas para desenvolver o tema. O alicerce teórico será a
teoria de Michel Foucault a respeito das relações de poder, entendendo que esse
discurso é resultado do dispositivo prisional enquanto elemento de produção de
subjetividade dos presidiários.
Palavras-chave: Poder. Desvio. Estigma. Sistema prisional.
Introdução
Com base nos conceitos de desvio e estigma, tentarei perceber como
indivíduos marginalizados reproduzem um discurso normalizado que vai de
encontro às suas realidades e às suas biografias. Uma vez que pessoas rotuladas
como desviantes e estigmatizadas usam de um discurso incompatível com a sua
condição marginal na sociedade, surge a questão de perceber os porquês desse
discurso e como ele é articulado de acordo com as relações de poder as quais esses
atores estão sujeitos e com o processo de subjetivação pelo qual passam dentro do
presídio.
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Na primeira parte tentarei esboçar um simples quadro do local onde foram
realizadas as entrevistas que serão usadas, mostrando algumas características e
peculiaridades do presídio estudado.
Depois disso usarei a teoria de Michel Foucault a respeito das relações de
poder para explicitar brevemente como os processos de rotulação e estigmatização
nascem como resultado do dispositivo prisional e se articulam na ausência de
técnicas disciplinares bem solidificadas.
Em seguida, usarei basicamente os conceitos de Howard Becker e Erving
Goffman para tratar do tema a partir das categorias desvio e estigma,
respectivamente. Assim poderei compor um quadro simples para explicar como a
situação de marginalização e estigmatização força esses indivíduos a atuarem com
um discurso construído de tal forma.
Neste trabalho usarei entrevistas realizadas em dezembro de 2014, como
parte da pesquisa que vem sendo realizada pelo Programa de Educação
Tutorial/PET de Ciências Sociais da UFRN.
Complexo Penal Dr. João Chaves
A penitenciária Dr. João Chaves, onde foram realizadas as entrevistas que
usarei neste artigo, localiza-se no conjunto habitacional Santarém, no bairro
Potengi, zona norte da cidade do Natal. Situa-se entre as avenidas Itapetinga e João
Medeiros Filho, duas das avenidas de grande circulação dessa zona da cidade. A
mesma já faz parte do imaginário dos que moram na zona norte e em toda a cidade
do Natal por ser o que sobrou do antigo Complexo Penal João Chaves,
mitologicamente conhecido como “Caldeirão do Diabo”.
Esse caldeirão, como se popularizou, foi o grande Complexo Penal João
Chaves. Inaugurado em 1968, o então novo presídio substituiu a Casa de Detenção
de Natal – que se localizava onde hoje é o Centro Turístico de Natal, no bairro de
Petrópolis. Durante todos os seus anos de funcionamento, o presídio sempre esteve
lotado, uma vez que os outros centros de detenção eram de médio e pequeno porte
e, por isso, não suportavam o número de encarcerados da cidade do Natal e do
estado do Rio Grande do Norte.
O Complexo Penal João Chaves foi um dos primeiros grandes prédios
construídos na zona norte de Natal. Na época, essa região da cidade ainda estava
surgindo, de maneira que eram poucas as casas que existiam no lugar, além de que a
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infraestrutura era extremamente precária em relação às outras zonas da cidade
(sobretudo ao Centro, onde se localizava a antiga Casa de Detenção de Natal). Por
isso, a nova penitenciária foi também responsável por parte do povoamento do
bairro Potengi, os primeiros moradores daquela localidade foram os próprios
funcionários da João Chaves.
Por ser o único presídio de grande porte do Rio Grande do Norte durante
muitos anos, o João Chaves recebeu os criminosos mais conhecidos do estado. Entre
eles, Naldinho do Mereto, Paulo Queixada, Demir, Baraúna etc. A ausência de uma
estrutura física adequada, as condições de vida dos que lá estavam encarcerados, as
rixas internas e a própria condição de presidiários fez com surgissem diversos
conflitos dentro do João Chaves, muitos dos quais resultaram em várias mortes
durante as décadas de 1980 e 1990. Havia no presídio – segundo entrevistados,
matérias e o conhecimento popular – uma iminência de brigas, mortes e rebeliões.
Esses confrontos resultaram no apelido de Caldeirão do Diabo, alcunha que remonta
a todas as situações dantescas que aconteceram nesse lugar.
Depois de vários anos de perpetuação dessa realidade, o presídio foi
demolido e em seu lugar fora construído o Complexo Cultural de Natal. A demolição
aconteceu em 2006, como um resultado da precariedade do lugar e também por
apelos da população, que se dizia “amedrontrada” pelas constantes fugas e rebeliões.
No entanto, essa demolição não foi integral. O João Chaves, que antes
ocupava uma extensa área entre as avenidas João Medeiros Filho e Itapetinga,
tornou-se um centro de detenção menor, que ocupa uma área mais modesta, agora
apenas na Avenida Itapetinga. Após a demolição do grande complexo, ficou
acordado que esse novo centro de detenção abrigaria apenas presos do regime semiaberto, dadas as suas condições físicas. Entretanto, hoje encontram-se presos dos
regimes semi-aberto e fechado, como os que participaram das entrevistas que
usaremos neste trabalho.
Dispositivo prisional e a produção do discurso normalizado
Diferente do modelo disciplinar ideal pensado por Foucault em Vigiar e Punir, as
prisões brasileiras caracterizam-se pela fragilidade institucional. Essa fragilidade
evidencia-se na total falta de estrutura física, no número excessivo de encarcerados,
na falta de qualificação dos agentes e em muitas outras características que mostram
a ausência de uma vigilância total sobre os presidiários. Tal realidade é o que dá
margem para contrapormos o modelo de instituição austera, ou total, a um contexto
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em que o dispositivo prisional é decorrência não só das imposições formais, mas é
também um resultado das micro-relações entre os próprios presidiários.
Com efeito, as relações de poder que produzem os sujeitos dentro das
instituições penitenciárias se dão de diversas maneiras, como resultados da forma
como o poder circula dentro dos presídios. Diferente de uma instituição que usa de
uma tecnologia de poder para moldar o corpo dos sujeitos, vemos – nesse caso –
uma configuração prisional que é também um resultado da própria ação dos presos.
Em vez de atuarem como sujeitos docilizados e sem agência, os presidiários
constroem suas próprias relações de poder, produzem saber e conduzem as ações
dos outros presidiários. Dessa forma, estabelece-se uma dinâmica em que figuram
os elementos formais das instituições prisionais e os processos decorrentes das redes
de poder estabelecidas entre os encarcerados.
No Complexo Penal Dr. João Chaves essa fragilidade institucional também se
expressa a partir das características citadas. Numa percepção menos rigorosa, tal
fragilidade poderia ser interpretada com um caos: estrutura física extremamente
precarizada, ambiente sujo, celas superlotadas etc. Nessas condições é que se cria
um dispositivo de subjetivação ambíguo, formado por elementos referentes ao
encarceramento em seus modelos estatutários no Brasil e, por outro lado, pelo
modo como se desenvolvem as relações de força nas quais os detentos são agentes
protagonistas.
Nas falas de alguns dos apenados entrevistados, vê-se a ideia de um “sistema”
exposta. Para eles, o sistema é semelhante ao que chamamos aqui de dispositivo.
Esse sistema atua, então, produzindo subjetividades e os formando para as diversas
situações que serão experienciadas durante a vida no cárcere.
O que chamarei de falas normalizadas neste trabalho pode ser entendido
como um efeito desse dispositivo prisional. As relações de poder que estão
imbuídas nesse dispositivo fundam nos agentes uma série de percepções acerca do
que os rodeia. Desse modo, os apenados incorporam as noções do que é necessário
para a sobrevivência no presídio e veem na manipulação de seus discursos uma
forma de obterem reconhecimento e sobreviverem física e moralmente intactos.
Mas essa possibilidade de ação para garantir sua sobrevivência dentro do
presídio se complexifica se pensarmos que – sendo as prisões brasileiras
caracterizadas pela fragilidade institucional e a quase impossibilidade de adoção
integral de técnicas disciplinares – surgem um conjunto de relações dentro dos
presídios nas quais os encarcerados terão de adentrar das mais variadas formas para
garantir sua sobrevivência. Há a lida com os outros presidiários, em que se
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configuram determinados tipos de relação de poder. Em outras situações, é
necessário lidar com os agentes. E, em outros momentos, suas biografias e vivências
são compartilhadas com atores de fora da instituição: religiosos que fazem ações nas
prisões, agentes dos direitos humanos, estudiosos, agentes da justiça etc.
Um elemento, segundo as falas dos apenados, é a existência de práticas de
divisão dos indivíduos que supostamente foram antagonicamente subjetivados.
Essas práticas são o que Foucault, em seu texto O sujeito e o poder, se refere como
práticas divisoras. Nelas “o sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros.
Esse processo o objetiva. Exemplos: o louco e o são, o doente e o sadio, os
criminosos e os ‘bons meninos’ (FOUCAULT, 1995).
O processo de objetivação através da divisão entre os indivíduos pode
acontecer de diversos modos nas várias relações que citei anteriormente. Entre os
próprios presos, por exemplo, há uma divisão entre o mais forte – que pode
pertencer a uma facção ou ter um determinado status por outro motivo – e os
alcaguetes (também conhecidos como X9) ou os presos que não cumprem as
determinações que garantem uma suposta integração entre eles nas celas. Nas
relações com os agentes, ou com o diretor do presídio, aparece a divisão entre os
bons presos e os que se comportam mal segundo as regras da instituição.
No caso das entrevistas, a presença de universitários pode acionar a noção de
uma divisão, assim como apontada por Foucault, entre criminosos e “bons
meninos”. Por isso, a suposta adesão à norma é uma maneira de produzir uma
autoimagem que fuja do rótulo de desviante e do estigma – tão custosos para a vida
dentro e fora dos presídios. Essa percepção e esse acionamento de um tipo de
discurso abrandado para a sobrevivência em um contexto de vulnerabilidade e
criação de uma autoimagem é um efeito da produção de subjetividade a partir de
um dispositivo prisional que funciona dentro e nas lacunas das instituições
carcerárias brasileiras.
Uma ilusão biográfica do desvio?
Algo recorrente nas falas dos entrevistados foi uma tentativa de expressar
uma suposta linearidade das suas biografias. Todos os quatro ouvidos criaram um
espécie de caminho pelo qual eles percorreram sem descontinuidades. Nesse
percurso verbalizado, o próprio futuro desses já parecia fazer parte de suas
biografias. E, em todas as falas, o final dessa trajetória construída pelos apenados
sempre representava uma espécie de libertação do sistema prisional para uma vida
dentro das regras e beirando a oniricidade. Todos falaram que pretendem voltar a
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trabalhar, cuidar da família e continuar a acreditar em Deus (alguns colocando
nesse a responsabilidade por tudo que possa ser entendido pelos próprios como
positivo nas suas vidas).
Assim, nas falas dos apenados havia uma continuidade que se expressava por
algumas fases: o período antes de serem presos, no qual viviam de modo
convencional; a ligação com o universo do crime; a vida na prisão; e, por último, a
liberdade e a vida dentro das regras. Essa continuidade parece repete noção do
senso comum exposta por Pierre Bourdieu em seu A ilusão biográfica, mas se
diferenciando nesse “rumo lógico” pela incorporação de elementos que fogem à vida
normalizada a qual se referiu:
“Essa vida, organizada como uma história, transcorre
segundo uma ordem cronológica que também é uma
ordem lógica, desde um começo, uma origem, no
duplo sentido de ponto de partida, de início, mas
também de princípio, de razão de ser, de causa
primeira, até seu término, que também é um objetivo.”
(BOURDIEU, 2006, p.184)

No caso dos apenados, como disse anteriormente, essa forma de organizar a
vida se dá de uma forma diferente da expressa por Bourdieu. Em vez de a vida
transcorrer, nas falas, de acordo com um rumo esperado socialmente, a experiência
criminosa e a vida no presídio se mostram em contradição com o que é colocado na
ideia de ilusão biográfica. Seria o caso, então, de pensarmos uma ilusão biográfica do
desviante. Assim será possível contemplar os fatos desviantes em relação às
trajetórias normalizadas e, ao mesmo tempo, perceber que os apenados estudados
usam desse suposto rumo lógico de suas vidas, defendido incisivamente, para
abrandar suas biografias.
Nessa construção de uma autoimagem figuram alguns elementos que servem
de justificação para os crimes e para a detenção. Durante as entrevistas, vemos que
alguns dos apenados usam Deus como o que dá sentidos a sua passagem pelo
presídio. Para esses, a passagem pelo sistema carcerário é um resultado da ação de
Deus para que esses reflitam sobre suas vidas. Tal justificação encontra
provavelmente relação com a ideia cristã da vida como um vale de lágrimas. A
passagem pelo sistema prisional parece ser algo divino, o que sustenta a lógica
sequencial da vida, uma vez que tudo é resultado da ação de um Deus que anula os
desvios. Em outros casos, os presidiários costumam dar uma explicação psicológica,
mostrando que a entrada no crime foi o resultado da forma como eles foram
socializados e construíram suas subjetividades de acordo com as realidades que
viveram.
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Com esses exemplos não temos a intenção de criar tipos ideais de construção
de autoimagem, mas de mostrar que a produção de uma imagem supostamente
justificada e ordenada – mesmo com a presença de comportamentos desviantes em
relação às normas sociais – pode acontecer de diferentes formas e a partir de vários
motes. A ilusão biográfica do desviante aparece então como um instrumento de
justificação da vida transgressora.
A análise que pretendo empreender neste artigo tenta fugir dessa ilusão
biográfica da uma história linearizada para perceber as contradições entre a vida
desses indivíduos estigmatizados e rotulados como desviantes e seus discursos
normalizados. O que será exposto neste trabalho são os desvios, as
descontinuidades e os processos e subjetividades resultantes da condição dessas
pessoas na vida dentro do sistema prisional.
Desvio
Para Howard Becker, a noção de desvio pode ser usada para nos referirmos a
indivíduos que se comportam de maneira diferente às regras sociais que estipulam
comportamentos (BECKER, 2008, p.15). Essas regras são produzidas no corpo social
através de complexas relações de poder que normalizam os corpos ao fazer com que
esses se ajustem a determinados parâmetros sociais.
Esse processo de rotulação acaba funcionamento como uma espécie de marca
sobre os corpos dos indivíduos. Ilustração disso é a dificuldade que esses apenados
têm de voltar à vida social mesmo depois de terem cumprido suas penas. Os
egressos do sistema prisional brasileiro têm muitas dificuldades para conseguir
empregos, por serem identificados como ex-presidiários. “Por exemplo, você sai
daqui e precisa arranjar um trabalho, só de você ser um ex-presidiário já tem
problema” (Fala de um apenado). É como se os desviantes que passam pelo sistema
prisional tivessem esse espectro da delinquência vinculado a sua imagem durante
toda a vida, mesmo depois de já terem saído das prisões.
Um problema que surge no uso da categoria desvio é resultado da própria
concepção que o indivíduo tem de si. Apesar de ser rotulado como desviante, esse
pode entender que não faz parte desse grupo, que na verdade é um sujeito
convencional e os outros que são desviantes.
“[...] a pessoa assim rotulada pode ter uma opinião
diferente sobre a questão. [...] Por conseguinte, emerge
um segundo significado do termo: aquele que infringe
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a regra pode pensar que seus juízes são outsiders."
(BECKER, P.15)

Na fala de um dos presos, percebe-se que a concepção que tem de si não está
vinculada ao desvio, ao crime, mas ele se entende como alguém que está dentro das
regras.
“Para falar a verdade, eu não sou mais bandido,
eu sou um cara que vivo do meu trabalho,
trabalho de pedreiro, trabalho de servente. A
direção passada me conhece. Quem está aí na
secretaria me conhece também, que eu vivo
trabalhando, não gosto de esquina, não vivo
em negócio de bebedeira, não vivo com
‘patotinha’, não ando mais com ‘patota’, não
ando mais com ninguém, só uma pessoa que eu
ando: é minha esposa, a não ser com ela.” (Fala
de um dos entrevistados)

Nessa citação, o indivíduo demonstra não se entender mais como desviante, uma
vez que esse rótulo não aponta mais para uma situação que possa ser evidenciada
concretamente, segundo ele. E os elementos que o colocariam nessa categoria
seriam passíveis, segundo a fala, de serem confrontados a partir de elementos como
o trabalho e a família (quando como se refere à esposa).
A vida dentro das prisões se mostra como, talvez, o passo
principal para a consolidação da carreira desviante. Através da
interação com os outros detentos, o preso passa por um
processo de subjetivação no qual são incorporadas as
características dos outros outsiders e, sobretudo, justificativas
para
a
sua
prática
desviante.
“É uma formação de bandidos, você vai se formar. Todo dia você faz
uma prova, você aprende uma coisa. Se você entrar aqui por
homicídio, você sai sabendo arrombar uma casa, abrir um cadeado
com arame ...” (Fala de um entrevistado)

Um dos presos chegou a dizer que “lá dentro você tem outro aprendizado de vida, só
que de uma maneira bem radical” (Fala de um dos entrevistados). Como diz Becker,
"Cada grupo desviante tem um grande repertório de conhecimento sobre os assuntos
desse tipo, e o novo recruta o aprende rapidamente." (Becker, 2008, p. 49).
Apesar desse processo de construção de uma carreira desviante ser
extremamente impositivo, ele também pode ser negado pelos detentos. Alguns dos
presos disseram que se esforçam para não deixar o sistema entrar nas suas cabeças,
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com o intuito de mostrar que oferecem resistência a esses processos. Todavia,
determinadas características dos grupos desviantes acabam por serem incorporadas
mesmo sem o aval do novo “aprendiz”. Determinados grupos e facções podem usar
da força física para conseguirem mais um adepto. Décadas atrás, um forte exemplo
dessa coerção violenta era o estupro dentro das cadeias. Logo ao chegar, os
indivíduos já eram apresentados ao à nova vida sendo estuprados, o que fazia com
que conhecessem e adentrassem no sistema através da violência física.
A entrada nessas facções hoje em dia representa, além de um grande passo na
carreira desviante, uma forma de sobrevivência dentro dos presídios. Se, nas
relações dentro do presídio, as facções exercem poder através de um grande número
de presos e até sobre os agentes e diretores, aliar-se a uma facção representa não só
um ganho de status e prestígio, mas uma forma de sobreviver e não ser atacado por
inimigos da configuração estabelecida das relações de poder. Esses grupos – como o
Primeiro Comando da Capital – PCC – costumam ter justificativas ideológicas para
as suas práticas, como os grupos desviantes citados por Becker em seu Outsiders, "a
maior parte dos grupos desviantes tem uma fundamentação autojustificadora (ou
'ideologia)” (BECKER, 2008, p. 48).
Manipulação do estigma
Se a sociedade elege uma série de características como necessárias para um
indivíduo ser reconhecido em caráter de igualdade com os outros, a ausência desses
atributos pode resultar em um choque social. Essa situação é mostrada por Erving
Goffman a partir dos conceitos de identidade virtual e identidade real, a primeira
sendo uma espécie de padrão social que os indivíduos deveriam atender e a segunda
referindo-se a como os indivíduos são, de fato. Tal concepção abarca tanto as
questões estéticas e físicas, quanto os modos de se comportar, agir, de ser.
A situação dos desviantes que estão no sistema prisional revela uma
peculiaridade em relação a outros tipos de marginalizados, esses já foram
concebidos pelo próprio Estado como desviantes, de maneira a dificultar mais ainda
qualquer ação desses no sentido de negar o rótulo. Desse modo, a manipulação de
suas trajetórias e a adequação aos termos de normalização da sociedade parecem ser
a melhor saída para a obtenção do mínimo de reconhecimento dos outros
indivíduos. Se a identidade virtual está em contradição com a identidade real, a única
opção que aparece para esses indivíduos é diminuir o espaço entre as duas. Para
isso, o discurso é usado como um instrumento de afunilamento da lacuna entre o
que o apenado e que seus interlocutores esperam dele.
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“O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo
profundamente depreciativo” (GOFFMAN, 2004, p.6), no caso dos presos, essa
característica negativa refere-se a um tipo de comportamento que seria
supostamente nocivo para a sociedade. O estigma dos apenados (e também dos
egressos) é constantemente folclorizado no senso comum, sobretudo pela mídia.
“Vagabundo”, “sem Deus no coração”, “monstro” etc são os termos que costumam
usar para falarem das pessoas que cometeram crimes. Por isso, torna-se uma
condição basilar para serem minimamente reconhecidos socialmente a atuação
como agentes que respeitam as normas e se comportam a partir de noções
normalizadas.
Se não se comportam e reproduzem discursos que vão ao encontro das
categorias normalizadas da vida social, um sentimento que poderá surgir é o de
vergonha pela situação. Como o estigma e a condição de desviantes dessas pessoas
já apresenta forma de uma marca nas suas identidades, os indivíduos irão
reproduzir um discurso normalizado escondendo os fatos “discutíveis” do passado.
“A vida passada e o curso habitual das
atividades de determinado ator contêm
tipicamente alguns fatos que, se fossem
introduzidos
durante
a
representação,
desacreditariam
ou,
no
mínimo,
enfraqueceriam as pretensões relativas à sua
personalidade, que o ator estava tentando
projetar, como parte da definição da situação.
Estes fatos podem envolver segredos escusos
bem guardados ou características negativas,
que todo mundo vê, mas às quais ninguém se
refere. Quando tais fatos são apresentados, o
resultado comum é o constrangimento.”
(GOFFMAN, 1985, p. 192)

Escondendo esses fatos de suas trajetórias, os sujeitos vão tentando compor
suas falas no sentido contrário dessas situações, sempre objetivando enfatizar uma
prática harmônica com a sociedade. Até quando perguntados sobre a vida dentro
dos presídios, um dos entrevistados disse que lá existe uma espécie de ordem, em
que cada um se respeita e age em conformidade com as regras do grupo.
A possibilidade de ser valorizado socialmente é o ponto mais importante de
motivação para o abrandamento dessas falas. Ora, se a vida na cadeia é envolta por
um conjunto de violências, a expectativa de um mínimo de reconhecimento por
parte dos outros se torna completamente lógica, afinal será uma pequena
possibilidade de sair do espectro do estigma e do desvio na vida desses indivíduos.
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“A sociedade está organizada tendo por base o
princípio de que qualquer indivíduo que possua certas
características sociais tem o direito moral de esperar
que os outros o valorizem e o tratem de maneira
adequada. Ligado a este princípio há um segundo, ou
seja, de que um indivíduo que implícita ou
explicitamente dê a entender que possui certas
características sociais deve de fato ser o que pretende
que é. Consequentemente, quando um indivíduo
projeta uma definição da situação e com isso pretende,
implícita ou explicitamente, ser uma pessoa de
determinado tipo, automaticamente exerce uma
exigência moral sobre os outros, obrigando-os a
valorizá-lo e a tratá-lo de acordo com o que as pessoas
de seu tipo têm o direito de esperar. Implicitamente
também renuncia a toda pretensão de ser o que não
aparenta ser, e portanto abre mão do tratamento que
seria adequado a tais pessoas. Os outros descobrem,
então, que o indivíduo os informou a respeito do que é
e do que eles devem entender por ‘é’.” (GOFFMAN,
1985, p. 21)

Com isso quero enfatizar que a construção do discurso dos apenados é
realizada a partir de um cálculo motivado pela possibilidade de ser tratado como
igual, ser reconhecido. Para além de uma noção pejorativa do que chamo de cálculo,
o que vemos é que, diante da situação de vulnerabilidade e sofrimento, o discurso
normalizado reproduzido torna-se a principal ferramenta para fugir dessa realidade
violenta a qual os apenados estão submetidos.
Conclusão
Este trabalho tentou possibilitar perceber minimamente como indivíduos
desviantes e estigmatizados produzem seus discursos de acordo com as
configurações normalizadoras apreendidas na vivência como presidiário. Com os
aportes teóricos de Becker e Goffman foi possível entender como esses processos de
rotulação de desviantes e de estigmatização decorrentes das relações de poder
fundam as suas realidades contribuem para uma alteração no discurso e na forma de
compreensão do mundo desses sujeitos.
A incapacidade das instituições brasileiras de colocar em funcionamento o
modelo disciplinar típico do sistema prisional acaba por complexificar a discussão. A
produção do dispositivo prisional – que no modelo ideal seria efeito da tecnologia
de poder que agiria sobre os corpo dos detentos – nesse caso é feita através de um
conjunto de relações extremamente dinâmicas, nas quais a produção de saberes
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sobre os corpos é feita ao mesmo tempo pelos agentes da instituição e pelos
próprios presidiários.
O trabalho, portanto, destrinchou o modo pelo qual os processos de
normalização se inserem na complexidade das relações de poder do dispositivo
prisional e fundam um tipo de discurso que visa o abrandamento da realidade
desviante dos que estão encarcerados.
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16 -Sessão Grupos Marginalizados
16.5 Pedagogia Prisional: A AMARC - Associação Municipal de
Assistência e Recuperação dos Condenados - e a ressocialização dos
detentos em Ubá/ MG.386
Thaís Leão Magalhães387
Fernanda Maria de Castro Almeida388
Resumo: Para compreender a Pedagogia Prisional, faz-se necessário salientar como
políticas públicas de cunho pedagógico podem contribuir para a não reincidência ao
crime. Acerca disso, criou-se uma problemática a ser estudada. Esta pesquisa teve
por objetivo analisar a AMARC- Associação Municipal de Assistência e Recuperação
dos Condenados de Ubá/MG, além de investigar as metodologias adotadas pelo
projeto e as perspectivas dos apenados e funcionários quanto à contribuição deste
no processo de ressocialização dos detentos.
Palavras-chave:
Pedagogia
Prisional.
Assistencialismo. Ressocialização.

Sistema

Prisional.

Reeducação.

1. Introdução
A população carcerária brasileira é de 711.463 presos e, desse total, mais de
57.000 encontram-se no estado de Minas Gerais (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2014). Do total de encarcerados mineiros, 228 detentos se encontram no
Presídio de Ubá – PRUBA. Desses presos no munícipio, 20 frequentam o projeto
estudado neste artigo.
A entidade proponente AMARC – Associação Municipal de Assistência e
Recuperação dos Condenados – na cidade de Ubá/ MG tem como missão promover
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania de detentos da cadeia,
ocupando o tempo ocioso com atividades socioeducativas a fim de contribuir para o
desenvolvimento da cidadania, diminuir a violência e a reincidência ao crime e
objetiva reintegrar uma pessoa ao convívio social por meio de políticas humanísticas
e tornar sociável aquele que se desviou por meio de condutas reprováveis pela
sociedade.
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Ao analisar a associação AMARC, buscou-se responder à seguinte
problemática: quais as perspectivas dos funcionários e reeducandos 389 em relação à
contribuição desta na ressocialização dos detentos em Ubá/ MG? Para isso,
pretendeu-se analisar a associação e buscou-se investigar as metodologias adotadas
por ela, além das perspectivas dos citados, quanto a esta no processo de
ressocialização.
2. Referencial teórico
2.1. O Sistema Prisional
Foi a partir do Código Penal, em 1890, que a realidade prisional começou a
formar-se, quando se aboliu a pena de morte e surgiu o regime penitenciário de
caráter correcional, com fins de ressocializar e reeducar o detento (MAGNABOSCO,
1998).
Esse avanço contribuiu para a quebra de paradigmas e foi, a longo prazo,
dando oportunidade para que, mesmo privados da liberdade, os encarcerados
pudessem se reestabelecer dentro dessa realidade. A instituição prisão foi criada
para tornar o indivíduo dócil e útil, através de um trabalho preciso sobre seu corpo.
Ela se constituiu fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram,
por todo o corpo social, os processos para repartir os indivíduos,
fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o
máximo de tempo, e o máximo de forças, treinar seus corpos,
codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa
visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho
completo de observação, registro e notações, constituir sobre eles
um saber que se acumula e se centraliza (FOUCAULT, 1987, p. 195).

Além dos aspectos físicos, o sistema prisional afeta de maneira significativa o
psicológico do encarcerados. Goffman (1974) ressalta o quanto a baixa posição dos
internados, comparada à que tinham no mundo externo, cria um meio de fracasso
pessoal, onde a desgraça individual se faz sentir constantemente.
Historicamente, o Brasil convive com um abandono do sistema prisional. O
que deveria ser um instrumento de ressocialização, muitas vezes, funciona como
“escola do crime”, devido à forma como é tratado pelo estado e pela sociedade
(ASSIS, 2007). Leis como a de Execuções Penais, por exemplo, em seu art. 1º, prevê a
389

Elegeu-se o conceito por se tratar de convalescentes que estão em processo de recuperação de faculdades
prejudicadas.
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classificação, assistência, educação e trabalho, aos apenados. Apesar do proposto, é
possível perceber que este não se faz aplicado à prática.
Além de todos os percalços apresentados neste processo de desumanização,
vale ressaltar ainda, a visão da sociedade brasileira a respeito do tema. Esta, ainda
reflete um antigo paradigma excludente e de caráter punitivo. O íntimo sentimento
da maioria da sociedade é o de que lugar de bandido é na cadeia, inclusive com a
imposição de penas severas.390
Para Foucault (1987), esse pensamento
preconceituoso acaba fazendo com que os condenados se tornem outro povo,
inserido na população, com outros hábitos, instintos e costumes à parte.
O respeito à condição humana não é natural, e sim social, cultural, datada
historicamente, cabendo ao Estado, promover a proteção desta garantia
fundamental. A realidade quanto ao sofrimento dentro dos presídios é muito
diversa.
Dentro da prisão, dentre várias outras garantias que são
desrespeitadas, o preso sofre principalmente com a prática de
torturas e de agressões físicas. Essas agressões geralmente partem
tanto dos outros presos como dos próprios agentes da
administração prisional (ASSIS, 2007, p. 5).

O Estado não deve se desfocar para uma simples manutenção da ordem,
esquecendo-se dos princípios orientadores, seus fundamentos. Isto leva à mudança
de visão acerca do preso, pois quando o próprio Estado esquece que o indivíduo
preso é um cidadão que faz parte do mesmo, isto se reflete em toda sociedade, a
qual passa a tratar o preso, mesmo depois de ter cumprido a pena, como não mais
sendo um cidadão (RIBEIRO, 2009). Assim, esse olhar torna-se útil a fim de refletir
sobre o papel da sociedade civil no âmbito carcerário.
2.2. A Pedagogia Prisional e a ressocialização dos detentos
A Pedagogia Prisional é um ramo relativamente novo da Pedagogia, que
ganhou ênfase na sociedade devido ao aumento da criminalidade e como
consequência, o da população carcerária. Esta é amparada pela Lei de Execução
penal n° 7.210/84391, que no Art.126 defende que o condenado que cumpre a pena em

390

Este sentimento se comprova em atrocidades como o caso do adolescente de 15 anos espancando e
amarrado nu a um poste no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 31 de Janeiro de 2014, por três
homens, após tentar furtar um estabelecimento da região, exemplificando a chamada “Justiça com as próprias
mãos”. Para saber mais acesse o link:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239adolescente-e-agredido-a-pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml
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Para saber mais acesse o link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm.
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regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011), e
especificando todas as peculiaridades para essa remissão (BRASIL, 2011).
Ao contrário de impedi-los da livre convivência social faz-se necessário que
no curso de sua permanência em uma instituição prisional, os presos, especialmente
os considerados de baixa periculosidade, participem de programas destinados a
impedir sua futura reincidência no crime.
De acordo com o princípio da educação penitenciária de Foucault, “a
educação do detento, é por parte do poder público, ao mesmo tempo uma
precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o
detento” (FOUCAULT, 1987, p. 224).
A atual legislação penal brasileira prevê que a “assistência educacional”
compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do interno
penitenciário. Institui como obrigatório o ensino de primeiro grau (atual Ensino
Fundamental), integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Já o ensino
profissional deverá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento
técnico (BRASIL, 2011).
Cabe assinalar que a importância da educação nos presídios procura atender
a duas finalidades tão privilegiadas pela sociedade: coibir a ociosidade nos presídios
que geram maiores propensão à reincidência e dar ao condenado a oportunidade de,
em futura liberdade, dispor de uma opção para o exercício de alguma atividade
profissional, para a qual seja exigido um mínimo de escolarização.
Parafraseando um dos baluartes da Pedagogia brasileira, Paulo Freire (1987),
as ações educacionais devem apontar e ressaltar a condição dos apenados, como
agentes socialmente determinados e produtores de suas histórias e trajetórias de
vida e, neste sentido, capazes de construírem meios para não apenas evitarem a
infelizmente nada incomum reincidência no crime e no encarceramento, como
também assegurar, quando egressos, a inserção bem sucedida no mercado de
trabalho e, especialmente, empreenderem o exercício político próprio à condição de
cidadãos minimamente autônomos, repensando suas posições no espaço social e de
suas relações com seus grupos primários de origem.

3. Procedimentos Metodológicos
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O referido estudo deu-se a partir de uma pesquisa qualitativa, por ser de
caráter exploratório, isto é, que estimula os participantes a pensarem livremente
sobre o tema. Segundo Neves (1996, p. 2), “métodos qualitativos são considerados
mais ricos, completos, globais, reais”.
Este trabalho foi realizado através de pesquisa de campo, por observação
direta extensiva, através da aplicação de dois questionários semiabertos, um
proposto aos funcionários, incluindo a coordenadora e outro destinado aos detentos
inseridos no projeto.
Os questionários assim estruturados, constituídos de questões voltadas
principalmente para a temática das metodologias adotadas e as perspectivas quanto
ao processo de ressocialização, principais focos do trabalho.
Depois de uma conversa e total apoio da coordenadora do projeto, as
pesquisadoras voltaram em dois momentos diferentes e agendados, para a aplicação
dos questionários aos participantes da pesquisa. Estes, por sua vez, foram
esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e só puderam participar, depois de
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, comprovando suas
participações de maneira espontânea.
4. Resultados e Discussões
4.1. Universo da pesquisa
Ubá é uma cidade situada na Zona da Mata de Minas Gerais, localizada a
aproximadamente 250 km da capital do estado, Belo Horizonte, com 108.493
habitantes (IBGE, 2010). O Presídio de Ubá – PRUBA- localiza-se em um prédio
antigo no centro da cidade. Este tem capacidade para 90 presos e abriga atualmente
228. O projeto AMARC funciona em um espaço adaptado, cedido pela prefeitura, em
parte de um galpão da cidade. Lá, os reeducandos, contam de 8 às 17 horas, de
segunda à sexta-feira, com oficinas estruturadas em diferentes salas e materiais
apropriados para tais atividades, divididas em dois andares. Além de uma horta e
espaço amplo e aberto, para desenvolverem atividades físicas e outras. O ambiente
conta ainda com refeitório para almoço e café da tarde, além de escritórios e
banheiros equipados.

4.2. Análise dos resultados dos questionários respondidos pelos funcionários
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4.2.1 Perfis e situação profissional dos pesquisados
Os questionários foram respondidos por cinco funcionários contratados pela
AMARC. Desses, quatro são do sexo feminino e um único funcionário é do sexo
masculino. Três tem faixa etária de 20 a 30 anos, e dois, de 40 a 50 anos. Quatro
funcionários do projeto são brancos e um é negro.
Apesar da vasta experiência quanto às funções que desempenham no projeto,
três dos cinco pesquisados, trabalham neste há menos de seis meses, outro de um a
dois anos, e o último há mais de dois anos. Para Kober (2004, p. 36), “a qualificação
dos trabalhadores se dá por meio da articulação entre a sua subjetividade e o modo
como ela é intrinsecamente vinculada às relações sociais, ao conjunto dos
trabalhadores e ao modo de reprodução do capital”.
As funções de cada um no projeto são claras e sistematizadas dentro das
necessidades para atender à demanda dos serviços oferecidos. Uma pesquisada é
coordenadora de oficina, responsável por auxiliar nas atividades de cada oficina,
desenvolvendo metodologias a fim de alcançar os objetivos propostos. Outro
colaborador da pesquisa é instrutor de Educação Física e auxiliar administrativo.
A terceira funcionária é uma Assistente Social e outra pesquisada foi a
Educadora do projeto. E, por fim, a psicóloga e coordenadora geral da AMARC. Esta
assume as duas funções e é responsável por todas as questões que permeiam a
coordenação de uma associação, desde as administrativas até a assistência
psicológica.
Questionados sobre como conduzem o trabalho com os recuperandos392,
algumas palavras chaves foram citadas, como respeito, responsabilidade e ética, a fim
de se obter uma boa convivência com os detentos, avaliando individualmente cada
um, supervisionando os trabalhos realizados por eles e propondo novas ideias. Além
disso, evidenciou-se a relevância de conduzir esse trabalho com tranquilidade e
paciência, impondo autoridade quando necessário.
4.2.2. Visão sobre o Projeto AMARC
Questionados sobre situações desagradáveis que já tenham vivenciado
enquanto funcionários do projeto, os funcionários elencaram o não cumprimento
das regras, que gera conflitos e desgaste muito grande para a equipe e para os
392
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reeducandos, o pedido de desligamento de um encarcerado em uma semana de
projeto, visando a que isso leva à reclusão novamente e também os problemas que
eventualmente acontecem no presídio, impossibilitando os reeducandos de
engrenarem no projeto.
Entretanto, o mais evidenciado pelos funcionários pesquisados foram as
“brigas” que ocorrem ocasionalmente entre detentos nas dependências da
associação. Exaustos por vivenciarem uma realidade desumana e desigual, acabam
se deixando levar pelo estresse, e uma pequena divergência de opiniões acaba
causando conflitos sérios, como agressões verbais ou físicas.
Todavia, quanto às situações agradáveis, os pesquisados evidenciaram os
resultados que se veem obtendo ao longo do tempo com o projeto. Segundo um
deles “isso possibilita acreditar no início de uma nova vida para os reeducandos,
contribuindo assim, para não reincidência ao crime” (FUNCIONÁRIO 1). Além disso,
enfatizou-se o quão satisfatório é poder presenciar o querer aprender, mesmo
dentro dessa difícil realidade.
Mesmo sem a resposta de um pesquisado, duas pessoas elegeram os
momentos de confraternização dos recuperandos com seus familiares, como a
situação mais agradável da rotina, porque esses encontros devolvem a esperança de
vencer os obstáculos avante e tornam o ambiente leve e isento de perturbações.
Para Kaloustian & Ferrari (1994, p. 358) “a família é o espaço indispensável
para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais
membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se
estruturando”.
Utilizando a sistematização proposta por Velho (1989), através da análise das
Unidades Mínimas Ideológicas (UMI)393, sob a preocupação de constatar que
categorias aparecem com mais frequência nas respostas, exemplificadas por uma
frase típica, expostas no quadro abaixo, podemos observar que todos os
pesquisados, sem hesitação, acreditam que a AMARC contribui para a
ressocialização dos detentos que a frequenta.

393

Palavras, expressões ou frases que constituem unidades básicas de análise e, a partir delas, reconstitui-se
formulações de caráter ideológico do universo estudado (VELHO, 1989).
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Funcionários394

UMI

Frase Típica

Funcionário 1

Valores e

“Agregando valores, com frases e
mensagens de reflexão, amparados
pelos familiares e sociedade civil, os
fazendo querer e acreditar na sua
recuperação”
“Desenvolvendo trabalhos com estes
para que ao saírem possam ser
empregados e retomem sua vida social”
Como meio de novas vivencias e com
aprendizado de um oficio”
“No sentido social, familiar, religioso e
educacional”

Recuperação

Funcionário 2

Trabalhos e
Empregados

Funcionário 3

Novas vivências

Funcionário 4

Social, familiar,
religioso e
educacional

Funcionário 5

Não respondeu

Em relação às UMI citadas, sobre o olhar dos funcionários pesquisados, estão
resumidos os pontos defendidos por eles, quanto às contribuições do projeto para a
reinserção social dos apenados.
4.3. Análise dos resultados dos questionários respondidos pelos reeducandos
4.3.1. Perfil dos encarcerados pesquisados
A proposta inicial era pesquisar os vinte encarcerados que estivessem
frequentando o projeto no período de estudo. Entretanto, devido à fuga de um
destes, uma semana antes da aplicação dos questionários, os outros foram
recolhidos segundo ordem do juiz responsável. Suas liberações se deram de maneira
gradativa, e por isso foi possível propor a metodologia de estudo a dezessete
apenados, sendo que um se recusou a responder o questionário depois de tomar
conhecimento do termo de consentimento livre e esclarecido, o que permitiu às
pesquisadoras a amostra de dezesseis pesquisados.

394

Os funcionários pesquisados foram nomeados de 1 a 5 para manter o anonimato, em atendimento aos
princípios éticos da pesquisa envolvendo a participação de seres humanos.
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A amostra da pesquisa é essencialmente masculina, mais precisamente com
quinze detentos do sexo masculino e apenas uma do sexo feminino.
A faixa etária é majoritariamente de 20 a 30 anos. Dois têm menos de 20 anos,
um têm entre 30 e 40 anos, três têm entre 40 e 50 anos e outro tem de 50 a 60 anos.
Quanto à cor, autodeclararam-se em três grupos: quatro disseram serem brancos,
seis afirmaram serem negros e outros seis afirmaram serem pardos. O estado civil é
bem diversificado. Os solteiros são maioria (10), seguidos pelas uniões estáveis (3),
posteriormente pelos viúvos (2) e um casado.
4.3.2. Situação antes da prisão
Neste bloco de perguntas, foram analisadas questões relacionadas à
realidade dos detentos antes de serem privados da liberdade.
A primeira questão indaga sobre com quem os detentos moravam antes de
serem detidos. Os resultados foram equilibrados e diversificados em quatro grupos.
Em ordem crescente, cinco alegaram morar com companheiro (a) e filhos (as),
quatro com as mães, três afirmaram morar com pai e mãe e outros quatro disseram
morar como outras pessoas que não estavam especificadas nas alternativas da
questão, como avós por exemplo.
Perguntados sobre maternidade e paternidade, onze afirmaram ter filhos,
enquanto cinco disseram não ter. Dos onze que são pais, cinco têm de um a dois
filhos, quatro detentos têm de três a cinco filhos e dois têm um filho.
Nenhum dos pesquisados tem Ensino Médio completo ou outra formação
mais elevada. Questionados abertamente sobre o porquê de terem deixado os
estudos, as respostas foram divergentes, apesar de algumas acordarem em uma
mesma temática. A maioria (6) deixou de estudar para trabalhar, alguns por
necessidade, outros por decisão pessoal. Cinco pesquisados alegaram a evasão por
conta da incidência no crime, enquanto dois disseram ser por motivos financeiros,
em época que segundo eles o estudo depois de determinada série era apenas
particular. Outros três alegaram outros motivos, como mudança de cidade por
exemplo.
A evasão escolar dos alunos se dá em virtude de estes serem
obrigados a trabalhar para sustento próprio e da família,
exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa
qualidade do ensino, muitos adolescentes desistem dos
estudos sem completar o curso secundário (MEKSENAS, 1992,
p. 98).
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As profissões que os encarcerados exerciam antes de serem reclusos também
são extremamente diversificadas. Elencam-se um auxiliar de máquinas, um
empresário, um balconista, um vendedor, uma dona do lar, um colador, um
balconista, quatro serventes de pedreiro, um estofador, um trabalhador rural, um
operador de máquinas (móveis), um lavrador, um marceneiro. Dos dezesseis
pesquisados, mesmo trabalhando, nove não tinham carteira assinada, enquanto os
outros sete, trabalhavam amparados por lei.
4.3.3. Situação Prisional
Neste bloco foram abordadas questões relacionadas à reclusão dos detentos.
Os anos em que os detentos foram privados da liberdade são equiparados e
relativamente recentes. A maioria (8) foi detida em 2014, três foram presos em 2013,
outros três em 2012 e dois detidos em 2011.
Os pesquisados são enquadrados nos mais diversos artigos do Código Penal.
Analisou-se que cinco detentos se enquadram em mais de um artigo, dez em apenas
um, e um detento não soube informar. Esses artigos variam entre: Art. 14 (Tentativa
de cometer algum crime), Art. 16 (Arrependimento posterior), Art. 33 (Tráfico de
Drogas), Art. 121 (Homicídio), Art. 155 (Furto), Art. 157 (Roubo), Art. 180
(Receptação) e Art. 297 (Falsificação de documento público)395.
O tempo total de reclusão também possui variantes, em consonância com o
crime cometido. O mesmo número de detentos (5) que foram julgados a pagar de 5
a 10 anos, também está aguardando condenação. Três pesquisados estão condenados
de 10 a 20 anos. Enquanto um detento está condenado a pagar menos de um ano,
outro de 1 a 5 anos, e por fim, um condenado a mais de 20 anos.
Esse tempo, muitas vezes influencia nas perspectivas dos apenados quanto ao
futuro. Percebemos que aqueles que têm penas menores referem-se à liberdade
como algo próximo, cheios de planos e esperança. Enquanto outros, com penas
maiores, já são mais desmotivados a pensar fora do contexto que se encontram.
Indagados sobre a situação da cela em que convivem no presídio quanto ao
número de detentos, o resultado obtido não se difere do esperado. Do total de
pesquisados, que ficam reclusos em diferentes celas, apenas três afirmaram que a
cela está adequada, devido aos últimos julgamentos e consequentemente
transferência dos condenados para uma penitenciária mais estruturada. Oito
encarcerados afirmaram que as celas estão lotadas, e os outros cinco disseram que
395

As descrições desses artigos foram cedidas por um agente penitenciário da instituição prisional.
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estas estão superlotadas, em condições subumanas de sobrevivência. Reafirmando o
dito por Julião (2007, p. 33) “os níveis de superlotação são absolutamente
dramáticos, e as condições sanitárias, vergonhosas”.
4.3.4. Visão sobre o Projeto AMARC
No último bloco de perguntas do questionário foi analisado o foco central
deste estudo: o projeto e os reeducandos. Dos pesquisados, doze fazem parte da
AMARC a menos de seis meses, devido à rotatividade proposta por este. Outros três
estão nas oficinas há mais de seis meses, e um faz parte das atividades de 3 a 6
meses.
O projeto dura períodos de seis meses, podendo se estender a um ano, de
acordo com o interesse e comportamento dos envolvidos. Questionados sobre o
desejo deste durar mais tempo, todos os pesquisados responderam sim, ou seja,
queriam ter a oportunidade de prosseguirem com as atividades por um tempo
maior.
Observa-se que
A sala – “cela de aula” – também é marcada por algumas
características específicas e por características que não são
exclusivas das instituições penais. Por exemplo, a rotatividade
dos alunos em sala de aula é muito grande, visto que eles são
transferidos de presídio constantemente, por razões de
segurança e disciplina e, em outras vezes, por progressão de
regime, ou seja, quem tem direito de ir para outro tipo de
regime, que poderá ser o semiaberto. (LEME, 2007, p. 116.)

Todos precisam, necessariamente, participar de todas as oficinas oferecidas.
Ingressantes nas mais diversas atividades oferecidas no espaço, os reeducandos
foram questionados sobre com quais, mais e menos se identificam. A oficina
preferida dos pesquisados é a do Kit, onde eles montam kits de pequenas peças de
plástico para uma empresa da cidade, parceira do projeto.
Citando especificamente as aulas de alfabetização, questionou-se sobre a
opinião pessoal deles quanto a esta. Oito pesquisados as definiram como boas, seis
como ótimas, um como muito boa e um como ruim. Os porquês dessas opiniões
foram dados por diversos motivos. Os que definiram de maneira positiva, alegaram
ser pela ajuda na recordação do que já foi aprendido; pela contribuição e
importância de aprender mais e adquirir novas experiências, a fim de facilitar o
cotidiano; pela oportunidade de aprender o que não se pode na infância; pela
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lembrança do tempo de escola; pela facilitação do diálogo; pela recuperação do
tempo perdido e pela melhoria na qualidade de vida posteriormente.
Ora o reeducando é obrigado a frequentar as aulas, ora é
preciso motivá-lo para isso. O que motiva o aluno tem muitas
vezes, várias origens que vão desde o desejo de aprender,
encontrar-se com outras pessoas, ter a “escola” como um
passatempo, até a busca de um parecer positivo no laudo
criminológico, entre outras (LEME,2007, p. 117).

Em meio a tantas manifestações positivas, dois apenados admitiram não
gostar tanto das aulas de alfabetização por não se identificarem e por ter que ler
bastante.
Para finalizar o estudo, os questionamentos foram feitos diretamente sobre o
objetivo do trabalho. Perguntados sobre se acreditavam ou não na contribuição do
projeto para as suas vidas quando retornarem ao convívio social, todos, sem
exceção, responderam que sim, a AMARC é o apoio deles para a oportunidade da
melhoria de vida.
Os reeducandos têm consciência, dentro de suas particularidades, de que, de
alguma maneira o projeto está e ainda vai contribuir para uma nova realidade. Cinco
deles reafirmaram o conceito de oportunidade como a principal contribuição do
projeto. Para eles, este dá a chance de mostrarem que mudaram, além de
oportunizar aprendizado técnico e pedagógico, empregos, a busca pelo melhor e,
consequentemente, a ressocialização. Esperam que, ao avançarem em seus estudos,
poderão conseguir um “serviço”, um “ emprego”, e que, assim, possam mudar de
vida, abandonar o outro mundo, o mundo do crime. (LEME, 2007).
Quatro pesquisados apontam o conceito de sociedade em suas afirmativas.
Para estes, a AMARC propicia enxergar longe, pensar em fazer diferente diante da
liberdade novamente, tornando-os, assim, novos homens. Salientam, ainda, que o
projeto contribui para que a sociedade os veja de outra maneira, com menos
preconceito e mais inclusão.
Essa preocupação com a sociedade reafirmou o dito por Leme (2007, p. 132)
“que o homem é também um ser social, pois é na sociedade que constrói a sua
identidade”. É pela sociedade que ele incorpora os conhecimentos já estabelecidos e
cria novas formas de agir. “Assumir-se como um ser social e histórico, como ser
pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter
raiva porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito, porque capaz de reconhecerse como objeto” (FREIRE apud LEME, 2007, p. 132).
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Outros dois detentos afirmaram que o projeto contribui para o benefício
externo - que nada mais é que o nome que dão para se referirem a oportunidade de
saírem, mesmo que por pouco tempo, do presídio.
Um pesquisado alegou que a contribuição é a conscientização quanto ao
abandono de um vício, a bebida especificamente, e um outro evidenciou a ideia de
que as circunstâncias os fazem refletir sobre seu erro e o projeto comprova isso nas
visitas mensais das famílias, quando ele percebe o quanto a dele faz falta.
Na perspectiva Foucaultiana, o isolamento promove a solidão, que deve ser
um instrumento positivo de reforma, pela reflexão que suscita, e pelo remorso que
traz. Essa solidão é responsável pela autorregulação da pena, sendo uma condição
primária da submissão total.
O isolamento assegura o encontro do detento a sós com o poder que
se exerce sobre ele. Esse jogo do isolamento, da reunião sem
comunicação, deve requalificar o criminoso como indivíduo social.
Sozinho em sua cela o detento está entregue a si mesmo; no silêncio
de suas paixões e do mundo que o cerca, ele desce à sua consciência,
interroga-a e sente despertar em si o sentimento moral que nunca
perece inteiramente no coração do homem. Não é, portanto, um
respeito exterior pela lei ou apenas o receio da punição que vai agir
sobre o detento, mas o próprio trabalho de sua consciência.
(FOUCAULT, 1987, p. 200- 201.)

Comprovando essas expectativas, “queremos que essas instituições ajam de
forma exemplar no tocante à transformação dos indivíduos; ao mesmo tempo que
esperamos que castiguem, almejamos que por meio do castigo, elas (re) eduquem,
reabilite”. (LEME, 2007, p. 119).
Considerações finais
Em linhas gerais, esta pesquisa refletiu sobre as metodologias adotadas pela
AMARC e as perspectivas dos apenados e funcionários quanto à contribuição desta
no processo de ressocialização dos detentos. De forma a refletir sobre uma
associação com tamanha relevância social e humanística, conheceu-se o universo de
uma política de apoio que através de oficinas socioeducativas e conceitos essenciais
relacionados ao convívio social, faz um trabalho voltado sistematicamente a atender
uma parcela desacreditada da população, com metodologias que exigem muita
dedicação, e em contrapartida, retribui dando oportunidades à essa parcela
depreciada.
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Enveredando nesta questão, sabe-se que essa nova área de atuação
pedagógica tratada no estudo, retrata o quão necessário se faz um profissional da
educação em todos os ambientes que tratem de relações humanas, inclusive quando
este necessita da aprendizagem como meio de oportunidade e reinserção social e o
quanto esse pensamento vem avançando com o passar do tempo. A referida visão
salienta a relevância de políticas públicas que oportunizem contribuições para que
aqueles que, mesmo privados da liberdade, anseiem perspectivas futuras que os
afaste posteriormente de uma reincidência ao crime.
Enfim, problematizar a assistência e recuperação possibilita esperança e
perspectiva de vida quando reingressarem ao convívio social, contribuindo de fato
para o futuro desses indivíduos.
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17 -Sessão Política
17.1 Quando os subalternos somos nós: pesquisa e etnografia com
justiça e segurança pública nas ciências sociais 396
Isaac Palma Brandão397 (UFF)
Resumo: As ciências sociais como campo de constante disputa, refletem as disputas
em torno das significações que constroem. Mais do que isso, fazem parte de
construções politicas específicas, que tem sua legitimidade nos discursos da
modernidade. Esse trabalho tem como objetivo pensar a partir do lugar de
legitimidade consolidada das ciências sociais, quais os lugares de poder e como esses
lugares poder fazem parte da construção das pesquisas. Tendo como referência
pesquisa sobre policiais militares, onde o objeto não são grupos subalternizado;
pensar como essa disputa pode ser pensada, como as percepções são atravessadas
por um pensamento acadêmico-politico anterior e quais as limitações e
possibilidades.
Palavra-chave: Etnografia. Policia. Segurança Pública. Justiça.
1.Introdução
Dois policiais permanecem de cabeça baixa em seus respectivos lugares de
réu. Agora já não aplicam a lei, mas a lei é aplicada sobre eles. O promotor grita suas
acusações, demonstra uma indignação diante dos jurados. O julgamento já dura o
dia todo, as pessoas estão cansadas, olho no meu relógio são 22h, o julgamento
durou mais do que eu esperava. Percebo no rosto aflito daqueles homens a
preocupação, parecem já saber seu destino quase que imutável. A Juíza lê a decisão
dos Jurados, e conclui com palavras fortes sobre os acusados, palavras que em outra
ocasião poderiam ser consideradas ofensas, mas aqui são formalizadas como verdade
jurídica. De um lado as famílias daqueles policiais choram, do outro a família da
vítima comemora. A essa altura me pergunto quantos atravessamentos não existem
nessa decisão, ou se existia alguma possibilidade de serem absolvidos. Perguntas
que nunca poderão ser respondidas, mas que traduzem algumas preocupações.
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Os dois policiais julgados, foram condenados por participação na morte da
Juíza Patricia Acioli, na cidade de Niteroi/RJ. Nenhum deles tem nenhuma ligação
direta com as pessoas que a assassinaram na porta de sua casa, foram condenados
por fazerem parte do mesmo batalhão. Talvez estivessem apenas no batalhão
errado. Não havia provas "concretas" que pudessem os condenar. Assistir um
julgamento é sempre entender a fragilidade das muitas narrativas em jogo. O
policial, companheiro de batalhão dos dois, que foi filmado entrando no
condomínio onde morava a Juíza, depois assumiu a autoria do crime, desde então se
iniciou uma caçada pelos culpados por trás dele. Patricia Acioli havia emitido um
mandado de prisão aos policiais pertencentes aquele batalhão, por um caso de auto
de resistência, no mesmo dia foi assassinada.
O caso se estende, se torna mais complexo no decorrer das audiências, as
formas de construção da verdade jurídica encontram seus espaços, quem são os
culpados? Todos são culpados? Os policiais foram condenados por uma morte,
embora carregassem em suas costas outras tantas; um policial assassinou alguém
que não deveria, incriminando todos os outros, ou o plano de todo um batalhão foi
frustrado por alguns erros muito primários de pessoas que participam
cotidianamente de investigações, que conhecem os processos. Não sei se
acreditavam na impunidade, é difícil crer que a morte de uma juíza ficaria impune,
talvez estivessem acostumados com a impunidade, a quantidade de autos de
resistência que o promotor expôs era de certa forma inacreditável para quem não
conhece o cotidiano da polícia; de fato tratava-se de pessoas acostumadas a matar e
não serem incriminadas, a presunção da inocência do policial, que é a prática
cotidiana da justiça, é também seletiva e talvez produza efeitos nas percepções
daqueles policiais.
Dentro das universidades se constroem formas específicas de olhar os
policiais, não quero discutir aqui a veracidade dessas ideias ou a razão por trás das
qualificações que são incessantemente reproduzidas sobre os policiais, mas discutir
como essas percepções e essa forma de olhar os policiais podem afetar as formas de
construir conhecimento dentro das ciências sociais. Trata-se de pensar para além de
uma perspectiva dicotômica os diferentes atores que se conectam nas redes de
produção de saber. Quando assistia a esse julgamento, era claramente atravessado
por essas interpretações a priori das práticas policiais, antes mesmo de me inserir
nas pesquisas sobre policiais e segurança pública, já tinha construído uma crítica aos
policiais e suas práticas, baseada menos em fatos empíricos e talvez mais em
percepções reproduzidas por um tipo de acúmulo de saber acadêmico-político.
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Durante esse julgamento e no decorrer da pesquisa que tenho desenvolvido
sobre julgamentos de policiais militares, tive a oportunidade de refletir sobre essa
construção a priori que acaba por fixar o policial num lugar específico, talvez
produzindo sujeições e reproduzindo discurso ao invés de refletir sobre os fatos que
acontecem diante dos meus olhos. Portanto, a reflexão que esse trabalho busca
produzir se coloca em um sentido epistemológico-político sobre a construção do
saber e seus processos, até mesmo sobre a produção textual e as formas de construir
as ideias, mais no sentido de abrir uma discussão do que de fechá-la, embora possa
esboçar algumas conclusões que são fruto da minha experiência específica. Este
trabalho busca ainda entender que em grande parte as ciências sociais se inserem
dentro de uma forma específica de produção de sujeições sobre grupos
subalternizados, e que a produção sobre grupos que são menos controláveis, que
não necessitam daquela produção para existir politicamente, mas que ao contrário
fazem parte de estruturas políticas que podem ser vistas como hierarquicamente
superiores dentro da sociedade, traz novas questões para o debate.
Não se trata apenas de entender-nos como indígenas – porque não se trata
somente de assimetrias onde temos sempre um lugar de poder privilegiado – e
construir algum saber sobre nós mesmos, mas de entender a disposição dos lugares
políticos, das práticas de sujeição e portanto da forma como vemos
epistemologicamente nossas pesquisas. Num momento acadêmico-político onde
cada vez mais a heteroglossia398 (CLIFFORD, 2014) se faz presente, é preciso
entender os resultados dos descentramentos produzidos, e quiçá levá-los em
consideração nas nossas pesquisas, tendo em mente a tentação de uma ciência
neutra ou de uma pesquisa somente engajada. É talvez uma forma de exercer de
maneira mais radical aquilo que muitos cientistas sociais têm chamado de
reflexividade.
2 A inquisição e a invenção: a construção do policial militar como problema
sociológico
Discussões em grupos de facebook são coisas corriqueiras, longe de pensar
que tenha aumentado a incidência das discussões, penso que as redes sociais
potencializaram o acesso a discussões que em outros momentos permaneciam no
âmbito privado. Entro no grupo de um dos cursos da Universidade Federal
Fluminense e percebo uma discussão que me interessa, o princípio da discussão era
sobre a coordenação de um dos cursos de graduação, esse assunto em si não me
interessa, e sim seu desdobramento. Passam a discutir a criação do curso de
398 Ou seja a multiplicidade de vozes que descentram as perspectivas.
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graduação em Segurança Pública, que foi alvo de muita discordância na época das
tentativas de implementação do mesmo no Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia (ICHF). Já tinha ouvido falar de tal discussão, porém somente através de
boatos, de parte da história recortada, me parece interessante a discussão porque ali
poderia ler vários relatos dispersos e não necessariamente coerentes entre si, que
poderiam me ajudar a construir uma ideia melhor do que se passou naquele
momento, já que ainda não estava na universidade no período que tentaram a
criação do curso no ICHF399.
Os argumentos que já conhecia previamente são novamente apresentados,
ambos os lados do debate estavam engajados, talvez não em convencer o outro, mas
em convencer quem acompanhava o debate. "Queriam trazer policiais para dentro
do ICHF", era um dos principais argumentos daqueles que rechaçavam o outro lado.
Em certo momento do debate, que já tinha partido para ofensas pessoais, alguém
postou um pequeno vídeo, com uma perceptível edição um tanto sensacionalista,
porém que em parte reforçava o argumento já descrito. No vídeo, que era sobre um
debate sobre o curso, uma parte dos alunos de Ciências Sociais se colocaram
frontalmente contra a inclusão do curso, e inclusive escreveram uma carta que foi
lida durante o debate, que falava dentre várias questões da preocupação com a
perspectiva que seria dada ao curso, que em parte reforçaria o discurso tradicional
da segurança pública, que serviria aos “interesses burgueses”. O vídeo mostra a
intervenção do grupo, e demonstra como usavam a crítica à policia como crítica ao
curso que nem existia ainda. A vinculação do provável curso com a polícia militar
era quase que automática na mente daqueles que faziam a crítica. Mais de uma vez
ouvi de alunos do ICHF/UFF, com o intuito de depreciar o núcleo de pesquisa ao
qual um grupo de professores estava engajado na criação do curso, que eles queriam
trazer policiais para dentro da universidade.
O que me parece interessante e importante aqui nesse debate é
primeiramente uma postura (que chamarei aqui de) inquisitorial de um grupo
específico, que em minha interpretação reflete uma perspectiva dominante dentro
do campo das ciências sociais especificamente. O tema da segurança pública,
sobretudo da polícia militar especificamente, em muitos debates carrega
significações específicas, que precisam ser reproduzidas para que o discurso ganhe
legitimidade. Seguindo as pistas que Roy Wagner (2014) nos deu, existe uma
determinada invenção do policial – ou da cultura policial – na construção de
conhecimento. Aqui é importante entender que me distancio de perspectivas que
399 Depois da disputa descrita o curso de Bacharel em Segurança Pública foi criado junto a Faculdade de
Direito, justamente pela sistemática tentativa de barrar a criação do curso por parte de alguns setores do
ICHF.
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defendem uma neutralidade cientifica total, e justamente a partir dessa leitura
entendo a invenção do policial militar como uma construção científico-política. As
representações do policial muitas vezes estão ligadas a esses atravessamentos
políticos, não quero aqui também invalidar essa perspectiva, mas apontar
determinadas limitações e (im)possibilidades da mesma em relação a outras
perspectivas que emergem, trazendo outras questões para o debate, que em uma
discussão que vem sendo feita em parte das ciências sociais tem trazido novos
apontamentos.
A construção do problema sociológico se dá em meio às várias disputas no
âmbito do campo acadêmico; para a polícia militar e, mais especificamente, o
policial militar se tornarem um problema sociológico, tem necessariamente ligação
com essas disputas em torno dessas significações. Portanto no debate sobre esses
agentes e instituições me parece importante debater essa construção, para entender
justamente diante da não-neutralidade da produção de conhecimento, as bases do
debate e as possibilidades em torno dele.
Durante a pesquisa que comecei a fazer dentro da justiça militar estadual,
onde são feitos julgamentos de policiais militares, comecei a perceber com o tempo
que trazia esse olhar inquisitorial400 para dentro da pesquisa que tentava
empreender. O policial militar já aparecia caracterizado por essa invenção que é
fruto dessa construção anterior, o policial é um agente do Estado e seu trabalho é
reprimir, essa percepção leva a intuir a violência de suas práticas, e construir uma
moralidade a partir dos meus próprios sensos de justiça. A minha interpretação
portanto tenderia a reprodução das mesmas características já intuídas, seria parte de
uma reificação da visão dominante dentro do campo das ciências sociais 401. Em
algum momento do desenvolvimento da pesquisa essa questão passou a me
incomodar, os policiais e as situações que estavam inserido não necessariamente se
adequavam a ideia pré-formulada. Foi necessária uma escolha epistemológica,
portanto, se apresentou a necessidade de debater essa questão no âmbito das
ciências sociais, porque o problema sociológico que está ligado às motivações
políticas das pesquisas, e também as sensibilidades políticas construídas
anteriormente fazem parte do debate e não podem ser propositalmente excluídas. É
400

O debate sobre a postura inquisitorial do pesquisador é muito bem feito por Ana Paula Mendes de
Miranda no artigo "Segredos e mentiras, confidencias e confissões: reflexões sobre o antropólogo como
inquisidor"
401
Quando falo aqui que é uma visão dominante, não digo a partir da produção bibliográfica feita sobre o
tema especificamente, já que muitos pesquisadores não reproduzem essas ideias aqui expostas mas
buscam outras estratégias. Talvez fosse mais válido pensar que seria uma visão que é transmitida
informalmente, seja através da militância estudantil, seja nas aulas, mas também há uma grande
quantidade de pesquisas que reproduzem essa visão que aqui chamei de dominante, que talvez esteja
muito menos explicita num discurso mais formal, mas que é percebida no cotidiano.
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possível reinventar a caracterização dos policiais? É possível uma pesquisa não
inquisitorial? Quais as relações de assimetria que não estão ditas nessas relações?
Quais as disputas políticas que estão ligadas a esse debate? Uma relação nãoempática com meus interlocutores vai me levar a fazer uma pesquisa que só
reproduza ao invés de ser inventiva?
3 As ciências sociais e as (im)possibilidade de fala: Quem são os subalternos?
Uma grande parte dos debates feitos a partir dos anos 60 não só nas ciências
sociais como na teoria literária, psicologia, filosofia, etc., tem causado um forte
impacto em grande parte da produção acadêmica. Tem se disseminado cada vez
mais um debate sobre o lugar de fala, sobretudo a partir dos estudos pósestruturalistas, pós-coloniais e parte do que é conhecido como pós-moderno. Talvez
possamos traçar um paralelo entre esses movimentos como opções (mais) radicais
do que Giddens chama de reflexividade nas ciências sociais (1991). São como uma
opção de descentramento epistêmico dos sujeitos, das falas e das possibilidades, são,
como James Clifford (2014) falou, possibilidades de polifonia e heteroglossia.
Entretanto, antes disso, é preciso entender que, de maneira geral, grande
parte das ciências sociais fizeram uma opção pela representação de subalternizados,
e que a própria construção dessa representação ajudou a consolidar a ideia que esse
grupos são subalternos. Portanto, a pesquisa social, seja ela antropológica ou
sociológica, tem uma incidência política muito clara, que historicamente tem
produzido sujeições de povos, grupos e indivíduos. As assimetrias coloniais são um
exemplo mais explícito (talvez caricatural) desse jogo de poder, os
antropólogos/sociólogos como representantes do mundo colonial incidiram de
maneira muito sugestiva na produção do imaginário sobre o oriente exótico, embora
possamos fazer uma leitura ambígua disso, é inevitável em minha percepção a
participação na consolidação dessa invenção do oriente (SAID, 2007) e
consequentemente do ocidente.
Podemos afirmar que, em parte, as ciências sociais produziram
incessantemente sujeitos subalternos, e construíram um lugar de poder específico
para sua fala, quando não a partir de um lugar de autoridade política de falar por
outros, em dois sentidos, de dar voz aos que não tem voz, e no sentido de falar por,
ou seja contestar aquilo que os sujeitos subalternizados não podiam contestar.
Obviamente essa interpretação não é absoluta, existem distintas construções
políticas em torno da produção nas ciências sociais, em alguns lugares conseguiram
consolidar narrativas distintas, mas ligadas a possibilidade de uma neutralidade
científica. No Brasil, levando em consideração os vários atravessamentos políticos, é
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

900

possível vislumbrar uma forte difusão e dispersão desses dois tipos de discurso de
autoridade – falar por e dar voz a. Esse lugar, entretanto permanece isento de
contestação política, ao contrário, é utilizado como legitimidade do discurso,
permanece sendo um discurso científico com toda sua legitimação histórica
constituída a partir do iluminismo. Seguindo algumas pistas de Bruno Latour
(2008), grande parte das ciências sociais, apesar de acumular críticas contra a
modernidade e seus efeitos, se legitima a partir desse discurso e da narrativa da
modernidade, e realiza assim uma crítica limitada. Na discussão feita aqui, é
importante ressaltar que o lugar do cientista social é um lugar político consolidado,
apesar de socialmente sua fala não ser exatamente um consenso e muitas vezes ser
objeto de contestação, tem sua legitimidade politica escorada no discurso da
modernidade, ainda que seja um discurso ambíguo tem um lugar de poder
legitimado.
As criticas pós-coloniais e descoloniais seguem esse debate promovendo um
questionamento dessas percepções e epistemologias, sobretudo repensando esse
lugar de poder consolidado, ao ponto de alguns autores buscarem outras percepções
não advindas daquilo que chamam de pensamento europeu (MIGNOLO, 2008).
Dessa forma relativizam grande parte da pesquisa feita sobre os diversos grupos que
foram historicamente alocados como subalternos. A discussão portanto pode
desembocar (mas nem sempre o faz) num debate sobre o lugar do pesquisador na
pesquisa social, sobretudo seu lugar político dentro das hierarquias de poder social.
Entendendo esses debates, interpretando-os a partir dessa consolidação de
sujeições, sobretudo entendendo a produção nas ciências sociais como uma forma
de incidência política, que se consolida a partir das diversas configurações nas quais
se insere, resta-nos perguntar: como se dá essa relação assimétrica a partir de outras
assimetrias? E quando os sujeitos sobre os quais lançamos nosso olhar não são
(construídos como) subalternos, quais estratégias políticas estão em nossos textos?
Quais as possibilidades e limitações desse lugar?
Entendo aqui que os lugares de poder não são estáticos, que podem
depender de uma série de configurações políticas que estão ligadas também às
interações dos vários atores, mas entendo também que em termos práticos é
diferente produzir sobre "traficantes" e sobre policiais militares. Ambos ocupam
lugares de poder e legitimidade política distinta dentro da sociedade, e produzir
sobre esses grupos faz parte da disputa política já citada. As representações
construídas sobre esses grupos dentro das sensibilidades políticas acadêmicas são
diferentes, mas seriam essas sensibilidades políticas fruto das interações políticas
com esses atores? Naturalizar essas percepções e lugares políticos me parece
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contrário ao espírito que a as ciências sociais reivindicam a si mesmas, mas colocar
em questão essas percepções pode significar colocar em xeque seu lugar de poder
consolidado, e talvez isso seja caro demais para um discurso.
Na reivindicação que julgo importante de relativizar os lugares de fala, e
portanto as percepções absolutas sobre os sujeitos além do lugar de autoridade
politica do pesquisador, faço a opção de inversão dentro de um sistema
classificatório hierárquico, que diz abrir espaço para as vozes subalternas, mas que
por um lado específico silencia outras vozes e pergunto: pode o policial militar falar?
Inspirado na provocação de Spivak (2010), quais camadas de interpretação estão
sobrepostas sobre nossas percepções sobre esses atores? Seriam eles sempre uma
mesma coisa? O que extraímos das nossas pesquisas senão uma legitimação de
percepções anteriores? Podemos levar em conta que existem outros
atravessamentos na construção desses sujeitos além da violência e do militarismo?
Colocando ainda em questão que a legitimidade da pesquisa social está em embate
direto com a legitimidade e autoridade delegada aos policiais militares
especificamente. Qual a maior legitimidade/autoridade nesse embate? Quem são os
subalternos? O que fazemos quando os subalternos somos nós?
Escrever um texto a partir da nossa construção social específica de autoria é
estar num lugar de contradição. Escrever um texto sobre uma pesquisa é um ato
necessariamente autoritário em relação aos interlocutores, porém é sempre aceitar
uma outra autoridade: a do campo acadêmico que nos delega formas e estratégias
textuais específicas. Para além disso é estar no meio das disputas politicas nas quais
estão inseridos o debate que fazemos, no caso: o que são os policiais militares em
nossa sociedade? Representantes da ordem pura e simples, que agem com violência
e contra populações específicas? Se são isso, com certeza fazem parte de outras
redes de significação e de produção de subjetivação/subjetividade. Talvez possamos
pensar que o próprio lugar do policial é uma subjetividade atravessada por um
estigma que muitas vezes a pesquisa social ajuda a consolidar. E por fim antes de
concluir, podemos inclusive questionar esse "policial" imaginário constituído por
nossos discursos, quem é esse policial? Qual a posição hierárquica e politica dele?
Em quais redes está inserido? Sua ação se dá a partir de quais moralidades e
atravessamentos? Talvez nossas percepções pouco criativas nos impeçam de tentar
entender essas perguntas.
Conclusão
Depois da decisão dos 3 juízes, um deles que além de Juiz é oficial de alta
patente da Policia Militar, com muitos anos de experiência, começa a falar para os
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policiais que assistem as audiências naquele dia. Pude apurar que no Tribunal da
Justiça Militar de São Paulo sempre há turmas da escola de oficiais, que assistem
aquelas audiências como parte do seu treinamento, alguns dos juízes que também
são oficiais e exerceram por muito tempo a função, aproveitam o momento para dar
uma espécie de aula aqueles que se tornarão oficiais da policia militar de São Paulo.
No meio de sua fala contundente sobre o exercício da função, começo a perceber
algumas coisas que não se encaixam dentro das minhas construções pré-concebidas
sobre esses agentes. Uma dessas coisas é substancial na minha percepção, o juiz
esboça várias críticas ao Estado, e a forma como o Estado trata os policiais,
sobretudo quando se dirige à figura do governador. Nos demais dias que fui no
Tribunal da Justiça Militar de São Paulo percebi que essa crítica não é exclusiva
desse Juiz-militar, outros advogados, promotores e Juízes compartilham da mesma
visão e não fazem cerimônia para expô-la nos julgamentos.
Esse fato me assustou, sobretudo diante do meu olhar inquisitorial mais
preocupado com os deslizes do discurso, que poderiam me ajudar a concluir o que já
sabia. Os policiais fazem crítica ao Estado? Mais do que isso fazem critica ao
governador de direita? A minha cabeça de estudante de sociologia não consegue
compreender aquele discurso, que para mim não faz sentido dentro da minha forma
de olhar para aqueles agentes. O que fazer com aqueles dados que surgem a todo
momento? Seguir omitindo-os da minha pesquisa? Sou o pesquisador, tenho o
poder de exercer o cinismo como dádiva do meu lugar de poder, posso não escutar,
porque depois alguém conseguirá emitir alguma opinião que se adeque aos meus
anseios, então posso sair satisfeito repercutindo as ideias que já tinha antes. Afinal
de contas eu estava lá, eu vi, ninguém pode me contestar, meu discurso legitimado
entre meus pares, não preciso de um dado marginal, que incomoda minhas
conclusões.
A vantagem da etnografia é que dá a possibilidade de confrontar nossas
verdades, porém não é uma receita pronta, porém ela não precisa ser de uma forma
só, ou um instrumento exclusivo de uma disciplina tal como se consolidou junto à
Antropologia. Estar lá não nos garante evidenciar as várias nuances que constroem
os espaços, às vezes muito pelo contrário nos ajudam a reificar as ideias. A polícia
militar brasileira é feita de muitas significações, é preciso esse olhar que possibilite
vislumbrar a polissemia que já está presente. As criticas ao sujeito universal (HALL,
2004) podem nos ajudar a descentrar nosso olhar para outros componentes dessas
construções plurais. O instrumento da pesquisa social sempre vai ser inventivo
(WAGNER, 2014), e nosso olhar sempre interpretativo, isso nos dá possibilidades de
constantemente confrontar as verdades, mas também de reafirmá-las
incessantemente; talvez essas percepções passem por permitir-se ser afetado
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(FAVRET-SAADA, 2005), ou seja, deixar que nossos conceitos, categorias e análises
sejam afetadas por questões que surgem no decorrer da pesquisa e que assim
possamos sempre desconstruir e reconstruir nosso trabalho no meio do caminho,
que é onde tudo acontece.
Por fim, podemos apontar, e sobretudo entender esses lugares de poder,
explicitá-los na medida que surgem, como componentes do trabalho. No texto,
nosso lugar é sempre privilegiado, e vai revelar muitos dos caracteres dessa disputa.
O texto pode ser um lugar de encontro? Vai depender quantas vozes permitimos
que entrem e façam parte, de que forma vamos controlá-las e discipliná-las dentro
daquilo que já teríamos construído, ou estamos construindo. Para isso James
Clifford, nos fala utilizando a crítica literária, da polifonia (2014), quantos sons estão
presentes, quantas vozes, quais as possibilidades? São questões epistemológicas,
políticas, éticas e afetivas que me parecem grandes desafios para as pesquisas, não
só em termos dos sujeitos subalternos, mas construindo outros termos para esse
debate, colocando em questão os vários lugares de poder e disputa política.
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17 -Sessão Política
17.2 Arte, imprensa e esfera pública na 1ª República 402
João Victor Rossetti Brancato403
Matheus Vital de Oliveira Mendes404
Resumo: A passagem do século XIX para o XX no Brasil é marcada pelo debate
público em torno de diferentes projetos de Nação possíveis para uma República
nascente, atrelados às experiências europeias. A proliferação da imprensa e das
associações civis, nesse sentido, tornam-se importantes apontadores da
transformação ocorrida no Brasil que processam a configuração de uma esfera pública
burguesa, valendo-se do conceito habermasiano. No campo artístico brasileiro é
possível identificar mudanças análogas, tanto na estrutura de ensino oficial de Belas
Artes quanto da própria produção dos artistas. Busca-se, portanto, uma análise da
década de 20 no Brasil focada na Arte e Crítica de Arte brasileira a partir de um
instrumental provindo da sociologia de Pierre Bourdieu e do estudo de Habermas
sobre a transformação da esfera pública representativa para uma esfera pública
burguesa.
Palavras-chave:
modernidade.

Imprensa.

Esfera pública.

1ª

República.

Campo artístico.

Introdução: arte e ciências sociais
O social na obra de arte atual não é um objeto alcançado pela mera visada de
um espectador. Como é sabido, dos meios acadêmicos às conversas de botequim, do
público instruído ao não instruído, a arte moderna a partir do início do século XX se
tornou um tema de acesso livre somente para iniciados. Tal fato se justifica pela perda
da relação entre artista e o público, por meio de uma imersão dos temas das obras na
exacerbação dos sentimentos do artista, como é o caso do expressionismo (Van
Gogh); da relação das obras com a realidade do inconsciente, como é o caso do
surrealismo (Dalí, Ernst) e da reflexão cubista sobre as formas iniciada por Cézanne, e
definida por Picasso. A busca por essa excelência estética do lado do artista gera, do
lado do espectador, a necessidade de uma apreciação ao mesmo modo estética, a qual
402
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só se efetua quando é forjada em meio a um ambiente de socialização bem
relacionado com os temas da história da arte.
A arte, no entanto, como objeto das ciências sociais é fundamentada na crença
de que há uma relação entre a produção artística e certas condições sociais de
produção, bem como na crença de que há também a construção social do olhar e da
apreensão da obra de arte pelo espectador. Sem essa crença, a arte se torna objeto da
filosofia, ou da psicologia - ou dir-se-ia que é assunto privado dos artistas. Tais
abordagens se usadas unilateralmente levam, no mínimo, à uma falsa compreensão
do fenômeno artístico do ponto de vista histórico (pois, de fato, elas ignoram que ele
seja histórico), e, no máximo, empobrecedora, na medida em que não reconhecem
certa proximidade ontológica da relação da arte com a sociedade, que não percebe
que os artistas, como os homens, fazem parte do gran teatro del mundo, como diria
Calderon de la Barca, e que diferem dos políticos, dos operários, dos outros homens
em geral, unicamente pelo fato de devolverem à ilusão do mundo, a sua ilusão
pessoal. Como diz Pierre Bourdieu a propósito de Fréderic, herói de A Educação
Sentimental:
Refusant l`illusio comme illusion unamimement approuvé et
partagée, donc comme illusion de réalité, il se réfugie dans l`illusion
vraie, declaré comme telle, dont la forme par excellence est l`illusion
romanesque dans ses formes les plus extrêmes (chez Don Quichotte
ou Emma Bovary par example). (BOURDIEU, 1992, p. 36)

No caso, o autor se refere à adolescência como momento crítico do processo de
envelhecimento social (veillesement), onde o agente decide participar de um ou outro
“jogo social” (jeux sociaux socialemnet reconnus) e de engajar o investimento
inaugural ao mesmo tempo psychologique e économique que é exigido na participação
nos jogos em que se joga com seriedade (jeux sérieux) dos quais o mundo social é
feito.
O herói do romance de Flaubert, entretanto, é marcado por uma ambiguidade
constitutiva. Ele é herdeiro de um capital econômico e é impulsionado pela ambição
social materna. Entretanto, ele rejeita essa herança e faz da sua busca pessoal uma
busca por um sentido mais humano, ou talvez simbólico. Esse momento psicanalítico
é essencial à obra, na medida em que está relacionado com o conceito de
investissement que é correlato à noção psicanalítica de libido e de seu uso: o
investimento libidinal. O processo de envelhecimento social implica o
direcionamento dessa libido a determinado champ sociale, no qual a união do
investimento libidinal com as regras do campo resultarão na illusio, que é a “illusion
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unamimement approuvée e partagée” (BOURDIEU, p. 36, 1992), portanto, no caso em
que se trata do mundo social, uma ilusão de realidade.
Frédéric é um exemplo da construção da figura do artista puro, o qual rejeita a
ilusão do mundo social, recusando qualquer pretensão em seu trabalho, o
vinculando, outrossim, a uma seriedade comprometida com os ganhos simbólicos.
Para o mundo social, Frédéric não poderia ser considerado um homem sério, porque
rejeita a sua posição social, e as possibilidades de envelhecimento social que esta,
marcada por sua herança, trariam-lhe. Da perspectiva de um campo artístico que à
época da publicação de Educação Sentimental, autonomizava-se, a sua postura era
típica e valiosa, pois acenando em despedida para o mundo do mercado (para a
possibilidade de ocupar um lugar nele) e despedindo-se do mundo da política,
inaugurava um espaço autônomo e regulado pela lógica dos símbolos.
A arte e a esfera pública burguesa

No século XVIII, surge o romance epistolar, como reflexo de um hábito muito
peculiar à burguesia. Essa vida íntima expressa em cartas que se tornam romances vai
progressivamente se tornar a matéria das discussões na nascente esfera pública
burguesa. A literatura tematiza a vida daqueles que a debatem. A intimidade da
família conjugal burguesa se torna o laboratório de onde saem os elementos que
constituirão a noção de humanidade usada pela nova esfera pública burguesa. Tal
humanidade sendo constituída pelas noções de voluntariedade, comunidade do amor
e formação. Para além disso, ela deveria ser independente do mercado, para que tais
noções não estivessem ligadas ao interesse. Os romances nessa época não eram ainda
escritos por artistas puros. Eles serviam a um público que vivia cada vez mais na
esfera íntima e que ansiava por uma literatura intimista, voltada para as questões
psicológicas do cotidiano. Nessa época o romance era fundamentalmente burguês. E
pode-se dizer que do romantismo ao realismo literário, a questão da realização da
intimidade enquanto destinatária do romance permanece, seja explorando o
sentimentalismo, seja recriando o mundo real através da descrição. A intimidade, o
cotidiano, o passageiro, tornam-se a usual matéria do romance moderno,
representado na figura de Balzac. Antes dele, o significado da palavra romance
designava uma grande aventura, uma história extraordinária, um conto onde os feitos
de seus heróis marcavam a história, algo semelhante à poesia épica (exemplos disso
são as histórias que quase todos conhecemos e que são de origem medieval como as
pertencentes ao Le Roman du Graal). Depois de Balzac, como diz Otto Maria
Carpeaux (2010), “será o espelho do nosso mundo, dos nossos países, das nossas
cidades e ruas, das nossas casas, dos dramas que se passam em nossos apartamentos e
quartos”. Ou seja, o reflexo de tudo aquilo que, a princípio, não fosse a publicização e
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a instituição de uma esfera pública burguesa, seria esquecido, destinado ao
esquecimento; porque o épico, tradicionalmente, demandava uma grandiosidade que
só a participação na esfera pública representativa das casas medievais, ou no âmbito
de uma ágora podiam obter.
As artes visuais no século XIX promovem, também, uma ruptura semelhante
com a tradição. Gombrich (2013, p.379-393) denomina este período da História da
Arte como Revolução Permanente, e identifica três ondas revolucionárias na pintura
francesa. A primeira é desencadeada por Eugéne Delacroix, que dedicado a desafiar os
cânones clássicos da Academia enfatiza em sua obra a cor ao desenho, os
contorcionismos das figuras às poses bem compostas e contidas. Mais tarde, Gustave
Courbet choca os espectadores com suas telas extremamente reais. Seu desejo de
representar o mundo conforme a natureza levara-o a pintar aquilo que chamaria de
verdade, e não necessariamente o Belo. A terceira onda, representada por Édouard
Manet, elevaria a concepção teórica sobre a pintura incluindo questões científicas: “se
olharmos a natureza ao ar livre, não veremos cada objeto com sua própria cor, mas
sim uma brilhante mistura de tons que são mesclados nos nossos olhos, ou melhor, em
nosso cérebro” (GOMBRICH, 2013, p.394). A necessidade de se pintar o momento com
suas peculiaridades sob o efeito do sol, o instante fugaz ao ar livre e não em um ateliê
perfeitamente montado e equipado, levou os artistas a novas técnicas e temáticas.
Assim, de maneira análoga à literatura, se a renovação dos temas tratados no século
XIX busca de um lado a captura do instante, do efêmero e do transitório, por outro se
inspira não só nas mudanças da cidade em vias de modernização, mas nos temas
privados, nos assuntos cotidianos, e não mais nas temáticas grandiosas, heroicas e
históricas – assunto muito discutido pelo crítico francês Charles Baudelaire em
“Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna”.
A reflexão transposta ao Brasil do final do século XIX à semana de arte
moderna
No Brasil, a estética moderna começa a ganhar espaço timidamente ainda no
fim do século XIX, porém será a partir do século seguinte que os estudos, produções,
e sobretudo os debates sobre o estado da arte tomarão vulto. É essencial, nesse
sentido, afirmar a importância da Semana de Arte Moderna em 1922, na cidade de São
Paulo, que se sacralizou enquanto um importante período e marco para a História da
Arte Brasileira. O discurso construído sobre ela a partir dos anos seguintes e
incorporado à historiografia da arte merece cuidadosa atenção, já bem expressas em
trabalhos como o de Camila Carneiro Dazzi, Sonia Gomes Pereira e Maria de Fátima
Morethy Couto (2012, 2012, 2005). Os modernistas paulistas, na medida em que
afirmaram seu espaço, desmoralizaram a arte vigente, produzida dentro dos cânones
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acadêmicos, por considerá-la ultrapassada, mera cópia da arte internacional.405 De
grande importância para a concretização desse fato foi o papel militante da crítica de
arte, através de figuras como a de Mário de Andrade, ainda hoje foco de intensos
estudos sobre sua produção na imprensa e em livros.
Nas Exposições Gerais de Belas Artes406 no Rio de Janeiro, contudo, obras
inovadoras continuavam a ser apresentadas e premiadas pelo Júri. Antonio Parreiras,
Eliseu Visconti, Lucílio e Georgina de Albuquerque ou Helios Seelinger são apenas
alguns dos exemplos de artistas de renome na época. Suas obras se caracterizavam
como modernas diante da pintura acadêmica, com menores preocupações na rigidez
do desenho, ou dos contornos, e com destaque às cores e à luz, atentos às impressões
daquilo que viam diante de si enquanto pintavam a tela. As temáticas das obras
também mudaram, buscando assuntos do cotidiano, da vida na cidade e da esfera
privada, e não mais nos grandes personagens do passado – heróis, mártires, monarcas
- e nas alegorias. Nesse sentido, também tiveram importante papel os escritos de
Gonzaga Duque, outro famoso crítico de arte da virada do século XIX para o XX, que
também se reunia com os jovens artistas da época no Café Paris, reconhecido espaço
de discussões da intelectualidade no Rio de Janeiro. Com filiações próximas a
Baudelaire, era aquele que, no Brasil, fazia a apologia ao pintor moderno.
Compreender a existência de diferentes projetos estéticos sobre a arte
brasileira em disputa no início da República é não só enriquecedor na perspectiva da
História da Arte, como também, conforme enfatiza Tadeu Chiarelli (1995), esclarece
que a solução encontrada pelos modernistas paulistas não fora hegemônica, como
fizeram crer posteriormente, além de vital para percebermos a existência de um
campo artístico nesse momento, assumindo o conceito de Pierre Bourdieu.
Um campo na perspectiva bourdieusiana é um universo relativamente
autônomo, ou um espaço relativamente autônomo, onde os agentes, como partículas
infinitas, desenvolvem sua trajetória em pontos infinitos. Esse estoque de pontos
infinitos é o que se entende na geometria como espaço, e os eventos físicos são
acontecimentos de partículas retiradas de um estoque igualmente infinito que é
chamado espaço-tempo. Partículas como agentes desenvolvem trajetórias que são
influenciadas por um conjunto de relações sociais objetivas. Um espaço social é,
405
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portanto, um conjunto de relações objetivas. Um campo é um espaço social
relativamente autônomo – o que significa que as relações objetivas acontecidas no seu
interior são influenciadas por seus princípios próprios de funcionamento.
Relações objetivas têm como polo oposto as intenções declaradas. Um artista
pode-se declarar contra as normas de uma Academia, e produzir a partir daí um tipo
de arte que a curto prazo será considerada marginal, pautada por escolhas que
revelam esse caráter. À primeira vista, ou seja, visivelmente, percebe-se a intenção
declarada, ou seja, revolucionária, do artista, a qual no entanto vela uma escolha
velada por um tipo de política do carisma, através da qual o artista pode-se consagrar
enquanto vanguardista, ou profeta - o que, a longo prazo, provavelmente, o colocará
dentro dos cânones.
As relações objetivas significam, portanto, as relações de um agente e outro
pautadas por aquele conjunto de prescrições que levam pela lógica de funcionamento
do campo a determinados resultados. São o que poderíamos definir, se retirássemos
da cabeça a ideia de indivíduo feita pela economia, de interesse. Mas em muitos casos
esse não é o interesse egoístico, pois está mais voltado à participação no jogo realizado
dentro do campo, do que nos ganhos individuais. Nesse sentido, as relações objetivas
são pautadas pelos interesses objetivos, ligados à objetividade criada pelo campo, a
qual sustenta a sua própria reprodução.
No caso de um campo artístico autônomo, o que deve acontecer, segundo
Bourdieu, é o seu afastamento em relação a todos os campos existentes no mundo
ocidental, qual seja os campos políticos, econômicos, religioso, intelectual. Weber
acrescentaria, em sua tipologia das esferas, o erótico, que seria o campo de
desenvolvimento do erotismo entendido como cultivação consciente da sexualidade,
ou cultivação auto-reflexiva. De fato, o que determina a autonomia dos campos é essa
orientação auto-reflexiva e a liberdade real para segui-la, que implica em um
funcionamento orientado para si mesmo. O desencanto em relação a ética econômica
da burguesia e o desencanto pela política trazido pelos acontecimentos de 1848 na
França, por exemplo, influenciaram no tocante a formação de um campo literário
autônomo na França, pois possibilitaram um posicionamento artístico afastado, ao
mesmo tempo, da literatura burguesa (folhetins, vaudevilles), e da literatura social.
Entre Gonzaga Duque e Mário de Andrade, ou de forma mais específica, entre
a proclamação da República em 1889 e a Semana de Arte Moderna em 1922, pensar a
Nação brasileira e seu “progresso” é uma necessidade imperativa, inclusive no campo
artístico. Dazzi (2007) alcança as explicações necessárias em “A reforma de 1890 –
continuidades e mudanças na Escola Nacional de Belas Artes (1890-1900”. A reforma na
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Academia Imperial de Belas Artes, incentivada pelo próprio Governo Provisório,
define a importância para a República de uma nova instituição artística oficial para o
Brasil, tornando-a Escola Nacional de Belas Artes sob um projeto de Rodolpho
Amoêdo e Rodolpho Bernardelli. Alvo de inúmeras críticas, o debate sobre a reforma
fica conhecido pela querela dos Positivistas e Modernos e envolve artistas, professores
da instituição e críticos se expressando publicamente através da imprensa. Para o
Estado, de forma análoga ao que acontecera durante o Império, era essencial a
manutenção do modelo de ensino da escola, mantendo sua função de construtora de
um imaginário sobre a Nação brasileira, agora sob valores republicanos. Nesse
sentido, corroborando com nossos argumentos, José Murilo de Carvalho (1990) em
“Formação das almas” indica como a nível nacional houve esforços pela constituição
de símbolos representativos do novo modelo político e da cultura brasileira. De fato, a
identidade cultural nacional é perseguida incessantemente não só no campo artístico,
mas também literário e até político pelo menos até a primeira metade do século, e os
manifestos da década de 20 são os “vencedores” ao apontar soluções gerais para a
questão nacional, a despeito de todas as iniciativas de construção de símbolos locais,
conforme nos aponta Arthur Valle (2008) em “Repertórios Ornamentais e Identidades
no Brasil da 1ª República”.
Diante de um novo cenário de debates para as artes visuais, surgem inúmeras
publicações sobre o tema. Se durante o último quartel do século XIX as únicas obras
editadas conhecidas haviam sido as de Gonzaga Duque, “Arte Brasileira”, e Felix
Ferreira, “Belas Artes: estudos e apreciações”, as duas primeiras décadas do XX contam
com um número consideravelmente maior, a saber: “A Missão Artística de 1816”, por
Affonso Taunay, em 1912; Laudelino Freire, em 1916, com “Um século de pintura 18161916”; M. Nogueira da Silva publica “Artistas de hoje” em 1925 e no ano seguinte
“Pequenos estudos sobre arte”; João Angyone Costa, em 1927, “A inquietação das
abelhas”; “Outras figuras”, em 1925, por Virgílio Maurício; “História de um pintor
contada por ele mesmo”, em 1926 por Antonio Parreiras; “Impressões de Arte”, em 1921,
por Carlos Rubens, além de muitas outras.
O mais interessante, e que acompanha tanto o sentido que tomam as artes
quanto as mudanças de uma esfera representativa para uma esfera pública burguesa
no Brasil nesse período, são os desdobramentos da própria crítica de arte na
imprensa. Paralelamente ao acréscimo significativo de obras publicadas, em
diferentes jornais e revistas são publicadas colunas com assuntos específicos sobre as
artes visuais, criando-se (ou respondendo-se) gradualmente um hábito, um interesse
dos leitores pela arte brasileira. Parece-nos que, se por um lado a função da crítica
continua a corresponder aos mesmos critérios daquela do século XIX, representada
por Duque, Ferreira, ou mesmo pelo caricaturista Angelo Agostini, qual seja o de
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definir a boa arte brasileira, agora busca por outros meios a atração do público. A
maneira encontrada para isso é a busca exata de um caráter também mais intimista
nas críticas.
O crítico Adalberto Mattos (1888-1966), escritor da revista Illustração
Brasileira, é um clássico exemplo disso. Passando por inúmeros periódicos, fixa-se por
um período considerável na Illustração, ao longo de quase toda a década de 20. Tal
como Gonzaga Duque, Mattos escrevia acerca dos Salões anuais, as Exposições Gerais
de Belas Artes, e também destacava os principais movimentos artísticos da época em
diversas galerias do Rio. Porém, buscava ir além, visitando as casas e ateliês dos
artistas para entrevistas e fotografias. O interesse do crítico entra no espaço privado,
onde lá deseja entender o artista e sua obra, e não mais somente em suas exposições.
Não somente, Mattos passa a narrar suas memórias do tempo de formação na ENBA,
explicando situações ditas inesquecíveis, lembranças importantes, e que hoje
constituem-se como fundamentais referências para se compreender as relações entre
os alunos/artistas de diferentes estratos sociais, além das relações com os professores,
etc. Outros críticos de arte, na mesma década, farão o mesmo que Adalberto Mattos:
dentre eles Angyone Costa, que após publicar uma série de entrevistas em O Jornal as
reunirá em seu livro “A inquietação das abelhas”, e Tapajós Gomes, que
aparentemente substitui o lugar de Mattos na redação da coluna “Uma visita ao
atelier” na Illustração Brasileira.
Conclusão
Na arte moderna, convém ressaltar sob uma perspectiva teórica, assim como
na literatura nacional, há uma junção entre ideal estético, alinhado, de alguma forma,
a algumas tendências internacionais, e as preocupações nacionalistas – de identidade
do povo brasileiro -, que tem, por exemplo, em Tarsila do Amaral e sua obra
“Abaporu” um grande exemplo. Expressivos, antiacadêmicos, “super-estéticos” e
sociais, são como a obra “Macunaíma” de Mário de Andrade, que pode ser ao mesmo
tempo lido como um poema e como um manifesto. A formação da esfera pública
burguesa brasileira, diferentemente da concebida por Habermas no século XIX,
referindo-se à Europa, começa a se fortalecer no início do século XX. No campo da
cultura, é possível observamos como a arte internacional, nesse sentido, de alguma
forma acompanhou às questões do momento, respondendo aos anseios da sociedade.
No Brasil acontece o mesmo, inclusive nas artes visuais. A crítica, de papel
fundamental para legitimação de tendências, de artistas e suas obras, atuou também
nesse sentido, mesmo no Rio de Janeiro, onde fora tradicionalmente legado o espaço
de “arte acadêmica”.
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17 -Sessão Política
17.3 Ideologia e Movimento Estudantil407
Carolina Silva Bizotto408
Priscilla de Fátima Silva Batista409
Vinícius Soares Solano410
Resumo: O objetivo é apresentar a forma como a ideologia se faz presente no
interior do movimento estudantil, destacando sua importância enquanto função
social de direção de ações e solução de conflitos oriundos dos antagonismos de
classe existentes. Apresentam-se as posições ideológicas apontadas por Mészáros,
com base nas quais se faz a análise de momentos históricos importantes da atuação
do movimento estudantil, buscando também a apreensão dessas posições no
contexto específico do OcupaUFJF.
Palavras-chave: Ideologia. Movimento estudantil. Ontologia. I. Mészáros.
1. Introdução
Numa perspectiva mais abrangente, o movimento estudantil, assim como as
mais diversas instâncias nas quais o ser humano encontra espaço para o
estabelecimento de suas relações sociais, tem importantes condicionamentos por
parte das ideologias existentes e que orientam a atuação de seus membros. Portanto,
sendo a ideologia representativa dos interesses do grupo, figura-se como elemento
crucial para a compreensão do posicionamento e dos reais objetivos pelos quais o
movimento estudantil é conduzido.
Tendo, pois, o presente trabalho o intuito de apresentar como a ideologia
está inserida no contexto do movimento estudantil, o mesmo será estruturado em
três partes. Na primeira, nos ocuparemos de apresentar o debate sobre ideologia a
partir das considerações de Ester Vaisman ao retomar questões ligadas a Marx e
Lukács. De modo a ampliar a compreensão do leitor, o tópico se encerra com a
apresentação da discussão de Meszáros, autor que segue as mesmas demarcações da
autora brasileira acerca das posições ideológicas existentes e a forma como elas se
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materializam na vida social. Adotando essa fundamentação teórica vamos, portanto,
já na segunda parte, demonstrar como se dá a relação entre ideologia e movimento
estudantil e, para tanto, faremos uma retomada histórica a fim de identificar na
trajetória do movimento exemplos que possam ser inseridos no âmbito das posições
ideológicas elucidadas por Mészáros. Por fim, e partindo para uma investigação
mais local e contemporânea, analisaremos como a ideologia se apresentou no
interior do movimento estudantil na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
quando, em abril de 2015, motivados pelos problemas enfrentados pela
universidade, os estudantes se mobilizaram e organizaram o OcupaUFJF,
movimento no qual a reitoria da instituição foi ocupada de modo a cobrar um
posicionamento da administração superior diante das demandas apresentadas pelo
movimento estudantil.
Pretende-se, portanto, com a discussão que se segue demonstrar como a
ideologia, posta em seu sentido ontológico como instrumento de transformação
social, é fundamental para que o movimento se mantenha enquanto representação
dos interesses e das reivindicações estudantis.
2. Função das posições ideológicas
Nesse tópico nos ocuparemos principalmente de apresentar uma introdução
ao debate sobre ideologia a partir das considerações de Vaisman (2010) sobre um
importante autor húngaro, Lukács, fazendo uma distinção do que pode ou não ser
considerado como ideologia. Posteriormente, discorreremos sobre o tratamento
proposto por Mészáros (1996) em O poder da ideologia, no qual o autor admite a
existência de três posições ideológicas principais, a saber, a conservadora, o
pensamento veleitério e a posição revolucionária ou radical.
Há dois pontos de vista que permeiam o debate acerca da ideologia: o
gnosiológico, que considera a existência de um vínculo estreito entre ideologia e
teoria do conhecimento, e o ontológico, que busca estabelecer uma conexão entre a
ideologia e o ser social. Segundo Vaisman, a maior parte dos trabalhos que tratam
da ideologia o fazem levando em consideração a apreensão gnosiológica do termo,
negligenciando, portanto, a questão ontológica.
Em seu texto A ideologia e sua determinação ontológica, Vaisman apresenta
as percepções de vários autores que se colocam como defensores da compreensão da
ideologia segundo sua determinação gnosiológica. Aqui, para melhor entendimento
do tema, apresentaremos em linhas gerais o que se entende por ideologia quando
consideramos esta determinação. Em seu sentido gnosiológico a ideologia pode ser
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compreendida como as falsas ideias que dificultam a apreensão da verdade,
impedindo, assim, o avanço científico.
Noutra direção, para discorrer acerca do critério ontológico, Vaisman apoiase em Lukács, que em sua argumentação afirma a impossibilidade de se pensar a
ideologia relegando a questão do ser social. Nesse sentido, a autora coloca que
Para Lukács, a condição eventual de produto de falsa consciência
não identifica um pensamento à ideologia, ou, como afirma o
próprio autor: “a correção ou a falsidade não bastam para fazer de
uma opinião uma ideologia. Nem uma opinião individual correta ou
errônea são em si e por si uma ideologia: podem, somente, vir a sêlo”. Algo, portanto, transforma-se em ideologia, não nasce
necessariamente ideologia, e essa transformação depende de vir a
desempenhar uma função precisa junto às lutas sociais em qualquer
nível destas (Vaisman, 2010, p. 51).

Isto posto, não há necessariamente uma contradição entre ciência e
ideologia, pois não há impedimento por princípio efetivo de que uma ideologia seja
necessariamente falsa. Vaisman ainda destaca em Lukács a compreensão de que a
ideologia não é, portanto, inata, mas que, pelo contrário, deriva de uma
transformação que tem como pressuposto o desempenho de uma função social, isto
é, necessariamente desempenha algum papel particular no conjunto da sociedade
historicamente determinada. Nessa direção, Vaisman (2010, p. 50) aponta que
qualquer pensamento, portanto, “pode, ao orientar a prática social, ao conscientizála e operacionalizá-la, tornar-se ideologia”.
A autora salienta que a recuperação do critério ontológico feita por Lukács
permite “resgatar a possibilidade de entendimento e transformação da realidade
humana” (Vaisman, 2010, p. 45). Em adição, “a ideologia tem sua gênese
determinada pela atividade social dos homens e nasce exatamente aí. Ela surge do
aqui e imediatamente que coloca problemas” (Vaisman, 2010, p. 50). Em outras
palavras, ela nasce da realidade concreta dos homens, realidade esta que exige
respostas a problemas que têm ponto de arranque nas condições naturais e sociais.
Tais respostas somente podem ser postas por mediação da atividade dos homens
reais.
Nesse sentido, Vaisman (2010, p. 50) coloca que a ideologia “está presente em
todas as ações humanas, enquanto orientação ideal”. Desta forma, entende-se
ideologia, portanto, não como uma falsa ideia da realidade, mas como uma
representação específica desta. A essa dimensão cotidiana, soma-se o aspecto mais
estrutural das contradições sociais e do lugar da ideologia na solução. Como
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dissemos antes, a ideologia pode orientar, conscientizar e operacionalizar a prática
social que se dá no interior das contradições sociais. Este importante aspecto retido
por Lukács explicita a função que Marx demarcou no chamado Prefácio de 1859. Lá é
possível identificar a distinção no interior de uma unidade entre a “transformação
material das condições econômicas de produção” e, “as formas jurídicas, políticas,
religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais os
homens tomam consciência deste conflito e o conduzem até o fim” (Marx, 1859, p.
25). Nesse sentido, a ideologia também se coloca como um instrumento de luta
social ao permitir que os homens se conscientizem e enfrentem os problemas
gerados pelo antagonismo entre as classes.
Feitas as devidas considerações, é importante ampliar a compreensão da
ideologia na luta social. Mészáros é um autor importante nessa direção na medida
em que enfatiza que “a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de
indivíduos mal orientados, mas uma forma específica de consciência social,
materialmente ancorada e sustentada” (Mészáros, p. 22). De maneira aproximada às
questões levantadas antes, em seu livro Filosofia, ideologia e ciência social Mészáros
explica que
A ideologia, como forma específica de consciência social, é
inseparável das sociedades de classe. Ela se constitui como
consciência prática inescapável de tais sociedades, vinculada à
articulação dos conjuntos de valores e estratégias rivais que visam
ao controle do metabolismo social sob todos os seus principais
aspectos. (Mészáros, 2008, p. 9).

A existência da ideologia, portanto, está diretamente ligada à sociedade de
classes e os sujeitos pertencentes a estas estão orientados ideologicamente, seja no
sentido de preservação da ordem vigente, seja no posicionamento contrário à
mesma. Nesse sentido, podemos identificar em Mészáros (1996) as diferenças entre
três posições ideológicas distintas que, em linhas gerais, variam entre a manutenção,
a readequação e a superação total da ordem vigente. O autor afirma que a primeira
posição objetiva a manutenção da ideologia dominante e sequer admite uma análise
crítica da mesma, aceitando-a com todas as suas contradições como perspectiva
única para a sociedade. Já a segunda, não propõe um rompimento com a ordem
vigente, mas procura analisá-la de modo a identificar os problemas sociais
existentes, visando a sua reparação. A terceira, por fim, aponta para um rompimento
total com a ordem dominante, buscando a superação da sociedade de classes.
3. Ideologia e Movimento Estudantil
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O movimento estudantil atualmente esbarra em certos obstáculos que
dificultam seu posicionamento de forma efetiva dentro do cenário político-social.
Sua atuação é condicionada negativamente por dois fatores principais citados por
Chasin ao afirmar, com respeito à atuação nos anos de 1960, que os problemas mais
graves do movimento estudantil são “o divórcio existente entre o reduzidíssimo
número de ativistas que o dirigem e o quase total alheamento político da imensa
maioria de nossos estudantes” (Chasin, 2000, p. 139). Passados tantos anos, parece
ser uma marca difícil de ser extirpada.
A conjugação desses fatores seria responsável pelo caráter oscilante do
movimento que ora se apresenta engajado na defesa e resolução de pautas
estudantis e no posicionamento diante de questões que retratam a realidade
político-social do país e ora se coloca atuante tão somente em prol de pautas
estritamente estudantis, prejudicando o reconhecimento de seus reais objetivos e a
compreensão de seu estágio atual. Nesse sentido, Chasin indica a possibilidade de
uma autocrítica do movimento estudantil brasileiro “para que seu atual estágio seja
corretamente compreendido, possibilitando, assim, que sua força política seja
libertada e aproveitada, através da definição objetiva daqueles pontos que forem
identificados como sendo seus verdadeiros e reais objetivos políticos” (Chasin, 2000,
p. 139).
A compreensão do movimento estudantil antes, porém, perpassa pelo
entendimento dos grupos sociais nele presentes. Historicamente, as universidades
do país apresentaram em seu interior uma maior parcela de representantes dos
estratos de maior renda do que das camadas menos abastadas da sociedade. Por esse
motivo, grande parte das ideologias dominantes é reproduzida por ampla parcela
dos estudantes, apresentando em vários momentos uma posição conservadora.
Segundo Chasin, “é de se esperar que apenas alguns consigam fugir a “tutela” de
classe e através de atitudes lúcidas e que denotam sensibilidade, utilizar as formas
de liberdade política, na amplitude de seus limites e no preciso momento de suas
aparições” (Chasin, 2000, p. 141).
As divergências entre os diferentes grupos dentro do movimento estudantil
também colaboram para o não desenvolvimento de um projeto político que aglutine
todo o movimento dos estudantes. Essa desarticulação acaba gerando um
enfraquecimento por conta do reduzido número de participantes, o que pode gerar
uma crise de legitimidade em relação a sua representação frente aos próprios
estudantes. Sobre essas disputas no interior do movimento, Chasin sustenta que a
preocupação principal do movimento estudantil deve ser a unificação da classe,
entendendo que as divergências existentes não são obstáculo intransponível e que o
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estudante, por vezes, carece apenas de elucidação. Nesse sentido, afirma o autor que
“o que deve ser combatido pelos mais esclarecidos são as ideias errôneas e não os
seus portadores, quase sempre sinceros, porém enganados por uma maciça
propaganda dirigida pelas classes dominantes” (Chasin, 2000, p. 144).
O autor aponta que falta ao movimento estudantil brasileiro um claro
posicionamento político, além do conhecimento de quais as possibilidades efetivas
de atuação do estudante e quais os reais impactos que ele pode promover por meio
de sua luta. Chasin destaca que a luta pelas pautas estritamente estudantis é
importante, bem entendida como um primeiro estágio de conscientização, mas que
é preciso mais para que de fato se constitua a politização estudantil. Nesse sentido,
o autor afirma que a melhor maneira de politizar os estudantes é através da luta
ideológica, já que “além de esclarecê-los e organizá-los, estrutura-os, num firme
movimento universitário, consciente de seus compromissos com a classe e de seu
papel na sociedade global (...)”. (Chasin, 2000, p.149)
A ideologia se apresenta, segundo o autor, como o trabalho de
conscientização dos estudantes a respeito dos reais interesses forjados pela classe
dominante, e como instrumento que possibilita encontrar solução para os
problemas enfrentados. Trata-se de reconhecer a possibilidade de adoção de
soluções que coadunem com o interesse de massa, “a fim de que se vá
desenvolvendo e fortalecendo, nesses entrechoques, a consciência e a força
revolucionárias”. (Chasin, 2010, p. 150)
Para que seja possível, portanto, alcançar a emancipação do homem, é
preciso buscar a luta ideológica e consequente promoção da posição de luta
ideológica dos estudantes (e de toda a massa popular). É preciso estender os limites
de atuação estudantil à sociedade mais ampla, apontar como forma de atuação
aquela que visa à solução de massa. Nesse sentido, Chasin conclui que o movimento
estudantil deve
constituir-se no elemento mais ágil e ativo da vanguarda ideológica,
entrando em contato, sistematicamente, com o povo e com os
trabalhadores do campo e da cidade, ajudando-os a entender o
estágio de desenvolvimento e o significado de cada momento do
processo histórico da sociedade global, fazendo-os sempre ver que
as suas lutas particulares são os fatores essenciais das
transformações e do aperfeiçoamento de toda a estrutura social.
(Chasin, 2000, p. 151)

Vê-se, pois, que ao movimento estudantil é necessária a consciência de que a
luta deve extrapolar os limites das pautas restritas única e exclusivamente aos
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estudantes e de que esta luta se insere num contexto maior e precisamente bem
entendido como a ordem sócio-político-econômica vigente, entendendo, portanto,
que é também parte constitutiva da construção do movimento de emancipação
social.
Neste ponto, a fim de que se possa avaliar como se dá a existência concreta
das posições ideológicas no interior do movimento estudantil, posições essas
nomeadas por Mészáros como conservadora, veleitéria e revolucionária,
utilizaremos como chaves de análise o neoliberalismo, as ondas de protesto de maio
de 1968 na França e a ditadura militar no Brasil.
A posição ideológica conservadora, de aceitação e exaltação do status quo em
detrimento de toda e qualquer crítica que possa ser feita, é nitidamente verificável
na análise do neoliberalismo. Sob a égide dessa doutrina econômica que intensifica
relações cada vez menos coletivas, mais economicistas e individualistas, e que
oblitera as contradições a ela inerentes, formam-se indivíduos cada vez mais alheios
a toda sociabilidade que os cerca, impossibilitando qualquer perspectiva de ruptura
com o que está posto pelo capital.
A ideologia que se configura no neoliberalismo é forçosamente pautada na
perspectiva de que ele é a solução única para os problemas vivenciados na
sociedade, de que se trata do modo que melhor corresponde às necessidades
econômicas, políticas e sociais. Meritocracia, profissionalização, competitividade e
eficiência são algumas das justificativas apresentadas à defesa desse ideário
neoliberal que a mais ninguém serve se não à classe dominante. O resultado dessa
conjuntura é o total controle sobre a massa estudantil que então se torna refratária
às posições ideológicas destoantes da que é difundida pelo neoliberalismo. Assim,
tem-se não apenas a perpetuação das relações existentes como também o
tolhimento da reflexão crítica daquele que, historicamente, atua como agente de
articulação de mudanças sociais – o movimento estudantil.
É possível encontrar os vestígios dessa posição ideológica não apenas nas
salas de aulas e eventos promovidos pelas “escolas de negócios”, como também pela
ampla presença das Empresas Juniores e outras mediações reprodutoras da lógica e
das formas de pensar adequadas ao abstrato mercado.
Sobre as marcas da ideologia neoliberal na formação universitária, o autor
Claudio Gurgel tem importantes contribuições. Em sua obra A gerência do
pensamento, comprova, por meio de pesquisa empírica com alunos dos cursos de
Administração, Economia e Engenharia de Produção, como o discurso ideológico
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neoliberal é reproduzido por e nas relações sociais cotidianas, destacando a
veiculação das ideias neoliberais feita pelos meios de comunicação especializados,
principalmente pelas revistas de gestão, a importância da sociedade civil, no interior
da qual se desenvolve a consciência social, e das relações objetivas vivenciadas por
cada um, já que “há uma adesão às sentenças ideológicas a partir das ‘relações
materiais da vida’, onde e quando se exerce a hegemonia neoliberal de modo
objetivo” (Gurgel, 2003, p. 162).
Maio de 1968 ficou marcado como o momento em que ocorreu, na França, a
maior greve geral da história. Sobre a primeira motivação que desencadeou a onda
de protestos, Maria da Glória Gohn aponta que o momento "expressou-se pelo
inconformismo, como um grito de revolta de estudantes, que se disseminou entre
trabalhadores, mulheres, negros e outras categorias sociais oprimidas, que passaram
a se organizar em movimentos sociais" (Gohn, 2008, p.4). Assim como em outros
grandes momentos históricos, a participação estudantil foi determinante na
deflagração dos protestos. Unidos aos trabalhadores, os estudantes realizaram
durante todo o mês de maio um grande número de protestos e passeatas e
viabilizaram uma greve geral que contou com a participação de 10 milhões de
trabalhadores.
Ainda que o momento tenha sido de grande efervescência da luta política e
social, no mês de junho, o anúncio das eleições conforme calendário habitual
somado às falhas organizativas do próprio movimento fez com que a luta dos
trabalhadores perdesse força e estes acabaram retornando a seus trabalhos. No
transcorrer de toda a luta, houve grande crescimento da consciência dos
trabalhadores, mas ela somente não é capaz de promover mudanças objetivas nas
relações sociais estabelecidas. Nesse momento, ressalta-se a função social da
ideologia conforme já disposto anteriormente. Mais abrangente do que a
consciência, bem entendida como o resultado de um momento ideal da realidade
objetiva, a ideologia atua como perspectiva concreta de alteração da realidade social.
No entanto, não houve, desde o princípio, em maio de 1968, a compreensão e o
direcionamento da luta para algo que fosse a superação da ordem vigente. Ocorreu,
assim, um movimento de avanço e subsequente retrocesso.
Por isso e pelo resultado final dos protestos, maio de 1968 se encaixa na
posição veleitéria, em que se reconhecem as debilidades e contradições sociais sem
que, no entanto, seja proposta uma revolução consubstanciada. Assim sendo, por
importante que tenha sido essa ideologia no movimento estudantil, exemplifica-se
como uma força que se mostra irresolutiva das mesmas contradições e debilidades
sociais identificadas.
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Em 1964, com o início do período de intervenção militar caracterizado pela
repressão e pela supressão das liberdades democráticas no Brasil, não restou ao
movimento estudantil nenhum espaço para atuação política. Mais tarde, no entanto,
no governo do general Ernesto Geisel, já se observava a debilidade do regime
ditatorial. A diminuição do crescimento econômico, a alta inflação e o desequilíbrio
das contas públicas, aliados à insatisfação da população e até mesmo o
descontentamento de alguns setores favoráveis à ditadura, foram os fatores que,
conjugados, conseguiram enfraquecer a ordem política vigente. Ciente dessa
situação e buscando assegurar que os interesses das classes dominantes fossem
mantidos, ainda que o modelo democrático fosse reestabelecido, Geisel propôs uma
abertura “lenta, gradual e segura”, restaurando algumas liberdades democráticas.
O processo, ainda que vagaroso, permitiu que o movimento estudantil
retomasse aos poucos a sua capacidade de articulação, podendo voltar à cena
política do país. É nesse cenário que percebemos um engajamento significativo dos
estudantes, como sustenta a autora Gislene Lacerda (2010, p.56-57) ao afirmar que o
movimento dos estudantes “atuou como protagonista na luta pelas liberdades
democráticas no Brasil, tendo papel fundamental por iniciar um cenário de
mobilização social e assim, impulsionando outros movimentos a se unirem na luta”.
Cabe aqui salientar que durante toda a trajetória do movimento estudantil
brasileiro percebe-se que as pautas defendidas pelo mesmo sofreram forte influência
do marxismo, uma posição ideológica revolucionária. Fávero, no Anexo I de seu
livro A UNE em tempos de Autoritarismo, apresenta na íntegra a Declaração da
Bahia, um documento criado em 1961 no I Seminário da UNE, cujo objetivo principal
era o desenvolvimento de um material criado pelos próprios membros do
movimento estudantil em que estariam dispostas as bases e diretrizes que serviriam
de orientação. Dessas diretrizes, podemos destacar a segunda, cujo texto traz
diversos pontos que comprovam a influência marxista ao menos no ideário e no
discurso do movimento estudantil. Nele percebemos a preocupação com a classe
operária, traduzida em inquietações como a eliminação da exploração do trabalho, a
superação da condição proletária e da alienação do proletariado. Para isso, no
entanto, os estudantes salientam que “é indispensável superarmos a estrutura
liberal-burguesa e elaborarmos um sistema onde a economia anárquica do lucro seja
substituída por uma economia planificada (...)” (Fávero, 1995, XI).
E é aqui que se encontra o cerne da questão. A ideologia revolucionária se
mostra quando o discurso indica a superação da ordem vigente, claramente
percebida aqui. Com o fim da ditadura militar, houve uma importante alteração na
forma política do país. Ainda que não tenha representado uma ruptura com a ordem
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capitalista, a presença de uma consciência estudantil no sentido de reconhecer a
ordem dominante como aquela causadora das desigualdades sociais e a proposição
de uma nova ordem que vise a supressão das contradições identificadas são o
bastante para admitirmos a presença da ideologia revolucionária no movimento
estudantil brasileiro no período da ditadura à abertura democrática.
A análise dessas posições em diferentes momentos históricos permite
constatar que elas estão relacionadas tanto com a consciência social desenvolvida
quanto com a materialidade objetiva das relações sociais estabelecidas, nas quais a
própria consciência é engendrada, assim como a relação com a ideologia que é tida
como norteadora das ações individuais e coletivas. Noutra direção, é possível
também destacar as inconstâncias do movimento estudantil, apresentando períodos
de fluxo e refluxo, ou seja, de luta mais e menos aguerrida. Assim sendo, o período
marcado pela ditadura foi notadamente um período de grande efervescência,
enquanto o período em que vige o neoliberalismo é, sobejamente, marcado por uma
apatia política que advém também da ideário de natureza neoliberal. Recentemente,
no entanto, temos testemunhado a saída do estado de imobilismo, orientada,
contudo, por outras formas de ideologias conservadoras além da imediatamente
neoliberal.
4. Ideologias na ocupação estudantil na Universidade Federal de Juiz de Fora
No presente tópico, nos deteremos na análise da ideologia (ou ideologias)
durante o processo de ocupação estudantil ocorrida no período de 18 de maio a 04
de junho de 2015, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais.
Antes de iniciarmos essa analise, é preciso indicar o cenário socioeconômico
por qual atravessa o país nesse período. Em 2014, ocorreram no Brasil as eleições
para a presidência da república, em que ocorreu então a reeleição da presidente
Dilma Rousseff. No fim do mês de maio de 2015, são anunciados cortes de
aproximadamente 69,9 bilhões de reais e vários setores do governo são afetados,
sendo a educação atingida com uma redução de 20% (aproximadamente) de seu
orçamento. Essa redução orçamentária ocasionou o precário funcionamento de
várias universidades pelo país, o que gerou a mobilização de estudantes em defesa
da universidade pública brasileira em todo o território nacional e a eclosão de
movimentos contestatórios, inclusive na UFJF.
Em relação ao movimento estudantil desta, convém indicar que se
encontrava em um momento ‘‘turbulento’’, pois as eleições para a escolha da chapa
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para direção do Diretório Central dos Estudantes (DCE) foram impugnadas por
fraude eleitoral.
Tendo em vista a conjuntura apresentada, surge então uma crítica por parte
dos alunos, principalmente, em direção ao edital do apoio estudantil. Estudantes de
vários cursos da universidade federal se reúnem então com a reitoria para tratar do
controverso edital e trazem também outras questões como o atraso de bolsas e as
arbitrariedades da segurança no campus, por exemplo. Após reunião com o vicereitor e a pró-reitora de assuntos estudantis, ocupam a reitoria da Universidade. O
principal veículo de comunicação utilizado pela ocupação para contato com os
demais estudantes foi a rede social Facebook, fonte de onde foram retirados os
materiais de análise para estudo da ideologia da ocupação.
No dia 19 de maio de 2015 é publicada uma declaração da ocupação na página
do OcupaUFJF. Destacando algumas das questões que estavam em voga, como o
edital do apoio estudantil e o atraso do pagamento de bolsas, informa-se que, depois
de reunião realizada no dia 18 de maio com o vice-reitor e pró-reitores, decidiu-se
pela ocupação da reitoria como forma de protesto e reivindicação de direitos
estudantis. No mesmo dia também foram listadas, em publicação na rede social
facebook, nessa ordem, as pautas da ocupação, a saber: apoio estudantil, segurança
no campus, abertura imediata da moradia estudantil, transparência nas obras do
campus de Governador Valadares e retomada das mesmas, ampliação e melhoria da
infraestrutura do restaurante universitário de Governador Valadares, eleição
democrática de um diretor para o campus de Governador Valadares e, a última
pauta, intitulada “nacional”, fazendo menção à situação crítica da educação nacional
frente aos cortes do governo federal no orçamento da educação e à redução de
direitos trabalhistas já conquistados (Facebook Ocupa UFJF, 19/05/2015).
Analisando as pautas apresentadas no dia 19 de maio pela ocupação, é
possível destacar a supremacia de questões contingenciais e restritas ao ambiente
acadêmico da UFJF em detrimento de questões que apontem para uma visão mais
ampla da sociedade. Apenas o último item da pauta aborda (de forma ainda muito
superficial) um tema que foge os muros da universidade, sendo do interesse de
grande parcela da população brasileira, mas que apenas é apresentado ao público,
sem que nenhuma proposição seja elaborada para sua superação.
É lançado pelo movimento estudantil um manifesto, no dia 27 de maio, e nele
percebemos uma maior articulação do Ocupa UFJF com outras mobilizações de
estudantes pelo país e também com outros setores da sociedade. O manifesto
enfatiza o contexto de crise enfrentado pelo Brasil e o modo como o governo tem
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respondido a ela através de medidas que impactam, direta e majoritariamente, os
estudantes e trabalhadores. São feitas críticas às MPs 664 e 665, referentes ao seguro
desemprego e à pensão por morte, ao corte de verbas em áreas sociais, ao projeto de
lei 4330, que trata das terceirizações, ao favorecimento, por meio destas medidas,
dos setores empresariais e à consequente precarização das condições de trabalho e
educação do cidadão brasileiro. O movimento estudantil deixa clara sua
interpretação acerca da situação e finaliza o manifesto dizendo que sua “leitura é
muito clara quanto a tais medidas: elas representam diretamente um projeto
neoliberal de desmonte do serviço público e que só fortalece a iniciativa privada e a
financeirização da economia (...)”. (Manifesto da ocupação)
Como podemos perceber no manifesto da ocupação, questões envolvendo
diferentes setores da sociedade também se apresentam no interior das
reivindicações. Nas passagens apresentadas anteriormente, percebemos além das
demandas de interesse dos próprios estudantes (o que não poderia ser diferente),
um forte apoio aos trabalhadores que vêm tendo seus direitos trabalhistas
ameaçados com as atuais medidas do governo.
Em outro momento da ocupação, 28 de maio, é lançada uma carta sobre as
greves dos trabalhadores da educação do setor público federal. Essa carta foi
divulgada após a reunião da assembleia dos docentes em que ficou definida a não
entrada na greve (91 votos a favor da greve e 231 votos contra) e explicita a posição
do movimento ocupa UFJF:
Entendendo que a luta desses profissionais é legítima e legal, nós do
movimento Ocupa UFJF manifestamos aqui o nosso total apoio aos
técnico-administrativos da universidade, e lamentamos a não
deflagração da greve pelos docentes nesse momento. Os estudantes
nessa caminhada de reivindicações compreendem que as lutas
pontuadas aqui são conjuntas e expressam uma resistência a um
projeto político de precarização da educação pública, em que os
atingidos somos todos nós. Fazemos, então, um chamado à luta
unificada dos três segmentos. (Facebook Ocupa UFJF)

Nota-se que o movimento estudantil buscou se alinhar com os trabalhadores
da educação, entendendo que a luta por uma educação pública com mais qualidade
é papel de todos. Esse posicionamento contribui para uma posição ideológica mais
contestadora, já que esse apoio nem sempre é pactuado pelos estudantes, pois estes
são também prejudicados momentaneamente com a falta de aula ou diminuição dos
serviços disponíveis no âmbito da universidade, o que pode acabar gerando a
criminalização do movimento de greve.
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Conforme indicado no aviso do fim da ocupação em sua página no Facebook,
contudo, o movimento ocupa UFJF aponta que “Como todxs já devem saber, nossa
principal pauta era a reestruturação do Apoio Estudantil. Esse foi o principal motivo
para que ficássemos 17 dias ocupando a Reitoria da UFJF em constante diálogo com
a administração superior’’ (Facebook ocupa UFJF). Esse posicionamento deixa claro
que a principal motivação para a mobilização foi de ordem material e prática, pois
através da impossibilidade de recebimento das bolsas de apoio estudantil, muitos
desses alunos ficaram também impossibilitados de seguirem como alunos da UFJF,
por não terem condições de se manter financeiramente executando suas atividades
em âmbito acadêmico.
Neste ponto, cabe ressaltar que a análise aqui desenvolvida foi superficial se
compararmos o tempo disponível para desenvolvimento do trabalho com a
quantidade de material produzido durante o OcupaUFJF. Isso exposto, o resultado a
que se chegou é que dentro do movimento prevaleceu a posição ideológica
veleitéria, caracterizada pelo reconhecimento dos antagonismos sociais existentes,
mas sem que se vislumbre a superação da ordem. Houve, como aqui apresentado, a
preocupação do movimento em desvelar várias das problemáticas vivenciadas tanto
no âmbito da educação nacional quanto no âmbito político-econômico. No entanto,
num segundo momento, percebe-se que a preocupação primeira foi a defesa de
pautas estritamente relacionadas ao que de mais emergencial os estudantes
careciam: o apoio estudantil. Tomando como principais suas indagações e
exigências apenas a este aspecto, o movimento notadamente assume uma posição
que não se interessa, de fato, pela superação da ordem, mas tão somente pela
readequação do cenário vivenciado e pela simples conquista de direitos. Apesar
disso, o movimento realizado representa, certamente, um momento histórico
significativo e um grande avanço para as lutas sociais.
5. Considerações finais
Como vimos, resgatando a determinação marxiana, a ideologia deve ser
entendida por sua função, ou seja, sua efetivação nas relações sociais estabelecidas,
influenciando direções e dirimindo conflitos. Atua, portanto, não necessariamente
como uma falsa ideia a respeito da realidade objetiva, mas como uma forma
particular de atuação na luta de classes, apontando possibilidades para solução dos
problemas vivenciados no momento presente. Diante disso, sendo o movimento
estudantil espaço para o estabelecimento das relações sociais, reitera-se a
necessidade de um claro posicionamento político-ideológico em seu interior.
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Historicamente, o movimento estudantil, somando-se aos trabalhadores, tem
desempenhado importante papel nas lutas sociais enfrentadas. No entanto, carece
de um claro posicionamento político-ideológico, já que (a) em muitos casos não se
reconhece (se identifica) como trabalho (força de trabalho em formação), e (b) não
apresenta clara consciência da necessidade de extrapolar pautas estritas aos
interesses estudantis. Ainda que por vezes a luta estudantil se some à luta dos
trabalhadores, é possível observar que o movimento dos estudantes, de fato, não se
vê hoje como pertencente à classe trabalhadora. Esse distanciamento é, em parte,
justificado pelo caráter passageiro da condição de estudante, já que a acentuada
exigência mercadológica na atualidade – relacionada inclusive à doutrina neoliberal,
já enunciada neste trabalho – exige do estudante que tão logo termine os estudos,
inicie a vida profissional ou mesmo siga ambos concomitantemente. Soma-se a isto,
também, a ausência de convergências plenas no interior do movimento, devido,
inclusive, aos debates a ele inerentes e a questão da representatividade dos
sindicatos, que acaba intrincando qualquer perspectiva de representação unificada
entre trabalhadores e estudantes, distanciando, assim, lutas que são estritamente
correlacionadas.
Nesse sentido, buscamos analisar como a ideologia está inserida no contexto
do movimento estudantil, tomando por base a contribuição de Mészáros e sua
indicação das três posições ideológicas existentes – conservadora, veleitéria e
revolucionária. Essas três posições, conforme o estudo feito, coexistem dentro do
movimento estudantil em momentos históricos distintos. No contexto da ocupação,
especificamente, destacou-se a posição veleitéria, notadamente pela ausência de
perspectivas concretas de superação da ordem e mera luta por garantia de direitos já
conquistados.
Sendo assim, a ideologia surge como forma de guiar a prática social
estudantil e, por isso, é de fundamental importância a compreensão da temática
para que o movimento, enquanto importante articulador das demandas sociais,
possa desempenhar papel ainda mais ativo e de maior impacto na sociedade. Não
obstante, apenas uma ideologia transformadora pode colocar corretamente os
problemas a serem enfrentados e é a única que pode, se bem instruída
cientificamente, rasgar horizontes.
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17 -Sessão Política
17.4 A lógica Abissal do Direito Penal411
João Vitor de Freitas Moreira412
Mário José Bani Valente413
Resumo: O presente trabalho tem como propósito principal identificar o Estado
Penal nas relações punitivas brasileiras. Para esse fim, far-se-á uso das terminologias
e estudos de Loic Wacquant nos Estados Unidos com o intuito de entrelaçar o
diagnóstico realizado pelo autor e poder aplicá-lo ao Brasil. Posto isso, parte-se para
as interpretações das especificidades do Estado Penal brasileiro, concluindo que a
lógica penal abissal remete a uma reconstrução normativo-institucional do período
colonial escravocrata. Com o intuito de se dimensionar a ideia normativoinstitucional, parte-se para uma análise de normas penais, donde se poderá inferir
que a acessão do Estado Penal e do hiper-encarceramento brasileiro são
consequências (e possibilidades) também dos preceitos legais, complementando as
análises sócio-políticas. Por fim, conclui-se que o Direito Penal nas democracias
liberais modernas é um instrumento das linhas abissais para o perpetuar de uma
estigmatização e separação social de cor e classe.
Palavras-chave: Hiper-encarceramento. Estado Penal. Linhas abissais.
Abstract: The present work has as the main proposal identifying the Penal State on
the punitivism relation of Brazil. Therefore, it will be used a methodological term
coined by Loic Wacquant on his studies of Penal State in the US, in order to attach
his diagnoses within the Brazilian specificity. At that point, the core of Brazilian
Penal State will be interpreted to conclude that it represents an abyssal logic within
an institutional normative reconstruction of slavery-colonial period. For the sake to
scale the normative-institutional ideia, it will be developed an analyses over the
penal norms, whence it is possible to infer the raising of Penal State and
hiperencarceration from those norms. At the end, it is concluded that the penal
state in the modern liberal democracy is an instrument of the abyssal lines to
perpetuate the stigmatization and the social detach based on color and class.
Keywords: Hyperincarceration. Penal State. Abyssal Lines.
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A questão do papel do direito na busca da emancipação social é,
atualmente, uma questão contra hegemônica que deve preocupar
todos quantos, um pouco por todo o sistema-mundo, lutam contra a
globalização hegemônica neoliberal. (SOUSA SANTOS, 2003, p. 11)

Considerar o sistema-mundo, isto é, o processo de globalização no mundo
contemporâneo é discutir em uma frente de possibilidades. Dentre essas
possibilidades não se excluí o Direito e a contingência social que pode estar inserida
nos preceitos normativos positivados em forma de lei, especialmente o Direito Penal
que vem se agigantando diante da construção liberal das democracias modernas.
Nesse sentido, o trabalho em questão intenta discutir os caminhos assumidos pelo
direito penal e a ligação direta com o hiper-encarceramento identificado
atualmente.
Para tanto, far-se-á uma reconstrução histórica baseada em Loic Wacquant
sobre ascensão do Estado Penal norte-americano, da qual se tentará uma análise
extensiva ao Estado brasileiro destacando as peculiaridades e similitudes. A partir
desse primeiro pressuposto, parte-se para a identificação dessas relações nas
interpretações sobre o Direito Penal e da lei penal, assim como os elementos
incrustados nos preceitos legais.
Contudo, com o intuito de alcançar a cientificidade, parte-se de uma
metodologia de análise que consiste na tentativa de sempre se contrapor elementos
de análise social com elementos de análise normativa, tentando identificar a partir
de traços de significação (BABBIE, 2000) elementos que liguem esses dois contextos
e possibilitem conclusões transdisciplinares. Em outras palavras, tentar-se-á
demonstrar como o processo legislativo é ao mesmo tempo reflexo, mas garantidor,
na medida em que positivados, de alguns traços essenciais que configuram
processos de desigualdade social. Assim, o presente trabalho se divide em três
secções, sendo a primeira a construção e identificação do hiper-encarceramento e
do punitivismo estatal sem a pretensão de discussão ou modificação do que já está
difundido no mundo científico. A segunda secção se limitará a contraposição fáticonormativa na qual se identificará nos preceitos legais a possibilidade construção do
Estado Penal. Por fim, a terceira secção será uma tentativa, considerando os
pressupostos já delineados, de responder a seguinte pergunta: Poderá o Direito
Penal ser emancipatório?
Ao fim e ao cabo, a hipótese de que as democracias liberais favorecem a
construção de um Estado Penal e a marginalização social será evidenciada com o
intuito de dizer a quem o Direito Penal realmente protege e quais as consequências
e objetivos do adestramento social difundido nas prisões.
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A ascensão do punitivismo e do Estado Penal
Tratar da relação do punitivismo moderno requer primeiro delinear quais são
as fronteiras e os significados assumidos por esse termo 414. É inegável que a
identificação do aumento do aprisionamento social se faz facilmente, como
demonstra os estudos trazidos pela World Prision Brief relacionado ao Institute for
Criminal Policy Research415. Ou seja, o Brasil hoje detém a 4º maior população de
encarcerados do mundo, alcançando os incríveis 607.731 encarcerados, como
demonstra a tabela abaixo:
Tabela 1: Dados relacionados ao sistema prisional brasileiro
607 731
Prison population total (including pre-trial
detainees / remand prisoners)

at June 2014 (national prison administration - 579,781
in sistema penitenciario, 27,950 in police facilities)
301

Prison population rate (per 100,000 of
national population)

Pre-trial detainees / remand prisoners
(percentage of prison population)
Female prisoners (percentage of prison
population)

based on an estimated national population of 202.03
million at mid-2014 (from United Nations figures)
38.3%
(of those in prison system, June 2014)
6.4%
(June 2014)

1 424
Number of establishments / institutions
(June 2014)
376 669
Official capacity of prison system
(June 2014 - capacity of sistema penitenciario)

Fonte: World Prision Brief. In: Institute for Criminal Policy Research. Disponível
em < http://www.prisonstudies.org/ >. Acesso em: 29 de set. de 2015.
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Considerando que os dados referem-se ao ano de 2014, contraposto ao ano de
2000, no qual a população carcerária era de 232.755416, está visível o crescimento
carcerário. Desse fato, pode se perceber que o número de pessoas que estão atrás
das grades nos últimos 14 anos sofreu um aumento de 161,103%, acarretando em uma
média de 11,50% ao ano de crescimento. Contudo, a capacidade prisional brasileira,
como mostra estudo acima, é de um total de 376.669 presos, o revela excedente
populacional de 61,3%. A pergunta que se faz é para onde estão indo essas pessoas?
Ressalvada as devidas proporções, observa-se nos trabalhos de Loic
Wacquant (2010a, 2010b) a mesma relação de crescimento exponencial nos Estados
Unidos. Em 1975, aproximadamente 380.000 indivíduos estavam presos e em 25
anos, ou seja, em 2000, esse número já era de 2 milhões de pessoas, sendo que hoje
já há em torno de 2,4 milhões de encarcerados (WACQUANT, 2010, p. 75). Fazendo
o mesmo recorte temporal, não o mesmo recorte anual, isso quer dizer de 25 anos, o
Brasil mantendo sua taxa de crescimento da população encarcerada de 11,5%, poderá
chegar ao número de aproximadamente 2 milhões de encarcerados no ano de 2025
no Brasil.
Não obstante aos dados apresentados, a ligação cartesiana entre o aumento
da população carcerária nos países é um fato, mas que pouco pode dizer sobre o
diagnóstico do elemento latente por trás do fenômeno vivenciado. Assim, já feita a
identificação desse fenômeno no Brasil, poder-se-á fazer uso das mesmas análises
que Wacquant (2010) lança mão para criar a rubrica do Estado Penal. Como os
Estados Unidos, o Brasil vive o hiper-encarceramento. Entretanto, esse termo se
difere do encarceramento em massa, pois esse demonstra um diagnostico diferente
ao punitivismo e que leva também a conclusão de uma causa também diferente para
o tal fenômeno (WACQUANT, 2010, pag. 78). “Mass incarceration suggests that
confinement concerns large swaths of the citizenry (as with the mass media, mass
culture, and mass unemployment)” (WACQUANT, 2010a, pag. 78).
Deste modo, compreender o hiper-encarceramento não é somente refutar as
máscaras impostas pelo Direito Penal de “apaziguamento”, mas encontrar outro
caminho no esforço cognitivo. Nesse viés, buscando o latente dos dados aparentes
apresentados anteriormente, compreender o fenômeno do hiper-encarceramento é
desvelar a tríade que o dá cabo, isto é, quais são os “alvos” do Direito Penal nas
democracias liberais, a saber: classe; cor/etnia; local. No entanto, será que, como faz
Wacquant, podemos metrificar, ou melhor, diferenciar os “alvos” do Direito Penal
em primeiro, segundo e terceiro? Obviamente, para tanto é necessário um estudo
empírico aprofundado, o que foge ao escopo do presente trabalho. Portanto,
416
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considerar-se-á a coligação entre classe, cor/etnia e local e, se assim se fizer, pode-se
identificar como essa tríade existe no cenário brasileiro.
Jessé de Souza (2009) se demonstra como uma importante ferramenta para
compreensão desses elementos ao trazer o conceito de “ralé brasileira”. Segundo o
autor, a ralé brasileira representa a classe dos excluídos e marginalizados, ao qual
em seus estudos empíricos demonstra a ligação entre o elemento econômico, racial
e local. O termo “ralé” deve ser entendido aqui como provocativo, despertando a
curiosidade daquele que o lê para o processo de estratificação social brasileira; para
uma parcela da sociedade inviabilizada pelo senso comum transformado em ciência
conservadora (SOUZA, 2009), da qual emergem formas simbólicas de apagar do
cenário social o negro e a negra pobre moradores de uma favela. Ampliando o
escopo de análise social, a relação simbólica não pode ser dissociada do elemento
coercitivo de manutenção do determinado estado de coisas descritas em a ralé
brasileira. E, conforme é identificado por Max Weber, Pierre Clastres, Pierre
Bourdieu e outros, o elemento coercitivo nas democracias modernas se liga a figura
do Estado como detentor do monopólio repressivo417. Nesse momento, se identifica
no Direito Penal o devido procedimento para o rechaço de uma parcela social.
É nessa perspectiva que Wacquant assinala o ligamento do controle social
com o Direito Penal, isto é:
The prision is not a mere technical implement of government
designed to stem offending, but a core state capacity devoted to
managing dispossessed and dishonored populations […]
The rise of the prison was part and parcel of the building of the
early modern state to discipline the nascent urban proletariat and to
stage sovereignty for the benefit of the emerging citizenry. The
same is true four centuries later in the dualizing metropolis of
neoliberal capitalism. (WAQUANT, 2010, p. 80)

A prisão assume, assim, a função de “estocar” essa ralé, e como no séc. XX nos
estados Unidos, o encarceramento era, acima de tudo, um método que almejava
controle de populações, divergentes e dependentes, que pode ser constatado no
modelo brasileiro. O que se está constatando, portanto, é a construção de Estado
Penal brasileiro que difere em uma totalidade histórica do Estado americano.
Apresenta-se uma particularidade interpretativa, pois a configuração do Estado
Penal brasileiro não somente representa um produto do neoliberalismo
democrático, mas na verdade a atualização do modelo colonial escravocrata que
417
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encontra na lei Penal a sua linha abissal (SOUSA SANTOS, 2007). O modelo do
hiper-encarceramento da ralé proporcionado pela lei penal representa a relação de
controle social já identificada por Michel Foucault, contudo, considerando os dados
apresentados e a constatação teórica, porque persiste sobre o senso comum (e sobre
o senso comum dos juristas418) a ideia da impunidade social?
Evidentemente, diversas explicações podem surgir a depender da área e do
método adotado. Porém, o predicado “abissal” elencado durante o texto até o
momento não é sem propósito. O significado para o termo remete aos estudos de
SOUSA SANTOS, e
Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que
estas últimas fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são
estabelecidas por meio de linhas radicais que dividem a realidade
social em dois universos distintos: o “deste lado da linha” e o “do
outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro lado da linha”
desaparece como realidade, torna-se inexistente e é mesmo
produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob
qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que
é produzido como inexistente é excluído de forma radical porque
permanece exterior ao universo que a própria concepção de
inclusão considera como o “outro”. A característica fundamental do
pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois
lados da linha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na
medida em que esgota o campo da realidade relevante: para além da
linha há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética.
(SOUSA SANTOS, 2007)

Dessa forma, a prisão, representando a atualização do modelo colonial
escravocrata, encontra-se “do outro lado da linha”, se tornando “inexistente”. Assim,
“excluído de forma radical” está a ralé, tornando-se invisíveis às instituições e as
classes que estão “deste lado da linha”, permitindo que o discurso amplamente
difundido da impunidade social se espalhe, enraizando-se no íntimo social. É
importante ressaltar que do outro lado da linha do hiper-encarceramento, se faz
necessário a difusão desses discursos para a própria manutenção do abissal.
Um importante meio de construções dos discursos abissais pode ser
identificado na Lei penal como vem se ressaltando, especialmente se se deter as
análises aos escritos normativos em si, tais como os pressupôs dos nomen iures e da
fundamentabilidade desses. Por isso, a contraposição do pressuposto teórico
delineando à normatividade legal é importante para se constatar que as linhas
418
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abissais não são somente possíveis como resultados, isto é, as prisões e o hiperencarceramento, mas também como elemento causal para que o Estado Penal
identificado seja possível.
Contraposição teórico-normativa
Aspirando ampliar a identificação das linhas abissais ao âmbito legal, parte-se
para o estudo desse, onde será possível demonstrar como a construção do Estado
Penal não é uma consequência inesperado do imparcial sistema Direito. Para tanto,
considerando a dinâmica da unobtrusive research, descrita por Earl Babbie (BABBIE,
2000), os passos metodológicos seguidos nessa segunda parte consiste em, primeiro,
a delimitação de normas penais a serem trabalhadas, quais sejam: Artigos 59 do
Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 194) e o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Em
segundo lugar, parte-se para a identificação dos chamados verbos-núcleo da norma
penal; em outras palavras, o traço de significação sem o qual a norma penal não faria
sentido. O terceiro passo das análises intentará relacionar os traços de significação
possivelmente encontrados nas normas com as delimitações teóricas estabelecidas
anteriormente. Por consequência, as conclusões alcançadas no presente trabalho
intentam não relegar os fatos analisados supra ao campo puramente sócio-político,
ampliando, assim, o âmbito latente para o campo normativo-legal.
Nesse viés, o artigo 59 do Código Penal (CP) representa ponto crucial em
toda a lógica penal, pois representa o porto de partida da nau do punitivismo
estatal, isto é, é o preceito normativo do qual o Juiz faz uso para fixar a primeira
parte da pena do indivíduo. É esse artigo que provê ao juiz a discricionariedade de
sopesar a pena base das “condutas” incriminadas. Segue caput :
Art. 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
(BRASIL, DL nº2848, 1940)
Esse artigo representa um dos passos para a dosimetria da pena, que tem no
artigo 68 do CP sua relação procedimental. O cálculo da pena deve operar em três
fases: a pena-base deve se encontrada analisando-se as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59; a pena provisória, donde se tem as análises das circunstâncias
legais que são as atenuantes e as agravantes; por fim a pena definitiva, que leva em
consideração as causas de diminuição e aumento. Evidentemente, os primeiros
passos a se dar no final do processo penal é o estabelecimento da pena base, sempre
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acompanhada das suas justificativas que são baseadas nos dados pressupôs do caput
do artigo.
Dessa maneira, cabe ao juiz atentar-se para conduta social do individuo e a
personalidade do agente ao sopesar a pena base. Esses dois termos representam aqui
a institucionalização das linhas abissais do Estado Penal brasileiro, pois primeiro:
dar possibilidade ao juiz de avaliar subjetivamente a conduta social do agente,
diferentemente do que colocam os idealistas do Direito Penal brasileiro do qual
encontramos Hungria, Bitencourt, Nucci etc., é esquecer-se das relações sociais
conservadoras transformadas em ciência (SOUZA, 2009). Na verdade, deveria o
espanto vir à cognição se a nervura do real fosse, na mesma medida, ideal,
correspondendo a uma velha tradição científica ocidental. Entretanto, negar o
concreto ou faticidade das distinções de cor e classe em nosso país é beirar o
absurdo. Por tal motivo, ter positivo “um caminho a se seguir” pautado nas análises
de condutas sociais é dar possibilidade (ou quem sabe fomentar?) a peneira da
“loteria natural” que diz aqueles mais aptos e menos aptos de estarem em sociedade.
Pautar-se em uma “conduta social” é, do ponto de vista lógico, partir de um
premissa maior com temor universais e tentá-la subsumir a uma premissa menor,
tirando uma conclusão que dirá se desse processo de subsunção poderá a premissa
menor ter elementos na conclusão ou não. O que isso significa é: qual conduta
adequada para o tecido social eleito pelo magistrado.
Se não bastasse tal fato, o legislador ainda presume a possibilidade de o juiz
dar cabo ao processo penal pautando-se na personalidade do agente. Até onde é
permitido pelas fronteiras acadêmicas, não é possível dizer se aqui deve aquele que
decide pautar-se em critérios psicológicos, ou biopsicológicos como chamam no
âmbito da “dogmática” 419. De fato, analisar a personalidade de uma pessoa é algo
relevante aos “psicologismos” típicos da ciência jurídica, ou quem sabe as análises
do ego e do superego. Mas, diante do procedimento representando pelo processo
penal, submeter às análises da personalidade do agente claramente renega que algo
mais profundo possa ser conduzido (e se deveras de fato ser). Assim sendo, pautarse nos exames de personalidade de uma pessoa, tendo em vista a discricionariedade
instaurada na fixação da pena base, é dizer para aquele que decide que deve ele
julgar o que lhe é apresentado, portanto, julgar as aparências. Tão verdade se tona o
fato quando se olha para a regra processual que veda ação do juiz, isto é, a ação ex
officio, além de que muito menos pode o magistrado julgar para além daquilo que é
apresentado nos autos, ou seja, as hipóteses de incidência das chamadas vedações
ultra petita, extra petita e citra petita.

419
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Outrossim, é possível perceber traços legais que possibilitem a incriminação,
digamos, tendenciosa. Além disso, considerando os pressupostos teóricos elencados
anteriormente, o hiperencarceiramento se torna, na mesma medida, subjetivo. O
que se quer dizer é que tendo em vista os meios legais discricionários – ou podem-se
dizer arbitrários – de análise da conduta e da personalidade da pessoa, o alvo do
Estado Penal se torna claramente a ralé, que deve ser ela aprisionada nos porões “do
outro lado da linha”, ou melhor, nos porões invisíveis a uma determinada parcela
social porque elas assim o fazem invisíveis.
Como evidência, a seguinte ementa do Habeas Corpus 72130, DJ 14-06-1996,
p. 21074 Ement. Vol. 01832-01, p. 00126, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
CONCURSOS MATERIAL (DESTRUIÇÃO DE CADÁVER) E DE
PESSOAS.
AGRAVAMENTO
DA
PENA-BASE:
MAUS
ANTECEDENTES, ETC. (CP, ART.59,"CAPUT"). EXASPERAÇÃO DA
PENA NO JULGAMENTO DO APELO DA ACUSAÇÃO: CRITÉRIO
TRIFÁSICO (CP, ART. 68).
1. Pena-base agravada em um ano de reclusão (1/12) em face dos
maus antecedentes do paciente, comprovados por alentada folha
onde constam diversos inquéritos em andamento e uma
condenação ainda não transita em julgado, e, ainda, em face da
conduta social, da personalidade voltada para o crime, pelos
motivos do crime e sua forma de execução e pela evidente
reprovabilidade.
[...] (BRASIL, STF, HC 72130, 1996, grifo nosso)420

O que se esta a dizer até o momento é que os termos elencados pelo artigo 59
levam, ao fim e ao cabo, a um processo de criminalização de determinados
comportamentos sociais421, ou como diz o relator do HC, de uma “personalidade
voltada para o crime”. A pergunta que se faz é: o que é uma conduta ou
personalidade voltada para o crime?
Por óbvio, serão aquelas dos excluídos, ou desviantes sociais do ponto de
vista das linhas abissais. Fato que extirpa a pura análise social e amplia o palco de
ação para as práticas legalizadas e institucionalizadas do Estado Penal. O hiperencarceramento brasileiro, isto é, aquele contingente de 607.731 pessoas atrás das
grades, evidencia um todo complexo de manifestação da criminalização da ralé. Em
420
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outras palavras, a criminalização das pessoas que estão do outro lado das linhas
abissais: homens e mulheres negras e pobres.
Como exposto acima, os indivíduos “do outro lado das linhas abissais”, ou
seja, homens e mulheres negras e pobres, como nos mostra Wacquant e Souza, são
os mais afetados e, consequentemente, criminalizados pelas leis penais,
transformando-os em “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2013). Para uma maior
compreensão acerca dessa ação predatória do Direito Penal introduz nesse
momento a análise do art. 28 da Lei 11.343/2006, a Lei de Drogas, visto que é singular
“agente” na criminalização da ralé. Objetiva-se, portanto, através da análise
normativa a demonstração fática do punitivismo penal e seu produto, o
hiperencarceiramento. Dessa forma, segue o caput do artigo e seu parágrafo
segundo:
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar será
submetido as seguintes penas (...)
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o
juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida,
ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos
antecedentes do agente. (BRASIL, Lei nº11343, 2006)

Inicialmente pode-se observar que são cinco os verbos núcleos do tipo
supracitado, a saber: adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar e trazer
consigo. Esses são elementos objetivos desse tipo e para que ele seja aplicado ao
menos um deles deve ser constatado no fato desviante penal. As penas previstas
nesses casos são classificadas como alternativas se, e somente se, for considerado
pelo juiz que a substância em questão era para consumo próprio. É nesse sentido
que se faz necessária a análise do parágrafo segundo do artigo 28 da Lei de Drogas,
pois é a tangente entre a lei penal exposta e teorização feita até o momento no
presente artigo.
Deve-se aqui focar na “conduta” do agente, que faz parte do campo de análise
e ponderação do juiz para determinar se a substância ilícita em questão destinava-se
a consumo próprio ou não, como exposto na norma citada. É de causar estranheza o
fato de se levar em consideração a conduta do indivíduo, principalmente por se
tratar de um elemento subjetivo e amplamente aberto a interpretações
extremamente carregado por estigmas sociais, possibilitando a concretização desses
no campo da hermenêutica judicial e, como já exposto anteriormente, a
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possibilidade real da institucionalização das linhas abissais no Direito Penal
brasileiro.
A análise subjetiva sobre a conduta do agente não somente significa um
conflito de pensamentos acerca do entendimento do que seria uma conduta
considerada ideal, mas também abre caminho para a aplicação do direito penal do
autor, teorizado por Güther Jakobs, que segrega e escancara a atuação singular de
nossos tribunais quando se trata da ralé, em aversão ao direito penal do fato que é
adotado pelo sistema brasileiro. Essa teoria foi desenvolvida na Alemanha por
Jacobs, visa à intensificação e maior severidade na repreensão da criminalidade,
observando, elementos subjetivos como personalidade e sua conduta social,
entende-se que, deve haver maior sanção e condenação de determinado delito pelo
modo de ser do agente, é a punição não mais pelo que se faz e sim, pelo que é a
pessoa do agente. Para o melhor entendimento da problemática de uma
interpretação subjetiva e que se sustenta no autor e em suas condições como pessoa
e não no fato deve levantar em questão o artigo 33 da Lei de Drogas que segue:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, expor à venda, oferecer, ter em deposito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão
de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, Lei nº11343, 2006)

Ao analisar os verbos núcleos do tipo supracitado observa-se que os cinco
verbos núcleos do artigo 28 se repetem. Isso significa que, caso determinada pessoa,
em determinado caso “adquirir, guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer
consigo” uma substância ilícita que não seja considerada para consumo próprio, esta
será sancionada com uma pena privativa de liberdade e não com medidas
alternativas como preveem os incisos I, II e III do artigo 28. Isso porque os fatores
diferenciadores entre as duas condutas (uso e trafico) estão previstas no parágrafo
segundo do artigo 28.
Conclui-se que na análise excludente e subjetiva da conduta do agente,
baseada em estigmas sociais institucionalizadas nos tribunais, significa clara afronta
aos direitos fundamentais e, principalmente, simbolizam a lógica colonial
escravocrata ainda presente em nossa sociedade e na lógica do Estado Penal
brasileiro que encarcera cada vez mais homens e mulheres negras e pobres. Como
consequência, mais uma vez, o hiper-encarceramento, que tem seus alvos certos,
assim como exposto por Loic Wacquant:
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“(...) the stupendous expansion and intensification of the activities of
the American police, criminal courts, and prision over the past thirty
years have been finely targeted, first by class, second by race, and
third by place, leading not to mass incarceration but to the
hyperincarceration of (sub)proletarian African American men from
the imploding ghetto.” (WACQUANT, 2010, p. 74)

Posto isso, o caminho metodológico de se trançar o normativo-legal ao sóciopolítico evidência a relação de auto reprodução das linhas abissais e da reinvenção
pela norma penal de um Estado escravocrata que tem respaldo legal, social e
político. Pode se obstar aqui que a singular análise apresentada não seria capaz de
reproduzir uma lógica inferencial descritiva que evidenciasse a realidade e o latente
do Direito Penal. Decerto, não se tem a pretensão de universalidade das conclusões
apresentadas até o momento, até porque se assim acontecesse, estaria se incorrendo
uma um pensamento falacioso e pondo à margem a possibilidade de cientificidade
do trabalho.
Entretanto, o que guia a análise normativa, como já dito, é campo sóciopolítico e não o contrário; o que permite dizer que somente o fato de se encontrar
exemplos como o Art. 59 do CP e o Art. 28 da lei de drogas acima elencados, é um
traço de significação suficiente para apontar conclusões descritivas. E, ainda, diante
de um sensível contexto histórico em que se está inserido, identificar traços abissais
nas normas penais de grande relevo é no mínimo alarmante. O Direito Penal, dessa
forma, pouco pode contribuir a emancipação dos indivíduos e o seu
empoderamento; pouco poderia contribuir para reverter a lógica abissal, pois ela
nele está inscrita. Remete-se, assim, outro papel senão o da própria reprodução de
distinções de classe e cor ao Direito Penal.
Conclusões
Ao fim, identificado o hiper-encarceramento brasileiro a especificidade da
reprodução de um imperativo colonial escravocrata, paira sobre as expectativas
acadêmicas o típico pessimismo da segunda geração de Frankfurt. Mas o que é a
possibilidade do pensar senão as angustias que movem o despertar da sensibilidade?
É por esse motivo que se intentou despertar a curiosidade para as novas formas de
barbárie que estão sendo gestadas nas democracias modernas.
Evidentemente, uma dessas barbáries é o aprisionamento de uma
determinada classe de pessoas negras, o que nos encaminha como faz Marcelo Yuka
(1994), para constatar que todo aparato estatal ligado ao processo de
aprisionamento representa que de fato em “Todo camburão tem um pouco de navio
negreiro”. Nesse sentido, gostaríamos nesse momento de revistar o termo Estado
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Penal cunhado por Wacquant (2010a, 2010b) ao identificar o hiper-encarceramento
norte-americano, afirmando, mediante as análises traçadas, que o Estado Penal
brasileiro se configura como um Estado Colonial Penal, que guarda um verdadeiro
aparato de punição e esquecimento social de uma determinada parcela da
sociedade. Como no século XX a humanidade presenciou a aberração moral do
Nazismo, no século XXI presenciamos outras dessas amoralidades que é a gestão da
barbárie nos presídios brasileiros.
Por isso, não há meios que possibilitem ao Direito Penal a possibilidade de
emancipação e empoderamento social, mesmo se considerar alguns ditos “avanços”
na esquerda com as pautas do feminicídio e do crime de homofobia. Essas
pretensões ainda guardam profundo resquício com a punição por meio da prisão, o
que já se revelou a muitos anos o meio inadequado, porém ainda se insiste nela.
Nesse momento, cabe ao Direito enquanto ciência social aplicada demonstrar sua
pretensão de emancipação por outros instrumentos que não a prisão, apontando,
talvez, para o reconhecimento de que o Direito não é somente aquilo que do Estado
deriva, isto é, o Rechtsstaatlichkeit, mas aquilo de advém do reconhecimento social
considerando-se uma comunidade de valores. Isso significa dizer que não existe O
Direito, mas os direitos. Possibilidades essas de auto-compreensão do contingente e
elevação por meio de “avaliações fortes” (TAYLOR, 1994) de preceitos que devem ser
aplicados a uma comunidade. Somente quando se é capaz de compreender outras
formas de Direito, poder-se-á dar um passo no sentido de abandonar a pena e a
prisão como suposta solução.
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18- Sessão 1
18.1 Apontamentos para a análise do pueblo de Cherán sob as
perspectivas de Habermas e Mouffe422
Jonatas Pinto Lima423
Resumo: Este trabalho pretende realizar uma breve análise da participação política
e da prática discursiva em Cherán, pueblo indígena mexicano. Esta comunidade
passou recentemente por uma transformação sócio-política contundente ao
modificar seu modo de governo,passando da “democracia eleitoral partidária” para o
autogoverno por “usos e costumes”. Para analisarmos as diversas transformações na
participação política e discursiva neste pueblo utilizaremos as contribuições teóricas
de Jürgen Habermas e o casal Mouffe e Laclau, cada um a sua maneira contribuindo
para compreendermos os diferentes momentos vividos por esta comunidade. Para a
compreensão do objeto e das ferramentas analíticas escolhidas realizaremos uma
contextualização da realidade cheranense e posteriormente um breve “estado da
arte” dos autores já citados, para posteriormente realizarmos a análise de Cherán
sob as ferramentas analíticas escolhidas.
Palavras chave: Cherán. Participação. Autogoverno. Discurso.
Introdução:
Pretendemos neste trabalho perceber processualmente os diversos momentos
nos quais a participação política e a prática do discurso foram transformadas
radicalmente em Cherán. A mudança nas formas de participação política e prática
discursiva aconteceram através de um processo complexo em que os habitantes de
Cherán conquistaram o direito à autonomia política, possibilitando que este pueblo
passasse a ser governado de acordo com seus “usos e costumes”. Este trabalho
pretende realizar uma breve análise deste processo através das contribuições
teóricas de Jürgen Habermas e o casal Chantal Mouffe & Ernesto Laclau, ambas
correntes teóricas nos fornecem ferramentas analíticas pelas quais possamos
compreender melhor esta complexa realidade.
Este texto esta dividido em cinco etapas: a primeira etapa será a
contextualização geral de Cherán, o “ambiente” político local e a influência do
contexto político nacional nesta localidade; na segunda etapa será apresentado um
breve estado da arte sobre os autores utilizados,Habermas e Mouffe/Laclau; na
GT 1 – Democracia e Instituições
UFV. E-mail:jonatas.lima@ufv.br
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terceira etapa realizaremos a análise do contexto local sob a perspectiva de Mouffe &
Laclau no momento pré autonomia, ou seja antes da “revolução” de 15 de Abril de
2011; na quarta etapa esboçaremos a análise do momento pós autonomia sob a
perspectiva de Habermas; a quinta e última etapa são as considerações finais
Contexto local:
Da perspectiva do Estado-Nação mexicano, Cherán faz parte do estado de
Michoacán 424 sendo um pueblo indígena situado ao noroeste da região P’urhépecha
com população de cerca de 18.000 habitantes. Antes de 2011 esta comunidade era
governada da mesma maneira que a maioria das cidades mexicanas, com um
presidente municipal eleito pelo voto e filiado a um partido político o Partido
Revolucionário Institucional (PRI),a máquina política que monopolizara o poder
desde a terceira década do século XX .
O PRI foi ao longo dos anos bastante questionado e acusado
sistematicamente de fraudes eleitorais, a máquina estatal se mostrava organizada
para a manutenção do poder priista em várias esferas governamentais dentre elas os
municípios, como no caso de Cherán. A suspeita de fraudes eleitorais, a não
representatividade dos anseios populares na esfera institucional e a descrença
partidária é uma realidade mexicana que ajuda a criar nas populações inquietudes e
buscas de novas alternativas de governo. Uma “cultura” de aversão ao Estado se faz
presente e a experiência zapatista ao sul do México aquece ainda mais o imaginário
de desapego ao Estado como instrumento político cabível aos anseios de toda
população mexicana.
Cherán envolto neste “sistema” partidário, dito “democrático”, sofria desde
2008, uma série de abusos das máfias locais e madeireiros que, em conjunto,
atuavam na exploração ilegal dos bosques em volta da comunidade, bosque
considerado propriedade comunal, ou seja, pertencente a todos do pueblo, o que
tornava o sentimento de indignação com esta exploração indevida mais abrangente.
Quando se iniciou a poda predatória da área florestal, as pessoas do vilarejo
pediram ajuda ao governo municipal e estadual que se isentou de toda
responsabilidade pelo ocorrido. Diante da falta de atuação por parte do governo,
demonstrando a desconexão entre as demandas “populares” e as prioridades e ações
424

O México é uma República federativa presidencialista pautada na tripartição do poder entre
Executivo, Legislativo e Judiciário , existem eleições democráticas, segundo o discurso oficial, para a escolha
dos governadores dos diferentes estados que compõem a Federação como o próprio estado de Michoacán,
também existem eleições para a escolha do presidente da República . Os cargos legislativos também são
escolhidos pela eleição dos deputados tanto em âmbito estadual como federal.
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do governo oficial, a população local decidiu se mobilizar para a expulsão dos
madeireiros em 15 de Abril de 2011 e após este primeiro enfrentamento foi formada
uma espécie de “exército comunitário”, a fim de proteger o vilarejo dos “madeireiros
e mafiosos” que reduziram a área verde cheranense de 27.000 hectares de bosque
para 7.000, entre 2008 e 2011.
Após o 15 de Abril, os habitantes de Cherán e o “exército comunitário”
fizeram trincheiras nas entradas da cidade para controlar quem entrava e saía do
“pueblo”, dando início ao movimento de resistência aos abusos madeireiros, por
meio das armas, o que se transformou em um movimento revolucionário 425, ao
desencadear a supressão da polícia e a separação do pueblo frente ao governo
central, para a criação de seu próprio mecanismo de governo, já que o governo nos
moldes partidários não representava a vontade da maioria dos cheranenses. Após a
expulsão do presidente municipal e da desocupação do Palácio Municipal, iniciou-se
o processo de construção de um novo modelo de governo, um governo autônomo,
que atendesse os anseios da população, como é comum na fala dos habitantes de
Cherán “Quien está gobernando al pueblo, es el mismo pueblo”. A seguir realizaremos
um breve “estado da arte” sob o debate acadêmico acerca das teorias de Habermas e
Mouffe/Laclau. Posteriormente pretendemos esboçar uma análise deste processo
sob as contribuições teóricas de Mouffe e Habermas.
O estado da arte:
Utilizaremos a ideia de Mouffe & Laclau426 de que o poder na democracia é
sempre fruto de uma articulação discursiva feita através da construção de
significantes vazios para tentar se estabelecer como hegemonia427 discursiva
controlando então a “ordem” e o poder formal que é sempre “alvo” de conflitos, pois
o grupo que não se vê satisfeito com a “hegemonia” também se articula
discursivamente ,em torno de pontos nodais, para romper com a mesma, os autores
enxergam a democracia e a sociedade como fruto de uma disputa entre hegemonia
e contra hegemonia;esta idéia será utilizada para analisarmos a insatisfação do
pueblo com o governo formal e a articulação para a conquista do poder
governamental pelos habitantes de Cherán. Outro debate que utilizaremos é a idéia

O revolução é entendida aqui como um processo “entre o momento em que o velho regime se
desintegra e o momento em que um novo regime se constitui firmemente.”(SCOTT,1994) Esta definição de
Scott é utilizada também por PURNELL (1999) e MÓLGORA (2004).
426
A chamada teoria do discurso de Mouffe e Laclau tem como origens sua obra de 1985 Hegemony and
socialist strategy: towards a radical democratic politics , Mouffe posteriormente aprofunda seus debates a
cerca das questões político-discursivas em outras obras.
427
“Para a teoria da hegemonia (de Mouffe), qualquer espaço público emergente seria sempre resultado de
uma articulação hegemônica”(RIBEIRO, 2012p.19)
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de Habermas428 de legitimidade democrática pautada pelo debate público baseada
nos pressupostos da ética do discurso buscando um “bem comum” consensual; a
teoria habermasiana será utilizada por nós para analisarmos como são formuladas as
decisões e ações do autogoverno cheranense e o papel do debate publico nestas
decisões.
O pensamento de Jürgen Habermas é bastante debatido no meio acadêmico,
a própria Mouffe dialoga com Habermas para criticá-lo, encontramos diversos
artigos que debatem a ideia habermasiana em diversos aspectos, Ângela Marques
em seu texto “A ética do discurso e a formação do sujeito político em
Habermas”(MARQUES,2013) alega que segundo Habermas a ética do discurso serve
como meio para a formação da autocompreensão do indivíduo e para a
autocompreensão entre indivíduos, possibilitando que os indivíduos construam a
capacidade de reconhecer o outro como igual, considerando que todos têm direito a
expor suas posições de maneira discursiva e através desta exposição os indivíduos
acabam “alargando” seus horizontes morais possibilitando a formação de um
“consenso” que seja bom para todos os membros da sociedade em questão. Esta ação
comunicativa segundo Marques possibilitaria a autonomia política dos indivíduos
estes se tornando capazes de formular opiniões, coloca-lás em debate público e
justificar a escolha de sua opinião perante o grupo comunicacional, que buscaria
uma decisão consensual. O artigo “Ética e cidadania multicultural na perspectiva de
Habermas” de Anderson Menezes (MENEZES,2013) foi importante para nossa
análise ao debater as dificuldades e as possibilidades da convivência em sociedade e
o estabelecimento de um governo “legitimo”, tendo como premissa para o sucesso
dessa convivência e legitimidade os preceitos da ética do discurso como o respeito
às diferenças e a visão igualitária do outro. A leitura deste artigo nos impulsionou a
enxergar Cherán pós autonomia sob a ideia de Habermas considerando que após
este momento esta comunidade ingressa em um ambiente de maior igualdade
comunicativa.
A teoria de Mouffe & Laclau também é bastante debatida tanto no Brasil
como na América Latina,encontramos diversos artigos que abordam a teoria de
Mouffe das mais diversas formas, Gisele Ribeiro em seu artigo “Projeto Urubu: A
Especificidade do Conceito de Espaço (s) Público (s) de Chantal Mouffe e as Práticas
Artísticas” (RIBEIRO,2012) utiliza o alargamento da ideia do político de Mouffe
considerando a presença de agonismos sob diversas formas não somente existindo
uma única luta de “classes”, sendo importante para a democracia a existência de
uma multiplicidade de “espaços públicos” que constituem também diversas lutas
428

São inúmeras as obras de Habermas acerca desta temática nossa leitura teve como base as obras presentes
na sessão de referencias bibliográficas deste trabalho.
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que podem emergir a partir do social, contudo estas “emergências” sociais seriam
sempre resultado de uma articulação discursiva hegemônica .Os espaços públicos
políticos, segundo Mouffe, seriam sempre atravessados tanto pelo agonismo quanto
por uma ordem hegemônica .Após considerar a existência de agonismos e
hegemonias por meio de articulações discursivas de “sentido” em Mouffe, Ribeiro
considera que “Uma das principais questões levantada por Mouffe, portanto, seria a
importância da produção simbólica na atual fase do capitalismo”(RIBEIRO,2012p.19)
e é com base neste enfoque no simbólico que Ribeiro se propõe analisar a produção
artística como forma de articulação discursiva para a produção de sentidos e sua
influência no político. Letícia Cobra Lima em seu artigo “Arte feminista enquanto
prática antagonista” (LIMA,2014) , parte assim como Ribeiro das discussões
conceituais de Laclau e Mouffe para a analise de práticas artísticas, entendendo que
a ideia central do casal Mouffe e Laclau seria :
identificar as condições discursivas para a emergência de uma ação
coletiva, dirigida para a luta contra as desigualdades e para desafiar as
condições de subordinação (...) as condições sob as quais uma relação
de subordinação se torna uma relação de opressão e,
portanto,constitui-se em uma situação de antagonismo (LIMA
2014p.138,apud .LACLAU E MOUFFE, 1985, p. 153).

Sob esta perspectiva Lima entende a arte feminista como uma das
articulações discursivas que compõem a luta pela emancipação da mulher na
constituição de um agonismo no momento em que o grupo subordinado, no caso as
mulheres, se opõem e se articulam contra este relacionamento desigual entre
homens e mulheres.
O colombiano Ricardo Sanin Restrepo em seu artigo “Porque no
Habermas:Del engaño liberal a La democracia radical” (RESTREPO,2012) realiza
uma análise bastante interessante na qual o autor acusa Habermas de “idealista” por
considerar a possibilidade de uma formação consensual dentro de uma sociedade
plural, ao acreditar que os indivíduos construirão suas opiniões e vontades levando
em consideração o outro como igual evocando mesmo uma ideia de solidariedade
429 necessária entre os indivíduos. A crítica a este aspecto da teoria habermasiana é
feita com base no pensamento de Mouffe da impossibilidade do estabelecimento de
consensos estáveis e não conflitivos, a busca destes consensos não seria mais do que
a formação de uma hegemonia, o autor utiliza também a hermenêutica de Mouffe
para alegar que existem diferenças fundamentais entre os indivíduos que compõem

“solidariedade requer uma habilidade de se identificar com o “não idêntico”, ou seja, envolve a aceitação
do outro como outro, o qual precisa ter a mesma chance de articular necessidades e argumentos a fim de
chegar ao entendimento comum”.(MARQUES,2013p.22)
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as diversas articulações discursivas dificultando ainda mais o consenso, existindo
diferentes tipos de acesso a linguagem e formas de vida.
O artigo de Restrepo me levou elaborar a breve reflexão de que a concepção
habermasiana teria como “pano de fundo” teórico a ideia de Rousseau de entender o
homem como “bom por natureza” existindo uma “solidariedade” imanente entre
indivíduos; e também a pensar a concepção conflitiva de Mouffe como tendo como
“pano de fundo” teórico a concepção de Hobbes de que o “homem é o lobo do
homem” tendo o individuo uma predisposição a “guerra” e ao “conflito”.
Daniel Mendonça em seus artigos “Como olhar o “político”
(MENDONÇA,209) a partir da teoria do discurso” e “A noção de antagonismo na
ciência política contemporânea” (MENDONÇA,2003) são fundamentais para que
possamos compreender a “teoria do discurso” de Mouffe e Laclau, ambos os artigos
esmiúçam a teoria destes autores centrada nas
categorias de poder e discurso-que após se desdobrarão em outras
noções centrais à teoria, tais como pontos nodais,
antagonismo,articulação,
hegemonia,significantes
vazio,
populismo , dentre outras.(MENDONÇA,2009.p.154)

Os artigos de Mendonça ao realizarem um panorama geral da teoria de
Mouffe e Laclau nos possibilita compreender e utilizar esta teoria para nossa análise
sobre o pueblo de Cherán, análise esta que não pretende se findar neste ensaio até
mesmo pelas características que este possui.
Mouffe após sua obra em conjunto com Laclau continua debatendo as
questões políticas desenvolvendo alguns aspectos de sua teoria do discurso, neste
ensaio
pegamos
como
base
as
obras
de
Chantal
Mouffe
(MOUFFE,2000),(MOUFFE,2005) e sua perspectiva
da política como
antagonismo/agonismo ou luta por imposição “sentidos” para analisar o pueblo de
Cherán durante o período conflitivo, marcado pelo embate entre grupo detentor do
poder oficial representado pelo presidente municipal e poder partidário, e os
habitantes insatisfeitos com o governo local. Este período de conflitos, engloba o
processo de luta contra os abusos madeireiros e também o processo de conquista do
governo por usos e costumes. Neste momento pré autonomia percebemos a
dificuldade do encontro de consensos no exercício do poder local, desta forma a
visão agonistica de democracia de Chantal Mouffe se apresenta como ferramenta de
análise importante da realidade cheranense durante o processo que culminou com a
instauração do governo por usos e costumes . Após a conquista do direito ao auto
governo consideramos que Cherán ingressou em um ambiente
de maior
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“igualdade”,optamos então pela utilização da perspectiva da ação comunicativa de
Habermas(1989), que se caracteriza como uma proposta política baseada no diálogo
e no entendimento mútuo, estes sendo possíveis através de alguns pressupostos
como a “igualdade comunicativa” possibilitada pela ética do discurso e por uma
esfera pública vibrante.
Ambas as teorias por nós utilizadas apesar de diferentes entre si são
fundamentais para nossa compreensão da realidade estudada.
A transformação da ordem vigente em Cherán sob a perspectiva de
Mouffe:uma breve análise
Para a análise do momento pré-autonomia usaremos o pensamento de
democracia como conflito de Chantal Mouffe que é uma oposição ao pensamento do
“consenso” habermasiano para ela:
El objetivo de la democracia no es que todo el mundo se ponga de
acuerdo, hay posiciones irreconciliables. Critico a las tradiciones
teóricas que dicen que la política democrática busca consensos.
Habermas indica que el consenso se busca a través de procesos
deliberativos, argumentos racionales. Yo no coincido con él. La
política tiene que ver con el conflicto y la democracia consiste en dar
la posibilidad a los distintos puntos de vista para que se expresen,
disientan..(MOUFFE,Chantall.2010)430

A tese central de Mouffe é a existência geral das relações humanas baseadas
no pluralismo e no conflito como uma característica da política e democracia
moderna,Mouffe separa o político da política. O político tem o conflito como algo
natural, existindo sempre uma disputa por poder criando grupos antagonistas que
disputam a hegemonia deste poder.A política por sua vez seria um conjunto de
práticas institucionalizadas se orientando para estabelecer uma “ordem” que é uma
“ordem” constituída pelo político.
No contexto de Cherán sob a “democracia eleitoral partidária”, o que
acontecia de fato era que os partidos políticos com todo seu aparato estrutural e
financeiro conseguia estabelecer uma “ordem” hegemônica através de uma
articulação discursiva que criava uma falsa ideia de democracia, já que os canais
participativos e reivindicatórios estavam fechados aos indígenas de Cherán. A
430
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articulação hegemônica não reconhecia os indígenas como iguais, suas demandas
não eram vistas como legitimas pelos políticos locais, que para muitos habitantes
cheranenses estavam coligados com os madeireiros e o tráfico de drogas. Esta
articulação política “oficial” constituía o que Mouffe chamaria da hegemonia que se
manteve nas mãos do mesmo grupo político (PRI) durante bastante tempo em
Cherán.
Como, segundo Mouffe, nenhuma ordem hegemônica é imutável contando
sempre com o conflito,em Cherán não foi diferente. A articulação discursiva contrahegemônica ganhou enorme impulso com a constante exploração ambiental da
região, pós 2008. Com a poda ilegal dos bosques os habitantes cheranenses foram se
sentindo incomodados e “usurpados”, as reclamações e pressões dos habitantes para
uma ação governamental para barrar os madeireiros eram constantes e
sistematicamente ignoradas pelos membros do “Estado” que segundo relatos de
habitantes estariam coligados com os criminosos, explicando assim sua apatia e
conivência com os abusos. Entendemos que esta situação propiciou a formação do
que Mouffe chamaria de um “ponto nodal” (um ponto em comum que une diversos
discursos em busca da conquista da hegemonia) neste caso a “manutenção” dos
bosques comunais, foi o discurso que englobou diversos sentimentos diferentes
como a indignação com a ineficácia e apatia dos políticos locais, a insatisfação com a
presença dos criminosos na região e a revolta com a degradação do bosque comunal.
Após a constituição deste ponto nodal, que deu aos habitantes de Cherán a
referência simbólica necessária a uma articulação discursiva consistente para
enfrentar a hegemonia local, os habitantes se organizaram para eles mesmo
barrarem as explorações madeireiras, posteriormente esta organização leva a um
segundo momento em que os habitantes de Cherán questionam: Por que o governo
é desta forma? Porque nós mesmos não nos governamos?. Surgindo assim uma
demanda ideológica consistente sob o significante “autogoverno”, esta demanda
logrou seu objetivo conseguindo instaurar um governo regido pelos usos e
costumes cheranenses.
“Quien está gobernando al pueblo, es el mismo pueblo”, o autogoverno
cheranense sob a perspectiva habermasiana
Neste momento pós autonomia a teoria da razão comunicativa habermasiana
pode ser de grande ajuda para a análise da realidade local . Neste contexto as
decisões não são mais tomadas arbitrariamente, hierarquicamente e verticalmente e
sim através de diálogo e deliberação. Entendemos que a teoria de Habermas pode
nos ajudar a analisar a prática deliberativa existente nas fogatas que são
mecanismos fundamentais para se constituir uma “esfera pública vibrante” na
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comunidade, o que não acontecia pré autonomia. A esfera pública no contexto
anterior era desigual, totalmente controlada pelas forças de poder político
hegemônico e com ligações externas à própria comunidade.
A conquista da autonomia política frente ao Estado pode ser entendida
também como uma conquista de emancipação do próprio individuo este
conquistando a possibilidade de “ser ouvido”, sendo agente de seu próprio destino,
não mais objeto de ações com lógicas não indígenas como as ações
desenvolvimentistas programadas pelo Estado ou mesmo a lógica da exploração
ambiental instaurada pelos madeireiros.
No caso de Cherán percebemos que a mobilização frente a um ideal da
revalorização das tradições, repulsa aos partidos políticos, “luta” pela preservação
dos bosques comunais, gerou um ambiente social no qual a maioria dos habitantes
do “pueblo” se encontram unidos em prol de um “bem comum”, além disto a idéia
de reciprocidade , igualdade debatida e até mesmo ensinada nas fogatas possibilita
dizer que existe uma razão comunicativa orientada pelo entendimento mútuo que
possa atuar na conquista de consensos que guiarão as ações do governo por usos e
costumes na comunidade de Cherán.
Este novo governo é conduzido e eleito através da tradição p'urhépecha do
pueblo de Cherán, sem nenhuma interferência externa. A partir desta conquista
percebemos outro momento de participação política e pratica discursiva, neste
momento a esfera pública cheranense se torna vibrante e tem nas fogatas um
grande expoente.
As fogatas são fogueiras que foram instauradas em quase todas as esquinas
de Cherán, chegando a totalizar 194 fogueiras. Elas são pontos de discussão das
ações do movimento e também de apoio à ronda comunitária. A organização em
torno das fogatas levanta a idéia de que todos têm de se ajudar, vizinho ajudando
vizinho, quadra por quadra, para garantirem a segurança de Cherán e a proteção de
sua natureza. As fogatas servem ainda como mecanismos de reforço identitário e de
deliberação, sendo freqüentadas por crianças, mulheres, homens e anciões ao redor
do fogo, sagrado para os p’urhépechas. Ali, contam historias dos ancestrais e
“ensinam” as crianças as tradições e o “orgulho” de ser p’urhepecha, além de
discutirem a situação atual do povoado propondo, debatendo e aprovando através
de consensos as ações das comissões de governo. Através das fogueiras todos se
sentem participantes do “movimento” participando da discussão do presente através
de uma já antiga prática p’urhépecha de debate, participação e educação. As
fogueiras ou parankua são uma marca da memória coletiva p’urhépecha:
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La parankua ha educado a las comunidades desde antes de la llegada
de las escuelas y sus enfoques. Desde la cosmovisión p’urhépecha, se
dice que un tatá k´eri Janhasti (persona mayor con conocimiento),
define este espacio como aquél donde se configura la vida misma
(LIRA,2013p.65).

Percebemos que após a instauração das fogueiras se inicia uma nova práxis
política, na qual os que eram antes excluídos pelos partidos políticos e pelo Estado
agora tem voz, discursam e debatem sobre as questões de seu pueblo com reais
possibilidades de serem escutados e também escutarem os outros, refinando seu
pensamento e decidindo juntos as ações dentro de sua localidade. Consideramos de
acordo com Habermas que as reuniões em torno das fogatas em Cherán, se
constituem como “esferas públicas vibrantes” que legitimam o governo comunal
debatendo sobre a realidade local, formando e reafirmando identidades e opiniões.
Para Habermas: “a fonte de legitimidade não é a vontade pre-determinda dos
indivíduos, mas antes o processo de sua formação ,isto é, a própria deliberação.”
(HABERMAS,1999 p.21)
As decisões do poder político em Cherán após a instauração do autogoverno,
são pautadas pelo, poder comunicativo se mantendo
vinculado à formação democrática da opinião e da vontade, que não
somente controla retrospectivamente o desempenho do poder
político
como
em
certa
medida
também
o
programa.(HABERMAS,1995p.50)

Esta razão comunicativa seria baseada no que Habermas chamaria de ética do
discurso, que entende que os indivíduos não sejam vistos de forma hierárquica,
todos possuindo igual direito a fala sem nenhum tipo de coerção podendo formular
e debater idéias publicamente, as idéias são descartadas ou utilizadas de acordo com
sua plausibilidade. No debate público habermasiano o melhor argumento acaba
constrangendo as opiniões contraditórias, não oprimindo os sujeitos em nenhuma
condição, para que sob igualdade política seja possível construir um debate que
chegue a conclusões que atendam os anseios gerais, favorecendo então o melhor
argumento formulado pela “esfera pública”. Cherán pós autonomia é um campo
bastante rico para realizarmos uma análise sob as ferramentas proporcionadas pela
teoria habermasiana espero futuramente continuar este estudo para enriquecer e
aprofundar esta análise.
Considerações finais:
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Após analisar estas transformações vividas em Cherán percebemos que os
habitantes conseguiram formar uma prática discursiva e uma “esfera pública
vibrante” na qual se afirmam como “senhores” de sua própria prática política
instituindo seus usos e costumes como um novo modelo político. Ao analisarmos
este ponto pela perspectiva habermasiana nossa tendência seria pensar que
existindo em Cherán uma igualdade comunicativa, o poder político estando aberto
ao poder comunicativo, a “tendência” seria a da conquista de um “bem” social sendo
este um “pueblo” com governo “democrático”,”legitimo” e “justo”. Esta perspectiva
habermasiana se constrasta com a perspectiva de Chantal Mouffe e sua visão de
antagônica de sociedade. Para Mouffe a instauração do autogoverno através dos
usos e costumes seria mais uma forma articulatória de se constituir uma nova
“ordem” local, esta se configurando como uma nova hegemonia. A constituição
desta nova hegemonia não seria livre de conflitos pois segundo Mouffe:
Todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión.
Siempre existen otras posibilidades que han sido reprimidas y que
pueden reactivarse. Las prácticas articulatorias a través de las cuales
se establece un determinado orden y se fija el sentido de las
instituciones sociales son prácticas hegemónicas. Todo orden
hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas
contrahegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar desarticular
el orden existente para instaurar otra forma de hegemonía.
(RESTREPO, 2012 p.280 apud Mouffe, Chantal, En torno a lo político
p. 25)

Através do pensamento de Mouffe percebemos tanto o caráter fluído quanto
o conflitivo de instaurações de “ordens” hegemônicas, estas considerações nos
atentam também que a conquista do direito a autonomia e implantação do governo
por usos e constumes não é o “fim da história”, a realidade esta sempre em
construção e em disputa sofrendo influências de vários fatores que podem
determinar sua transformação. A idéia de Mouffe de sociedade e democracia como
algo sempre em disputa é um alerta teórico importante, nos ajudando a não cair no
erro de “encantamento” com o objeto estudado.
As contribuições conceituais dos autores utilizados neste trabalho são ricas
em possibilidades analíticas favorecendo a compreensão da realidade estudada, após
o conhecimento destes debates espero em uma próxima oportunidade analisar mais
profundamente este pueblo, aliando o conhecimento teórico à pesquisa de campo o
que ampliaria minha capacidade de análise e compreensão desta realidade.
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18- Sessão 1
18.2 Para pensar o papel do Poder Legislativo na política externa
brasileira431
Paula Vivacqua Boarin (UFJF)432
Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar as principais contribuições da
literatura especializada naquilo que se refere ao papel do Poder Legislativo no
processo decisório em política externa no Brasil, destacando, sobretudo, as
especificidades de tal política. A conclusão aponta para a existência de interesse e
participação crescentes por parte dos parlamentares nos assuntos internacionais, a
despeito da manutenção da preponderância do Poder Executivo no processo
decisório em questão.
Palavras-chave: Democracia. Poder Legislativo. Política externa brasileira.
Introdução
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o arranjo
institucional brasileiro passou a ser marcado pelo chamado presidencialismo de
coalizão e pela consequente concentração de poderes no Poder Executivo. No
campo da política externa, porém, a preponderância de tal poder é concebida como
condição para a consecução de um processo decisório eficiente, tendo em vista a
garantia de respostas políticas rápidas e a necessidade de continuidade da agenda
diplomática. De outro lado, o afastamento do Poder Legislativo associado ao
insulamento com o qual contam as decisões relacionadas aos assuntos
internacionais no país levam a um quadro de baixa representatividade democrática.
Entretanto, a partir da redemocratização e da abertura comercial, entre os anos 1980
e 1990, as decisões do governo ligadas aos assuntos internacionais passaram a gerar
consequências distributivas no cenário interno, levando os atores sociais e políticos
a empreender esforços crescentes em busca de participação e representatividade
(Alexandre, 2006; Anastasia et al, 2012; Figueira, 2009; Lima & Santos, 2001).
Diante disso, o presente artigo busca analisar, com base na literatura
especializada, o papel da arena legislativa no processo decisório em política externa
no Brasil. O objetivo é traçar um panorama geral sobre as considerações realizadas
pelos autores que têm se ocupado do tema, destacando as especificidades e as
GT 1 – Democracia e Instituições.
paulaboarin@hotmail.com.
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demandas democráticas que definem a elaboração desta política. Para tanto, o
artigo se divide em: a) apresentação dos aspectos centrais do processo decisório em
política externa brasileira, tendo como foco as competências constitucionais do
Poder Legislativo; b) as possibilidades de alargamento da arena parlamentar naquilo
que se refere à elaboração de tal política pública e; c) as novas dinâmicas de atuação
e participação dos parlamentares nos assuntos internacionais. De um modo geral,
embora os estudos confirmem a manutenção da preponderância do Executivo,
observa-se uma crescente participação do Poder Legislativo, expressa tanto nas
proposições de origem parlamentar destinadas ao Congresso Nacional como no
aumento do interesse dos legisladores nos assuntos internacionais.
1 A dinâmica decisória da política externa brasileira
No Brasil, o processo decisório em política externa está preponderantemente
associado ao Poder Executivo, na forma do Ministério das Relações Exteriores
(MRE), Itamaraty (Alcântara, 2001; Alexandre, 2006). A sobreposição do Itamaraty é
explicada por seu caráter insulado que, de acordo com Faria (2008), deve-se a
fatores como: a) a grande autonomia concedida ao Poder Executivo pelo arcabouço
constitucional brasileiro; b) delegação do Legislativo em favor do Executivo sobre a
responsabilidade de sua formulação; c) isolamento internacional do país até o início
dos anos 1990; d) característica neutra e não conflitiva da diplomacia brasileira e; e)
alta profissionalização e prestígio – nacional e internacional – do Itamaraty. A
literatura aponta, ainda, a chamada diplomacia presidencial como fator de influência
na produção da política externa. A diplomacia presidencial ocorre quando o
Presidente da República age de forma independente ao corpo diplomático, isto é,
quando há participação efetiva, ativa e pessoal do governo na concepção e execução
da política externa de seu país433 (Vigevani & Cepaluni, 2007).
A política externa brasileira,
tradicionalmente, pauta-se por uma dinâmica de delegação dos poderes decisórios
do Legislativo para o Executivo, devido à convergência de interesses entres os
poderes quanto ao desenvolvimento político do país. Contudo, no contexto da
Assembleia Nacional Constituinte, entre os anos 1986 e 1988, tal delegação tornouse matéria controversa, tendo o papel dos legisladores no processo decisório de
política externa sido alvo de debates. Naquele momento, verificavam-se dois
conjuntos de propostas: aquelas que vinculavam a deliberação congressual a todos
os compromissos internacionais celebrados pelo Executivo e aquelas que
reconheciam a validade de acordos internacionais firmados pelo governo,
independentemente de aprovação legislativa (Lima & Santos, 2001). Se comparada às
433
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constituições anteriores, a Carta de 1988 adotou postura inovadora em relação aos
princípios norteadores das relações internacionais, sendo eles: a) independência
nacional; b) prevalência dos direitos humanos; c) autodeterminação dos povos; d)
não-intervenção; e) igualdade entre os Estados; f) defesa da paz; g) solução pacífica
dos conflitos; h) repúdio ao terrorismo e ao racismo e; i) cooperação entre os povos
para o progresso da humanidade. Além disso, a Constituição assinala a promoção da
integração regional da América Latina (Alexandre, 2006; Ferreira, 2010).
Já na década de 1990, as pressões oriundas do processo de abertura às
articulações, interesses e demandas da pluralidade de novos atores, representantes
tanto do Estado como da sociedade civil, geraram no Congresso Nacional a
necessidade de desempenhar um papel mais assertivo na dinâmica decisória das
matérias internacionais. Dessa forma, a condição do processo decisório em política
externa brasileira, particularmente o comércio exterior, antes de delegação do
Legislativo para o Executivo, passa a se modificar (Faria, 2008; Lima & Santos, 2001).
A nova configuração estava, evidentemente, relacionada às principais marcas da
década no Brasil: superação do modelo de substituição de importações e busca por
uma inserção internacional competitiva. A participação brasileira em instâncias
multilaterais e em diversas negociações internacionais resultou no crescimento da
importância da política doméstica na produção da política externa, tendo em vista
seus efeitos distributivos (Alexandre, 2006; Lima, 2000).
Nesse sentido, destacam-se os seguintes eventos: a formação do Mercosul,
em 1991, ao lado de Argentina, Uruguai e Paraguai; a participação na criação da
Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994; a adesão ao Pacto de San José,
à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Tratado de Não-Proliferação
Nuclear (TNP) e ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e; a realização da
Conferencia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Eco92). Tal contexto criou as bases para o progressivo desencapsulamento da política
externa brasileira, baseado na potencial diminuição da autonomia decisória do MRE
e nos indícios de sua politização (Alexandre, 2006; Faria, 2008; Lima, 2000).
Atentos a esses movimentos,
pesquisadores passaram a produzir trabalhos que relativizam as análises
tradicionais, ou seja, aquelas que marginalizam o papel dos parlamentares no
processo decisório em política externa434. Os estudos, de um modo geral, investigam
o alcance das alterações no padrão de interação entre Executivo e Legislativo no
processo de formulação da política externa a partir da década de 1980, cujo
434
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internacional (Alexandre, 2006; Lima, 2000).
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tratamento mais contundente é iniciado com Lima (2000) e Lima e Santos (2001)
(Alexandre, 2006; Anastasia et al, 2012; Faria, 2008).
Atualmente, observa-se a existência de uma série de estudos
que questionam o aparente desinteresse do Legislativo em relação ao Executivo
naquilo que se refere à política externa, investigando a restrição do papel dos
parlamentares às ações ex post e as possibilidades dos cursos de ação ex ante.
Entretanto, apesar dos notáveis esforços empreendidos, a literatura que aborda a
atuação do Legislativo na produção de política exterior no Brasil é escassa,
sobretudo devido às dificuldades impostas pelo dilema entre a suposta necessidade
do controle do Executivo como garantia da credibilidade internacional e a
progressiva demanda pela democratização dessa política (Figueira, 2009; Santos
2006).
Além da recorrência do argumento da passividade do Congresso
brasileiro, nota-se ainda um grande número de estudos com um
discurso normativo sobre a questão da participação do Legislativo,
no sentido de ressaltar a importância do envolvimento dos
parlamentares para a democratização da política externa
(ALEXANDRE, 2006, p. 39).

Diante da concepção de que, sendo uma política pública, a política externa
demanda uma maior representatividade em seu processo decisório e que a
diminuição dos riscos externos em sua condução estaria associada à ampliação da
assertividade do papel do Poder Legislativo, faz-se necessário investigar quais são os
limites e as possibilidades fornecidos pela Constituição de 1988. Ao Poder Executivo
é atribuída competência privativa para manter relações com Estados estrangeiros e
acreditar seus representantes diplomáticos, bem como para celebrar tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (Art.
54, incisos VII e VIII). Já ao Congresso Nacional compete aprovar os atos
internacionais firmados pelo Presidente da República ou seu Plenipotenciário (Art.
49, inciso I), cabendo-lhe autorizar a Presidência a declarar guerra e celebrar a paz
(inciso II). Sobre a aprovação de tratados e demais atos internacionais, o
procedimento parlamentar se limitada à aprovação ou rejeição in totum (Alcântara,
2001).
Além dos poderes Executivo e Legislativo, o Poder Judiciário possui
competência constitucional para atuar na política externa. Ao Supremo Tribunal
Federal (STF) compete processar e julgar litígio entre Estado estrangeiro ou
organismo internacional e o Brasil (União, estados, Distrito Federal ou territórios) e
julgar decisões que declarem a inconstitucionalidade de tratados internacionais. Ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ) compete julgar decisões que contrariem tratados
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internacionais e à Justiça Federal compete julgar as causas fundadas em tratados
internacionais (Sanchez et al, 2006).
O MRE, por sua vez, possui suas competências explicitadas no Decreto n.
5.979 de 2006. São elas: a) política internacional; b) relações diplomáticas e serviços
consulares; c) participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e
culturais com governos e entidades estrangeiros; d) programas de cooperação
internacional e de promoção comercial e; e) apoio a delegações, comitivas e
representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais
(Figueira, 2009).
Em
seu
estudo,
Figueira (2009) afirma que, no período compreendido entre os anos 1988 e 2007,
foram estabelecidos 1821 Atos Internacionais em formato bilateral. 78% do total, isto
é, 1423, ocorreram em formato simplificado, tendo entrado em vigor imediatamente
após a assinatura do instrumento via Acordos Executivos. Isso significa dizer que,
nos primeiros vinte anos após o início da redemocratização no país, somente 22%
dos Atos Internacionais bilaterais passaram por tramitação completa, ou seja, pela
aprovação do Congresso Nacional. Já os Atos Internacionais multilaterais
apresentaram maior demanda por tramitação completa: entre os 285 atos
multilaterais firmados no período, apenas 21 foram realizados por tramitação
simplificada e 264, isto é, 93% passaram pela anuência do Congresso Nacional. Se
considerarmos o total dos atos firmados pelo Executivo no período, bilaterais e
multilaterais, veremos que 68,57% foram Acordos Executivos e 31,43% foram
submetidos à tramitação completa, ou seja, com aprovação congressual.
Para os Atos Internacionais que demandam tramitação completa, é enviada
uma Mensagem do Executivo ao Legislativo, acompanhada da exposição das razões
de sua assinatura. O ingresso é necessariamente via Câmara dos Deputados, sendo a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) a primeira instância a
apreciar o documento. É vedado à Comissão arquivar proposições de origem do
Poder Executivo, pois o Regimento garante a continuidade da tramitação. Assim,
elimina-se a capacidade de veto das Comissões, o que não ocorre com as iniciativas
do Legislativo, para as quais as comissões funcionam como instâncias com poder de
veto em atenção à constitucionalidade da matéria. Isso não significa, porém, que a
matéria oriunda do Poder Executivo não possa tramitar por extenso período de
tempo, já que a Comissão e a Mesa Diretora têm poder de elencar as prioridades da
apreciação pelo Congresso Nacional, podendo levar aquele Poder a retirar a matéria
da apreciação legislativa (Figueira, 2009).
Após apreciação
e consideração do mérito, a Comissão emite um Decreto Legislativo para a matéria,
que passa a assumir caráter de urgência, dispensando as formalidades regimentais.
A próxima Comissão a se pronunciar é a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC), que tem papel de averiguar a constitucionalidade do Ato. Após
apreciação desta Comissão, a matéria poderá passar por outras comissões, a
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depender de sua natureza. Somente após percorrer as etapas descritas, a matéria
seguirá para o plenário onde passará por votação única e, uma vez aprovada, é
encaminhada ao Senado Federal. Na segunda Casa, a matéria segue o mesmo
trâmite da Câmara dos Deputados e, caso seja por ela aprovada, segue, na forma de
Decreto Legislativo, para promulgação do Presidente da República (que pode
ratificar ou não). Uma vez ratificado, o Decreto Legislativo é publicado no Diário
Oficial da União e passa a ter validade imediata (Figueira, 2009).
Diante do exposto, evidencia-se a aprovação in totum e a
participação ex post do Legislativo, sugerindo sua baixa participação na dinâmica
decisória em política externa. Frente a esse quadro, os parlamentares são levados à
busca por mudanças no papel por eles desempenhado em tais matérias e, nesse
sentido, demandam o poder de emendar ou propor alterações aos atos
internacionais. Para o Itamaraty, porém, o alargamento do papel dos parlamentares
levaria à perda de credibilidade do país junto aos interlocutores internacionais, pois
representaria, potencialmente, o reinício do processo negociador a partir das
mudanças propostas pelo Legislativo (Figueira, 2009).
2 A busca por um novo papel
Ao propor o alargamento da participação do Poder Legislativo no processo
decisório em política externa, os parlamentares brasileiros se baseiam, muitas vezes,
no exemplo fornecido pelos Estados Unidos, cuja participação do Congresso nos
assuntos internacionais é emblemática entre os Estados presidencialistas. O país foi
o primeiro a apresentar previsão constitucional para a co-participação do Executivo
e do Legislativo na esfera da política externa. Sobretudo em relação aos temas de
política comercial, o Legislativo opera, efetivamente, como um contrapeso ao
Executivo, contando com o mecanismo Trade Promotion Autority (TPA), o antigo
Fast Track. Havendo convergência de posição entre os dois poderes, o TPA permite
ao Congresso delegar poderes ao Executivo para negociar acordos de comércio, não
ficando sujeitos esses acordos, após serem firmados internacionalmente, às emendas
legislativas. No sentido oposto, havendo divergência entre o posicionamento dos
poderes, cabe ao Congresso não disponibilizar a livre negociação ao Executivo,
ficando o acordo negociado sujeito às alterações legislativas (Alexandre, 2006;
Figueira, 2009).
No Brasil, entre 1988 e
2011, foram apresentadas 19 Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) visando a
ampliação da assertividade do Poder Legislativo nas matérias de política externa
(treze de autoria de deputados e seis de autoria de senadores), tendo todas sido
arquivadas. Ao demandar uma maior participação na produção da política externa,
os legisladores brasileiros apontam para a necessidade de ruptura com a prevalência
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do Poder Executivo, informando sua intenção de constituir o Poder Legislativo
como um veto player (Anastasia et al, 2012).
Nesse sentido, no escopo dos estudos que desafiam as abordagens
tradicionais sobre o papel dos parlamentares na consecução da política externa no
Brasil, destacamos o trabalho de Anastasia et al (2012). A partir da hipótese de que o
Poder Legislativo conta com instrumentos institucionalizados que lhe permitem
interferir ex ante e ex post na produção, execução e acompanhamento da política
externa, os autores argumentam que o mesmo se constitui em veto player. A análise
é realizada com base nas estratégias propostas por Riker (1986 apud Anastasia et al,
2012): manipulação de dimensões, controle de agenda e voto estratégico. As ações ex
ante não estariam restritas ao âmbito do Poder Executivo (manipulação de
dimensões), podendo ser verificadas também na interseção entre os dois poderes
(controle de agenda), tal qual o demonstrado na figura 1.
Figura 1: Poder Legislativo

Fonte: Anastasia et al (2012).

A possibilidade das ações ex ante é conferida pelo poder de agenda e pelos
instrumentos institucionalizados de canalização das preferências dos parlamentares
em relação às mensagens presidenciais encaminhadas à apreciação do Legislativo. Já
as ações ex post (voto estratégico) ocorrem na arena legislativa e se concentram no
acordo ou discordância em relação às proposições que tramitam no Congresso
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Nacional, especialmente aquelas apresentadas pelo Poder Executivo (Anastasia et al,
2012).
Para avançar em sua análise, Anastasia et al (2012) sistematizam o papel dos
legisladores brasileiros nas matérias de política externa, sendo a eles permitido: a)
enviar indicações ao Poder Executivo, evidenciando suas preferências; b) realizar
consultas junto à Comissão de Constituição e Justiça, visando esclarecimentos sobre
suas atribuições; c) apresentar proposições (individualmente ou através das
comissões temáticas); d) debater, nas comissões temáticas ou no plenário, as
proposições de autoria de outros, bem como realizar eventos institucionais para
informar sua discussão e decisão; e) alterar proposições apresentadas pelo Poder
Executivo e por outros; f) enviar pedidos de informação sobre atos ou omissões de
autoridades, bem como convocar autoridades para prestar esclarecimentos, aprovar
ou rejeitar autoridades diplomáticas escolhidas pelo Presidente e; g) acompanhar,
monitorar e fiscalizar a execução realizada pelo Poder Executivo.
Sendo assim, ao enviar indicações para tramitação no Congresso Nacional, os
legisladores se aproximam da primeira estratégia política, qual seja, a manipulação
de dimensões, que envolve obtenção de informações sobre os mecanismos
disponíveis. Já o controle de agenda, outra categoria de manipulação política,
objetiva derrotar a proposta que apresenta maiores chances de vitória, podendo ser
mobilizada, por exemplo, via proposição de legislação pelos congressistas. Tal
possibilidade de curso de ação institucionalmente garantida desafia a ideia de que o
Poder Executivo é o principal legislador brasileiro, de jure e de facto (Anastasia et al,
2012).
Outro aspecto relacionado ao controle de agenda é a
consulta à Comissão de Constituição e Justiça, que indica empenho dos
parlamentares em resguardar seus direitos constitucionais. Por fim, tem-se o voto
estratégico, que é mobilizado pelos legisladores para influenciar a tramitação das
matérias e o momento das decisões finais. Ainda em atenção ao voto estratégico, os
autores realizam o mapeamento das Mensagens Presidenciais enviadas ao
Congresso Nacional que foram rejeitadas pelos parlamentares, permitindo conhecer
os casos nos quais o Poder Legislativo atuou como veto player na produção da
política externa. O poder de veto, garantido pelos textos constitucionais e
infraconstitucionais, configura-se, portanto, como instrumento institucionalizado
que posiciona o Poder Legislativo como arena relevante e capaz de influenciar o
processo decisório da política externa no Brasil (Anastasia et al, 2012).
3 Interação entre os poderes: novas possibilidades ou atuação
regulada?

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

967

O estudo de Anastasia et al (2012), como vimos, apresenta importantes
contribuições para a análise do papel da arena legislativa no processo decisório em
política exterior no Brasil, uma vez que permite identificar nas regras do jogo os
cursos de ação disponíveis aos legisladores. Contudo, para avançar na presente
discussão, é preciso compreender a profundidade do interesse de tais atores nos
temas relacionados às relações internacionais, sendo este considerado como uma
das variáveis capazes de interferir na intensidade de sua participação.
De acordo com Alexandre (2006), o interesse dos parlamentares nos
temas de política externa é crescente, o que pode ser evidenciado pela progressiva
presença desses atores em negociações internacionais, sobretudo naquelas que
abordam questões comerciais. Os exemplos dados pela autora são as reuniões
parlamentares promovidas paralelamente às conferências ministeriais da
Organização Mundial do Comércio (OMC) - pela União Inter-Parlamentar - e a
Confederação Parlamentar das Américas (COPA), que reúne, desde 1997,
Congressos Nacionais e Parlamentos. O incremento da presença dos referidos atores
nas negociações internacionais pode ser explicado pelo reconhecimento da
impossibilidade de se realizar cooperação internacional sem a participação dos
legislativos nacionais em um mundo que conta com um número cada vez maior de
democracias. Surge, assim, a chamada diplomacia parlamentar.
A diplomacia parlamentar se dá na relação do
Congresso Nacional com parlamentos e organizações internacionais, realizando-se
por meio do recebimento de visitas de autoridades dos Estados estrangeiros e da
participação de parlamentares brasileiros em encontros e cúpulas supranacionais mesmo que, na maior parte dos casos, estejam acompanhando a delegação do
Executivo. Sobre a importância da diplomacia parlamentar para a política exterior,
Antonio Patriota (ex Ministro das Relações Exteriores do Governo Dilma e
diplomata) afirma haver uma “disposição do Poder Executivo de tratar dos assuntos
de maior importância e estratégicos para a política brasileira com um universo
maior de interlocutores” (Patriota, 2013, p. 4).
A partir das palavras
do ex Ministro, pode-se depreender a concepção do Itamaraty em relação à
participação dos parlamentares brasileiros nos assuntos de política externa: bem
vinda, desde que circunscrita aos moldes estabelecidos pelo Poder Executivo. Isso
significa dizer que a diplomacia parlamentar não seria, por si só, sintomática do
reconhecimento da necessidade de democratização da política externa, mas de um
processo que diz respeito à demanda da sociedade civil em relação à participação
direta ou via representação, isto é, via Legislativo.
Nesse sentido, desde o ano de
1958, o MRE busca institucionalizar a interação entre o Itamaraty e o Congresso
Nacional. Em 1995 foi criada a Assessoria de Relações com o Congresso (ARC) Decreto n. 1.756 – e, em 1997, foi instituída a Assessoria de Relações Federativas
(ARF) - Decreto no 2.246. Em 2003 - Decreto n. 4.759 -, reformulou-se a estrutura
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regimental do MRE, levando a uma fusão entre a ARC e a ARF da qual resultou a
Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares (AFEPA). A AFEPA
assessora o Ministro das Relações Exteriores nas relações políticas com o Poder
Legislativo, que é realizada através dos presidentes e relatores das Comissões de
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Além disso, a
AFEPA deve prestar assessoria diplomática à Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional do Senado (CRE), informando os parlamentares sobre os interesses
do Itamaraty e facilitando o acesso às informações ou documentos considerados
sigilosos e de acesso próprio dos diplomatas435 (Anastasia et al, 2012).
Para Anastasia et al (2012), tais reformulações fomentam a tese do
desencapsulamento do Itamaraty, denotando que as relações entre este e o
Congresso Nacional funcionam como uma via de mão dupla. Os instrumentos
institucionalizados de articulação entre o MRE e o Congresso Nacional, somados às
representações com as quais conta o Itamaraty em todos os ministérios (exceto o do
Planejamento), expõem que seu insulamento burocrático não mais se sustenta e que
as ações do Poder Legislativo nas matérias de política exterior não devem estar
circunscritas à dinâmica de abdicação ou delegação. Entretanto, como
anteriormente argumentado, enquanto o movimento em direção ao aumento da
participação dos parlamentares nos assuntos internacionais é crescente, o mesmo se
faz tímido e controlado pelo Executivo.
Conclusão
O presente artigo buscou descrever o papel do Poder Legislativo no processo
decisório em política externa no Brasil, com base nas contribuições fornecidas pela
literatura especializada. De um modo geral, os estudos confirmam a preponderância
do Poder Executivo, mas afirmam haver uma crescente, mesmo que tímida,
participação do Poder Legislativo, expressa tanto nas proposições dos legisladores
destinadas ao Congresso Nacional que visam o alargamento de sua participação na
produção de política exterior no país, quanto no aumento do interesse dos mesmos
nos assuntos internacionais, como se pode observar a partir da chamada diplomacia
parlamentar. Sanchez (2007), com base em entrevistas realizadas com
representantes dos poderes Executivo e Legislativo, aponta que, de acordo com tais
atores, a participação na definição da política externa, sobretudo de comércio, é um
mecanismo de consolidação democrática, uma vez que permite a promoção da
435

A AFEPA integra o Sistema de Acompanhamento Legislativo (SIAL), criado pelo Decreto n. 4.596 de
2003, e o Sistema de Assessoramento para Assuntos Federativos (SASF), criado pelo Decreto n. 6005 de
2006. A institucionalização das interações entre os atores interessados na política externa brasileira também
pode ser evidenciada pelos cargos de assessor internacional do Senado Federal e de assessor diplomático da
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, além da Superintendência Parlamentar da Presidência
da República (SUPAR), responsável pela análise das pautas do Legislativo.
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transparência das decisões e a contribuição nas posições tomadas, gerando
legitimidade para as mesmas. Os entrevistados conceberam como desenho ideal
para o processo de formulação de tal política aquele que contemple o diálogo com a
sociedade civil, o Congresso Nacional e os ministérios, mantendo o Itamaraty como
coordenador e representante externo. Contudo, os esforços dos atores políticos na
direção de uma reformulação, notadamente aqueles oriundos do Poder Executivo,
não estão voltados para a reformulação na legislação, isto é, para a renovação das
regras, na qual os legisladores passariam a possuir, de jure e de fato, competência
institucional para participar da elaboração da política externa brasileira.
A demanda apresentada pela política externa de se manter
centralizada no Poder Executivo – característica de um grupo restrito de políticas –
se faz paradoxal uma vez combinada à concepção de que esta se trata de uma
política pública. Com tal, a elaboração da política externa deve, ainda, ser responsiva
e democrática, fazendo do equilíbrio ideal entre Executivo e Legislativo objeto de
reflexão constante (Lima, 2011). Dessa forma, não obstante a democratização seja
entendida como um processo, parecendo-nos positivo o lento, porém progressivo,
alargamento do papel do Poder Legislativo no processo decisório em questão,
acreditamos ser importante identificar seus contornos e direções.
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18- Sessão 1
18.3 Participação eleitoral nas eleições para o executivo
no Brasil entre 1996 e 2014 – alguns apontamentos436437
Franklin Soldati438
Resumo: A diferença entre as taxas de “Comparecimento” e “Abstenção”, mas
principalmente entre as taxas de “Voto em Branco” e “Voto Nulo” nas eleições para o
executivo no Brasil, entre 1996-2014 permite inferências distintas na orientação do
voto. Defender que os diferentes tipos de comportamento eleitoral são modos ativos
de participação política é função deste paper. Por isto, pretende-se ainda sugerir
conceitos substitutos para o de “Alienação Eleitoral”.
Palavras-chave: Alienação Eleitoral. Voto em Branco. Voto Nulo
Entender as razões do eleitorado na opção pelos “Votos em Branco” ou pelos “Votos
nulos”, observada nas eleições presidenciais e estaduais439 brasileiras orienta o
presente artigo. Como ficará claro o “Voto Nulo” é sempre mais efetivo, tem taxas
mais elevadas que o “Voto em Branco”, nos três níveis das eleições para o executivo
no Brasil. Ao se avaliarem as taxas de comportamento eleitoral de algumas cidades
percebe-se que o “Comparecimento” assume diferentes motivações de um nível para
outro. A alteração que se destaca é aquela onde se transferem votos das eleições
presidenciais para as estaduais, ou vice-versa, quer dizer, quando as taxas de “Voto
em Branco”, do “Voto Nulo” e do “Voto Válido” alteram-se de um nível para outro. O
importante é que são eleições distintas e com motivações diferentes num mesmo
momento. De modo que, caso as razões para “Votar em Branco” e “Votar Nulo”
fossem aleatórias, as taxas também deveriam ser aleatórias, coisa que não acontece,
os votos são transferidos para outras direções obedecendo determinado padrão.
Vejam-se as séries, a seguir, de eleições para os executivos presidencial e estadual
das eleições entre 1996-2014440 de algumas cidades brasileiras:
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Gráfico 01

Fonte: TSE / Adaptado

Perceba nas séries da cidade de Belo Horizonte, como os percentuais de “Votos
Nulos” são sempre superiores ao dos “Votos em Branco”. À exceção de 1998, o
comportamento das taxas, é harmônico, para verificar basta traçar uma reta
saltando um período eleitoral, assim conta-se apenas um período 2002, por
exemplo, depois na mesma ordem um mesmo período 2006, e assim por diante,
apropriado, embora o efeito visual no outro formato demonstrasse mais força, pois as diferenças ficaram mais
visíveis. Por este motivo as tabelas foram adicionadas.
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apesar do tamanho extremamente limitado da série temporal, ela parece indicar
uma tendência, e 1998 poderia ser entendido como o final de outra série ou apenas
mesmo como evento. O movimento, de fato, tende a demonstrar harmonia. Note
ainda que as taxas dos “Votos Válidos” funcionam ao contrário das outras duas, pois
quando elas aumentam, as outras diminuem.
Gráfico 02

Fonte: TSE / Adaptado
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O período de 1998 na cidade de Juiz de Fora é atípico e outra cidade, aqui
apresentada, que tem a mesma movimentação é São Paulo, como será mostrado à
frente. Mas o que interessa firmar é que na mesma ida às urnas, num mesmo
comparecimento, o eleitorado reage diferentemente, vota mais validamente em um
pleito que no outro. Isto demonstra uma profunda reflexão pessoal. Também vai
sendo possível visualizar que as séries dos “Votos em Branco” são mais harmônicas
mesmo.

Gráfico 03

Fonte: TSE / Adaptado
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A votação na cidade do Rio de Janeiro também é expressiva, mesmo que as
diferenças entre as taxas de “Votos em Branco” dos diferentes períodos eleitorais
sejam menores, ainda assim permanece com relativa distância. O “Voto Nulo”
continua efetivo, embora nas eleições de 2002 e 2006 a diferença entre os níveis
federativos tenda a minimizar.
Como adiantado, as taxas de 1998 em São Paulo também são atípicas, tais como as
de Juiz de Fora e as de Uberlândia. Depois entre 2002 e 2010 as diferenças entre os
níveis federativos parecem declinar, mas quando chegam as eleições de 2014,
acontece em São Paulo o que acontece no restante do país, reafirmam-se a distância
entre as eleições estaduais e as federais, com claro incremento do “Voto Nulo” para
o âmbito estadual.
Gráfico 04

Fonte: TSE / Adaptado
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Por último as eleições na cidade de Uberlândia. As taxas apresentadas se
assemelham às de Juiz de Fora, demonstrando uma mesma movimentação das
eleições de 1998, onde após tal período as taxas diferem dos demais períodos
eleitorais.

Gráfico 05

Fonte: TSE / Adaptado
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No cômputo geral pode-se observar que as taxas de “Votos Nulos” serão sempre
superiores às dos “Votos em Branco”, bem como em relação às diferenças nos
percentuais entre os níveis federativos. Nas eleições de 1998, em algumas cidades, o
nível estadual supera o federal nos totais das taxas de “Votos em Branco” e “Votos
Nulos”. De 2002 a 2014, pode-se confirmar a existência de um padrão. Neste período
tais taxas das eleições estaduais serão sempre maiores as das eleições presidenciais,
com aumento significativo do comportamento de ambas em 2014.
Daí se poderia inferir que se os motivos para “Votar em Branco” e “Votar Nulo”
fossem aleatórios ou que tais ações demonstrassem um completo desinteresse pela
democracia, pela política, ou mesmo que representassem apenas erros de digitação,
as taxas de “Votos em Branco” se repetiriam em ambas as eleições, presidenciais e
estaduais, e o mesmo aconteceria para os “Votos Nulos”.
Mas isto não acontece, existem alterações expressivas que permitem visualizar
oscilações nas taxas no mesmo momento eleitoral muito embora em eleições
distintas. É também por isto que se pode afirmar a ocorrência de reflexão específica
tanto para os “Votos em Branco” quanto para os “Votos Nulos”441.
Na verdade, a literatura discute o conceito de centralidade do voto, ou seja, quanto
mais elevado for o nível federativo, maior será a importância atribuída à eleição pelo
eleitor. Discute-se também que ele faz suas opções no nível municipal, mas tem
conhecimento que se o prefeito não tiver apoio do governador ele acaba invalidando
o próprio mandato. Do mesmo modo o governador. Seu sucesso na administração
fica intimamente atrelado ao acesso que ele deverá ter junto ao presidente. Isto
pode explicar parte das diferenças nas taxas de “Votos Válidos”, “Votos em Branco” e
“Votos Nulos”.
O fato é que, no estudo principal do presente autor, foi verificada associação
estatística entre variáveis socioeconômicas e variáveis de comportamento eleitoral,
441
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no período entre 1996-2014, que permitiram algumas inferências acerca das distintas
orientações do ato eleitoral: o de comparecer, abster-se, votar validamente, votar em
branco ou votar nulo, como será resumidamente explicado.
O diagrama de significância, que segue, avalia dois períodos eleitorais, o primeiro de
1996 a 2008 utiliza como variáveis independentes dois eixos ortogonais
construídos com base na técnica da Análise Fatorial compostos por variáveis
socioeconômicas oriundas do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil de 2003
(PNUD-ONU; PINHEIRO, F. J.; IPEA). Um eixo foi denominado de “Movimento de
Reafirmação Urbana” (variáveis com aspectos mais individualistas) e o outro foi
denominado de “Preocupação Social Urbana” (variáveis com aspectos mais coletivos
e distributivos). Como dependentes, as variáveis de comportamento eleitoral das
eleições para o executivo (BRASIL, TSE). Ambas variáveis foram dispostas num
modelo de Regressão Linear. A existência de associação442 entre elas indica que o
estágio da infraestrutura urbana brasileira tende a influir na taxa de
“Comparecimento”. O inverso é verdadeiro, quando diminui a infraestrutura urbana
tende a aumentar a “Abstenção”.
Foram observadas associações entre o eixo do “Movimento de Reafirmação Urbana”
que tende a aumentar os “Votos Válidos”, apenas nas eleições presidenciais, de 1998
e 2002, e estaduais de 1998, aquele eixo de característica mais individual. Nas
eleições de 2006 e 2008 a associação se dá com o eixo da “Preocupação Social
Urbana”, mas diminuem as taxas de “Votos Válidos”, já que a característica é mais
coletiva.
Com relação aos “Votos em Branco”, verificou-se que suas taxas tendem a diminuir
toda vez que aumenta da infraestrutura urbana, nas eleições municipais de 1996, nas
presidenciais de 1998 e 2002 e na estadual de 1998. Uma exceção ocorre no nível
municipal a partir de 2000 até 2006 onde o “Voto em Branco” tende a aumentar e
não a diminuir como em 1996. Tal comportamento não fica claro e talvez, pelas
análises iniciais, isto possa indicar um sintoma de insegurança com o provável
crescimento das cidades. Esta parece ser a única grande exceção nas associações do
diagrama, já que todas as outras acompanham as tendências.
Outra característica interessante, a associação que era verificada com o eixo mais
individualista, o da “Movimento de Reafirmação Urbana” em 1998 e 2002, deixa de
ser significativa com os “Votos Válidos”, “Votos em Branco” e “Votos Nulos”,
invertendo a associação na direção do segundo eixo, mais coletivista, embora com
442
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os mesmos comportamentos. No diagrama original (SOLDATI, 2011), a inserção da
variável “População” acabou explicando isto. Deve-se lembrar que tratava-se de um
momento onde as pessoas começavam a entrar no mercado de consumo, as
questões que atendiam as aspirações individuais eram bem-vindas e, curiosamente,
permitiram a um grande contingente de pessoas ser beneficiado pelo crescimento
econômico e aumento do poder de compra.
Com relação a associação entre os eixos e os “Votos Nulos” os resultados se repetem
com pouquíssimas exceções. Não é verificada associação nas eleições de 1996, o
sendo nas de 2000 e 2004, todas municipais. Também o é nas eleições presidenciais
e estaduais de 1998 e 2002. Ou seja, toda vez que aumentam os níveis de
infraestrutura urbana tende a diminuir as taxas de “Votos Nulos”. Como na relação
ocorrida em 2006 com os “Votos em Branco”, ocorre efeito semelhante, a associação
com o eixo mais individualista deixa de ser significante para o sê-lo na direção do
eixo mais coletivista, o da “Preocupação Social Urbana”. Toda vez que ela aumenta,
tende a aumentar as taxas de “Votos Nulos”.
Durante a dissertação de mestrado do autor, como rapidamente antecipado, uma
análise surgiu quando foi inserida a variável “População” nos modelos de regressão.
No modelo que incluía o eixo mais distributivo ocorreu uma migração dos “Votos
Válidos” em direção aos “Votos em Branco”, já no modelo que incluía o eixo mais
individualista, a migração foi em direção ao “Voto Nulo”. Assim entendeu-se que o
“Voto em Branco” é característica de situações de estagnação de vida, e o “Voto
Nulo” como aumento da concorrência interpessoal.
Até aqui as associações confirmam isto, o “Voto Branco” como perspectiva de
estagnação da vida pessoal, e no caso das eleições municipais de 2000, 2004 e 2006
como resultado da incerteza provocada pelo crescimento. Com o “Voto Nulo”,
quando há associação ela está vinculada a ideia de conflito, competição interpessoal.
Quando os aspectos da cidade se voltam para situações de maior possibilidade de
crescimento individual diminuem as taxas de “Votos Nulos”, mas quando ao
contrário as cidades têm características mais coletivas, tende a aumentar as taxas de
“Votos Nulos”.
O segundo período, analisado no diagrama, se refere às eleições entre 2006 e 2014.
Como variáveis independentes foram utilizadas novos eixos ortogonais oriundos
da seleção de 138 variáveis socioeconômicas, de um total de 238, do novo Atlas443 de
Desenvolvimento Humano do Brasil de 2013 (PNUD-ONU; PINHEIRO, F. J.; IPEA).
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As 138 variáveis socioeconômicas selecionadas foram oferecidas por este Atlas em
inúmeras faixas e daí a necessidade de organizá-las em set’s também pela Análise
Fatorial. Isto acabou gerando o efeito da “sobremodelagem” que apesar de comum é
indesejável. Foram obtidos dez set’s de variáveis com características
socioeconômicas especificas444. Um eixo foi denominado de “Divisão do Trabalho” e
outro de “Distribuição de Renda”.
Com relação ao comparecimento foi verificada associação nas eleições presidenciais
e estaduais de 2006 e 2010 e o eixo da “Divisão do Trabalho”, demonstrando que
aquelas localidades onde existem maiores possibilidades de buscar alternativas de
trabalho qualificado, em qualquer nível terá maior comparecimento eleitoral. Isto é
perfeitamente compreensível, já que historicamente as pessoas migram para aquelas
cidades onde se imagina poder arrumar melhores empregos e melhores condições
de vida.
Com o segundo eixo, o da “Distribuição de Renda”, é verificado associação num
período maior, mas como acontecido com o primeiro, não ocorre associação nas
eleições municipais. Somente nas eleições presidenciais e estaduais de 2006, 2010 e
2014. Ou seja, quando aumentam as taxas de “Distribuição de Renda”, tende a
aumentar as taxas de “Comparecimento” e quando diminuem essas taxas tende a
aumentar as de “Abstenção”. O que também faz sentido, já que todos irão buscar
não apenas as localidades que oferecem oportunidades, mas principalmente aquelas
onde é possível obter colocação. O mais importante fica por conta da ausência das
associações entre a “Divisão do Trabalho” e o “Comparecimento” e depois com a
“Abstenção” nas eleições de 2014. O que remete ao período eleitoral anterior às
mesmas eleições. Os meios de comunicação, todos os grandes sem exceção e assim
como a própria oposição, alardeavam sistematicamente que uma recessão de
grandes proporções assolaria o país. Contudo o mais provável seja a saturação da
“Divisão do Trabalho”, já que este processo mesmo impulsionado pelo fantasma da
crise acabou por reconduzir a “situação” no âmbito federal. Nos níveis estaduais a
investigação deve ser individualizada.
Neste período, 2006 – 2014, somente houve associação entre os eixos e os “Votos
Válidos”, nas eleições municipais de 2008 e 2012. Cada qual com um dos dois. Em
2008, foi verificada associação com o eixo da “Distribuição de Renda”, o aumento
desta tende a diminuir os “Votos Válidos”. Já em 2012, houve associação com a
“Divisão do Trabalho”, o aumento desta tende a diminuir os “Votos Válidos”. A
444
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explicação inicial da inclusão técnica da variável população nos dois eixos corrobora
tais análises.
A variável “Votos em Branco” tem comportamento sistemático em todo o período
avaliado e em todos os níveis das eleições para o executivo. Quando aumentam os
níveis de “Divisão do Trabalho” aumentam as taxas de “Votos em Branco” nas
eleições presidenciais e estaduais de 2006, 2010 e 2014, bem como nas municipais de
2008 e 2012. A explicação satisfaz a tendência, aumentam os riscos de estagnação da
vida pessoal, com as dificuldades inerentes do crescimento / desenvolvimento das
cidades, pois aumenta o risco de se ficar de fora, de que as oportunidades sejam
apenas para os outros.
Por último as avaliações com relação aos “Votos Nulos” no período de 2006 a 2014.
Não foram verificadas associações entre os eixos “Divisão do Trabalho” e
“Distribuição de Renda” com os “Votos Nulos” nas eleições municipais de 2008,
como também não o foram nas eleições presidenciais e estaduais de 2006 e 2008.
Mas, nas eleições de 2014, quando aumenta a “Distribuição de Renda” tende
aumentar os “Votos Nulos” nos dois níveis federativos. Isto não somente confirma
analises anteriores acerca do “Voto Nulo”, da questão mais conflitiva que o permeia,
como reforça seu espectro, já que abre a possibilidade de incluir outras questões
antes não observadas, como é o caso da raiva e do ódio. O que de fato autoriza
incrementar o voto Nulo, quando aumenta a Distribuição de Renda? Como todas as
análises políticas apontavam, o país estava dividido e manter a diferença pode ser
razão de vida para muitos.
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Assim pode-se fechar as propostas de conceitualização de “Comparecimento”,
“Abstenção”, “Votos em Branco” e de “Votos Nulos”. Mas também emerge a
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possibilidade de revigorar a participação eleitoral, dado que o mass media denigre a
todo instante o que se tornou tradicional considerar como alienação eleitoral.
Santos (2007) entende como “Alienação Eleitoral” o somatório da “Abstenção”, dos
“Votos em Branco” e dos “Votos Nulos”.

Para ele caso o eleitor acredite que o resultado da eleição possa lhe trazer
consequências positivas ele vota ou zera o voto contrário, caso que acredite que não,
o eleitor não comparece ou não vota. Esta seria a base do cálculo da razoabilidade, o
que inclui o que ele também chamou de custo do fracasso, onde o eleitor brasileiro
não participaria mais politicamente dados os custos infligidos em sua vida pessoal.
O interessante é que com este conceito de Alienação Eleitoral Santos engloba todo o
comportamento eleitoral, sem denegrir a ideia de Alienação, tal qual o fazem os
principais meios de comunicação brasileiros, quando tratam de Congresso Nacional,
Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e a vida política em geral, deixando
margens para soluções arbitrárias e autoritárias. Como alienação entende-se aqui
um desinteresse, uma apatia, fruto de uma não correspondência entre a participação
e a vida cotidiana do eleitor.
O conceito de “Alienação Eleitoral” abre possibilidade para a criação de um conceito
reverso, com valor de Beta reflexo445, e com função social robusta, a de que se alguns
setores podem deturpar a ideia de “Alienação Eleitoral”, os estudos podem enfatizar
a força de uma efetividade eleitoral, ou seja, quando o eleitor comparece e vota
validamente. O reflexo da “taxa de alienação” demonstra que uma “taxa de
efetividade eleitoral” participaria da mesma distribuição. E, na grande maioria das
eleições para o executivo nacional seria em muitos pontos percentuais superior aos
da própria alienação.

445
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Tal como a proposta de Santos (2007), o presente artigo entende que o ato eleitoral
é um direito natural do cidadão e que este se "Abstem”, “Vota em Branco” ou “Vota
Nulo”, quando fraqueja a esperança. De outra forma, imaginar que mesmo quando o
eleitor se abstém ele participa de forma ativa eleitoralmente, possibilita pensar uma
Ontossociologia. Portanto pode-se, por proximidade dos conceitos e das associações
verificadas, justapor os “Votos Válidos” e os “Votos Nulos”, como formas ativas de
participação, quer dizer, como uma forma clara de aceitação das listas eleitorais e
dos critérios, pelo sistema eleitoral, admitidos.

Na mesma perspectiva, mas num outro ângulo, aproximar a “Abstenção” do “Voto
em Branco” e com isto formar o que inclina-se a chamar de índice de rejeição das
listas onde o eleitorado rejeitaria não somente a formação das listas como rejeitaria
o sistema político eleitoral em vigor, daí se “Abstém” ou “Vota em Branco”, num
claro movimento de desesperança, uma participação nem tão ativa.

Tais conceitos apenas reforçam uma assunção republicana, onde as pessoas tem o
voto, como o principal símbolo da participação política, participação esta tida como
a mais elevada função social dos cidadãos. Tal por si só refutaria outras literaturas
que insistem em enfraquecer a participação eleitoral em direção à processos
delegativos. A força do desejo de participação do eleitor comum pode ser retificada
com as usuais fraudes eleitorais, comuns em sistemas democráticos e mesmo em
experiências republicanas da antiguidade.
É farta a literatura da ciência política nacional que enfatiza o papel da educação na
produção de votos conscientes e reflexivos. O cálculo de razoabilidade de Santos
(2007) onde o significado político da eleição pode tomar forma. Lima Junior (1987)
aprofunda a discussão ao incluir a possibilidade de distinção entre os agires da
“Abstenção” de um lado, e do “Voto em Branco e Nulo”, de outro. Lima Junior
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trabalha numa perspectiva ecológica e tem os fatores educacionais como
fundamentais em sua análise. Magalhães e Veiga (1999) através de uma pesquisa
qualitativa entendem que o cidadão comum avalia as questões políticas pela
vivência cotidiana, ora aceitando-as, ora rejeitando-as, e na ausência de
conhecimentos especializados, primeiro formariam a opinião, para apenas depois
buscar associá-la a algum especialista que a trate com refinamento e profundidade.
Reis e Castro (2001) também numa pesquisa qualitativa propõem que o eleitor
brasileiro altamente sofisticado tem tendência a agir com cinismo cívico, toda vez
que sua ação puder estar atrelada a ingenuidades. Nicolau (2004) vê problemas de
adaptação às urnas eletrônicas pelas camadas mais populares, o que poderia levá-las
a invalidar o voto, ou mesmo a votar em branco, dada a dificuldade de um eleitor de
baixa escolarização. Silva, Gimenes, Borba e Ribeiro (2014), tratam das motivações
do eleitorado para votar branco ou nulo, para tanto se utilizam de algumas técnicas
estatísticas buscando associação com variáveis eleitorais, atente-se para o fato que
eles tornam conjunto os “Votos Brancos e Nulos”. Figueiredo seguindo os estudos de
Ada Finifter (cf. Figueiredo, 2008), acredita que o comportamento de “Alienação
Eleitoral” é majoritariamente adotado por faixa etária numa relação curvilínea, ou
seja, quanto mais jovens e quantos mais velhos, o que não deixaria de também fazer
sentido.
Conclusão
Assumir a ideia de uma ontossociologia implica acatar a tese da representação, onde
o eleitorado manifesta-se em direção ao desejo de ser representado, pois qualquer
insatisfação efetiva orienta os votos na direção do que se convencionou chamar de
“Alienação Eleitoral”. Sendo assim fica a defesa do artigo em prol de mais política,
mais participação e melhor representação, já que se espera ter alcançado sucesso na
conceitualização de que todo o comportamento eleitoral é ativo ao aceitar ou
rejeitar as listas eleitorais sem isto implicar soluções autoritárias.
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18- Sessão 1
18.4 o resgate da democracia participativa e deliberativa como
mecanismo legitimador do exercício dos poderes estatais446
The rescue of democracy participatory and deliberative as a
mechanism for the year legitimizing powers of state
Gabriela Soares Balestero
Resumo: O presente estudo visa destacar a necessidade de uma concepção mais
abrangente dos direitos políticos, desenvolvendo um conceito de democracia e de
participação popular, na qual o exercício da cidadania não abrangeria somente as
formas institucionalizadas como o voto, o plebiscito, o referendo e a iniciativa
popular, passando a ser o direito de participação para além da escolha dos
governantes e legisladores, ou seja, à democratização da própria sociedade por
intermédio de uma gestão político e administrativa aberta ao cidadão, tornando
os governos democráticos representativos mais próximos dos anseios sociais e
responsivos à vontade popular, efetivando o Estado Democrático de Direito. Serão
apresentados os fatores da crise da democracia, bem como o resgate da democracia
participativa como alternativa para sanar tal situação através da criação de espaços
públicos alternativos, formadores de opinião sobre a gestão da coisa pública,
utilizando como marco teórico Jürgen Habermas. A realização dos Direitos
Fundamentais é tarefa que depende não só da atividade estatal, mas sim da
sociedade que se organiza formando democraticamente a sua vontade, ou seja, a
cidadania ativa é essencial para o processo de formação da vontade por intermédio
do exercício dos direitos fundamentais clássicos como o direito de associação, de
reunião e de manifestação. O ideal é a retomada da democracia participativa, de
forma a haver a divisão de responsabilidade entre governante e administrado na
tomada de decisões.
Palavras – chave: Reforma. Democracia. Espaço Público. Participação.
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O presente artigo é uma síntese para a divulgação do livro “O resgate da democracia participativa e
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Editora Lexia. Portanto, o aprofundamento da questão foi tratado na obra referida.
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Abstract: This study aims to highlight the need for a broader conception of political
rights, developing a concept of democracy and popular participation, in which the
exercise of citizenship not only cover the institutionalized forms such as voting,
plebiscite, referendum and initiative popular, becoming the right to participate
beyond the choice of rulers and legislators, namely the democratization of the
society through a political and administrative management open to citizens, making
the representative democratic governments closer to the social and responsive
wishes the popular will, effecting the democratic rule of law. Will be analyzed the
factors of the crisis of democracy as well as the redemption of participatory
democracy as an alternative to remedy the situation by creating alternative public
spaces, opinion makers on the management of public affairs, using as a theoretical
framework Jürgen Habermas. The realization of fundamental rights is a task that
depends not only on state activity, but the society is organized democratically
forming their will, ie, active citizenship is fundamental to the process of forming the
will through the exercise of fundamental rights classics such as the right of
association, assembly and demonstration. Ideally, the resumption of participatory
democracy, in order to have the division of responsibility between ruler and
administered in decision-making.
Keywords: Reform. Democracy. Public place. Participation.
1. Introdução
O paradigma jurídico do Estado Democrático de Direito configura a alternativa
de superação do “Welfare State”, do Estado de Bem Estar Social. No Brasil, a
Constituição de 1.988447, em seu artigo primeiro, expressamente demonstrou a
adoção deste paradigma jurídico como modelo de Estado, marcando o caráter de
ruptura com as ordens constitucionais anteriores.
Ocorre que, o aperfeiçoamento da democracia inevitavelmente percorre uma
crise, sobretudo de representação e as divergências no campo democrático se
iniciam no imperativo de que o exercício do poder deve ser legitimado pelo povo.
Nesse sentido, no regime democrático, dentre outras facetas, seria
caracterizado como um conjunto normativo que estabelece quem são os legitimados
a representarem politicamente a população.

447

Destaca-se que a Constituição brasileira de 1.988 pretende possibilitar a superação das desigualdades
sociais e regionais, através do progressivo aprofundamento da democracia participativa, social, econômica
e cultural, no sentido de se realizar um ideal de justiça social processual e consensualmente construído, só
possível com o fortalecimento da esfera pública política, de uma opinião pública livre e de uma sociedade
civil organizada e atuante.
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Contudo, esse conceito é extremamente restrito, vago, não compreendendo
todas as preocupações a respeito da finalidade, da metodologia e dos requisitos de
conservação da democracia, o que torna necessária a ampliação desses elementos
mínimos do que seria um regime democrático448.
Nesse passo, segundo a sua definição restrita, democracia seria um meio
utilizado para eleger membros da elite para dirigir o Estado, ou seja, os indivíduos
alcançam o poder através de uma luta concorrencial pelo voto popular.
Essa situação gera uma crise no sistema democrático diante da “quebra” de
institutos inicialmente participativos, da transformação do processo eleitoral em
uma troca de interesses, de favores pessoais, em vez de ser uma esfera pública de
discussões, da descrença dos cidadãos em nossos representantes, bem como a falta
de interesse em compreender o que seria realmente a participação popular em um
regime democrático.
Em suma, é necessário repensar a concepção do que seria um método
democrático através da substituição do antigo modelo por um novo mais complexo,
incorporando modos distintos de realização da soberania popular, oriunda da co –
existência de elementos participativos e representativos449. Aliás, no paradigma
democrático, o Estado é essencialmente cooperativo.
Nesse trabalho será estudada a importante contribuição de Habermas ao
entender o Direito como meio de integração social, tendo como escopo de
contribuir para a retomada de uma democracia direta participativa e recuperar o
448

“Em um ambiente em que o Estado perde a posição privilegiada de marco referencial para a ação
política, em que o próprio sujeito se torna complexo dada a diversificação dos papéis sociais e a
possibilidade irrestrita de criação e de anulação de identidades, em que o Direito convive com a pluralidade
de fontes e com lógicas de aplicação distintas, em que, enfim, a heterogeneidade política e social alça a
crise a um dos pressupostos da democracia, não há outra saída para esta senão submeter-se aos desafios
da complexidade.” (PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional Democrático. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2008, p.111.)
449

“A função representativa, por um lado, associa-se, desde sua origem, à dinâmica da representação dos
interesses e, com isso, tende a reconhecer e garantir o pluralismo ínsito às sociedades atuais. Além disso, é
igualmente um elemento de estabilidade democrática, na medida em que se apresenta como contraponto
às disfunções da participação, seja no seu excesso, circunstância em que o espaço circunscrito e autônomo
da deliberação representativa torna-se menos suscetível aos apelos populistas, seja na sua carência,
momento em que a representação mantém a operacionalidade da política ao exercer uma “função de
alívio” em relação àqueles que optaram pela fuga em direção ao domínio da intimidade. A função
participativa, por seu turno, prende-se desde as origens às teses da vontade pública/geral e, portanto,
tende a estimular de maneira mais corrente amálgamas e ilhas de consenso necessários ao
encaminhamento, processamento e solução das divergências.” (Ibidem, p.114).
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equilíbrio entre a representação e a participação para alcançar um novo método
democrático. Essas e outras questões serão analisadas no presente estudo com o fim
de proporcionar a reflexão sobre tais temas. Eis o objetivo deste artigo.
2. A crise da Democracia
Em nosso país há entraves à consolidação das instituições democráticas, pois
a experiência constitucional brasileira revela um sistema econômico excludente e
perverso, na qual há ainda a predominância de uma classe dominante elitista, que
concentra riquezas e obstaculariza as reformas sociais.
O regime democrático deve criar condições institucionais para viabilizar a
cidadania plena e coletiva, propiciando nova conotação às liberdades públicas, em
ambiente de segurança social, compreendendo o exercício dos direitos individuais
interdependentes dos direitos sociais, de forma a concretizar os princípios da
igualdade, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da conciliação dos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa, da ausência de preconceitos e do pluralismo
ideológico, étnico e cultural, como valores supremos de uma sociedade fraterna,
livre, justa e solidária.450
Entretanto atualmente verifica-se que diversos fatores desestabilizaram a
democracia, destruindo a sua imagem romântica, perfeita, constatando-se que tal
situação não ocorre apenas nos chamados países subdesenvolvidos, mas sim nos
chamados países de primeiro mundo.
Os fatores de desestabilização democrática são divididos em causas exógenas e
endógenas. As causas exógenas compreendem os fenômenos da “globalização”,
“complexidade social” e “risco”. Já as causas endógenas compreendem a “crise do
princípio representativo” e a repulsa da população em relação à política.
Tais fatores de desestabilização democrática são fatores de crise do sistema
democrático, porém também são molas propulsoras para grandes transformações
sociais em especial o resgate da dimensão participativa através de uma concepção
democrática baseada no diálogo, na cooperação, consoante o procedimentalismo
democrático habermasiano, o que será analisado a seguir.
3. A Democracia em Jürgen Habermas

450

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 327.
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Jürgen Habermas trouxe uma contribuição ao campo do Direito, mais
precisamente da filosofia política, pois através da teoria do discurso ou da ação
argumentativa, afirma que o Direito é um meio de integração social, é um mediador
da tensão entre a facticidade, ou seja, o mundo real, e a validade.
Para Habermas há três tipos de racionalidade: a) racionalidade teleológica que
é ligada aos fins, à obtenção da verdade, ou pelo menos, uma verdade construída,
baseada em argumentos; b) a racionalidade normativa, na qual o Direito é utilizado
como um instrumento, como uma justificativa, pois, para todo comportamento,
haveria uma explicação racional; c) racionalidade comunicativa na qual se busca
alcançar pretensões de validade.
Ademais, para Habermas, haveriam duas ações estratégicas: a integração
sistêmica correspondente à economia, dinheiro e poder e a integração social que são
as ações comunicativas, orientadas pelo consenso social, composta por outros
elementos como os valores, a moral, a ética.
Nesse sentido, o Direito funcionaria como um mediador, um instrumento451,
entre a facticidade e as pretensões de validade, como mecanismo de integração
social.
No âmbito da jurisdição, Habermas divide a teoria do discurso em discursos de
fundamentação ou de justificação das normas jurídicas e discursos de aplicação.
Nesse sentido, o Poder Judiciário não pode fazer discursos de justificação, ou
seja, criar a norma jurídica, pois não há a participação popular, apenas podendo
fazer discursos de aplicação.
O discurso de justificação não pode ser feito pelo Poder Judiciário enquanto ele
não poder institucionalizar a participação popular em todas as decisões.
Segundo Rafael Lazzarotto Simioni452 na teoria de Habermas, a normatividade
do direito é fruto da legitimidade e os problemas de eficácia do direito, ou seja, da
451

“Mas para atingir esse objetivo, Habermas indica transformações necessárias ao modo de produção e
aplicação do direito. A fundamentação do direito e do Estado Democrático vai ser deslocada, da soberania
do povo, para a soberania de um procedimento discursivo público sob condições ideais. O resultado é uma
reconfiguração da separação dos poderes de acordo com os tipos de discursos predominantes em cada um
deles. O poder administrativo (executivo), o legislativo e o judiciário ganham assim atribuições e
competências cuja legitimidade pressupõe um outro poder, chamado por Habermas de ‘poder
comunicativo’, que é o poder resultante de uma discussão pública racional onde todos os implicados
passam a ser, ao mesmo tempo, destinatários e autores do próprio direito.” (SIMIONI, Rafael Lazzarotto.
Direito e racionalidade comunicativa: a teoria discursiva do direito no pensamento de Jürgen Habermas.
Curitiba: Juruá, 2.007, p. 12.)
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própria realização do direito, estariam atrelados à questão da legitimidade. Nesse
sentido, sendo os cidadãos ao mesmo tempo destinatários e autores do direito
passariam a assumir a responsabilidade individual pelo seu cumprimento.
Nesse passo, a legitimidade seria uma condição da força normativa do direito,
transferindo o problema da realização dos direitos, que possui cerne positivista, para
se tornar um problema de legitimação. Para isso, Habermas propõe um novo
paradigma para o direito, denominado ‘procedimentalismo’, na qual o direito gerado
através do discurso democrático pode transformar a realidade, de maneira a
diminuir as tensões sociais que existem.
Jürgen Habermas453 atribui um papel central à linguagem no processo de
formação da opinião e da vontade dos cidadãos. Tal teoria se desenvolve no interior
de um Estado Democrático de Direito que se pressupõem a existência de um espaço
público não restrito ao âmbito estatal, de uma comunidade de homens livres e
iguais capazes de criar as leis que os regem e onde os próprios envolvidos têm de
entrar em acordo, prevalecendo a força do melhor argumento.
Desta forma, no Estado Democrático de Direito, o princípio da fraternidade
passou a ser reconhecido em sua pluralidade, diferente do que ocorria no Estado
Liberal em que predominava o individual, o indivíduo gênero, sendo o termo
“fraterna” utilizado apenas na teoria, havendo uma ausência desta perspectiva
plural. Ademais, o princípio da igualdade passou a ser visto de forma prática no
sentido de se compreender a igualdade na diferença entre as pessoas, justamente o
oposto da “igualdade burguesa” existente no Estado Liberal.
Habermas disserta sobre a tensão entre a facticidade e a validade constitutiva
do Direito, sendo todo ato passível de ser confrontado com a Constituição. Nesse
sentido, Habermas afirma:
Arrastada para cá e para lá, entre facticidade e validade, a teoria
da política e do direito decompõe-se atualmente em facções que
nada tem a dizer umas às outras. A tensão entre princípios
normativistas, que correm o risco de perder o contato com a
realidade social, e princípios objetivistas, que deixam fora de
foco qualquer aspecto normativo, pode ser entendida como
452

Ibidem, p. 12/13.
“Essa legitimidade democrática, na modernidade, cabe esclarecer, remete-se ao chamado vínculo ou
coesão interna entre Estado de Direito e Democracia, de que nos fala Habermas, fundamentalmente a
partir do Direito e Democracia: entre fadicidade e validade.” (OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de.
Direito, Política e Filosofia: Contribuições para uma teoria discursiva da constituição democrática no marco
do patriotismo constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris Editora 2007, p. 5.)
453
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admoestação para não nos fixarmos numa única orientação
disciplinar e, sim, nos mantermos abertos a diferentes posições
metódicas (participante versus observador), a diferentes
finalidades teóricas (explicação hermenêutica do sentido e
análise conceitual versus descrição e explicação empírica), a
diferentes perspectivas de papéis (o do juiz, do político, do
legislador, do cliente e do cidadão) e a variados enfoques
pragmáticos na pesquisa (hermenêuticos, críticos, analíticos,
etc). 454

Para Habermas, a teoria do Direito, sendo apoiada na Teoria do Discurso
necessita sair da filosofia política e do direito e se expandir, ocasionando a reflexão
sobre a possibilidade da construção de uma sociedade realmente pautada na justiça
e na democracia.
Sob o paradigma republicano, a sociedade apresenta-se como
um todo político, constituído no processo de formação de
opinião e vontade democráticas. A sociedade se auto – organiza
politicamente para construir uma totalidade política que, de
certa forma, contrapõe-se a um Estado burocratizado (Arendt,
1978: 50 – 58). A sociedade é a societas civilis. Por isso, os
processos de deliberação são centrais, pois são a maneira
mediante a qual se afirma e se reafirma a comunidade ética,
que, por meio desses processos, aposta na possibilidade de
discussão, entre cidadãos conscientes, das orientações de valor
que aquela comunidade quer seguir. Ou seja, mediante
processos democráticos, a comunidade constrói uma auto –
consciência comum, buscando responder à questão acerca de
“quem queremos ser enquanto comunidade?’455

Nesse sentido, Habermas apresenta uma proposta baseada na Teoria do
Discurso, que é a integração entre o Estado e a Sociedade Civil por intermédio de
uma política deliberativa.456
A tradição republicana, cujo principal representante é Jean Jacques Rousseau,
considerava que a discussão sobre a Desobediência Civil era uma contradição, pois
se a lei e o Estado são frutos de uma vontade geral não existiriam equívocos e,
portanto, jamais haveria esse conflito.
Portanto, as tradições liberais e republicanas vivenciam esses conflitos em que
passa a ser cobrado do Estado o respeito aos direitos fundamentais e a própria
454

HABERMAS, Jürgen, Direito e Democracia, entre a facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, v. I, 2003. p. 23.
455
REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Habermas e a Desobediência Civil. Belo Horizonte: Mandamentos;
2003. p. 30.
456
Ibidem, p. 32.
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democracia, ou seja, exige-se o comprometimento do Estado em realmente
assegurar o respeito aos direitos humanos, sociais, e o próprio caráter democrático
com a necessidade de implementar palcos de discussões.
Em meio a essa situação surge a necessidade de que a teoria seja implantada na
prática, utilizando como instrumento o Direito, como forma de justificar a
Desobediência Civil no Estado Democrático de Direito ao criar um novo paradigma
filosófico embasado na Teoria do Discurso de Jürgen Habermas, evidenciando a
tensão entre a facticidade e a validade imanente ao Direito de um Estado
Democrático em evolução, dando validade e aplicabilidade do Direito através do uso
da linguagem.
A tensão entre facticidade e validade, que se introduz no
próprio modo de coordenação da ação, coloca exigências
elevadas para a manutenção de ordens sociais. O mundo da
vida, as instituições que surgem naturalmente e o direito têm
que amortizar as instabilidades de um tipo de socialização que
se realiza através de tomadas de posição – em termos de sim/
não – com relação a pretensões de validade criticáveis.457

Partindo, desse pressuposto, pode ser considerado como um marco da política
moderna a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1.789 sendo ela um
fruto das tradições políticas modernas, a liberal e a republicana, na qual são
especificados diversos princípios e direitos, como a liberdade, a igualdade, a
propriedade, etc, objetivos da sociedade política, direitos pré – políticos segundo
Locke, dando à sociedade civil a incumbência de garantir e conservar os direitos
naturais do homem.
Isaiah Berlin diante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em
1789 afirmou com as seguintes palavras, por Marcelo Cattoni de Oliveira:
A relação entre democracia e liberdade individual é bem mais
tênue do que pareceu a muitos defensores de ambas. O desejo
de ser governado por mim mesmo ou, pelo menos, de participar
do processo através do qual minha vida deve ser controlada,
pode ser um desejo tão profundo quanto o de uma área livre
para a ação, e talvez historicamente mais antigo. Mas não é um
desejo relativo à mesma coisa. Na realidade, é tão diferente,
que levou, em última instância, ao grande conflito de
ideologias que domina nosso mundo. Pois é isto – a concepção
“positiva” de liberdade: não liberdade de, mas liberdade para –
de levar uma forma de vida prescrita – que os adeptos do
457

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia entre a facticidade e a validade. 2. ed. Vol I. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2.003, p. 25/26.
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conceito de liberdade “negativa” imaginam seja, algumas vezes,
nada mais do que ilusório disfarce para a tirania brutal.458

Nessa vereda, a tensão entre a facticidade e a validade se traduz no Direito que
possui o dever de estabilizar essas exigências da sociedade moderna de forma a
propiciar a maior abertura do uso da comunicação e da linguagem, de maneira a
gerar condições melhores de integração social.
Trata-se de um paradoxo, pois os direitos dos cidadãos abrem aos homens
esferas de liberdade de arbítrio ocorrendo o mesmo em relação aos direitos
políticos, que é a liberdade de comportamento conforme as regras.
Consoante Habermas459 “Para preencher a sua função de estabilização das
expectativas nas sociedades modernas, o direito precisa conservar um nexo interno
com a força socialmente integradora do agir comunicativo.
Nesse sentido, a partir da teoria do agir comunicativo o Direito adquire uma
força socialmente integradora contribuindo positivamente para a evolução do
Estado Democrático de Direito. Ademais, o processo de legitimidade do Direito
evidenciado na Teoria do Discurso o Direito e a Moral possuem uma relação de
complementação, complementaridade, um não existindo sem o outro. 460
Ressalta-se que a Moral e o Direito não se confundem, contudo, podem ser
vislumbrados como sistemas complementares.
Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito necessita de um sistema
político que mantenha a conexão entre o poder administrativo e o poder
comunicativo, pois o centro do Estado, encarregado da implementação das decisões,
tende a se afastar da periferia, havendo o afastamento da comunicação e, em
conseqüência a crise de legitimidade.
O Direito é usado para estabelecer essa comunicação entre centro e periferia e
a conexão entre o poder administrativo e o poder comunicativo, sendo a
Desobediência Civil um dos modos de resolução dos conflitos e, ao mesmo tempo, a
evidência de uma situação de crise e a necessidade de uma efetiva democracia.
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Consoante Maria Fernanda Salcedo Repolês “somente pelo processo de
constante construção de um Direito ao mesmo tempo coercitivo e legítimo que este
pode cumprir o papel de integrador social”461
Desta forma, a Desobediência Civil é um método de consolidação democrática
discutindo e exibindo a grande separação entre o poder administrativo e o poder
comunicativo, ou seja, o uso da linguagem para dar validade ao Estado Democrático
de Direito, de forma a atualizar as suas bases e consolidá-lo concretamente. 462
Habermas questiona, frente à complexidade das sociedades
modernas, se é possível manter os conceitos construídos pela
filosofia da consciência de a) uma sociedade centrada no
Estado; b) da relação entre partes e todo e, consequentemente,
c) da sociedade composta pela soma de indivíduos.463

Nesse sentido, para Habermas a teoria do direito necessita se desvincular da
filosofia política e do direito se transformando em uma teoria da linguagem, de
forma a elevar o Direito ao centro da problemática integração social da sociedade
moderna.
Assim, com a teoria do agir comunicativo é dado ao Direito o papel de
integrador social na sociedade em que vivemos, tendo como eixos a teoria do
significado, a ligação entre o significado e a validade, a teoria dos atos da fala e o
agir comunicativo, cujo objetivo é o alcance do entendimento mútuo, da prática da
solidariedade e da autodeterminação dos cidadãos.
Além disso, na Teoria do Discurso de Habermas é discutida a relação entre
direito e a moral, não havendo conflito e nem subordinação entre ambos, mas sim a
sua complementação.
Habermas critica a perspectiva de Hobbes, tendo em vista que não há o
reconhecimento pelo indivíduo de direitos subjetivos, mas sim a transferência de
direitos ao Leviatã, ao Estado. Nesse sentido, para Hobbes haveria uma vontade
461
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geral pactuada em favor da paz e da preservação humana em torno da figura do
Estado.464
Como desenvolvimentos específicos da teoria do discurso, Habermas coloca o
princípio moral e o princípio democrático. O princípio da moral para Habermas
simboliza as normas de ação, correspondendo à ações afirmativas que são
justificadas levando em conta o interesse de todos, de forma igualitária. Desta
forma, o princípio da moralidade estaria atrelado ao princípio da universalização.465
Nesse sentido, para Habermas a moral não se restringe à responsabilidade
pessoal, mas sim está ligado à prática pública que leva em consideração a norma
jurídica, de modo a encontrar a melhor forma de regular a vida da sociedade,
visando o interesse comum e, com isso, alcançar a democracia.
Para Habermas466, portanto, o princípio moral, o princípio da universalidade, o
princípio da legalidade e o princípio da democracia estão atrelados, havendo uma
junção entre Direito, Moralidade e Democracia.
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sucesso. Na medida em que os direitos de comunicação e de participação política são constitutivos para um
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Nesse passo, o princípio da democracia abre um campo de discussões na quais
abrangem vários tipos de discursos seja morais, éticos, pragmáticos, incluindo as
negociações, de maneira a modelar as normas jurídicas. Portanto, o princípio da
democracia fixa os parâmetros e legitima a produção do próprio direito.
Kant entendia que os princípios da democracia e da moralidade eram
contraditórios, sendo o primeiro subordinado ao segundo princípio, pois a moral
seria anterior ao direito democrático, transformando o Direito em um mediador
entre a Moral e a Democracia.
...Por “direito” eu entendo o moderno direito normatizado, que
se apresenta com a pretensão à fundamentação sistemática, à
interpretação obrigatória e à imposição. O direito não
representa apenas uma forma do saber cultural, como a moral,
pois forma, simultaneamente, um componente importante do
sistema de instituições sociais. O direito é um sistema de saber
e, ao mesmo tempo, um sistema de ação.467

Desta forma, o Direito e a Moral, embora possuam conceitos distintos, são
complementares, pois aquele possui um caráter funcional, normativo, que este não
possui.
O Direito, atuando como regulador do princípio democrático, interliga as
decisões tomadas nos processos de discussão de forma a torná-las efetivas no plano
prático, o que não ocorre com a moralidade. Portanto, é no âmbito do Direito que
tais discursos encontram espaços públicos institucionalizados para o seu
desenvolvimento e sua prática, mantendo uma ligação com a moralidade, de forma
a alcançar efetivamente a aplicação do princípio democrático através da busca da
legitimidade do Discurso.
A tarefa de reconstrução do Direito no entendimento de Habermas é assegurar
e possibilitar por intermédio do discurso, o exercício simultâneo da autonomia
pública e privada dos cidadãos, sendo o Direito, através do exercício da linguagem, o
intermediário entre o Estado e a sociedade civil.
4. Considerações Finais
No presente estudo conclui-se que o tipo ideal de democracia é aquela em
que há um aprofundamento da identidade popular, possibilitando que as funções
públicas sejam exercidas com maior participação dos cidadãos, criando-se novos
espaços públicos e novos agentes. Nesse passo, destaca-se o ensinamento de
467
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Habermas que, por intermédio do discurso, da ação comunicativa, buscam-se
alternativas filosóficas para que possam fundar a integração social e a racionalidade
nos processos sociais de formação democrática da vontade do povo. O discurso
promove a inclusão de toda e qualquer minoria.
A herança deixada por Habermas é o fato de que em um Estado Democrático
de Direito, todos os atingidos e possíveis atingidos pelas decisões judiciais devem
participar delas de forma ativa, de maneira a serem responsabilizados pela formação
e concretização das agendas políticas e outras questões de cunho político.
A possibilidade de debater as diversas opiniões incentiva os cidadãos a
proteger os seus interesses e aproximar o povo da prática política, proporcionando a
integração entre representantes e representados.
Desta feita, constata-se a importância da prática de mecanismos participativos
do Direito Constitucional, sendo ele um território próprio para a conjugação de
todos esses elementos participativos, bem como propiciar essa inclusão social e
política dos cidadãos como agentes sociais transformadores.
Seguindo o entendimento de Canotilho468, ao pressupor a participação igual
dos cidadãos, o princípio democrático entrelaça-se com os direitos subjetivos de
participação e de associação, que se tornam, assim, fundamentos funcionais da
democracia.
Desta forma, ao intensificar a participação direta e ativa do povo, haverá a
democratização da democracia através da participação política no Estado
Democrático.
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18- Sessão 1
18. 5 Competição eleitoral nos municípios brasileiros: a análise dos
programas de governo como uma abordagem possível 469
Nara Oliveira Salles470
Resumo: A partir do Modelo Unificado do Voto, proposto por Adams, Merrill III e
Grofman (2005), este trabalho tem como principal objetivo propor um debate acerca
do lugar do componente ideológico nas disputas municipais no Brasil e refletir sobre
uma metodologia possível para tal investigação. Para isso, elaborando uma
adaptação-teste da metodologia de análise dos programas de governo desenvolvida
pelo Projeto Manifesto, serão analisadas as propostas registradas junto ao TSE pelos
candidatos à prefeitura de Juiz de Fora em 2012. Espera-se que tal investigação
exploratória seja capaz de apontar distinções entre saliências apresentadas pelos
partidos, bem como um caminho possível de pesquisa sobre a competição eleitoral
no nível municipal no Brasil.
Palavras-chave: Eleições municipais. Modelo Unificado do Voto. Partidos.
Programas de governo. Projeto Manifesto.
Introdução
A disputa política nos municípios brasileiros ainda é um território pouco
conhecido pela Ciência Política. Número restrito de estudos e pesquisadores se
dedica a investigar as articulações políticas no nível municipal, bem como a atuação
dos partidos nessa esfera e a sua relação com os eleitores. De maneira geral, o que a
literatura tem apontado sobre tal arena competitiva é a prevalência de relações de
outras naturezas, como clientelistas e particularistas, em detrimento do caráter
ideológico da política. Contudo, outra parte dos estudiosos que se debruçam sobre o
assunto tem identificado o espaço das estratégias ideológicas na competição
municipal, embora também considerem as estratégias personalistas adotadas pelos
partidos. É o caso da Teoria Unificada da Competição Partidária proposta por
Adams, Merrill III e Grofman (2005) como uma alternativa de entrelaçamento entre
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fatores programáticos e não programáticos para a compreensão das estratégias
partidárias.
Nesse contexto de poucos estudos sobre as disputas municipais, mas da
efetividade do fator ideológico salientada pelos autores acima mencionados, o art. 3º
da Lei 12.034/2009, acrescentado à Lei das Eleições471, insere um componente
significativo na competição para o executivo nos municípios brasileiros. Trata-se da
obrigatoriedade de os candidatos às prefeituras apresentarem, no momento do
registro da candidatura, suas propostas de políticas públicas. Assim, em um cenário
cujo debate é marcado, principalmente, pela pouca importância dos partidos no
que tange ao eleitorado, o que tais programas de governo poderiam dizer sobre os
partidos e suas estratégias no contexto da competição eleitoral nos municípios
brasileiros?
A partir da codificação dos programas de governo desenvolvida pelos
pesquisadores do Projeto Manifesto472, este trabalho se propõe a refletir sobre as
possibilidades de tal abordagem para a investigação das eleições para o executivo
municipal no Brasil. Depois de debater a importância de tais documentos como
unidade de análise, a proposta é elaborar categorias-teste para a codificação. A
partir de uma análise exploratória dos programas registrados no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) pelos candidatos à prefeitura de Juiz de Fora no ano de 2012, o
principal objetivo é discutir e desenvolver um projeto de pesquisa que seja capaz de
mensurar o posicionamento e as estratégias dos partidos nas disputas locais, além
estabelecer uma reflexão acerca do seu impacto sobre os eleitores.
Partidos políticos e estratégias eleitorais: breves considerações sobre a
literatura
O debate acadêmico sobre o comportamento partidário eleitoral se concentra
em um embate entre estratégias ideológicas dos partidos, por um lado, e as
estratégias pessoais dos mesmos, por outro. Para autores como Mainwaring (2001) e
Ames (2003), a competição eleitoral no Brasil seria marcada por fortes relações
personalistas e clientelistas entre o eleitorado e os partidos, uma vez que as
agremiações dispõem de pouco enraizamento social. Mainwaring (2001), por
471
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exemplo, ressalta que, mais do que pensar na competição em termos de ideologia
partidária, é essencial considerar a capacidade estruturada tanto do Estado, quanto
das elites políticas. De acordo com o autor, a natureza do sistema multipartidário
brasileiro, somado a outros fatores, seria determinante para o surgimento de
lideranças personalistas, com vínculos não programáticos.
No que se refere especificamente ao nível local, o autor aponta uma série de
continuidades entre a política pré-1945 até os dias atuais. A mais relevante delas
talvez seja a persistente coincidência entre as elites políticas e econômicas,
originadas da liderança exercida pelos fazendeiros do período anterior. Nesse
sentido, ele ressalta o componente histórico da subordinação dos partidos a pessoas
importantes e poderosas na hierarquia local.
Poder rural, clientelismo e patronagem continuaram a ser os
instrumentos fundamentais do acesso ao poder político, e os
partidos eram muito personalistas. A maioria dos líderes políticos
preferia um sistema fluido e personalista e, por isso, rejeitava os
vínculos necessariamente implícitos a uma forte organização
partidária. O Brasil se modernizou rapidamente desde o tempo do
personalismo sem freios, mas vestígios dessas práticas permanecem
até hoje (MAINWARING, 2001, p.106).

Tais diagnósticos coincidem em grande medida com os apontamentos
posteriores feitos por Ames (2003) acerca dos desafios da democracia brasileira. O
principal argumento do autor é que os arranjos institucionais – não apenas no que
se refere ao Brasil, mas em geral – geram incentivos que podem incentivar ou
constranger a adoção de políticas públicas que visem o bem comum por parte dos
políticos. Contudo, a combinação brasileira de federalismo, presidencialismo e
sistemas proporcionais estimulam, segundo Ames (2003), os políticos a
maximizarem interesses pessoais e projetos personalistas, beneficiando suas bases
eleitorais. Ainda que o autor tenha centrado sua análise no Legislativo, ela elabora
considerações importantes a respeito da fragilidade dos partidos políticos, se
colocando a seguinte questão:
Por que as instituições políticas brasileiras são tão ineficazes?
Consideremos o sistema partidário e o Legislativo. Partidos
importantes e eleitoralmente bem-sucedidos se distribuem por todo
o espectro ideológico. Alguns abraçam opiniões muito afastadas, até
hostis; outros abrigam deputados sem nenhuma afinidade
ideológica. A liderança dos partidos tem escasso controle sobre seus
filiados, e muitos deputados, talvez a maioria, passam boa parte do
tempo cavando nomeações e projetos de interesse específico dos
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seus redutos eleitorais. No Brasil, os partidos raramente se
congregam em torno de questões de interesse nacional (AMES,
2003, p.21).

Assim como Mainwaring (2001), Ames (2003) acredita que as instituições
possuem caráter histórico, de forma que as características que elas imputam à
democracia brasileira podem ser avaliadas através do conceito de path dependence
que ele retoma de North. Desse modo, o autor elenca três continuidades históricas
relevantes para que se compreenda a relação entre federalismo, patronagem e
fisiologismo, de um lado, e escolhas institucionais e políticas de longo prazo. São
elas: (1) as tradições institucionais preservadas na Constituição de 1988; (2) as
pessoas, cujos interesses institucionais são oriundos de períodos políticos anteriores,
como o pluralista e o militar; (3) a organização política estadual, também herdada
do regime militar. É também no componente histórico que Ames (2003) localiza as
raízes pessoais da competição política no nível local. De acordo com ele,
a propriedade de terra era a base tradicional do poder local; apesar
de o desenvolvimento econômico do século XX ter enfraquecido os
latifundiários, eles nunca perderam sua força política,
especialmente no campo. Com grandes extensões de terras
disponíveis, populações dispersas e poucas estradas transitáveis,
estados e municípios desenvolveram bases independentes de poder
(AMES, 2003, p.38).

O autor acrescenta que a forma com o federalismo foi instaurado no Brasil, a
partir da falta de controle do território nacional pelo governo central, os interesses
locais, especialmente os das elites econômicas, foram fortalecidos. Nesse contexto,
as lideranças municipais acabaram por realizar obras e nomeações a partir de seus
meros interesses políticos. Em resumo, o argumento é o de que “o federalismo deu
garantias às oligarquias locais. Em vez de facilitar o crescimento da economia pela
adoção de programas eficientes, o federalismo promoveu os interesses dos grupos
econômicos mais atrasados e aumentou as disparidades econômicas regionais”
(AMES, 2003, p.41).
No que tange ao interesse principal deste estudo, de compreender as
estratégias partidárias no nível municipal, é importante notar que, tanto da
perspectiva de Ames (2003) quanto de Mainwaring (1999), os componentes
ideológicos não teriam relevância efetiva na competição eleitoral. Diante do
diagnóstico do arranjo institucional brasileiro que culminaria em um cenário de
partidos frágeis, altamente fragmentados, dotados de organização nacional fraca e
de baixa fidelidade por parte dos políticos que neles se inserem – já que são movidos
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por interesses pessoais –, as estratégias particularistas, clientelistas e personalistas
teriam lugar central nas disputas para o Executivo municipal.
No entanto, análises diferentes das estratégias partidárias são desenvolvidas
não só por Adams, Merrill III e Grofman (2005), mas também por outros autores
como Downs (1957) e, no caso brasileiro, Singer (1999). Cada um a sua maneira, tais
pesquisadores apontam que, sim, há espaço efetivo para o componente ideológico
na competição partidária. O Modelo Unificado do Voto proposto por Adams, Merrill
III e Grofman (2005) parece oferecer contribuição privilegiada para este estudo, uma
vez que eles não desconsideram os elementos pessoais, tais como a identificação
partidária dos eleitores, mas incorporam os fatores programáticos em sua teoria.
At the heart of this book is a desire to reconcile theory and
evidence: to explain the theoretical puzzle of party divergence and
to identify the factors that most strongly affect the extent of that
divergence. In order to address this puzzle, we offer a unified theory
that implies that centrifugal as well as centripetal forces affect party
competition, and we show that the theory accounts for much of the
divergence of party policy strategies observed in a wide range of
countries (ADAMS, MERRILL III e GROFMAN, 2005, p.2).

Partindo da concepção de que os partidos elaboram estratégias a fim de
maximizar votos, os autores elencam uma série de fatores que integram a função
utilidade do eleitor e discute como ela condiciona o comportamento estratégico dos
partidos. O primeiro componente considerado por eles pode ser resumido como o
Modelo Espacial elaborado por Downs (1957), através do qual o autor postulava que
o eleitor concederia o seu voto ao partido que apresentasse propostas mais próximas
de seu ponto ideal – premissa que conduziria os partidos a apresentarem propostas
menos extremistas ideologicamente, visando o eleitor mediano. Todavia, não
somente essa tendência centrípeta apontada por Downs (1957) e incorporada pelos
autores seria capaz de explicar a competição partidária, já que, para Adams, Merrill
III e Grofman (2005), tal determinismo e a não distinção entre os partidos são
apontamentos que não se confirmam empiricamente. Por isso, a principal proposta
dos autores é elaborar uma teoria que seja capaz de identificar os fatores que
explicam as diferenças entre os partidos, a despeito dos componentes que os
conduziriam ao centro.
Logo, na tentativa de somar elementos centrípetos, eles inserem o segundo e
o terceiro elementos do modelo, de caráter não programático. Tais componentes se
dividem entre aqueles que apresentam variação de acordo com o candidato, como a
identificação partidária, e outros que apresentam perspectiva mais ampla, referentes
a características sociodemográficas, percepções dos eleitores sobre as condições
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atuais no momento da disputa e também o voto retrospectivo ou, em outras
palavras, a avaliação individual que o eleitor dispõe sobre o governo.
Desse modo, vê-se somar ao componente downsiano – que indica a busca dos
partidos pelo eleitor mediano – elementos não programáticos que levariam os
partidos a não apontarem suas propostas de políticas públicas para o centro. Nessa
perspectiva, Adams, Merrill III e Grofman (2005) ainda acrescentam o fator de
desconto, através do qual mensuram a capacidade de o eleitor descontar a distância
entre a proposta do candidato e do que efetivamente será cumprido. Assim, esse
seria um incentivo adicional para que os partidos não se posicionem tão ao centro
quanto propunha Downs (1987), uma vez que, por essa perspectiva, para atingir o
eleitor desejado, o partido necessitaria de colocar suas propostas em um espaço
mais extremo do espectro ideológico. Por fim, os autores inserem no modelo um
termo aleatório, responsável por mensurar fatores não programáticos não
observáveis, como elementos de conjuntura.
Entretanto, não apenas a função utilidade do eleitor, composta pelos
elementos acima descritos, determinaria a disputa eleitoral, já que outros atores
competitivos estão em jogo. Nesse sentido, os autores consideram o equilíbrio de
Nash como uma resposta ao que os outros partidos estão fazendo e propondo na
arena competitiva. Com esse fator, são incorporados ajustes e condicionalidades que
fazem com que nenhum dos competidores obtenha melhores resultados, mesmo
que se altere a maneira de jogar ou, no caso, seu posicionamento estratégico com
relação às políticas públicas propostas.
Em resumo, o que Adams, Merrill III e Grofman (2005) propõem é que a
função utilidade do eleitor, somada ao posicionamento dos demais partidos na
arena competitiva, vão determinar como os partidos apresentam suas propostas
dentro do espectro ideológico, com o objetivo de maximização dos votos. Assim, a
disputa eleitoral se encerraria quando, depois da sequência de jogadas dos partidos,
o equilíbrio de Nash fosse atingido. Nas palavras dos autores,
We assume that parties are engaged in vote-maximizing behavior.
Using only this assumption, we show that three factors, each linked
to voter choice, can generate strong centrifugal pressures on the
positioning of parties: (1) the existence of nonpolicy considerations
in voter decision making – most especially, party loyalty; (2) the
capacity of voters to discount the claims of parties or candidates
concerning the policy changes they could achieve; and (3) an
unwillingness of citizens to participate in the electoral process when
they find that none of the competing parties or candidates are
sufficiently attractive (abstention due to alienation). We refer to
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models incorporating these three factors as our unified theory of
party competition (ADAMS, MERRILL III e GROFMAN, 2006, p.2,
grifo dos autores).

Tal Modelo Unificado do Voto foi, em alguma medida, corroborado
empiricamente pelos achados de Ames, Baker e Rennó (2008), em pesquisa feita
com eleitores das cidades de Juiz de Fora (MG) e Caxias do Sul (RS) durante as
eleições de 2002. Embora o estudo desenvolvido por eles não tivesse o objetivo
direto de aplicar ou testar tal modelo empiricamente, a conclusão a que chegam
mostra que elementos programáticos – mais especificamente o issue voting – e não
programáticos – pork, pageantry e performance – são, de fato, determinantes para a
decisão do voto do eleitor.
Para tais autores, não se trata, então, de conceber o eleitor como um mero
perseguidor de ganhos pessoais no universo na política, como recorrentemente
apontado pela literatura, sobretudo em países de democratização recente, como o
Brasil. Nesse sentido, eles argumentam: “Brazilian voters, we conclude, are eclectic,
and abilities are usually underestimated by the scholarly community” (AMES,
BAKER e RENNÓ, 2008, p.108). Ao contrário, o que eles também percebem é que o
voto retrospectivo e a avaliação da economia também são incorporados na decisão
eleitoral – o que, possivelmente, implica em certo grau de informação e
acompanhamento político por parte dos eleitores. Assim, eles afirmam:
Brazilian voters are ecletic in their approach to choosing from the
menu of options elites offer. As earlier scholars have suggested,
pork, pageantry, and performance all shape vote choices. Most
novel, however, is our claim that issue voting is also widespread in
Brazil. Issue voting, with its relatively high cognitive requirements,
plays a role not only in executive elections but also in legislative
ones. [...] Elections, especially for executive posts in Brazil, do reflect
knowledgeable, reasoned decisions by voters concerned with
influencing governmental decisions about the collective good. At
least in part, Brazil’s elections reflect contestation over differing
visions of which policies and which candidates will be beneficial for
the collective good (AMES, BAKER e RENNÓ, 2008, p.130-131, grifo
dos autores).

Partindo, portanto, do já exposto Modelo Unificado do Voto, proposto por
Adams, Merrill III e Grofman (2005) e dos achados de Ames, Baker e Rennó (2008) –
estudos em que se confirma a efetiva relevância do componente ideológico na
disputa eleitoral –, por que não nos debruçar analiticamente sobre os programas de
governo apresentados pelos partidos para compreender a competição eleitoral pelo
executivo municipal no Brasil?
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As plataformas eleitorais como unidade de análise
Os programas de governo, também denominados manifestos e plataformas
eleitorais, constituem um conjunto de propostas de políticas públicas apresentadas
pelos partidos e/ou candidaturas nas disputas eleitorais. De acordo com Robertson
(1976 apud Budge, 1987), elas ultrapassam elementos não ideológicos do
comportamento eleitoral, como a identidade partidária ou o personalismo,
possibilitando e incentivando o apoio do eleitorado a partir da articulação de
propostas concretas. Nesse sentido, ao apresentarem um conjunto de temas como
possibilidades de ação, as plataformas oferecem aos eleitores informações sobre os
partidos, sobre os candidatos e, portanto, parâmetros – não necessariamente
utilizados, mas disponíveis – para orientarem suas escolhas eleitorais.
Nessa mesma perspectiva, Budge (1987) argumenta que tais plataformas
conformam o único conjunto de declarações claras e diretas que os partidos e os
candidatos apresentam aos eleitores. Portanto, trata-se de importante componente
de operacionalização da democracia representativa. No caso do Brasil, os programas
de governo ainda apresentam um caráter institucional e também formal, já que o
art. 3º da Lei 12.034/2009 acrescentou à Lei das Eleições a obrigatoriedade de os
candidatos a qualquer cargo do poder executivo apresentarem suas propostas no
momento do registro da candidatura. Assim, os programas para as disputas de
presidente, governadores e prefeitos no Brasil, além de declarações claras e diretas
dirigidas ao eleitorado, constituem, também, um conjunto de propostas
formalmente registradas em nível institucional e, pelo menos no caso de 2012,
disponibilizadas publicamente. Além disso, como se trata de exigência recente, os
programas constituem novos objetos de estudo e fonte de pesquisa, ainda pouco
utilizados pela Ciência Política brasileira.
Entretanto, a importância das plataformas não estaria restrita a tais fatores.
Budge (1987) acrescenta que a análise dos programas permite verificar os
deslocamentos ideológicos dos partidos ao longo do tempo. Isso porque, após
classificar as propostas, os pesquisadores do Projeto Manifesto lançam mão de uma
função capaz de posicionar os partidos ideologicamente segundo seus documentos.
Desse modo, é possível observar se o partido tem se movimentado à esquerda, ao
centro, à direita, se tem mantido ou alterado seu comportamento com relação às
propostas de políticas públicas ao longo do tempo. Todavia, se partimos do modelo
espacial de voto proposto por Downs (1957) como referencial, um contra argumento
possível, e até mesmo provável, seria o de que os partidos tendem a se direcionar
para o centro, uma vez que visam alcançar o eleitor mediano. Nesse sentido, não
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haveria diferença significativa entre as políticas apresentadas pelos partidos, já que
todos buscam atingir o mesmo objetivo.
No entanto, além de a Teoria Unificada da Competição Partidária já ter
apontado problemas no modelo estritamente determinista downsiano, Budge (1987)
e outros autores do Projeto Manifesto argumentam que, se não haveria distinções
significativas com relação ao conteúdo das políticas públicas, a diferença, por outro
lado, se daria no grau de relevância que cada partido ou candidato atribui a
determinada issue, o que o autor denomina como teoria da saliência das campanhas
políticas. Nas palavras dele,
For this applies that the most important aspect of the documents is
the degree of emphasis placed on certain broad policy areas, rather
than each party’s support for, or opposition to, a specific policy
within these areas. The picture of party competition in other words
changes from the classical ‘great debate’, or direct argument over a
common range of problems, to one where parties talk past each
other, glossing over areas which might favour their rivals while
emphasizing those on which they feel they have an advantage
(BUDGE, 1987, p.24).

Contudo, apesar das contribuições, uma crítica possivelmente pode ser
atribuída à utilização dos programas de governo como unidade de análise: por que a
Ciência Política deveria se debruçar sobre tais propostas se elas sequer atingem a
maior parte do eleitorado? Inicialmente, pode-se argumentar que, se o componente
ideológico é um determinante efetivo da escolha do voto e, portanto, das estratégias
partidárias, como visto anteriormente, os programas de governo podem ser uma das
formas de tais elementos se concretizarem. Ademais, é possível ainda propor um
argumento no sentido de considerar uma influência, ainda que informal, que os
programas teriam sobre os eleitores.
Manifestos and their equivalents are read by relatively few electors
in most countries. As the British and Canadian evidence suggests,
and as our qualitative analyses confirm, they do nevertheless
constitute the major indirect influence on what parties are seen as
standing for. This is because they form the basis for comment in the
mass media and provide the cues for questions raised with parties
candidates at all levels, as well as staple issues for their campaigns
(BUDGE, 1987, p.18).

Apesar da relevância dos programas de governo, não apenas no que tange à
competição política, mas também do ponto de vista analítico e científico, pouco se
sabe e se utiliza tais instrumentos na investigação do nível local de disputa. Em
estudo sobre as eleições regionais majoritárias na Espanha através dos manifestos
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partidários, Alonso e Gómez (2011) concluíram que há diferenças nos programas
eleitorais dos partidos nacionais. Segundo os autores, eles não mantêm o mesmo
discurso em todas as comunidades autônomas espanholas, voltando-se para
necessidades estratégicas de cada região. Mas e no caso dos partidos brasileiros? O
que seus programas teriam a dizer? Quais seriam os principais componentes no que
se refere às estratégias partidárias nas eleições municipais do Brasil? É norteado por
questões dessa natureza que este estudo se propõe a desenvolver uma metodologiateste para a análise dos programas de governo.
Considerações metodológicas473
A intenção inicial deste estudo era construir uma primeira avaliação dos
programas dos candidatos ao executivo municipal lançando mão da classificação
elaborada e utilizada pelo Projeto Manifesto. De modo resumido, tal metodologia
consiste em separar e codificar cada sentença dos programas que contenha uma
proposta real de ação em 56 categorias agrupadas em sete diferentes domínios: (1)
Relações Externas; (2) Liberdade e Democracia; (3) Sistema Político; (4) Economia;
(5) Bem-Estar e Qualidade de Vida; (6) Tecido da Sociedade; (7) Grupos Sociais. Em
seguida, é elaborada uma função que permite categorizar o posicionamento dos
partidos na escala esquerda-direita, traçando, assim, movimentos dos partidos ao
longo do tempo. Como este trabalho é de caráter exploratório e se propõe somente a
elaborar categorias e instrumentos de análise para o caso dos municípios brasileiros,
apenas a separação e codificação de sentenças serão desenvolvidas.
Apesar de a metodologia do Projeto Manifesto ser minuciosa e disponível
para replicação, um desafio se coloca à análise municipal: como codificar programas
de governo que, por estarem em uma arena política distinta, se voltam a diferentes
saliências e preocupações? Ora, não é uma questão latente aos municípios
brasileiros a temática das Relações Externas, por exemplo. Portanto, na
impossibilidade de manter as categorias desenvolvidas pelo Projeto Manifesto para a
análise dos programas elencados, este trabalho se propôs, preliminarmente, a
adaptar os domínios ao contexto local, elaborando novas categorias a partir de
divisões encontradas nas próprias plataformas avaliadas. O pressuposto é o de que
os próprios programas, através de seus destaques, títulos e divisões, poderiam ser
indicadores de temas e de áreas de maior relevância para a competição municipal.

473
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Acesso em: 26/06/2015.
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Assim, O Domínio 1 foi alterado de Relações Externas para Relações
Federativas. Nele, estão contidas as seguintes categorias: (101) Governo Federal, (102)
Governo Estadual, (103) Outros municípios, (104) Todos os níveis de governo. No
Domínio 2, Liberdade e Democracia, constam: (201) Direitos Humanos, (202)
Cidadania, (203) Transparência, (204) Participação. (301) Eficiência administrativa e
governamental, (302) Descentralização, (303) Combate à corrupção e (304)
Valorização do servidor são as categorias inseridas no Domínio 3, Sistema Político.
São as categorias do Domínio 4, Economia: (401) Incentivos, (402) Emprego, (403)
Empreendedorismo, (404) Desenvolvimento econômico, (405) Mobilidade e
transporte público, (406) Urbanização, (407) Combate à pobreza, (408)
Desenvolvimento sustentável, (409) Agropecuária. No Domínio 5, foram criadas as
categorias (501) Meio ambiente, (502) Cultura e lazer, (503) Igualdade, (504) Saúde,
(505) Educação, (506) Habitação, (507) Esporte, (508) Assistência social, (509)
Segurança pública, (510) Saneamento básico. No Domínio 6, Tecido da Sociedade,
há, apenas, a categoria (601) Diversidade. Por fim, no Domínio 7, estão as categorias
de Grupos Sociais: (701) Idosos, (702) Crianças e adolescentes, (703) Negros, (704)
Deficientes, (705) Usuários de drogas, (706) Outros.
É importante esclarecer que, na elaboração deste estudo-piloto, optou-se por
codificar os programas das candidaturas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) nas últimas eleições para a prefeitura de Juiz de Fora, em 2012. Como se trata
de um estudo exploratório, a seleção do município não seguiu parâmetros rígidos,
embora se trate de uma escolha particularmente interessante após as conclusões
apontadas por Ames, Baker e Rennó (2008). Contudo, nem todos os programas
foram avaliados. Conforme a metodologia do Projeto Manifesto, apenas as
plataformas dos candidatos que obtiveram mais de 5% dos votos válidos no primeiro
turno das eleições foram codificadas. Logo, foram analisados os programas dos
candidatos: Bruno Siqueira (PMDB), Custódio Mattos (PSDB) e Margarida Salomão
(PT)474.
Descrição e análise dos dados
Seguindo a metodologia acima descrita, foram codificadas 37 propostas de
Bruno Siqueira (PMDB), 56 de Custódio Mattos (PSDB) e 97 de Margarida Salomão
(PT), todas retiradas dos programas de governo apresentados ao TSE no momento
de registro da candidatura475. Antes de efetivamente iniciar a descrição dos dados, é
importante salientar que os números fazem referência à saliência concedida a cada
474

De acordo com dados do TSE, eles obtiveram, respectivamente, 40,259%, 21,088% e 37,193% dos votos
válidos no primeiro turno das Eleições Municipais de 2012.
475
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domínio e categoria por programa. Isso implica que os dados devem ser
interpretados em comparação ao total de propostas apresentados por cada
candidato e não em comparação ao total de propostas por categoria ou domínio.
A primeira apresentação dos dados mostra a divisão das propostas entre os
domínios utilizados (Gráfico 1) e o total de sentenças não codificadas em cada um
dos casos. De uma maneira geral, cabe notar que os candidatos Bruno Siqueira
(PMDB) e Margarida Salomão (PT) distribuem suas propostas ao longo de seis dos
sete domínios. Apesar de tal similaridade, a petista apresenta um programa mais
difuso, concedendo maior saliência aos três primeiros domínios do que o oponente,
enquanto o peemedebista tende a concentrar percentual mais alto nas áreas de
Economia e Bem-estar social e qualidade de vida. Custódio Mattos (PSDB),
apresenta ainda maior concentração em tais áreas, dedicando baixo percentual a
apenas outros dois domínios. Contudo, de modo geral, o maior percentual de
saliência em todos os programas se concentrou nos domínios Economia e Bem-estar
social e qualidade de vida, seja em maior ou menor grau. No que se refere ao
Domínio 6, Tecido da Sociedade, nenhum candidato elaborou propostas.

Gráfico 1 – Distribuição de propostas entre os domínios por programa (%)

Fonte: elaboração própria.
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Avaliando cada domínio em específico, novas saliências surgem com relação
às categorias. No que se refere às Relações Federativas, é possível perceber que tal
domínio não foi prioridade para nenhum dos candidatos, embora todos tenham
apresentados propostas relativas a essa área. Margarida Salomão (PT), como se
poderia esperar, é a que propõem maior aproximação com o Governo Federal
(Gráfico 2). Surpreende, à primeira vista, que o candidato tucano apresente
propostas de articulação também com esse nível de governo, enquanto não dedica
saliência à relação com o Governo estadual, ocupado, em 2012, pelo PSDB. Nesse
mesmo sentido, o candidato peemedebista demonstra interesse em se aproximar do
executivo estadual, ainda que o PMDB tenha feito parte da coalizão derrotada em
primeiro turno pelo candidato do PSDB nas eleições de 2010.
Gráfico 2 – Distribuição de propostas no Domínio 1 Relações Federativas por
programa (%)

Fonte: elaboração própria.
No segundo domínio, Liberdade e Democracia, é a candidata Margarida
Salomão (PT) quem dedica maior saliência às categorias, especialmente no que se
refere à Participação (Gráfico 3). Bruno Siqueira (PMDB) apresenta propostas
apenas relativas à Transparência, enquanto Custódio Mattos (PSDB) não oferece
saliência ao domínio em seu programa. É importante ressaltar que não foram
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identificadas propostas de nenhuma das candidaturas no que tange aos Direitos
humanos.
Eficiência administrativa e governamental e Valorização do servidor foram as
categorias que receberam maior saliência dos candidatos no Domínio 3, Sistema
Político (Gráfico 4). Além deles, Margarida Salomão (PT) elabora propostas relativas
à Descentralização. Custódio Mattos (PSDB), por sua vez, se dedica somente à
Valorização do Servidor. Também é importante destacar que o Combate à corrupção
não apareceu nos programas avaliados.
Gráfico 3 – Distribuição de propostas no Domínio 2 Liberdade e Democracia
por programa (%)

Fonte: elaboração própria.
Gráfico 4 – Distribuição de propostas no Domínio 3 Sistema Político
por programa (%)
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Fonte: elaboração própria.

O quarto domínio, Economia, foi o segundo eixo a receber mais propostas
por parte de todos os candidatos (Gráfico 5). Entre os três, Bruno Siqueira (PMDB)
foi o que atribuiu maior saliência ao domínio, enquanto Margarida Salomão (PT)
apresentou a menor. Não obstante, foi a petista quem distribuiu suas propostas ao
longo do maior número de categorias, cobrindo temas como Incentivos,
Empreendedorismo e Combate à pobreza, não mencionados por seus oponentes.
Apesar disso, de um modo geral, todos os programas continham maior número de
propostas nas categorias Mobilidade urbana e transporte público e Urbanização.
Além disso, Custódio Mattos (PSDB) dedicou significativa saliência à categoria
Agropecuária, percentual que ultrapassou o espaço concedido à temática
Urbanização em seu programa.
Gráfico 5 – Distribuição de propostas no Domínio 4 Economia por
programa (%)
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Fonte: elaboração própria.
Foi ao Domínio 5, Bem-estar social e qualidade de vida, que todos os
candidatos dedicaram maior saliência (Gráfico 6). No caso do candidato tucano,
trata-se do maior percentual, ultrapassando os 65% do total de propostas de seu
programa. No que se refere à saliência concedida por Bruno Siqueira (PMDB) e
Margarida Salomão (PT), o percentual se encontra entre 40% e 45%. Apesar da
significativa saliência concedida por todos, as propostas se dividem quanto às
categorias, já que se pode notar maior destaque para a área de Cultura e lazer no
caso de Bruno (PMDB), Saúde, quando se trata do programa de Custódio (PSDB), e
Saneamento básico, se a referência é o programa de Margarida (PT). Ademais, é
importante salientar a variedade de categorias com saliência em todas as
plataformas.
Gráfico 6 – Distribuição de propostas no Domínio 5 Bem-estar social e
qualidade de vida por programa (%)
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Fonte: elaboração própria.
Na adaptação dos domínios do Projeto Manifesto para competição municipal
no Brasil, a reflexão sobre o Domínio 6, Tecido da Sociedade, foi a mais desafiadora.
Enquanto na codificação alemã essa área incluía categorias como Espírito cívico,
Modo nacional de vida, Moralidade tradicional e Multiculturalismo, a única divisão
que, a priori, potencialmente poderia receber propostas dos candidatos foi
Diversidade. Todavia, no caso de Juiz de Fora, isso não se concretizou, fato que
manteve o sexto domínio estabelecido ausente de saliência.
Por fim, no Domínio 7, Grupos Sociais, é importante ressaltar a ausência de
propostas de Custódio Mattos (PSDB) (Gráfico 7). Bruno Siqueira (PMDB), por sua
vez, foi o que dedicou maior saliência por programa ao eixo, contudo, apresentou
saliência altamente concentrada entre as categorias Idosos e Crianças e
adolescentes. Margarida Salomão (PT) distribuiu suas propostas entre um maior
número de categorias, sendo a única candidata a conceder saliência aos grupos
Negros, Deficientes e Usuários de drogas. No entanto, a candidata não elabora
propostas referentes a Crianças e adolescentes. Ademais, é importante salientar que
nenhum dos programas analisados continha propostas relativas a outras minorias
importantes do debate social, como mulheres e LBGT, por exemplo476.

476

A proposta de Margarida Salomão (PT) referente à categoria Outros não enquadra tais grupos em
específico. Trata-se de uma proposta abrangente, relativa à minorias em geral.
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Gráfico 7 – Distribuição de propostas no Domínio 7 Grupos Sociais por
programa (%)

Fonte: elaboração própria.
De modo geral, os dados apontam uma semelhança de prioridades de
domínios entre os três candidatos, que concentram maior percentual de propostas
em Bem-estar social e qualidade de vida e, depois, em Economia. Tal fator torna-se
ainda mais similar, se somente os programas de Bruno Siqueira (PMDB) e Margarida
Salomão (PT) são considerados, já que Custódio Mattos (PSDB) apresenta saliência
mais concentrada, inserindo-se em menor número de domínios. Entre semelhanças
e diferenças, as candidaturas podem se particularizar à medida que, dentro dos
domínios, dedicam maior saliência a categorias distintas, como foi demonstrado.
Nessa direção, é importante destacar a saliência mais difusa da candidata petista,
em comparação aos demais programas estudados.
Muito ainda poderia ser analisado com relação aos partidos e ao próprio
panorama político da cidade de Juiz de Fora ao longo do tempo. Contudo, o
principal desafio que se coloca é refletir como esta codificação exploratória pode
contribuir para pensar os programas de governo como uma abordagem possível dos
municípios brasileiros.
Considerações finais
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As reflexões que este trabalho apresenta estão longe de serem conclusivas ou
finais. Trata-se, por outro lado, de considerações exploratórias e preliminares do
desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa adaptada à realidade política dos
municípios brasileiros. Contudo, mesmo com as limitações presentes, este estudo
possibilita discutir a relevância de tal aporte metodológico e as suas aplicações
possíveis dentro da agenda de pesquisa da Ciência Política brasileira.
Inicialmente, é importante ressaltar que os municípios como arenas de
disputas política carecem demasiadamente de estudos e pesquisas. Nesse sentido,
uma primeira contribuição desta pesquisa é construir conhecimento a respeito das
articulações políticas em nível local. Além de possibilitar a comparação
interpartidária, como foi demonstrado, uma análise dos programas de governo dos
candidatos a prefeito permite identificar movimentos, estagnações, saliências e
outras características de um mesmo partido não somente ao longo do tempo, mas
também em diferentes espaços, sejam eles relativos a outras cidades, a regiões, a
estados e até mesmo a uma comparação com a esfera nacional de disputa.
Ademais, a ideologia dos partidos e como esse pode ou não ser parâmetro
utilizado pelos eleitores na escolha do voto é uma temática recorrentemente
problematizada na Ciência Política, como também já foi apresentado no âmbito
deste trabalho. Se partirmos da Teoria Unificada da Competição Partidária, proposta
por Adams, Merrill III e Grofman (2005), não apenas o componente programático –
mas também ele – seria determinante na competição eleitoral. Logo, a análise dos
programas de governo dos candidatos e partidos também seria produtiva no sentido
de testar o peso de tal variável. Isso inclui não somente criar um índice semelhante
ao do Projeto Manifesto para o nível local, como também desenvolver pesquisas
com eleitores a fim de investigar qual a percepção que possuem dos programas e se
e quanto tais plataformas influenciam o seu voto. São essas ausências que impedem,
no atual estágio de desenvolvimento da pesquisa, reflexão mais abrangente acerca
do posicionamento das políticas propostas pelos candidatos no espectro ideológico.
Em sentindo semelhante, diversas outras perspectivas e investigações podem
ser elaboradas e desenvolvidas a partir da análise dos programas de governo dos
candidatos a prefeito. No entanto, este trabalho inicial precisa ser revisado,
reelaborado, replicado e testado outras tantas vezes. Para encontrar os domínios e
categorias adequadas para a investigação, a proposta é analisar minuciosamente as
plataformas de candidatos ao executivo municipal de localidades com porte e
desenvolvimento variado, além da realização de um survey com experts. Os temas,
as áreas e as propostas de maior saliência variariam conforme o tamanho e o porte
do município e a região em que se localiza? É possível criar apenas uma codificação
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que abranja todas as dinâmicas de competição? Essas e tantas outras questões
continuam, por ora, em aberto. Embora não possa trazer respostas efetivas, este
estudo foi capaz de identificar um campo relevante e promissor de estudo e de
estabelecer o debate com aqueles que partilham do projeto de utilizar a Ciência
Política para começar a desvendar as articulações disputa municipal.
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19- Sessão 2
19.1 Participação política na Assistência Social: uma questão legal?
477

Kassia de Oliveira Martins Siqueira478
Estela Scheinvar 479
Resumo: Este texto busca problematizar a relação entre os diferentes discursos que
afirmam a necessidade de mais participação da população para garantir os direitos
sociais, a partir da experiência de uma Conferência Municipal de Assistência Social
no município de Angra dos Reis (RJ). Para tanto, é colocada em análise a democracia
burguesa com o seu ideal participativo por meio de representações, apontando para
os efeitos de controle social que tais mecanismos democráticos têm produzido.
Palavras-chave: Assistência social. Democracia representativa. Estado de direito.
Foucault.
Introdução
A partir da Constituição Federal de 1988, mecanismos de participação política
foram incorporados aos diversos campos da política social e, dentre eles, na política
de assistência social, como expressão da democratização do país. Assim, os
conselhos e as conferências de assistência social constituídos pelos representantes
do governo e da sociedade civil passaram a fazer parte das estruturas de formulação
e execução dessa política, tornando-se mecanismos de legitimação.
No artigo 5º da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Lei 8.742/1993
(BRASIL,1993) fica instituído que uma das diretrizes da política de assistência social
é a “participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”. Contando com
tal participação, foram criados os conselhos municipais, estaduais e nacional de
assistência social. São eles que organizam as conferências municipais, estaduais e
nacional. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome as Conferências Nacionais configuram-se em
477
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espaços de caráter deliberativo em que é debatida e avaliada a
Política de Assistência Social. Também são propostas novas
diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos
socioassistenciais dos seus usuários. Os debates são coletivos com
participação social mais representativa, assegurando momentos para
discussão e avaliação das ações governamentais e também para a
eleição de prioridades políticas que representam os usuários,
trabalhadores e as entidades da assistência social. Nas Conferências
estaduais, participam os delegados, eleitos nas Conferências
municipais, observadores e convidados credenciados. Já na etapa
municipal, podem participar todos os sujeitos envolvidos na
Assistência Social e pessoas interessadas nas questões relativas a essa
Política. (BRASIL, 2011b)

Assim, de acordo com a LOAS, os Conselhos Municipais de Assistência Social
são órgãos que reúnem representantes do governo e da sociedade civil para discutir,
estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados
relacionados à assistência social nos municípios. No município de Angra dos Reis
(RJ)480 as reuniões do conselho ocorriam, no ano de 2009, uma vez por mês e
contavam com a participação de poucas pessoas representantes da população e do
governo. De acordo com o relato de profissionais, as reuniões eram muito
esvaziadas, sem contar com a participação sistemática de usuários. No período que
antecedeu a conferência de 2009, todos os Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) foram intimados a realizar pré-conferências de assistência social,
como meio de preparar as conferências formulando propostas com base nas
necessidades das comunidades. Segundo a gerente de Serviço Social desse
estabelecimento, a ordem veio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) e foi repassada à equipe técnica que atuava nos equipamentos de
assistência social no município.
Tratava-se de fazer um milagre: mostrar uma participação que não existia no
cotidiano dos serviços e naquele momento seria construída, não por uma demanda
legítima dos usuários, mas por interesse da gestão governamental local. Dado o
descolamento entre a proposta contida na lei (de garantir participação popular
sistemática tanto na formulação das políticas quanto na sua execução) e o modo de
funcionar do serviço, na pré-conferência poucos usuários compareceram e um
quantitativo ainda menor sabia o que estava fazendo ali. Surgiam perguntas como:
“Pra que serve essa conferência?”, “Essa conferência resolve alguma coisa?”.

480

Angra dos Reis é um município no estado do Rio de Janeiro no qual uma das autoras trabalhou no ano
de 2009 como assistente social em um Centro de Referência de Assistência Social.
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À Conferência Municipal de Assistência Social compareceu um número
pequeno de usuários481 em comparação com a grande quantidade de pessoas que são
atendidas pelos serviços no município. A participação mais ativa dos usuários se
resumiu a poucas falas e, de um modo geral, foi restrita aos momentos de votação,
nos que poucos sabiam em que estavam votando.
Diante das inúmeras dificuldades vivenciadas pelos profissionais que atuam
nessa política no município, dada a grande pobreza e as escassas estruturas públicas
de suporte à população, a Vice-secretária de Assistência Social do Estado do Rio de
Janeiro, que estava presente ao evento, iniciou sua fala buscando incentivar o
trabalho, dizendo que ainda pretende trabalhar em Angra dos Reis quando se
aposentar, pois pelo que sabe, “atuar no [nesse] município é como estar num
paraíso” - fazendo referência ao fato de Angra dos Reis ser uma cidade de grande
concentração turística, desconsiderando as condições que atravessa a vida dos
moradores da região.
A partir de experiências nesses espaços ditos de “participação política”, este
texto busca problematizar a relação entre os discursos que afirmam a necessidade
de mais participação da população como caminho para enfrentar a realidade política
e as práticas de controle movidas por um ideal democrático burguês.
Práticas coletivas na política de assistência social e controle social
Após a Conferência Municipal de Assistência Social de Angra dos Reis de 2009,
a prefeitura divulgou em seu boletim oficial a seguinte notícia:
CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REÚNE MAIS DE 300
PESSOAS
Foi realizada com pleno sucesso, no dia 30 de julho, na Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, próximo ao Shopping
Piratas, a VII Conferência Municipal de Assistência Social, cujo tema
central foi “Participação e Controle Social no Sistema Único de
Assistência Social – Suas”. Mais de 300 pessoas estiveram presentes,
representantes de associações de moradores e entidades nãogovernamentais. Na conferência foram eleitos os delegados que
representarão o município na conferência estadual e foram votadas
e escolhidas 47 diretrizes de ação, dentre elas, a criação de uma
481

De acordo com dados disponibilizados pela prefeitura, 300 pessoas compareceram ao evento.
Consideramos pequena a participação dos usuários, levando em conta que muitos dos presentes eram
profissionais da assistência social que foram convocados a participar por suas chefias. Havia também
lideranças de associações e entidades representativas de trabalhadores. Cabe lembrar que existiam em 2009
dez equipamentos de assistência social no município: 7 CRAS e 1 Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), além de um abrigo e um “Centro de atenção á população de rua”.
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ouvidoria itinerante, a criação de um Cras no Centro, Creas no
Perequê e em Monsuaba; e criação de Centros de Referências para o
idoso e para criança e adolescente. (Edição 210 - Boletim Oficial do
Município de Angra dos Reis - 06/08/2009)

Embora as pessoas atendidas pela política de assistência em Angra dos Reis
não participem de fato da discussão, formulação e implementação da política é
necessário, para cumprir a lei, que estejam presentes e votem nas propostas. A
democracia representativa converteu-se em um trâmite para dar legitimidade ao
funcionamento de uma máquina que, de fato, funciona verticalmente. Alguns dos
presentes chegam à conferência porque entendem ser uma condição para
continuar recebendo benefícios, outros por interesse em manter um vínculo com a
estrutura política local. A discussão espontânea, proveniente de demandas
construídas na relação diária entre usuários e os serviços prestados, inexiste. Os
gestores – secretários, gerentes, etc. – estão presentes nesses eventos, demarcando
interesses que são também dos governos e muitas vezes colidem com os interesses
dos usuários.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a participação ocorre de modo vigiado,
tornando-se as conferências uma forma tão autoritária quanto os tradicionais
mecanismos verticais de tomar decisões. Uma presença por meio da qual as
demandas não emergem daqueles que compõem as conferências e assembléias tem
mais efeitos de vigilância e de controle do que de afirmação de reivindicações. As
demandas definidas são atreladas ao que se entende como “necessidade de todos”,
sob a lógica de “necessidades universais”, definidas por padrões próprios a uma
sociedade normalizada. Uma sociedade organizada por meio de normas, aplicadas
como medidas que individualizam por meio de comparações. A norma é uma
medida geral em cuja aplicação produz diferença na condição de desvio.
Apesar de a prática política tradicional entender que a legitimidade de uma
reivindicação depende de sua capacidade de ser formulada sob parâmetros
universais, a luta cotidiana demanda espaços particulares de reivindicação, no
sentido de dar visibilidade a certas relações não institucionalizadas, num processo
que legitime demandas instituintes. Por outro lado, “há de se reconhecer que a
presença de conselhos na estrutura política é um acontecimento que cria referências
para pensar a constituição do público e, portanto, das relações de poder no Estado
brasileiro” (Scheinvar, 2009, p.70). Quanto à participação na assistência social como
um direito a ser garantido por meio de conselhos e conferências, ainda que sejam
constituídos de modo plural, são produzidos “no âmbito de um sistema político
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1026

estruturado sobre bases burguesas, cuja subjetivação se pauta na lógica privada,
individualizante...” (Scheinvar, 2009, p.74).
A defesa de direitos como um ideal, como uma forma da democracia burguesa,
tem sido implantada no Brasil por meio de representações. Democracia
representativa como uma bandeira a revolucionar a estrutura política no fim do
século XX, sustentada no discurso de a população fazer valer e ter acesso a esses
direitos. Uma participação em modelos definidos por uma legislação, não
necessariamente um desejo, uma tradição, um canal conhecido ou aceito por
aqueles definidos como motor da nova organização do Estado. Uma participação
distante daqueles acostumados a mandar e fazer do seu jeito, e daqueles que
recusam o autoritarismo, mas não vivem práticas coletivas que deem suporte à
estrutura dos conselhos como definidos a partir da Constituição Federal de 1988.
Assiste-se, como ocorreu em Angra dos Reis, o cumprimento mecânico de uma
diretriz que acaba por vigiar e controlar os que, em tese, teriam que vigiar e
controlar a execução das políticas. Um modelo de participação funcional ao próprio
Estado, por legitimar suas propostas e decisões, produzindo consensos.
Ao mesmo tempo, a lógica dos direitos inclui a lógica dos “deveres”, que
produz a padronização de comportamentos e o enquadramento em grupos
considerados homogêneos. Tendo em vista que as leis orientam a intervenção do
governo nas suas vidas – rotular o modo como são e definir como devem ser – a
lógica dos direitos bloqueia processos de singularização, produzindo mecanismos de
controle e vigilância.
Para Foucault (2008a),
na busca de uma tecnologia liberal de governo, veio à luz que a
regulação pela forma jurídica constituía um instrumento muito
mais eficaz do que a soberania ou a moderação dos governantes (...)
Foi na “lei” que o liberalismo buscou essa regulação, não por um
juridismo que lhe seria natural, mas porque a lei define formas
gerais de intervenções que excluem medidas particulares,
individuais, excepcionais, e porque a participação dos governados
na elaboração da lei, num sistema parlamentar, constitui o sistema
mais eficaz de economia governamental. (p.436)

De acordo com Cruz & Guareschi (2009), para discutir a atual configuração das
políticas públicas de assistência social faz-se necessário resgatar a temática dos
direitos, que segundo elas surge na transição de uma sociedade feudal para a
emergência do Estado-nação. O nascimento dos direitos sociais deu-se no século XX
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como resultado das lutas enfrentadas pela classe trabalhadora desde meados do
século XIX, e eles são conceituados pelas referidas autoras:
atendimento às necessidades básicas, como alimentação, habitação,
assistência, saúde, educação, ou seja, a um mínimo de bem-estar
econômico e segurança, ao direito de participar por completo da
herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os
padrões que prevalecem na sociedade. (CRUZ & GUARESCHI, 2009,
p.14)

De um modo geral, mesmo ante a problematização da política de assistência
social defende-se a ampliação da intervenção do Estado, por entender que cabe a ele
a garantia dos mínimos sociais dentro da perspectiva da garantia de direitos. Nesse
contexto, a ampliação dos serviços e recursos destinados à assistência social vem
sendo colocada como uma reivindicação tanto dos movimentos sociais quanto dos
usuários dessa política, definidos como sociedade civil. Ao mesmo tempo, defendese que a assistência prestada à população seja garantida como um direito, em
oposição à idéia de que a assistência social é caridade ou benevolência do Estado.
Cabe destacar que a assistência social no Brasil veio ganhando visibilidade
política nas últimas décadas a partir de um estatuto legal – LOAS (1993) e da
elaboração de uma política própria – PNAS (BRASIL,2004). Com isso, os serviços
assistenciais gerenciados pelo Estado passaram a ser normatizados e orientados pela
lei. A partir de então, as reivindicações nesse campo direcionam-se à busca pelo
cumprimento daquilo que tanto a lei quanto a política definida à luz dela
determinam.
Cruz & Guareschi (2009) defendem que a mudança da concepção de
assistência social a partir da Constituição Federal de 1988 é o marco histórico que
institui o início da transformação da caridade, da benesse e da ajuda para a noção de
direito e cidadania no contexto das formulações da assistência social, colocando-a
como política pública de proteção social articulada a outras políticas voltadas à
garantia de direitos que assegurem condições dignas de vida.
Para Couto (2009) o controle social na política de assistência social é
necessário e deve ser exercido através da participação cidadã da população, “desde o
processo de formulação até o controle das ações”. De acordo com a PNAS (2004),
(...) a prática do controle social, (...) nessa área em particular,
adquire uma relevância crucial, já que o atributo torpe de campo de
favores políticos e caridade, agregado historicamente a esta área,
deve ser minado pelo estabelecimento de um novo estágio, feito de
estratégias e determinações que suplantem política e tecnicamente
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o passado. Esta nova qualidade precisa favorecer um nível maior de
precisão, tanto no que tange ao conhecimento dos componentes
que a geram, e que precisam ser conhecidos abundantemente, como
aos dados e as conseqüências que a política produz. Isto vai incidir
em outras condições para a sua ação, no estabelecimento de escopos
ampliados, e contribuir para uma outra mensagem de seus
resultados, visando o aprimoramento e a sintonia da política com o
direito social (BRASIL, 2004, p.9).

Defende-se, portanto, que através da participação política dos usuários e do
aprofundamento da democracia representativa, a assistência social deixe de ser
assistencialista e passe a ser pensada e executada como um direito. No entanto, até
que ponto uma mudança na esfera jurídica pode alterar de fato as práticas nesse
campo, ou seja, as práticas entendidas como participação política de acordo com os
parâmetros instituídos por lei (uma lei que não é neutra nem livre de interesses)
garante a intervenção dos usuários na defesa de seus interesses? A simples defesa do
aprofundamento da democracia burguesa e das técnicas de governo em nome da
garantia de direitos (que nada mais são do que normas a serem cumpridas, e que
todos sabem, isto não ocorre) é o suficiente para pensar uma sociedade menos
perversa? É a ampliação do Estado pelo que se deve lutar contra as arbitrariedades
desse mesmo Estado?
Deleuze e Guattari (1997) definem formas sociais, dentre as quais o Estado,
como “aparelhos de captura”, ou seja, “(...) um espaço geral de comparação e um
centro móvel de apropriação”, pois basta que este centro seja ocupado para que o
aparelho de captura passe a funcionar (p. 140). Para os autores, os direitos do
homem são axiomas, que podem coexistir no mercado com muitos outros axiomas,
especialmente na segurança da propriedade. Quanto à defesa de uma sociedade
democrática de direitos enquanto pressuposto de “justiça social”, os autores
questionam: “Que social-democracia não dá a ordem de atirar quando a miséria sai
de seu território ou gueto?”(p. 139). De acordo com Tótora (2006),
a democracia representativa configurou-se na modalidade de
política para disciplinar as populações que alçaram-se aos espaços
urbanos no século XIX, transformando-as de minorias nãonumeráveis em conjunto de maiorias numeráveis, contáveis e
disciplinadas pelo sufrágio universal (p.242).

Nesse sentido, a autora defende que problematizar os modos de participação
na democracia burguesa para situá-la como um novo mecanismo de controle para
conter os fluxos vivos que escapam, ou que os procedimentos majoritários de
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1029

representação não conseguem conter. “Integrar as minorias às maiorias é um
procedimento da democracia participativa” (TÓTORA, 2006, p.243). Uma prática
verificada na Conferência Municipal de Assistência Social de Angra dos Reis,
quando a maior parte dos presentes não tinha uma discussão prévia, pouco entendia
o que acontecia durante os trabalhos e se sentia convocada a legitimar uma
estrutura que desconhecem ou com a que até discordam.
Democracia representativa e política pública de assistência social
Para Cardoso Jr (1999), o princípio da democracia representativa pode ser
ilustrativo da maneira pela qual se pode entender a lição política dos devires.
Segundo o autor, uma maioria é definida politicamente pela quantidade, por
maioria simples ou proporcionalidade.
Antes, porém de ser caracterizada como uma expressão numérica
uma maioria é um padrão, um “Alguém” onde o senso comum
aprisionou determinadas singularidades/ acontecimentos e no qual
os indivíduos devem-se enquadrar através da exclusão ou submissão
de outras singularidades (CARDOSO JR, 1999, p.4).

No entendimento de Guattari (1985), uma das principais características da
produção de subjetividades na sociedade capitalística é a de bloquear os processos
de singularização. Para este autor, o processo de singularização é entendido como
uma forma de automodelar-se, de fugir dos modelos globais produzindo referências
próprias, afirmando outras sensibilidades não inscritas nos modelos hegemônicos;
outras formas de se ser criança, mãe, professor, etc.
Tomando como referência o campo da assistência social, cabe problematizar o
modelo de participação que vem sendo proposto aos usuários dessa política,
população abordada pela sua negatividade, ao ser denominada “em situação de
vulnerabilidade” ou “em risco social” – eufemismos para indicar situação de pobreza,
medo a suas formas de vida, às suas resistências. “Sujeito de direito” é um
enquadramento. Não basta ser parte de uma população, ser brasileiro, ser pobre e
portanto não ter garantidos os direitos. Constrói-se um perfil ao que em muitos
casos ou usuários ou potenciais usuários da assistência social não se enquadram, por
não corresponderem tanto às normas sociais quanto ao acesso obrigatório a certos
serviços como a educação formal e a vacinação, por exemplo. As escolas não fazem
sentido para muitos, assim como o sistema de saúde; também há um grande
número de pessoas analfabetas. Ser um “sujeito de direito” é ser normalizado. Qual a
chance de uma pessoa analfabeta se adequar ao modelo de participação em
conferências e conselhos proposto pela LOAS, sem ocupar o lugar da maioria que
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reitera o discurso e os interesses dominantes? Quais as possibilidades de efetiva
participação política de pessoas pobres e analfabetas que não compõem um coletivo
organizado num contexto de especialistas e técnicos? As possibilidades estão dadas
por uma organização coletiva que construa modos singulares de pensar, discutir e
operacionalizar as demandas, longe de um padrão universal.
De acordo com Scheinvar (2005, p.300), a estrutura política brasileira é
desconhecida por sua própria população e este é um limite para a efetiva
intervenção.
Uma das expressões da passividade na área social é o fato de se
aceitar soluções impostas de fora por “técnicos e especialistas”
distantes das comunidades ou por almas caritativas que ditam “o
possível” e “o correto” para as comunidades. (SCHEINVAR 2005,
p.299)

O mesmo texto chama a atenção para o fato de a participação não ser uma
tradição na sociedade brasileira, seja dentro das instituições governamentais ou não,
nas comunidades, nas famílias. A relação vertical prevalece e desconhece outras
práticas mais abertas. Nesse sentido, os limites para que se construam mecanismos
democráticos não advêm apenas das entidades governamentais, visto que,
De uma perspectiva democrática, as propostas formuladas de
maneira autoritária, desconsiderando as condições e as expectativas
da comunidade, historicamente estão fadadas ao fracasso e, nesta
medida, contribuem com o aprofundamento e a perpetuação dos
conflitos. A sociedade conta com novos sujeitos de direitos, novos
direitos e com novas responsabilidades, que têm que se fazer
presentes quotidianamente intervindo na gestão do público.
(SCHEINVAR 2005, p.300)

Certamente que a participação popular significa disputa, diferenças,
confrontos. Entretanto, o ambiente da Conferência era de enorme conciliação com
os presentes, visando o contentamento de todos, precisamente por não ser um lugar
de aprofundamento das diversas posições em debate. Apesar de ser uma política que
diz estar orientada a combater os efeitos da pobreza não se propõe a enfrentar as
possíveis causas que levam ao grande número de pessoas à situação de miséria. É
uma política que na prática direciona suas ações à minimização de conflitos:
Buscar um consenso em torno dos direitos do homem, a priori, na
forma de imperativos categóricos, ou seja, produzidos através de
comunicações intersubjetivas com a pretensão de restaurar uma
sociedade de irmãos ou de amigos, é estabelecer uma conivência
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com os valores existentes, convivendo com o intolerável dessa
sociedade. (TÓTORA 2006, p.245)

Juridicamente a assistência social registra importantes transformações - pois
passou a ser lei específica há 21 anos (desde 1993) e há 10 anos possui uma política
própria (desde 2004) - mas nem por isso deixou de ser praticada como caridade ou
benevolência. Hoje, o que se vê é a caridade aliada ao discurso do direito e o que é
mais importante: não apenas de direitos, mas também de deveres. Nesse aspecto,
além da sociedade de direitos manter as antigas práticas caritativas na assistência
social, produziu-se o direito de o Estado dizer às pessoas (independente de suas
capacidades de se enquadrar aos padrões) o que é ser família, o que é ser pobre,
como deve ser, enfim. Com isso, a participação política passa a ser apenas mais um
meio de o Estado controlar a população pobre, ou seja, a participação política passa
a ser uma forma de transformar em maioria, de quantificar, de enquadrar como
“pobres” ou “vulneráveis” ou “em risco” pessoas que deixam de reivindicar seus
interesses a partir de suas próprias singularidades e leituras de mundo.
Captura e singularidade, para além das leis
A submissão à lógica do direito tem se convertido um meio de enquadrar em
nome do bem-estar, da segurança de todos. Segundo Vaz, o conceito de risco
implica trazer a probabilidade de acontecimentos futuros indesejáveis para o
presente e associar sua ocorrência a decisões, conformando uma visão do futuro não
como lugar de realização, mas de sofrimentos a serem evitados. Para ele, o risco em
si já está relacionado à percepção que temos dele e conseqüentemente à sua
administração. (Vaz, 2005, p.9). Articulado ao conceito de risco está o de liberdade,
estruturante da sociedade liberal burguesa.
De acordo com Foucault (2008a), o liberalismo se insere num mecanismo em
que terá, a cada instante, que arbitrar a liberdade e a segurança dos indivíduos
tendo como perspectiva a noção de risco e perigo. Liberdade como fundamento de
uma arte de governar sustentada fundamentalmente nos interesses que fazem o
capital girar e, assim, crescer. Interesses associados sempre ao risco, aos perigos que
têm como horizonte o controle por meio de mecanismos de segurança-liberdade.
Um jogo entre a segurança-liberdade em nome do enfrentamento ao perigo
(Foucault, 2008a, p.90), cujo efeito é a demanda por controle.
Em nome da segurança da população a política de seguridade social escreve
programas de assistência social que, mais que atender, definem as necessidades.
Uma política sustentada nos mecanismos de participação, entendidos como
exercício da liberdade. O jogo liberdade-segurança na assistência social coloca a
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1032

democracia representativa como esfera fundamental para legitimar as ações do
Estado, ou seja: a “maioria” deve estar presente para legitimar as propostas do
Estado, para torná-las “democráticas”. Uma maioria definida por enquadramento:
sociedade civil ou governo; sociedade civil que busca alimentos ou sociedade civil
que busca habitação ou sociedade civil que busca saúde... A organização de
conselhos e conferências por grupos considerados homogêneos, as “maiorias”, faz
com que a democracia representativa produza enquadramentos, capture
singularidades transformando-as em padronizações. Trazendo as ideias de Deleuze
e Guattari, Tótora anota que as democracias como regimes políticos ou formas de
sociedade fazem apelo às maiorias, para subtrair-lhes os seus devires. Em outro
sentido, aponta a mesma autora que “um devir democrático é abalar as formas
históricas, o que somos, para incitar o que estamos em via de nos tornarmos, um
limiar que traça uma linha de fuga, encetando multiplicidades intensivas em que
nos tornamos outro” (TÓTORA, 2006, p.238).
Cardoso Jr. (1999, p.4) afirma que as minorias são “multidões”, cuja
organização desestabiliza o consenso das maiorias e sua ordem política. Assim, as
minorias são multiplicidades, são “linhas moleculares”, compostas por devires “que
conduzem nossos papéis definidos a encontros não previstos”. A construção da
maioria é sempre o objeto dos espaços coletivos, menos para potencializar forças e
mais para unificar plataformas de luta que deem suporte à governabilidade.
O que está em jogo é a possibilidade da criação, do conflito e da participação
social para além dos papéis definidos por interesses do Estado de direitos, ou pela
democracia. Participação como adesão é a convocação àqueles que não gerem, não
definem, mas azeitam os mecanismos de governo. O desafio está dado na
construção de uma participação assumida como multiplicidade, como
singularidade, mais como dissenso que consenso.
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19- Sessão 2
19.2 Em busca da racionalidade: eleições presidenciais no Brasil 2014482
Matheus Gomes Mendonça Ferreira 483
Resumo: O presente trabalho busca compreender porque o modelo econômico do
voto vem se destacando como principal instrumento de análise sobre o fenômeno
eleitoral brasileiro. Nossa hipótese é que esse modelo ganha força a partir das
eleições presidenciais de 2006, em que se registrou uma distribuição geográfica do
voto com fronteiras mais nítidas opondo as regiões Norte/Nordeste e Sul/Sudeste
valendo-se de seus indicadores socioeconômicos como o índice de desenvolvimento
humano e da cobertura dos programas de transferência de renda. Ao passo que
algumas interpretações identifiquem a primeira região como reduto eleitoral do PT
e a segunda como reduto do PSDB, nossas análises mostram que essa interpretação
joga luz apenas superficialmente sobre o fenômeno. Concluímos que o Brasil não
está divido eleitoralmente em macro regiões, mas as divisões eleitorais ocorrem
dentro de cada Estado da Federação. Nossa análise nos leva a afirmar que a teoria
econômica do voto não abre espaço para discutir a racionalidade do eleitorado, mas
apenas trabalha com dados agregados da população.
Introdução
Eleições podem significar ciclos políticos que se encerram e que são
inaugurados. Podem significar o sucesso ou o fracasso de partidos, candidatos e
políticas (públicas) se considerarmos que os governos são constantemente
“avaliados” pelos eleitores. Dessa forma, são muitas as interpretações que podemos
elaborar a partir desse processo de escolha.
No campo do comportamento eleitoral, encontram-se três grandes correntes
teóricas: i) Modelo Michigan; ii) Modelo Sociológico; e iii) Modelo Economicista
(Rational Choice). Em cada uma delas encontramos formas diferentes sobre a
natureza das escolhas eleitorais. Esses modelos serviriam, mais tarde, de base para
muitas das pesquisas sobre comportamento eleitoral no Brasil.
Embora Radmann (2001) aponte que entre as teorias proeminentes do voto
no Brasil sejam a sociológica e a psicológica, nas últimas eleições (2006-14) a agenda
de pesquisa sobre o comportamento político colocou em evidência o debate a
482
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respeito dos padrões regionais do voto, estabelecendo um elo entre as desigualdades
regionais e a cobertura dos programas (políticas públicas) de transferência de renda
como o Programa Bolsa Família (PBF), tendo em vista as influências que tais
variáveis assumiriam na direção do voto dos indivíduos. Da mesma forma reabriram
a agenda de pesquisas que versam sobre o voto econômico e sobre a escolha racional
dos eleitores.
A afirmativa de que o PBF tem uma relação com o direcionamento dos votos
não é algo sem sentido. Jairo Nicolau (2014) aponta para a forte correlação positiva
que há entre o voto em Lula e Dilma e a cobertura deste programa. De acordo com
Lasswell in Birkland (2005), políticas (politics) podem ser compreendidas pelo o que
a sociedade determina “quem ganha o que, quando ganha, e como ganha”. Dito
isso, devemos nos questionar em que medida os programas sociais de distribuição
de renda entre outras políticas públicas configuram-se como uma relação de “trocas
eleitorais”.
As variáveis econômicas estiveram presentes durante boa parte das leituras
sobre o processo eleitoral em questão. O pressuposto de que se a economia vai bem
o candidato da situação ganha votos e se vai mal, perde votos, foi recorrentemente
utilizada. É importante ressaltar que trabalhar com variáveis econômicas não
significa analisar as ações dos atores através do cálculo racional entre custos e
benefícios de suas ações. Dados econômicos podem ser trabalhados a partir da
análise de dados agregados que revelam as condições socioeconômicas dos atores
organizados em um determinado espaço por exemplo.
Posto nosso referencial teórico, precisamos elaborar as questões de pesquisa
que nos proporemos a responder no decorrer da pesquisa. Segundo Normam Blaike
(2009), qualquer pesquisa deve ser orientada por questões de tipo descritivo (what
questions) e explicativo (how and why questions). Inevitavelmente, segundo o autor,
questões descritivas devem anteceder questões explicativas, uma vez que só é
possível explicar um fenômeno após descrevermos suas características e atributos
intrínsecos.
Nossa primeira questão, de ordem descritiva, pode ser colocada em termos
de o que ocorreu na disputa presidencial de 2014? Quais atores e partidos estão em
disputa? Quais deles realmente tiveram chances reais de vencer a disputa? Quem
venceu e qual a diferença para o segundo colocado? O partido vencedor é outro ou é
aquele que já estava no poder? O que as pesquisas de intenção de voto registraram
durante o processo? Qual partido venceu em cada Unidade Federativa?
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Respondendo as questões acima, poderemos avançar em nossa segunda
questão de pesquisa, de ordem explicativa. Desde quando o “voto econômico” vem
ganhando espaço como a principal explicação do comportamento eleitoral
brasileiro? Por quê? É o modelo de escolha racional capaz de explicar as eleições de
2014 no Brasil?
Eleições presidenciais 2014
Podemos reconstruir as eleições presidenciais no Brasil a partir de duas
aporias. A primeira diz respeito à permanência ou ausência da polarização
(bipartidarismo eleitoral) entre PT e PSDB, que persistiu nas últimas cinco eleições
presidenciais. A segunda diz respeito a capacidade explicativa do voto racional.
As eleições presidenciais de 2010 nos deram pistas de que uma possível
despolarização da competição eleitoral estaria a caminho. A candidata pelo PV
(Partido Verde), Marina Silva, surgiu como uma suposta “terceira via”, acumulando
19,33% dos votos (19,6 milhões de votos). Por outro lado, sua entrada inicial nas
eleições 2014 como candidata a vice-presidência pelo PSB (Partido Socialista
Brasileiro), encabeçado por Eduardo Campos, não configurou um cenário que
dissolvesse a polarização tradicional entre PT e PSDB. As pesquisas de opinião
pública mostraram que Eduardo Campos não capturou o eleitorado de Marina Silva
de 2010, alcançando apenas 9% das intenções de voto segundo pesquisa IBOPE de 7
de agosto484.
O cenário mudou com a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo.
Marina Silva, então filiada ao PSB era a única alternativa plausível deste partido A
substituição não foi imediata, mas concretizada após diálogos e negociações. Marina
Silva não era uma candidata originária do PSB. Aceitou o convite de se filiar ao
partido para não ficar de fora das eleições, uma vez que o Partido Sustentabilidade
não havia recebido aprovação no TSE. Marina se tornou então uma “candidata de
aluguel”, que acabara de se desvincular do PV e pretendia permanecer no
mainstream da política nacional e internacional.
Os dados eleitorais das pesquisas de intenção de voto do IBOPE e Datafolha
foram sintetizados pelo jornal Estadão em sua página sobre Eleições485, cobrindo os
dias entre 25 de agosto a 4 de outubro (eleição 1º turno). Destaca-se que a entrada de
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Marina Silva em 22 de agosto486 como principal candidata pelo PSB deu nova cara à
disputa presidencial. A candidata assumiu o segundo lugar das intenções de voto,
estabelecendo uma disputa com a candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff
(29% de Marina contra 34% de Dilma segundo pesquisa IBOPE de 26 de agosto e
21% Marina contra 26% Dilma segundo pesquisa Datafolha do dia 25 de agosto). As
intenções de voto no candidato Eduardo Campos haviam fechado, entre os dias 4 e 7
de julho, em torno de 10%. O candidato pelo PSDB, Aécio Neves, foi quem mais
perdeu com a entrada de Marina, uma vez que se posicionou em terceiro lugar na
disputa com 19% segundo pesquisa IBOPE e 20% segundo o Datafolha.
Nesse novo cenário, Aécio Neves precisou articular novas estratégias para
poder voltar a crescer nas pesquisas. Para tanto, foi preciso que ele encontrasse uma
estratégia de ataque à Marina Silva, uma vez que a candidata foi responsável por
parte das migrações das intenções de voto do candidato pelo PSDB para o PSB, dada
também a dificuldade de disputar os eleitores do PT. Marina foi alvo de ataques de
ambos os lados. Pelo PT, porque se preocupava com a presença da candidata no
segundo turno. Pelo PSDB, porque este precisava voltar a capturar intenções de
voto. Para isso, tanto PT quanto PSDB tiveram que esperar o fim do período de
“luto” pela morte de Eduardo Campos. Críticas direcionadas à candidata pelo PSB
poderiam ser mal vistas pela opinião pública. Outro fator deveria ser considerado
pelo PSDB: Aécio deveria atacar Marina com uma dosagem correta para que, em
uma eventual “virada”, pudesse contar com o apoio da candidata no segundo turno
das eleições.
Durante a campanha, no mês de setembro, Dilma foi apresentando um
quadro de estabilidade nas intenções de voto, sendo que ao final desse mês chegaria
aos 40% das intenções de voto, mantendo-se com essa taxa até o final do primeiro
turno, conquistando 41,59% dos votos válidos. Entre Aécio Neves e Marina Silva
podemos resumir o cenário com um jargão eleitoral: “o jacaré fechou a boca”. As
intenções de voto na candidata pelo PSB apresentaram um crescimento até o início
de setembro – quando a pesquisa Datafolha apontava as intenções de voto em
Marina na casa dos 33% – para depois sofrer uma queda brusca. Um salto em queda
livre. E foi Aécio quem capturou esses votos, terminando o primeiro turno com a
segunda maior votação (33,55% frente a 21,32% de Marina). Observe o gráfico
abaixo:
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Segundo o TSE no site http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Agosto/coligacao-apresentapedido-de-registro-de-marina-silva-a-presidente-da-republica. Acessado: 24 de setembro de 2015 às 10:35
horas.
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GRÁFICO

1
Fonte: Datafolha
Configurou-se mais um ano de eleições federais em que PT e PSDB
disputaram o segundo turno. Será que tal fato corrobora com a tese de
bipartidarismo no Brasil? Considerando o desempenho que a candidata Marina Silva
obteve nas duas últimas eleições (pelo PV e pelo PSB), sempre aparecendo como
alternativa eleitoral ou “terceira via” e considerando a alta fragmentação partidária
observada nas eleições para o Congresso487, a tese/conceito do bipartidarismo não
consegue pousar sobre a empiria.
Em meio a uma disputa com dez candidatos, Marina Silva obteve uma
preferência de mais de 22 milhões de eleitores, aproximadamente 2 milhões a mais
do que o resultado das eleições presidenciais de 2010. É importante observar que o
simples fato da candidata ser lançada como a principal candidata pelo PSB, fez com
que o partido alcançasse 22% das intenções de voto do eleitorado – um ponto
percentual a mais do que as intenções de voto da candidata na oficialização da sua
campanha. Isso nos mostra que Marina Silva surge como uma terceira força
eleitoral, demonstrando traços de uma personalidade carismática.
É interessante observar que a ideia de um Brasil dividido foi absorvida pela
candidata em sua estratégia de campanha. Ela se posicionou como candidata “nova”,
que representaria o fim de um “Brasil dividido”.
487
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Um brasil dividido?
As eleições 2014 no Brasil, segundo interpretações midiáticas, foi posta em
termos de uma eleição que dividiu o Brasil488. A candidata Marina Silva também fez
essa leitura489. Uma divisão que ocorre em termos territoriais (observando os
padrões de voto nas Unidades Federativas) e em termos de condição econômica
(Brasil mais pobre e Brasil mais rico). Em suma, dividiram o Brasil em um conflito
entre Norte e Nordeste (menos desenvolvido) versus Sul e Sudeste (mais
desenvolvido). Porém, essa divisão nem sempre foi característica das eleições
presidenciais.
É a partir do cenário eleitoral de 2006 que podemos identificar o que se
reconheceria como a “divisão do Brasil” (em termos eleitorais e extra eleitorais), e
que persistiu até as eleições de 2014, com poucas variações nas eleições de 2010.
Nestas eleições (2010), no primeiro turno, o PT com Dilma se manteve vitorioso nos
Estados Norte, Nordeste e Sudeste, obtendo ainda uma vitória no Rio Grande do Sul
e em Goiás. O primeiro é reconhecido como um território tradicional da atuação
política petista. Marina Silva (PV) obteve vitória no Distrito Federal. No segundo
turno, Dilma perdeu os Estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, mas
conquistou o Distrito Federal e venceu as eleições com 56,05% frente aos 43,95% de
Serra. Como dito anteriormente, mesmo com uma vitória apenas no Distrito
Federal, Marina surge como uma possível “terceira via” eleitoral, cujo resultado foi
mais expressivo que o de Garotinho em 2002.
Em 2014, por fim, o PT com Dilma mantém sua hegemonia no Norte e
Nordeste, perdendo nos estados do Acre (onde Marina foi a mais votada), Roraima e
Rondônia (Região Norte), em Pernambuco490 (Nordeste) e no Espírito Santo
(Sudeste). Dilma ainda conquistou uma vitória no Rio Grande do Sul. No segundo
turno Dilma conquistou o Estado de Pernambuco, mas perdeu no Rio Grande do
Sul, consagrando-se presidente com 51,58% frente aos 48,42% de Aécio Neves491.
Observa-se que essa divisão territorial do voto no Brasil ocorre a partir 2006,
no segundo mandato de Lula e vem se mantendo desde então. Essa divisão é feita a
partir da vitória de cada candidato em cada Estado, agregando-se depois em uma
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Cf. http://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/10/bdilma-x-aeciob-eleicao-que-divide-obrasil.html e http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/nas-revistas-a-eleicao-que-divide-o-brasil/.
489
Como afirmou Marina Silva em um debate eleitoral. Veja em http://oglobo.globo.com/brasil/aecioquestiona-marina-sobre-contradicoes-da-nova-politica-13740672.
490
Reduto eleitoral do PSB, pelo qual Marina Silva disputou as eleições presidenciais substituindo Eduardo
Campos, ex-governador do Estado morto em um acidente de avião.
491
Os mapas com o desempenho dos candidatos por UF’s podem ser visualizados nos anexos de 2 a 7.
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mesma região. Essa estratégia analítica permite observar como o voto é distribuído
no território nacional, mas opera em uma lógica eleitoral the winner takes all492, que
não ocorre no Brasil. Ou seja, essa estratégia analítica só demonstra o vencedor em
cada Estado, mas não seu desempenho e o desempenho do candidato adversário.
Não importa para essa estratégia se o candidato venceu o outro por um ou dez mil
votos. Dessa forma, o que observamos é realmente uma divisão territorial do voto
no Brasil.
Para mais, um segundo passo analítico será observar o desempenho eleitoral
em cada UF. Essa análise pode ser feita analisando o desempenho individual de cada
partido (PT e PSDB) em todos os processos eleitorais desde 1994, atentando para as
diferenças nos primeiros e segundo turnos. Juntos aos dados eleitorais, inserimos
dados do PNUD sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada UF
observando suas variações ao longo dos três censos, realizados nos anos de 1991,
2000 e 2010. O IDH é uma alternativa ao PIB para mensurar o desenvolvimento
humano. Ao contrário do PIB, o IDH vai além da dimensão puramente econômica
do desenvolvimento. Assim, três variáveis constituem o IDH, são elas: i) expectativa
de vida; ii) acesso ao conhecimento (educação) e; iii) o padrão de vida (renda)
medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita.
Ao relacionar os dados sobre desempenho eleitoral com dos dados do IDH
estamos partindo do pressuposto de que a qualidade de vida dos cidadãos os induz a
fazerem suas escolhas eleitorais na medida em que cada governo é associado com
essas melhoras. Assim, consideramos duas hipóteses: i) os eleitores avaliam os
candidatos a partir de seus julgamentos sobre sua própria condição socioeconômica,
levando-os a optarem por aqueles candidatos que os eleitores julgam terem sido
responsáveis por essas melhoras em suas vidas e; ii) governos que promoveram essas
melhoras teriam mais chances de se reelegerem.
Dessa forma, a hipótese para explicar o direcionamento dos votos poderia ser
dada pela racionalidade dos eleitores tendo em vista os efeitos das políticas públicas
implantadas pelo governo federal. Seguindo a definição de Lasswell apud Birkland,
que considera as políticas como um processo em que a sociedade determina quem
ganha o que, quando e onde ganha, o voto consistiria numa escolha racional que
envolveria uma espécie de troca (não clientelista) entre os governos e os eleitores.
Nicolau (2014) afirma que nas eleições de 2006 e 2010 o PBF foi o principal
fator para explicar a variação da votação nos candidatos nos municípios. Por outro
lado, Carraro et all (2007) afirmam que de fato o PBF mostrou algum indicador de
492
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impacto nas eleições de 2006, mas os resultados não se mostraram robustos. A
partir de uma análise econométrica, Carraro et all concluíram que a votação em Lula
esteve inversamente relacionada com a renda per capita do município e diretamente
com a taxa de mortalidade infantil, analfabetismo e desigualdade.
Ao analisarmos os gráficos abaixo, onde selecionamos os casos típicos por
região, é possível encontrarmos algo semelhante às conclusões de Carraro et all.
Embora a análise do autor seja feita com os municípios e os gráficos aqui
apresentados sejam sobre a UF’s, é possível observamos congruências.

Fonte: TSE / PNUD

Fonte: TSE / PNUD
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Fonte: TSE / PNUD

Fonte: TSE / PNUD

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1043

Fonte: TSE / PNUD
Observa-se nos gráficos que o movimento da variável “Renda” (extraída do
IDH) é mais tímido ao longo dos anos do que o movimento da variável “IDH”. Isso
ocorre porque a variável “escolaridade” era muito baixa em relação às demais e ao
longo dos censos foi a que mais cresceu em termos de porcentagem. Isso significa,
de acordo com os censos, que os ganhos em termos de “educação” foram os maiores
em todos as UF’s. A variável educação consiste i) média de anos de educação de
adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por
pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças
na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que
um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões
prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os
mesmos durante a vida da criança (PNUD493).
Por considerar as taxas de matrículas como indicadores para avaliar a
“escolaridade” o PBF pode ter influenciado a alta dessas taxas, a partir de 2004 – ano
de sua criação –, uma vez que o programa tem como uma de suas exigências a
frequência escolar das crianças das famílias assistidas. Contudo, ao analisarmos as
variações no índice “escolaridade” não observamos um padrão comum nessas
variações, sendo que em algumas UF’s as mudanças do índice “escolaridade” foram
mais altas entre os censos de 1991 a 2000 do que entre os de 2000 a 2010, nos
fazendo repensar a influência do PBF. É importante destacar que os pontos que
representam ambas as variáveis (IDH e renda) só encontraram um ponto em
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Informação retirada da página do PNUD
(http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH) . Acessada em 1 de outubro de 2015
às 16:20 horas.
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comum no último censo (2010). Antes disso os pontos das variáveis “renda” eram
sempre maiores que “IDH”.
Ao analisarmos o desempenho eleitoral dos candidatos do PT e PSDB nos
segundos turnos – que estão representados pelas marcas de cor “preta” nos gráficos
– pode-se concluir que não há um padrão na votação nesses candidatos dentro de
cada UF. É importante ressaltar isso para contrapor a ideia de uma estabilidade
eleitoral dos candidatos nas regiões. Embora PT venha se destacando nas regiões
Norte e Nordeste e PSDB nas demais regiões, tal tipo de afirmação disfarça os
resultados eleitorais analisados dentro de cada UF.
Embora o PT se destaque na região Nordeste, é possível observar uma queda
sucessiva do PT nos segundos turnos – a partir de 2006 – em Estados como
Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. Nos outros Estados daquela região, o PT
apresentou uma melhora de seu desempenho eleitoral, contudo, tais melhoras
vieram após uma queda de desempenho.
Na região Norte também não há uma padronização do desempenho eleitoral.
O PT vem apresentando quedas nos Estados de Amazonas e Rondônia. Mantém-se
estável em Tocantins (após queda no segundo turno de 2006 para 2010) e Amapá. E
vem ensaiando uma melhora no Pará, Roraima e Acre.
Contudo, não encontramos esse mesmo retrato na região Sudeste. Nessa
região, em todos seus Estados, o quadro de desempenho eleitoral nos segundos
turnos é marcado por quedas constantes do PT e ascensões do PSDB. Este mesmo
quadro se repete na Região Sul, com exceção do Rio Grande do Sul, onde o PT oscila
em seu desempenho.
À guisa de conclusão
Observando os resultados eleitorais desde 2006 dentro de cada Estado é
correto afirmar que a tese do Brasil dividido em regiões é uma versão limitada da
análise eleitoral. Como observamos, o Brasil se encontra eleitoralmente dividido
(Entre PT e PSDB) dentro de cada Estado, com destaque para a região Sudeste, onde
observamos com maior intensidade essa divisão.
Com relação às análises do IDH ao longo dos três censos, não é possível
apontar através de uma abordagem macro uma relação causal entre qualidade de
vida e voto, mesmo porque as políticas públicas que partem da iniciativa federal,
dentro de seu processo de implantação, sofrem um processo de
regionalização/municipalização, ou seja, são articuladas pelos governos locais, que
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não são necessariamente do mesmo partido ou coligação do governo federal. Essa
desvinculação partidária nos níveis federativos pode ser responsável por essa
desvinculação entre governo federal e políticas públicas em níveis municipais.
Tratar as eleições considerando apenas as condições territoriais não se
mostrou enriquecedora do ponto de vista analítico. A dimensão socioeconômica por
si só também não se mostrou uma variável forte para compreender as dinâmicas
eleitorais dentro de cada Estado, pois se observou que não há uma relação entre o
IDH e o sucesso fracasso dos candidatos, variando de Estado para Estado. Abordar
as eleições a partir do efeito de políticas públicas por si só também não seria viável,
pois os dados eleitorais são dados agregados e não nos dizem em quais candidatos
os eleitores assistidos por algum programa social votaram.
Tratar as eleições a partir dos dados agregados não é a melhor estratégia para
que possamos descobrir a potencialidade da teoria da escolha racional do eleitor.
Talvez, abordar as eleições tendo como locus os municípios e suas dimensões
sociais, econômicas e políticas seja uma estratégia que nos permita encontrar mais
dados para contribuir com a abordagem da rational choice.
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19- Sessão 2
19.3 Qualidade da democracia no Cone Sul em perspectiva
comparada494
Guilherme Leite Ribeiro495
Resumo: Este trabalho está dividido em duas partes: na primeira, uma abordagem
teórica a respeito da qualidade da democracia é realizada. Na segunda, apresentamse índices que medem a qualidade da democracia no Cone Sul. Serão sinalizadas
aqui três questões: alto nível de sufrágio não indica cidadania plena; alto IDH
precisa vir acompanhado de maior representação de minorias; baixa adesão a
valores democráticos indica insatisfação com uma deficitária inclusão política.
Palavras-chave: Qualidade da democracia. Cone Sul. Accountability.
Responsividade.
Introdução
Tema já bastante discutido pela ciência política internacional, a qualidade da
democracia continua provocando controvérsias e debates em torno de suas
definições, limites e abrangência. Como uma pequena contribuição, situaremos
alguns trabalhos que tentaram definir o conceito, para depois, aplicarmo-lo ao caso
do Cone Sul, destacando alguns índices recentes, chamando a atenção para a sua
estabilidade dos últimos anos, mas também considerando as importantes mudanças
por que passou a região no início do século XXI.
Porém, antes mesmo de entrar no debate, faz-se mister atentar para a própria
ideia de democracia, que, por si só, já é controversa. Iremos enxerga-la a partir da
relação que se dá entre Estado e cidadãos, seguindo a linha traçada por Dahl (1997)
e Tilly (2007). Imprescindível para um bom governo, a democracia pressupõe uma
responsividade do Estado para com os seus cidadãos, que devem se sentir
representados e contemplados em suas demandas, sendo a eles garantidas as
mínimas condições de liberdade e igualdade (Dahl, 1997).
Ao mesmo tempo, não iremos observar a democracia apenas a partir do viés
político, mas também social e econômico. Assim, na primeira parte deste trabalho,
GT 1 – Democracia e Instituições. Orientação: Maria Celina D’Araujo.
PUC. E-mail guiribeiro_12@hotmail.com
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apresentaremos um panorama geral sobre o que já foi estudado acerca da qualidade
da democracia, levando-se em consideração que ela não é algo estanque nem que
pode ser medida apenas a partir de números que não sejam problematizados pelo
contexto local.
O recorte que será feito na segunda parte do trabalho – focando nos cinco
países do Cone Sul – possibilita trabalhar melhor os dados colhidos por diversas
instituições para esses países, para que possamos traçar um quadro comparativo
entre os locais, ao invés da abordagem tradicionalmente feita, que reporta a toda
América Latina (Barrreda, 2011; Levine e Molina, 2007; Morlino, 2007; Silva, 2014).
Como se trata de um estudo comparativo, serão apresentadas tabelas
atualizadas de diversos organismos que se debruçaram a estudar a questão
democrática, como a Transparency Internacional, Economist, Latinobarometro, IDD
Lat, entre outros. Também não vamos desprezar as características regionais de cada
um dos cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), que, por suas
especificidades, não podem ser tomados como algo uno.
Não podemos esquecer também do longo período autoritário vivenciado
pelos países do Cone Sul, que impactam negativamente, até hoje, a qualidade da
democracia, visto que ainda estão presentes muitas consequências desse período,
como a alta concentração de renda e a falta de transparência. Ao mesmo tempo, não
tomaremos o legado autoritário como um obstáculo intransponível para a melhora
da região, visto serem necessárias mudanças estruturais, que não digam respeito
necessariamente ao passado ditatorial do Cone Sul, como um maior apreço às
questões subjacentes à accountability horizontal, importante desafio para todos
esses países.
Assim, o trabalho pontuará os avanços da qualidade da democracia no
começo desse século e seus retrocessos em algumas áreas (como a representação de
diferentes setores da sociedade civil), sinalizando que: 1) o alto nível de sufrágio não
indica cidadania plena nem participação política efetiva (Brasil e Argentina); 2) alto
IDH e bons indicadores econômicos precisam vir acompanhados de maior
representação de minorias (Chile e Uruguai); 3) a baixa adesão da sociedade a
valores democráticos indica uma insatisfação com sua deficitária inclusão política e
a forte desigualdade social (Paraguai). Assim, a qualidade da democracia só é plena
se seus bons índices políticos forem acompanhados por indicadores
socioeconômicos satisfatórios, o que consideramos ser o maior desafio para o Cone
Sul.
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1) Qualidade da democracia: conceituação e limites
De tudo o que já foi estudado pela ciência política contemporânea acerca do
conceito de qualidade da democracia, a questão procedimental é um dos aspectos
mais lembrados pelos estudiosos, muito influenciados pelo trabalho de Dahl (1997).
Assim, existiria uma série de regras básicas que deveriam ser seguidas por
determinado país para que fosse considerado democrático e – mais do que isso – ter
uma boa qualidade democrática.
Mas, apesar disso, o que defenderemos aqui é que não basta apenas ser bem
sucedido na realização desses procedimentos; o desenvolvimento econômico, a
justiça social e a igualdade são imprescindíveis para uma democracia de alto nível
em qualquer país (Barreda, 2011: 268). Como veremos, há diversas variáveis – em
diferentes institutos – que julgam uma democracia quanto a aspectos políticos,
sociais e econômicos de um país. Não é possível toma-los como verdades absolutas a
priori. É preciso que esses sejam problematizados e não tomados como algo
estanque.
A liberdade, por exemplo, é um fator que deve ser condicionante para um bom
resultado democrático. Devemos sublinhar que não faria sentido uma discussão
sobre liberdade em um país que vive sob uma ditadura, o que aliás, poderia
prejudica-lo internacionalmente, na medida em que ter a alcunha de “país não livre”
pode render sanções diplomáticas e econômicas (Gugliano, 2013: 230). A respeito da
liberdade, Levine e Molina lembram que o passado autoritário, característico de
todos os países constitutivos do Cone Sul, por si só, não é suficiente para a baixa
qualidade democrática (2007: 21). É preciso entender as razões para que alguns
marcos autoritários persistam, não os tornando como impeditivos para mudanças
estruturais mais bruscas. Mikel Barreda lembra os casos da Venezuela e da
Colômbia, que, apesar de possuírem uma trajetória democrática, não possuem bons
indicadores, o que significa dizer que passado autoritário ou democrático pode
influenciar, mas não é determinante para uma boa democracia (2011: 285-286).
Além da liberdade, outra questão bastante discutida nesse debate diz respeito
a um tema bastante caro a Guillermo O’Donnell: a accountability. O autor mostra o
quanto os países do Cone Sul têm precários mecanismos de accountability
horizontal, indicando a fragilidade de valores liberais e republicanos (1998:30).
A accountabilty vertical indica a presença de eleições e a consequente
prestação de contas dos eleitos, feita continuamente durante seus mandados, além
da existência de reivindicações sociais que sejam cobertas pela mídia – imprensa
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livre, o que, apesar de algumas exceções496, é presente no Cone Sul. Já a horizontal,
bastante problemática na região, supõe a existência de agências estatais que
fiscalizem e apliquem sanções, quando necessárias, a outras agências ou agentes do
Estado que cometam delitos (O’Donnell, 1998: 43). É importante frisar que
O’Donnell não se refere a agências isoladas, mas a uma rede de agências, fazendo
com que a responsabilidade de supervisão faça parte da lógica de funcionamento do
Estado. Aqui, também podemos ver uma questão etapista: um país com uma
accountability vertical é democrático; mas para atingir uma boa qualidade
democrática, ele deve se preocupar quanto ao outro aspecto, a accountability
horizontal (1998: 30). O autor deixa claro que, se esta última dimensão não for
respeitada, a corrupção se torna a sua principal consequência (1998: 48).
Não devemos menosprezar a questão da corrupção como um fator impeditivo
para uma democracia de qualidade. Tomamos aqui uma definição bastante usual a
tal respeito, que concerne “a situação em que o bem público é apropriado
indevidamente em benefício privado” (Mignozzetti, 2013: 267). Devemos ressaltar
nesse debate que tratar a corrupção como uma questão estritamente política é
reducionista. Os efeitos que ela têm sobre os cidadãos são muito grandes, fazendo
com que eles não se vejam como bem representados, além de ser um problema
econômico, resultando em um deficitário quadro social, uma vez que o que foi
objeto da corrupção contra a sociedade, poderia – e deveria – ser usado em prol dela.
Por isso, a corrupção ajuda a impactar negativamente a relação dos indivíduos com
o Estado, uma vez que a desconfiança aumenta, assim como a insatisfação com o
regime em voga (Mignozzetti, 2013: 269).
Uma confusão que aparece no debate quando se trata de temas espinhosos
como o que tratamos acima é não distinguir a qualidade da democracia da
efetividade de um governo. Embora as duas ideias possam andar juntas, elas não
necessariamente se complementam. Um governo efetivo indica resultados de uma
gestão (se é boa ou ruim, por exemplo), ao passo que uma democracia de qualidade
pressupõe participação e influência dos cidadãos (Levine e Molina, 2007: 18)
devendo haver um estreitamento na sua relação com o Estado (Tilly, 2007). Assim,
um governo pode ser efetivo em uma determinada área – social, por exemplo – e
deficitária em outra. A medição da qualidade da democracia deve levar em conta
vários fatores, mas o peso que será dado a cada um deles dependerá da instituição
responsável pela construção das variáveis.

496

Sobre as tentativas de censura da imprensa na Argentina sob o governo Kirchner, ver
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-argentina-clarin-enfrenta-cruzada-do-governokirchner,751830 (último acesso: 30/09/2015).
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Como estamos trabalhando com o Cone Sul, uma questão interessante para
ser pensada no que concerne à efetividade do governo diz respeito ao fenômeno da
“onda rosa”497, por este ter provocado algumas mudanças na medição da qualidade
da democracia. Apesar de não terem havido grandes rupturas estruturais, os
governos de Ricardo Lagos (Chile), Lula (Brasil) Nestor Kirchner (Argentina),
Tabaré Vasquez (Uruguai) e Fernando Lugo (Paraguai), investiram bastante na área
social, que era extremamente deficitária no final do século XX na região. A redução
da desigualdade social é uma realidade nos países que são investigados aqui (Silva,
2014: 10), que, embora em graus distintos para cada um deles, impactaram
positivamente a sua qualidade democrática.
Sempre que são expostos os índices sobre a qualidade da democracia, é
comum para o Cone Sul que Chile e Uruguai apresentem os melhores indicadores.
Por sua vez, o Paraguai aparece na última posição – e sempre uma das piores da
América Latina. Brasil e Argentina aparecem em posições intermediárias (Barreda,
2011: 275). Apesar disso, devemos ter muita preocupação com o fetichismo dos
números. O Uruguai, por exemplo, apesar de ter excelentes índices políticos, ser
uma democracia plena (Economist) e possuir um alto IDH, é o país com a segunda
pior representação política feminina da América Latina, à frente apenas do Brasil, o
que faz com que ainda tenha muito que melhorar, visto que, em pleno século XXI,
não se pode mais desprezar a questão da representação de minorias para medição
da qualidade da democracia.
Assim, na análise dos indicadores relativos ao Cone Sul, faz-se mister
observa-los apenas como tendências, no sentido de apontar as melhorias e atentar
para as dificuldades que toda a democracia pode passar. Não será nosso intuito aqui
chegar a um resultado de qual o país tem a melhor qualidade democrática, mas
problematizar os números, refletindo sobre as questões políticas, sociais e
econômicas de forma comparada.
2) O Cone Sul e a qualidade da democracia498
Objetivando analisar minuciosamente os dados que serão apresentados neste
trabalho, fizemos um recorte geográfico muito pequeno, focando em apenas cinco
países da América Latina, considerados como constitutivos do Cone Sul – Brasil,
497

Expressão usada para designar governos de esquerda recentes na América Latina (cerca de dez), que,
apesar de assumirem o poder com um discurso de mudança, não provocaram grandes rupturas.
498
As tabelas que serão utilizadas nessa parte do trabalho, à exceção do quadro 1.5 foram adaptadas de artigo
aprovado, mas ainda não publicado, intitulado “Perspectivas sobre desenvolvimento democrático e qualidade
da democracia: Brasil e América Latina” (D’Araujo e Ribeiro, 2015), pela Revista Sociedade e Cultura,
vinculada à Universidade Federal de Goiás.
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Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Dessa forma, poderemos trabalhar melhor
com os números, tomando-os como ponto de partida e não como fim em si mesmo.
Para iniciarmos a leitura dos índices, vamos apresentar uma pesquisa feita
anualmente pelo Economist, que faz um balanço da democracia para 167 países,
levando em consideração cinco fatores: processo eleitoral e pluralismo;
funcionamento do governo; participação política; cultura política e liberdades civis,
com cada um deles recebendo uma nota que será levada em conta na pontuação
geral. Decidimos trazer a primeira pesquisa feita pelo instituto, em 2006 e a última,
em 2014, para melhores efeitos comparativos.
Quadro 1.1- Índice de Democracia Política
Fonte: Economist 2006, 2014.
Países

Uruguai

Chile

Brasil

Argentina

Ano

2006

2014

2006

2014

2006

2014

2014

3º

200
6
4º

Posição no Cone Sul

1º

1º

2º

2º

3º

Posição na América
Latina
Posição geral

2º

1º

3º

3º

4º

4º

27º

17º

30º

32º

42º

Pontuação Geral

7.96

8.17

7.89

7.80

Processo eleitoral e
pluralismo
Funcionamento do
governo
Participação política

10.0

10.0

9.58

8.21

8.93

5.00

Cultura política
Liberdades civis

Paraguai
2014

4º

200
6
5º

7º

6º

11º

12º

44º

54º

52º

71º

71º

7.38

7.38

6.63

6.84

6.16

6.26

9.58

9.58

9.58

8.75

8.75

7.92

8.33

8.93

8.93

7.86

7.50

5.00

5.71

5.00

5.36

4.44

5.00

3.89

4.44

4.44

5.56

5.56

5.00

5.00

6.88

7.50

6.25

6.88

5.63

6.25

5.63

6.25

4.38

4.38

9.71

10.0

9.71

9.71

9.41

9.12

8.24

7.94

8.53

8.24

É importante salientar que a pesquisa se restringe à questão política, não
atentando para o social nem o econômico. Assim, podemos dizer que o Chile e o
Uruguai se destacam nessa área, encontrando-se longe dos demais países do Cone
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5º

Sul quando se pensa no ranking global. Vê-se também que o Uruguai subiu dez
colocações entre 2006 e 2014, muito influenciado pelos fatores “cultura política” e
“funcionamento de governo”, passando a Costa Rica quando se pensa em América
Latina. O Chile, embora tenha caído duas colocações, não teve grandes alterações
em suas pontuações.
Outro país que não sofreu muitas alterações foi o Brasil, que manteve sua
pontuação geral intacta, embora tenha caído duas colocações. A Argentina
apresentou uma discreta melhora no ranking geral e tomou o lugar do México
quando se pensa em termos de América Latina. O Paraguai manteve a mesma
colocação (71ª), embora tenhamos que destacar a importante melhora no processo
eleitoral e pluralismo.
De forma geral, acreditamos que a democracia política no Cone Sul tem se
mantido intacta e, em muitos casos, se aperfeiçoado. É claro que os níveis de
participação política, segundo o Economist, são pífios em todos os países aqui
estudados, indicando que ainda existe espaço para melhorias. De qualquer modo, a
democracia não tem apresentado grandes problemas, em termos políticos, no
tocante ao Cone Sul. Isso fica ainda mais visível quando pensamos em outro tipo de
classificação criado pelo Economist. Levando em consideração apenas a pontuação
geral, o instituto criou uma tipologia de quatro modelos de democracia para os 167
países: plenos, deficitários, híbridos e autoritários. É importante frisar que não
apenas o Cone Sul como toda a América Latina não possuem nenhum país
classificado como autoritário. No Cone Sul, o Uruguai é o único país considerado
como democracia plena e os demais são democracias deficitárias, não havendo
nenhum que seja considerado híbrido, o que mostra as visíveis melhoras da região.
Complementando a pesquisa anterior, é interessante ver o survey realizado
pelo IDD Lat, que não foca apenas na questão política, indo mais além. O instituto
considera quatro elementos para chegar à pontuação final: democracia dos
cidadãos; democracia das instituições; democracia social e humana e democracia
econômica, conforme a tabela a seguir.
Quadro 1.2 - Índice de Desenvolvimento Democrático
País

2002

2014

Uruguai
Chile
Argentina

9,736
8,757
5,247

10,000
8,523
6,650

Nível de
IDD
Alto
Alto
Médio
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Brasil
3,932
Paraguai
2,255
Fonte: IDD Lat 2002, 2014

4,197
3,179

Baixo
Baixo

Como podemos ver na tabela acima, mais uma vez o Uruguai lidera com folga
no Cone Sul, atingindo a pontuação máxima do instituto. O Chile, embora tenha
diminuído sua pontuação discretamente (assim como o Economist havia apontado),
também apresenta um nível de desenvolvimento democrático alto. Esses dois, ao
lado da Costa Rica, são os únicos países da América Latina que apresentam esse
nível. Isso nos mostra que, para esses três, os bons indicadores políticos são
acompanhados pelos sociais e econômicos. De acordo com essa pesquisa, a
Argentina foi a que mais cresceu no Cone Sul, distanciando-se ainda mais do Brasil,
o que mostra uma diferença com a pesquisa apresentada no quadro 1.1. Brasil e
Paraguai apresentam um baixo nível de desenvolvimento democrático, o que
acompanha quase a metade dos países latino-americanos (sete, no total). Podemos
inferir que embora os índices políticos tenham avançado na maioria do continente,
a forte desigualdade social e concentração de renda continuam a imperar na região,
fazendo com que os índices socioeconômicos impactem a qualidade da democracia.
Muitas vezes, as problemáticas sociais e econômicas causam um prejuízo na
própria imagem da democracia, levando a uma desconfiança dos cidadãos quanto ao
funcionamento do sistema vigente (Moisés e Meneguello, 2013). Podemos perceber,
no tocante ao apoio aos regimes democráticos no Cone Sul o quanto as dificuldades
socioeconômicas impactam a confiança do cidadão nas democracias em vigor. Na
tabela a seguir, apresentamos um quadro elaborado a partir de dados do
Latinobarometro que mostram o apoio (ou não) dos entrevistados ao regime
democrático.
Quadro 1.3 - Apoio à democracia

País
Uruguai
Argentina
Chile
Paraguai
Brasil

Democracia
(%)
78
68
55
45
44

Autoritarismo
(%)
15
17
15
34
19

Indiferentes
(%)
10
12
26
17
24

Fonte: Latinobarometro, 1995-2013.
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Mais uma vez vemos o Uruguai em uma posição de liderança quanto a um
aspecto positivo – no caso, apoio democrático. O país não está à frente apenas no
Cone Sul, como entre os 18 países da América Latina. A Argentina aparece com um
percentual considerável de apoio à democracia, o que enxergamos como bastante
positivo para um país extremamente instável durante todo o século XX, com
sucessivos golpes e, mesmo já na democracia, uma troca sistemática de
presidentes499.
O Chile, por sua vez, aparece em uma situação bastante curiosa: apesar do baixo
apoio à democracia (55%), seus cidadãos também não legitimam experiências
autoritárias (15%), apresentando o maior número de indiferentes da América Latina.
Embora não tenhamos uma resposta conclusiva a respeito de tal situação, não
devemos menosprezar o fato de o Chile ter sido um dos países que mais
recentemente saíram do estado autoritário (1990), fazendo com que sua democracia
seja ainda mais recente que os outros países da região. Além disso, Avendaño
ressalta os graves problemas de participação e representação no país, ambos
bastante precários (2011: 128). Morlino também ajuda a entender essa questão,
lembrando que a herança autoritária pode fazer com que certas crenças, valores e
até mesmo instituições permaneçam no regime democrático (2007:11).
O Brasil também possui um alto nível de indiferentes, mas com um apoio à
democracia bastante problemático, o segundo pior da América Latina, apenas à
frente da Guatemala, muito por conta da sua histórica desigualdade social, que
ajuda a deslegitimar a democracia (D’Araujo, 2009: 19). O Paraguai é o país que tem
mais cidadãos apoiando o autoritarismo na América Latina. Como os dois países
apresentam graves problemas de representação política, falta de participação, além
de sérias questões socioeconômicas estruturais, compreendemos a partir dessas
chaves o impacto negativo sobre o apoio democrático.
A respeito da supracitada precariedade na representação política do Paraguai e
do Brasil, faz-se mister pensar na exclusão de alguns grupos como altamente
prejudicial à qualidade democrática. Na tabela a seguir, veremos o caso da
representação feminina no Congresso Nacional dos cinco países pesquisados:
Quadro 1.4 - Representação política das mulheres no Cone Sul – 2015
Câmara

Senado (%

499

Foram seis os golpes de Estado na Argentina: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 e 1973. Em 2001, cinco
presidentes se sucederam n a Argentina, em um período de 12 dias – De la Rúa, Ramón Puerta, Rodrigues
Saá, Oscar Camaño e Duhalde.
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País

Ranking
Cone Sul
2015

Ranking Ranking
América geral (190
Latina
países)
2015
2015

Argentina
1º
5º
Chile
2º
14º
Paraguai
3º
15º
Uruguai
4º
17º
Brasil
5º
18º
Fonte: Inter-Parliamentary Union.

21º
87º
89º
100º
116º

dos
Deputados
(% de
mulheres)
2002 2015
30.7 36,2
12,5
15,8
2,5
15,0
12,1
13,1
6,8
9,9

de
mulheres)

2002
33.3
4,1
17,8
9,7
6,3

2015
38,9
15,8
20,0
6,5
16,0

Acreditamos que o quadro acima é o mais alarmante trabalhado aqui.
Percebemos o quanto a representação feminina é deficitária na região. À exceção da
Argentina, todos os países do Cone Sul aparecem na lista dos cinco piores da
América Latina (Chile, Paraguai, Guatemala, Uruguai e Brasil) no que concerne a
esse tema, em 2015.
O Uruguai é um caso emblemático nessa questão, pois, mesmo liderando
quase todas as tabelas que indicam aspectos positivos da qualidade democrática,
tem um resultado pífio no que concerne à participação feminina, especialmente no
Senado. O Brasil, não obstante ter uma presidente mulher desde 2010 e ter
aumentado o número de ministras – 5 no segundo governo Lula para 13 no governo
Dilma – é o país com o menor número de mulheres na política na América Latina,
não chegando a preencher 10% da Câmara Federal.
Apesar da deficiência, quando comparamos com o número de mulheres que
havia no Congresso de cada país em 2002, percebemos que houve uma melhora
substancial. Relacionamos tal incremento ao fenômeno da “onda rosa”, pois,
historicamente a participação das mulheres na política é estimulada por partidos de
esquerda (Araujo, 2005: 199). O único país que não passou por grandes alterações
nesse quesito entre 2002 e 2015 foi o Uruguai.
Quando pensamos em aspectos sociais, percebemos que o Cone Sul, como
um todo, avançou bastante nos últimos anos, mesmo ainda estando presentes nele
problemas históricos crônicos. Como forma de medição desse aspecto substantivo
para a qualidade da democracia, relacionamos abaixo dois diferentes e conhecidos
índices, que, mesmo com metodologias díspares, apresentam resultados parecidos.
Quadro 1.5 - Índice Gini
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Países
2002 2003 2004
Argentina 0,578
0,578
Brasil
0,634 0,621 0,612
Chile
0,552
Paraguai
Uruguai
0,464
Fonte: Silva, 2014

2005
0,558
0,613
-

2006 2007
0,549
0,605 0,590
0,522
0,548
0,451
0,456

2008
0,594
0,529
0,445

2009 2010 2011 2012
0,510 0,509 0,492 0,475
0,576
0,559 0,567
0,524
0,516
0,512 0,533 0,546
0,433 0,422 0,402 0,379

O Índice Gini mede, fundamentalmente, a desigualdade social e quanto mais
perto de zero, mais igualitário o país é. Apesar de não termos números para
determinados anos, é evidente que a região vem avançando desde 2002, à exceção
do Paraguai, que se manteve estável, com algumas oscilações. A Argentina e o
Uruguai são os países que mais reduziram as suas desigualdades sociais. No período,
o primeiro reduziu em 0,103 e o segundo, 0,085 desde 2004. É um número bastante
significativo. O Brasil, com redução de 0,067 também merece ser destacado no
conjunto da região, principalmente por ter atingido o pico da desigualdade social na
região – 0,634 – em 2002. O Chile, embora discretamente, também vem melhorando
nesse aspecto desde, principalmente, 2006.
Outra pesquisa que é extremamente importante para a questão social aparece
através do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede, substancialmente,
a educação (sobretudo pela alfabetização), a longevidade (expectativa de vida) e a
renda (Produto Interno Bruto per capita). A seguir, os números para o Cone Sul.
Quadro 1.6 - Índice de Desenvolvimento Humano
Ranking Ranking Ranking
Cone
América
(187
Países
Sul
Latina
países)
Chile
1º
1º
41º
Argentina
2º
2º
49º
Uruguai
3º
3º
50º
Brasil
4º
8º
79º
Paraguai
5º
12º
111º
Fonte: PNUD, 2014.

2010

2011

2012

2013

0.808
0.799
0.779
0.739
0.669

0.815
0.804
0.783
0.740
0.672

0.819
0.806
0.787
0.742
0.670

0.822
0.808
0.790
0.744
0.676

Percebemos mais uma vez que toda a região vem avançando em aspectos
sociais. Apenas um país do Cone Sul teve uma queda em um ano – de 2011 para 2012,
Paraguai – mas que não altera a importância da melhoria de todos os países aqui
trabalhados. Chile, Argentina e Uruguai, por exemplo, não ocupam apenas as
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primeiras colocações no Cone Sul, mas como na América Latina, o que é bastante
significativo de seus avanços. Além disso, os três se situam entre os cinquenta países
com melhor IDH do mundo, o que não é irrelevante. É preciso destacar também o
caso brasileiro, que, mesmo com uma discreta melhora, não tem parado de
incrementar seu IDH desde 2010, sendo o oitavo maior da América Latina. O
Paraguai, mesmo tendo uma pequena queda em um dos anos, como já apontado,
também tem melhorado, embora seu desafio seja um pouco maior que o dos demais
países, dado que seus índices de desenvolvimento humano ainda são baixos.
Como já dito na primeira parte, a questão da corrupção é outra fundamental
para a análise da qualidade democrática. Assim sendo, a forma que os cidadãos
enxergam a presença deste fenômeno na região impacta os índices. O Transparency
International publica, ano a ano, números que medem como a sociedade percebe a
corrupção em seu país, conforme a tabela a seguir.
Quadro 1.7 - Percepção da corrupção
Ranking Ranking Ranking
Cone
América
(175
Países
Sul
Latina
países)
Uruguai
1º
1º
21º
Chile
1º
1º
21º
Brasil
2º
3º
69º
Argentina
3º
10º
107º
Paraguai
4º
16º
150º
Fonte: Transparency International, 2015.

2012

2013

2014

72
72
43
35
25

73
71
42
34
24

73
73
43
34
24

O instituto estabelece que, quanto mais perto de zero, mais corrupto o país é
percebido. Vemos na tabela acima que, mais uma vez, Uruguai e Chile ocupam as
primeiras colocações (inclusive da América Latina), demonstrando que as
populações residentes nesses países não percebem uma presença forte da corrupção.
Os outros países ainda se encontram em uma situação muito complicada, longe dos
primeiros lugares.
O Brasil, por exemplo, tem um índice de percepção de corrupção ainda longe
do ideal. A Argentina, embora se encontre em uma posição intermediária na
América Latina, tem um desempenho geral muito ruim. A situação do Paraguai
ainda é pior: além de ocupar as últimas colocações no ranking da América Latina,
seus índices de percepção da corrupção o colocam como uma das piores de todo o
mundo.
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Conclusão
O fato de que o conceito de qualidade da democracia possa estar
sendo utilizado – em casos bastante específicos – de forma
polêmica, não significa que devemos abandonar a ideia de que é
desejável não só ter critérios para avaliar a qualidade dos governos,
como também mecanismos que possibilitam redirecionar seus
projetos políticos de modo a aperfeiçoar a ação pública (Gugliano,
2013: 239).

A partir das sete tabelas que trouxemos aqui, percebemos como quantificar a
qualidade da democracia de um país é algo bastante complexo. Como um conceito
heterogêneo, não há a possibilidade de consideramos que um país tem uma
qualidade democrática melhor que a do outro.
Tivemos a intenção de pontuar certos avanços, trazendo sempre a
comparação do momento atual com anteriores. A partir daí vemos que, em
praticamente todos os níveis, os índices têm se estabilizado ou melhorado. Fabrício
Pereira da Silva chama a atenção para o aumento na participação social nos
governos desses países, com incrementos de mecanismos de transparência e
controle (2014: 14).
Assim, priorizamos aqui uma problematização do conceito, não descartando
sua validade, mas mostrando que ele deve servir para indicar melhorias. Ao mesmo
tempo, devemos nos lembrar que a democracia, em nenhum país, está consolidada,
mas sempre por se fazer, o que mostra que seus aprimoramentos são indispensáveis
para o seu bom funcionamento. Como diria um dos maiores estudiosos de
democracia, “nenhum grande sistema no mundo real é plenamente democratizado”
(Dahl, 1997: 31).
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20- Sessão Habitaão e Dinâmica Centro Periferia e a
Dinâmica de Desigualdade Social
20.1 Representações e trajetórias em um conjunto habitacional na
Baixada Fluminense do Programa Minha casa, Minha vida500
Dayana Campos de Lelis501
Resumo: A Baixada, atualmente, é lugar de diversos tipos de intervenções urbanas e
sociais inseridas em projetos de desenvolvimento de escalas que ultrapassam as
fronteiras locais e regionais. Este trabalho tem por objetivo analisar as trajetórias e
sociabilidades de um conjunto habitacional localizado na Baixada Fluminense
produzido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, e discutir como tais projetos
têm impactado sua população para além das dimensões econômicas e de benefício
imediato.

Palavras-chave: Periferias. Política habitacional. Trajetórias. Sociabilidades.
Grandes projetos urbanos.
Introdução
Quando o assunto é Baixada Fluminense e suas delimitações as definições são sempre
controversas, não há um consenso quanto a sua configuração espacial, mesmo em
órgãos oficiais como o IBGE. Estudos geográficos qualificam Baixada como toda
porção de planícies que se estendem entre o litoral e a Serra do Mar, com o passar dos
anos, Baixada foi utilizada para definir o conjunto de municípios periféricos em
relação à capital.
Dentre os autores aqui estudados, estes também não apresentam um consenso sobre
os limites da região. José Claudio Alves (1998), Manoel Ricardo Simões(2007,
Miagusko (2012), Barreto (2006 e 2007), cada um parte de um pressuposto diferente
para fazer a divisão/aglomeração da Baixada, seja pela violência, seja pelo pelas
emacipações, ou pela abragência dos muncípios.
Além dos autores estudados, instituições públicas também apresentam divergências
na composição dos municipios, a Secretaria da Baixada Fluminense (antigo
GT 2 – Desigualdade Social e Políticas Públicas. Orientador: Edson Miagusko, professor adjunto do
Departamento de Ciências Sociais e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
500
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SEEBREM) utiliza 13502 municípios, a FIRJAN divide a Baixada em dois aglomerados
Baixada 1503 e Baixada 2504
Segundo André Rocha a Associação dos Prefeitos da Baixada também utiliza os
mesmos municípios da Secretaria da Baixada Fluminense. O resultado dessas muitas
representações, delimitações do que é, e quais municípios pertencem, fazem parte de
uma disputa de poder, onde a “indefinição constituída em um horizonte simbólico
representacional colocou um impasse sobre a definição da Baixada”. (2009, p.104)
A Baixada está articulada a interesses comuns, é produto de um imaginário
resultante da construção daquele que fala exercido pelo grupo social detentor de um
poder simbólico, “como poder constituir o dado da enunciação, de fazer ver e fazer
crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo, desse modo, ação sobre o
mundo” (BOURDIEU, 2007, p.14)
Portanto, não existe um consenso ou apenas uma Baixada, e sim muitas Baixadas,
diante deste impasse, escolhemos adotar a configuração de 13 municípios, o mesmo
adotado pela Secretaria da Baixada Fluminense, que são: Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, São João do Meriti e Seropédica.
As representações são também meios de legitimação, e quando associados a um
lugar, tem a possibilidade de legitimar também o espaço, como exemplo, tem a
confusão da deputada, que é ocasionada pela justaposição/assimilação do território
resultado das representações produzidas pela violência nos meios de comunicação.
Enne (2004) analisou as representações da grande imprensa acerca da Baixada
Fluminense dos anos 1950 até 2000, em quatro grandes jornais, e traçou uma
cronologia sobre as imagens projetadas da região. Na década de 1980 a violência tem
seu auge e, a partir dos 1990, imagens mais positivas começam a ser veiculadas, antes
mesmo do advento dos grandes projetos urbanos505.

502

Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Japeri,
Queimados, Seropédica, Paracambi, Magé, Guapimirim e Itaguaí
503
Mangaratiba, Itaguaí, Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Japeri
504
Duque de Caxias, Paty de Alferes, Miguel Pereira, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé e
Guapimirim.
505

Os Grandes Projetos Urbanos são também conhecidos como megaprojetos ou grandes intervenções

urbanas (TOFFANO e VALOTO, 2011). Segundo Bortoleto:
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Para Enne (2004), até os anos 2000 a Baixada era representada pela imagem de um
espaço vazio, de violência e pobreza, de abandono do poder público e sufocado por
reportagens de assassinatos, roubos, além de uma associação quase imediata a grupos
de extermínio. Mas, segunda a autora, o que se vê a partir dos anos 2000, é uma
mudança na construção do imaginário social sobre a Baixada Fluminense a partir da
grande imprensa, antes projetada pela deterioração das condições sociais e urbanas
que alimentavam a formação de espaços onde prevalecia uma representação da
violência e da barbárie para imagens de local de oportunidades.
A imagem de “mercado consumidor506” e “mercado político507” passam a tomar o
lugar da violência no noticiário, além da criação de cadernos específicos da Baixada
no jornal O Dia e O Globo.
A Baixada é alvo de intensas modificações sociais, econômicas, espaciais e políticas
(SIMÕES, 2007) e o que se pode observar é uma mudança no imaginário social e nas
representações.
Atualmente, a Baixada é o lócus de diversos tipos de intervenções estatais e privadas,
urbanas e sociais, além de estar inserida em projetos de desenvolvimento de escalas
que ultrapassam as fronteiras locais. Não é novidade que o Rio de Janeiro se encontra
num boom de projetos e intervenções, como a realização de megaeventos, a Copa do
Mundo e as Olimpíadas. Muitos projetos têm sido feitos não apenas na capital, mas
em grande parte da região metropolitana, para receber os megaeventos. A Baixada
Fluminense não é sede de nenhum desses megaeventos, porém o que se tem
observado é a chegada de vultosos empreendimentos para a região.

a expressão grandes projetos tornou-se comumente conhecida nos anos 1970, quando começaram a ser
implatados no país projetos, tais como hidrelétricas, com investimentos superiores, econômicos e técnicos,
jamais vistos anteriormente. ((BORTOLETO, 2001).
Este fenômeno é cada vez mais crescente nas cidades do mundo, tais megaprojetos tem por objetivo a
transformação dos espaços territoriais, “essas novas territorialidades atingem escalas expressivas no meio
urbano e geram novos significados para indivíduos, governos e empresas.” (TOFFANO E VALOTO, 2011,
p.83).
“Chama a atenção, a busca da chamada “classe C” pelos meios de comunicação, em especial a Rede
Globo. Durante uma entrevista, o diretor geral da Rede Globo, Octávio Florisbal, afirma que a emissora
vem mudando a programação para atender a “nova classe C”. Para Florisbal, esta classe tem uma vida
própria e características próprias e quer se ver retratada nas telas. Isso levou a que novela Fina Estampa
passada no horário nobre, e a novela Avenida Brasil, deslocassem o seu cenário para a “periferia” (
MIAGUSKO, 2013) . Ou seja, a Baixada Fluminense aparece como um estratégico “mercado consumidor”
inserido agora no principal produto comercial da Rede Globo: a novela das nove. ( Nota do autor)
507
A Baixada é o segundo maior colégio eleitoral segundo o CENSO de 2010 IBGE
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Dentre os grandes projetos que acontecem no Rio de Janeiro, podemos citar três que
tem como lugar de intervenção a Baixada Fluminense: o Arco Metropolitano que
ligará o complexo petroquímico do Estado (Comperj), em Itaboraí, ao porto de
Itaguaí, segundo a avaliação dos impactos logísticos e socioeconômicos da
implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 508, o
Projeto Iguaçu, um projeto de saneamento com investimentos do PAC 509, além do
Minha Casa, Minha Vida510.
Diante deste cenário da Baixada Fluminense como lócus de intervenções, tanto
públicas quanto privadas, escolhemos trabalhar com o PMCMV, buscaremos analisar
as trajetórias, sociabilidades e os conflitos apresentados em um dos grandes projetos
do Estado: o Minha Casa, Minha Vida numa cidade da Baixada Fluminense511.
O objetivo desse texto é tratar das sociabilidades urbanas e das políticas públicas a
partir dessa nova dinâmica dos grandes projetos urbanos na Baixada Fluminense; é
discutir como esses grandes projetos têm impactado sua população para além das
dimensões econômicas e de benefício imediato sobre o desenvolvimento da região.
Buscaremos analisar as trajetórias, sociabilidades e conflitos no território, afim de
que possamos fugir de uma visão dualista sobre a região, e escapar de conceitos
fantasmagóricos que pouco explicam a Baixada Fluminense. Portanto, buscamos
fazer um mapeamento do campo de conflitos, afim de, analisar a complexidade que
se encontra atualmente a Baixada Fluminense.
Representações acerca da Baixada Fluminense
A Baixada Fluminense é vista e compreendida de diversas formas, seja pela grande
mídia, seja por órgãos oficiais, moradores e autores que a estudam, para Enne(2002)
ela “é “polissêmica”, para Alves(2002) de “limites fluidos”, para Barreto(2006) com
grande “notoriedade política” 512, e para Simões(2011)como um lugar que expressa
relações entre “sociedade e natureza”. (ROCHA, 2013). Por essas e por tantas outras

508

http://www.firjan.org.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=4028808120E98EC7012121B1A5054B
08.
509
http://www.projetoiguacu.com.br/index.php/projeto-iguacu/quem-somos
510
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/pmcmv/saiba_mais.asp
511
A fim de preservar a identidade de nossos entrevistados iremos mantê-los no anonimato, bem como a
cidade pesquisada.
512
A candidatura e a campanha de Lindberg em 2006 trouxe uma novidade, não só em termos do lugar que
a Baixada Fluminense (via Nova Iguaçu) ocupou na política do estado, mas também do país, pela primeira
vez , de forma mais ampla Nova Iguaçu e a Baixada eram alçadas às manchetes nacionais sem remissão
direta ou exclusiva à violência, criminalidade ou pobreza da região. (BARRETO, 2007)
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características e formas, buscamos analisar as representações acerca da Baixada
Fluminense.
Por muito tempo a Baixada foi vista e representada apenas como uma região
periférica à capital do Estado; local de moradores que trabalhavam no Rio de Janeiro,
rural; de migração, fundamentalmente, nordestina; e de classes empobrecidas.
(BARRETO, 2007; ALVES, 2002; ENNE, 2004; SIMÕES, 2007).
Uma outra representação difundida sobre a Baixada Fluminense, era a de “cidadedormitório, tal termo representa uma imagem segundo Lago mais acabada da
desigualdade, que se por um lado as desigualdades tanto de renda quanto de
condições de trabalho se mantém ainda fortemente demarcadas no território, por
outro lado, as dinâmicas locais se fortalecem e alteram o cotidiano de uma parcela dos
trabalhadores. (LAGO, 2007)
Segundo Lago, “cidade-dormitório” surgiu como síntese de carências e das enormes
distâncias a serem percorridas entre o lugar da moradia e do trabalho. A partir do
censo de 2000, se verifica uma redução da mobilidade casa-trabalho, o que a levou a
crer que o mercado de trabalho não só se expandiu como absorveu parte da mão de
obra local:
(...) não se verificou a tendência ao isolamento das áreas populares
periféricas em relação aos circuitos econômicos capitalistas. Os
municípios que apresentaram aumento relativo das ocupações
informais mais precarizadas e estagnação econômica, como Japeri,
eram os que abrigavam o maior percentual de moradores
trabalhando em outro município, mantendo, portanto, as
características da “cidade-dormitório”. Nos demais casos, observouse expressiva capacidade dos municípios, tanto os mais dinâmicos
quanto os mais estagnados, de reterem parte significativa de seus
moradores de mais alta qualificação profissional. (LAGO, 2007,
p.26)

Outra representação que circulava sobre a Baixada Fluminense era sua alta
concentração de migrantes, que se deu a partir da metade do século XX, num intenso
fluxo migratório da região nordestina (BARRETO, 2006). Esse fluxo migratório para
Baixada Fluminense também era resultado, segundo Rodrigues e Oliveira (2009) do
alto custo de vida na capital, que fazia com que muitos migrantes procurassem
também a Baixada, viam na região a tentativa de melhorar de vida, mesmo que esses
locais não dispusessem de mercado de trabalho para absorvê-los.
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A busca pela mobilidade social está expressa na fala do Senhor João513 morador muito
antigo da Baixada Fluminense:
Pois é, tinha uma cidadezinha com o nome de Fazenda Nova, mas
hoje todo mundo quando fala Nova Jerusalém todo mundo sabe que
é perto do Brejo da Madre de Deus. Perto da Madre de Deus é o
terceiro município mais velho do Estado de Pernambuco. Aí eu
ficava trabalhando, a gente ficava trabalhando e quando era no
sábado de manhã a gente ia pra feira vender as alpercatas
(sandálias). Nós íamos pra feira vender as alpercatas no sábado e no
domingo duas feiras lá no Município de Pesqueira ali em frente ao
Jardim. Aí quando era na segunda ao meio dia eu chegava em casa e
começava a comprar o material pra fazer as sandálias e ia
trabalhando. Aí quando foi em 1951 eu resolvi me casar, já estava
com 23 anos de idade e me casei. Comecei a trabalhar, mas já não
estava dando pra viver, eu já estava com dívidas no comércio e ele
assumiu a dívida e eu vim pra cá, deixei a mulher, minha esposa
com quatro filhos. Aí fui trabalhar numa empresa em Caxias no
Bairro 25 de Agosto.

A trajetória de vida de João se repete nas representações mais comuns da população
que chegou à Baixada a partir dos anos 50. João saiu do Nordeste, do município do
Brejo de Madre de Deus, em Pernambuco, há 56 anos. Miagusko (2012) conta que
apesar da distância das datas, João relata os fatos de sua vida com muita vivacidade.
Segundo Rodrigues e Oliveira (2009) a procura pela Baixada para moradia era
igualmente proporcional aos processos intraregionais resultantes da expulsão da
população de baixa renda das áreas nobres da cidade do Rio de Janeiro, o que
exacerbou a deficiência de infraestrutura urbana e a desigualdade sócio espacial.
Hoje, a Baixada se encontra próxima à capital em termos físicos, possibilitada pelo
incremento do fluxo de pessoas com as construções das Linhas Vermelha e Amarela,
contudo, ainda se encontra distante em espaços sociais e simbólicos (BARRETO,
2006, p.48).
Para entender a realidade social que se apresenta na Baixada, Alves afirma que é
preciso olhar nas entrelinhas para poder compreender as nuances apresentadas nesse
território, o que não estaria a cargo de principiantes, mas que também estaria, pois, a
Baixada necessita de um esvaziamento de “preconceitos e discriminações para
mergulhar no âmago dos que constroem, dia a dia, a cada momento, um mundo em
ebulição”. ( ALVES, 2012, p.13)

513

Entrevista realizada no âmbito da pesquisa de Edson Miagusko.
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Por essa pluralidade apresentada na Baixada Fluminense, Enne ressalta a necessidade
de compreender o caráter representativo da Baixada nos jornais da grande imprensa.
Como também mostra Miagusko (2012), há um movimento de representações
discursivas opostas, de um lado o território de precariedades e violência, de outro a
Baixada como lócus de diversos tipos de intervenções estatais e privadas, dando lugar
à imagem de representações de um mercado político e consumidor em potencial com
oportunidades de trabalho, consumo e investimentos, mesmo que a “sociabilidade
violenta” (SILVA, 2004) continue a ser uma imagem recorrente do cotidiano da
Baixada.
Para entender a realidade social da Baixada é preciso, portanto, olhar com duas lentes
simultaneamente, pensar no trânsito constante de moradores que reinventam a
Baixada, pois olhar para esse espaço social nos seus limites e fronteiras, é reificar algo
estático, é negar a circulação de símbolos e significados como constitutiva desses
processos. (BARRETO, 2006)
Sendo assim, para compreender a Baixada é preciso articular estes diferentes
processos, em diferentes escalas, o espaço urbano e social produzido pela Baixada é
fruto de múltiplas determinações e representações.
Conforme sugeriu Enne (2002) em suas conclusões, e que corrobora com o conceito
de “coleção de lugares” 514 (BARRETO, 2006, p. 322 apud ASA BRIGGS, 1985 p.90), a
Baixada Fluminense deve ser vista como um lugar de vivência comum, de
ambiguidades e ambivalências.
Grandes projetos urbanos na Baixada Fluminense
No decorrer da última década, a Baixada Fluminense foi alvo de intensas
modificações sociais, econômicas, espaciais e políticas, e tem sido objeto de estudo de
muitos pesquisadores. Alves afirma que isso se deve ao fato da região apresentar
características plurais e diversas, onde se tem “uma realidade sócio espacial onde se
condensam as mais dramáticas contradições vivenciadas pela sociedade brasileira”.
(2002, p.132)

Coleção de lugares segundo Asa Briggs “I regard places, as Susanne Langer does in her Feeling and form,
as ‘creative things’, ‘ethnic domains made visible, tangible, sensible’. In this connection, a ship, constantly
changing its locations, is nonetheless a self-contained place, and a gipsy camp is far different from an Indian
camp, although geographically it may be where Indian camp used to be. Given this approach, it is essential to
reiterate that cities are collections of place as well as places in themselves. While there has been only one
Paris, one Rome, one New York, one London – t go back to the great quartet identified by Pritchett – each of
these cities in itself has been a collection of distinct places, each with its own ecology and history, sometimes
with its own sub-culture.” (Briggs, 1985:90).
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Nos últimos anos, a Baixada recebeu diversos empreendimentos públicos e privados,
e projetos que ultrapassam escalas regionais e o Programa Minha Casa, Minha Vida é
um deles.
Verifica-se hoje no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, a retomada do
financiamento público federal para o setor imobiliário, um financiamento extensivo
às faixas de 0 a 10 salários mínimos, através do PMCMV, orientado por uma “política
de resultados” (LAGO, 2013)
Os investimentos para a população na faixa de 0 a 3 salários mínimos segundo Lago
(2013) é algo inédito no país, o governo chega a dar até 90% de subsídio para essas
populações, e das 769 mil unidades contratadas até 2010 mais de metade estão
alocadas nessa faixa de renda.Na cidade analisada, a situação não é diferente, mais de
80% da população se encontra na faixa de 0 a 2 salários mínimos.
Com esse boom imobiliário que se encontra as cidades brasileiras, Lago (2013) afirma
que os efeitos sócios territoriais são os mesmos de décadas passadas, há um
“fechamento” das áreas periféricas urbanizadas para moradores de baixa renda e para
moradores que se encontram em áreas de risco, além de uma produção de conjuntos
habitacionais precários nas fronteiras urbanas, sem uma mínima infraestrutura
exigida pela Caixa Econômica Federal que é a operadora do programa, com o aval das
prefeituras.
Trata-se de algo que ao mesmo tempo em que proporciona ganho para o inquilino
como condições de permanecer no seu bairro, bloqueia a entrada da população pobre
que mais precisa estar próxima diariamente do mercado e de serviços públicos,
tratando-se de um processo “contraditório de superação e reprodução da espoliação
urbana” (LAGO, 2013 apud KOWARICK, 1979). Sobre esse processo Lago afirma:
De norte a sul do país, a produção habitacional para baixa renda
obedece a um mesmo padrão de localização nas cidades: o nosso
histórico padrão periférico. Se anos 60 e 70, foi o poder público,
através das Cohabs, que promoveu a periferização dos conjuntos,
hoje esse fenômeno é promovido diretamente pelas construtoras,
que definem não apenas a localização e o público alvo, mas os
projetos, tipologias e qualidade das edificações.
O poder e o dever dos municípios de controlarem a localização e a
qualidade dos novos empreendimentos não estão sendo exercidos.
As prefeituras não têm condições técnicas e/ou vontade política
para
imporem
ações
regulatórias,
direcionando
os
empreendimentos para áreas com infraestrutura. No entanto,
muitos gestores municipais invertem o problema, argumentando a
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falta de recursos para garantir a infraestrutura no ritmo do
Programa MCMV.( LAGO, 2013, p.191)

Segundo Lago, grandes partes dos conjuntos habitacionais, hoje, estão localizados
na periferia das grandes cidades brasileiras, em áreas carentes de equipamentos e
serviços públicos, grande parte deles é produzida em áreas mal servidas de
equipamentos sociais e serviços públicos básicos. Encontram-se em bairros
inacabados, “localizados tanto em áreas consolidadas, porém em permanente
(auto) construção, quanto nas fronteiras do tecido urbano, onde ainda há
poucos sinais da cidade.” (2012, p.187). A cidade analisada, além de receber o
programa MCMV, é uma das cidades em que o Arco Metropolitano atravessa, o
conjunto fica bem ao lado da saída do Arco.
Trajetórias e sociabilidade dos moradores do conjunto
Em uma das entrevistas, conhecemos Joana515, uma das primeiras moradoras do
conjunto , e que nos abriu espaço para mais entrevistas, Joana é reconhecida pelos
moradores e tinha um vasto conhecimento do condomínio, desde os problemas
estruturais da politica habitacional, aos problemas vividos no cotidiano da
vizinhança.
Joana, 42 anos, nascida e criada na Baixada, veio morar no município em questão
quando tinha um ano e meio, pois seus avós já trabalhavam na região. Sua trajetória
se repete como muitas trajetórias da Baixada, sua mãe veio da Bahia junto com os avós
para o Rio de Janeiro quando ainda era criança, viam na cidade um meio de ascender
na vida. Joana que morou toda a infância neste lugar conta que muita coisa mudou,
principalmente, o aumento da violência como retrata a moradora.
Ela conta que em sua infância os laços da vizinhança eram mais próximos, todos os
moradores se conheciam e se ajudavam – inclusive a casa de seus pais foi construída
em um mutirão com a ajuda dos vizinhos. Diferente do que se apresenta hoje, Joana
conta que há uma chegada de novos moradores na região, e que aquele laço
fraternal que relembra de sua infância não se repete mais.
Joana , além de nos contar um pouco sobre sua vida, relata problemas no seu
conjunto, e que outros conjuntos também enfrentam. Problemas relatados também
nos artigos de Lago (2013) e Cardoso (2013) os quais analisaram inúmeros conjuntos
pelo Brasil a fora, tais como moradores que adquiriram a casa e não a habitam,
moradores que fazem obras sem a permissão da Prefeitura e/ou Caixa, moradores
515
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que fazem de sua casa comércio, até os problemas mais comuns, como som alto, e
bate boca com vizinhos. Joana além de retratar problemas corriqueiros, chama a
atenção para problemas estruturais e de serviços, como a falta de um tratamento de
esgoto dentro do condomínio. Joana afirma que o conjunto não possui a segurança
que o centro da cidade recebe, a mesma morava no centro e trabalhava na
prefeitura, afirma que apesar de ter a necessidade de uma casa própria, a distância
física do conjunto para o centro faz com que ela repense a sua volta para a cidade.
Joana relata com propriedade muitos problemas de vícios estruturais, de
saneamento, e problemas da vizinhança como, por exemplo, o som alto.
Destaca a má qualidade dos produtos usados na construção de sua moradia, uma
construção feita sem esmero:
Edson: quer dizer que eles economizaram no material?
Joana: economizaram muito no material! A estrutura do telhado é
feita de metalon, ou seja, daqui a algum tempo nós vamos ter que
trocar! Porque enferruja com o tempo, não segura muito tempo.
Como é que a gente vai ficar? e era uma coisa que deveria ter sido
vista, que era um material que não tem durabilidade. Porque você
vê nos outros projetos é usado madeira, laje, sei lá. Mas aqui fui
usado metalon, um metalon de péssima qualidade porque já ta
enferrujando.

Joana fez a inscrição em 2008, e foi uma das primeiras a habitar o conjunto, a
moradora conta que apesar do condomínio estar longe do centro da cidade, muitas
coisas boas e novos empreendimentos estão para chegar à região.
Joana: hoje nós estamos isolados aqui hoje, estamos distantes, mas
quanta coisa boa tem pra chegar até aqui? Muita coisa boa. Tem o
Arco Metropolitano, tem o projeto aqui do trem bala RJ-SP vai
passar aqui atrás, varias indústrias porque em 2011 eu trabalhei
naquele prédio ali no centro, tinha uma empresa, uma imobiliária,
ele fez negociação de vários terrenos, de várias áreas, sítios, aqui na
Dutra, aqui por trás mesmo, pra empresas, para indústrias, então
tem muita coisa para ser instalada ali. Porque assim: “ah, mas até
hoje?” existe um projeto, que demora anos para se concluir, aí
depois tem a autorização, pra se começar, da terraplanagem até
chegar a alguma coisa isso aí vai coisa de 10 anos, mas a gente já vai
tá aqui.

Relata também a inadimplência dos moradores com as taxas de condomínio, a falta
de uma política de assistência social que deveria ter sido feita no início do projeto - a
única coisa que existia era uma “assistente social mal humorada”:
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Joana: Pra ensinar, adaptação, socialização, conscientização, e
ajudar na estrutura no começo. E esse trabalho social é um
acompanhamento de nove meses a um ano, esse acompanhamento
social que nós tivemos só chegou meado a final de março, que nós já
estávamos aqui.
Edson: todo mundo entrou de uma vez ou não?
Joana: não, nem todo mundo, mas as pessoas foram migrando,
então o trabalho social tinha que já estar aqui presente, e esse
trabalho social foi o que? Uma assistente social muito mal
humorada, que ficava ali no salão de festas com uma assistente dela,
ai de vez em quando passava dando folhetinhos né, colocando
embaixo da porta, eu tenho até algumas coisas aqui, o regimento
interno tinha que ter sido preparado por eles através de reuniões.

Problemas como lixo na rua, e som alto, são exemplos do que Joana afirma que não
haveria se tivesse tido um trabalho social desde o inicio, e um trabalho efetivo das
assistentes. Além dos problemas de esgoto, ela fica descontente a falta de
comunicação entre as entidades responsáveis.
Apesar de Joana acreditar que todos os problemas se resolveriam com uma
assitência social efetiva, para nós, o problema em questão não se refere a vida
condominial somente, mas parece estar no modelo de construção e implementação
dos conjuntos pelo governo federal e as empreiteiras
Dona Dulce, outra entrevistada, carioca, uma senhora de 71 anos com oito filhos e 30
e poucos netos e alguns bisnetos, nasceu na capital do Rio de Janeiro, sua família é
mineira, e conta que hoje nenhum de seus familiares moram mais em MG, todos
estão no RJ, pois como outros moradores retratados aqui viam no Rio de Janeiro o
lugar para ascender na vida. Relata com a alegria que todos os seus filhos estão
casados, e bem encaminhados, uma de suas filhas também é moradora do conjunto,
seus outros sete filhos não residem no condomínio e dona Dulce conta que eles não
a visitam com frequência, pois sua mãe mora no “fim do mundo”:
Dulce: eu sou mãe de 8 filhos
Dulce: ah não ne, esse pessoal de hoje em dia não é igual a gente, o
pessoal de hoje em dia acha aqui longe, não são igual a gente não,
são diferente. Aqui pra eles é final do mundo, e eles trabalham la
pra baixo também, eles preferem ficar mais lá.

Dona Dulce trata a capital do Rio de Janeiro como “lá pra baixo”, a aposentada conta
que trabalhou muitos anos de sua vida “lá embaixo”, foi cozinheira, trabalhou em
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hospital, trabalhou em casa de família, e sempre buscava trabalhar onde lhe
pagavam mais, seja na cidade em que mora atualmente, seja na capital.
Após ficar viúva veio para a cidade em questão morar com sua prima, conta que
muita coisa mudou, mas que a mudança faz parte da vida, que no decorrer do
tempo é normal que as coisas mudem: “pelo tempo que tinha muitas coisas
mudaram né? Sabe como é devido ao tempo vai mudando algumas coisas né...”.
Dulce diferente de Joana, não retrata a mudança ocorrida na cidade com uma visão
negativa.
Dona Dulce toma conta do salão de festas, local onde a assistente social ficava para
receber os moradores, também em oposição a fala de Joana, não relatou a
funcionária como “mal humorada”. A senhora, afirma que o conjunto é tranquilo, que
nunca teve problemas de som alto, discussão com a vizinhança, que não tem nada
que a perturbe ou a aborrece, ou qualquer problema estrutural como relatou Joana:
Edson: e não tem barulho no conjunto não? O pessoal não liga o
som alto?
Dulce: não, aqui na minha frente não. Olha, vou te dizer uma coisa
eu tenho minhas filhas, quando eles vêm aqui eles acham isso aqui
até chato, eles acham isso aqui muito quieto. “Ah, lá na minha mãe
é muito parado” É isso que você tá vendo ai, não tem rádio alto,
muito tranquilo.

Dona Dulce conhece todos os moradores do conjunto, e afirma não ter problemas
com nenhum deles. Agora vive com o marido que conheceu no tempo em que
trabalhava após ficar viúva e tem planos de aumentar a sua casa, fazer uma
cobertura.
A moradora cumpre com todas as suas obrigações, paga na data certa o aluguel e
taxa de condomínio. Quando questionamos o que ela gostaria de mudar no
conjunto, ela apenas diz que gostaria de uma área de lazer para as crianças e uma
creche próximo do local, pois é a única coisa que não tem.
Dulce: ai não tem nada que me perturbe sabe? Não tem nada que
me aborrece, nadinha, nadinha. Até Deus me ajudou, tenho pagado
minha casa, pago luz, pago condomínio, tá tudo bem.
Edson: e o que a senhora acha que poderia mudar por aqui? O que
tá faltando?
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Dulce: não, a única coisa que tinha que mudar é que falaram que ali
na frente ia fazer coisa de creche, e tem um vizinho que está
limpando o terreno ali na frente pra fazer um campo para as
crianças, tem um negócio a mais para as crianças, um lazer para as
crianças, que não tem. Só isso que aqui tinha que mudar um pouco,
que aqui não tem nada.

Apesar de serem duas falas opostas, as trajetórias dos moradores e as situações
vivenciadas no cotidiano no conjunto mostram diferentes ângulos e precariedades.
A partir das trajetórias dos moradores, dos conflitos vivenciados, e da sociabilidade
do conjunto o que se percebe são uma gestão de precariedade516 e de conflitos
ocasionados pela convivência, os dados da cidade em questão e seus déficits
mostram as dificuldades de implantação do PMCMV nas suas margens, resultantes
de um crescimento periférico em novos moldes.
Considerações finais
A Baixada se mostra como um espaço repleto de alteridades, similaridades e
contradições, não correspondem apenas, a um domínio natural, mas a uma
construção social, qualificada, tensionada e que se manifesta espacialmente onde o
território é visto não só como continente onde o social se desdobra, mas como
organização espacial que produz um efeito sobre o social. (BOURDIEU, 1997)
Linderval Monteiro (2007), afirma que um erro que é comumente cometido é de não
levar em conta a violência cotidiana entre os moradores baixadenses e aqueles
pertencentes à região metropolitana, um erro que reforça o estigma de ser a Baixada
um lugar onde a barbárie é atemporal, ou que possa existir ali sequer uma idade de
ouro como em outros lugares periféricos.
Nos últimos anos a Baixada Fluminense tinha constituído uma imagem de um
“território de precariedade” em torno da “cidade maravilhosa”, em que a deterioração
das condições sociais e urbanas alimentavam a formação de espaços onde prevalecia
uma representação da violência e a barbárie, diante desta nova dinâmica que a
Baixada vem tomando, o que se tem observado é mudança não só em suas
representações sociais, como também uma mudança político-social, com o Rio de
Janeiro sendo sede de grandes projetos o que se observa é a chegada de vultosos
empreendimentos, públicos, e privados, até mesmo na Baixada, ainda que esta não
516

Ver: “Rizek, Cibele, 2002. “Os sentidos da cidade na sociologia brasileira”. Relatório parcial do
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seja sede. Há um reflexo dessas políticas na região, além de projetos que ultrapassam
as escalas regionais como já foi citado.
É possível perceber uma transformação na dinâmica territorial da Baixada
Fluminense a partir da implantação dos grandes projetos urbanos. O caso analisado
é exemplar, pois combina a dinâmica de dois projetos diferentes que podem ser
vistos de modo cruzado: o Programa Minha Casa Minha Vida e o Arco
Metropolitano.
A partir das trajetórias dos moradores e da situação vivenciada por estes podemos
perceber um continum variado de diferentes graus de liminaridades e precariedades.
As dificuldades de implantação do conjunto habitacional pela empreiteira com o
inacabamento de algumas obras fundamentais para a instalação do conjunto se
somam aos conflitos em torno da vizinhança e sua convivência. O que parece
transparecer dessa situação são os problemas relacionados ao pós-ocupação do
conjunto, com as dificuldades de convivência, da instalação de equipamentos
públicos e de serviços e com os relacionamentos de vizinhança atravessados por
conflitos diversos acarretados pelo barulho, pelas precariedades do conjunto e pela
ausência de algum tipo de convivência prévia entre os moradores.
É possível perceber também, que a implantação deste conjunto habitacional aponta
para novas formas de sociabilidade marcadas pela precariedade e por conflitos
variados na convivência. A pesquisa qualitativa demonstra as dificuldades de
implantação de um programa habitacional nas suas bordas e uma aparente
reprodução do modo periférico de crescimento, criticado, anteriormente, pelos
especialistas, mas que parece se reproduzir novamente em outros contornos
possíveis.
Mesmo diante de todos os impasses enfretados pelos moradores do conjunto, ainda
há neles uma esperança, uma esperança de que este tempo de espera não continue
a ser uma condição de permanência, e sim, torne-se uma condição de mudança.
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20- Sessão Habitaão e Dinâmica Centro Periferia e a
Dinâmica de Desigualdade Social
20.2 PERIFERIA E ESPAÇOS PERIFÉRICOS: NOTAS GERAIS
PERIFERIA Y PERIFÉRICOS ÁREAS: NOTAS GERALES
Autor: Leandro da Silva Guimarães517
Resumo: O texto busca analisar a desigualdade social no Brasil por meio do
processo de espacialização dessa mesma desigualdade, nesse sentido, ele analisa,
arranhando as margens do que se convencionou chamar de modelo de urbanização
brasileiro e de como esse mesmo modelo produziu metrópoles gentrificadas e
excludentes. Assim, o texto busca discutir a exclusão urbana brasileira por meio da
consolidação daquilo que se convencionou chamar de espaços periféricos, ou de
modo mais genérico, de periferias.
Palavras Chaves: Urbanização. Periferia. Desigualdade. Território.
Síntesis: El

texto busca analizar la desigualdad social en Brasil a través del proceso
espacial de que la desigualdad en este sentido se analiza, rascando los bordes de lo
que se conoce del modelo de urbanización brasileña y cómo este mismo modelo
producido ciudades gentrificación y exclusivo. Así que buscar el texto discutir la
exclusión urbana del país a través de la consolidación de lo que se ha convenido en
llamar las zonas periféricas, o más en general, de las periferias.
Palabras clave: La urbanización. Periféria. desigualdad. Territorio.
Introdução:
Periferia e Espaços Periféricos – Uma Releitura
Na literatura construída nas décadas de 1970 e 1980 sobre o urbano no
Brasil, as periferias urbanas situadas nas metrópoles eram geralmente descritas como
“o urbano possível” para as classes trabalhadoras.
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A periferia518 seria então o resultado de um processo dual de construção do
espaço: a chamada relação “centro-periferia” é a expressão mais acabada desse
movimento. O centro seria o nexo aglomerativo de todas as benesses do eldorado
urbano. As metrópoles seriam espaços estanquizados, marco da segregação sócioespacial; a centralidade concentraria o emprego, os equipamentos urbanísticos mais
modernos e as funções centrais de direção da vida urbana. A periferia seria
resultado do crescimento do espaço metropolitano, gerado pela ação localizada de
um amplo leque de agentes privados e pela ação deficitária do Estado. Esses espaços
nasceram desse duplo movimento e caracterizam-se geralmente por um decréscimo
nas condições de vida das classes ditas populares.
Haveria nesses espaços um problema de acessibilidade: eles seriam por
excelência espaços do não acesso ao urbano, segregados e socialmente distantes.519
Nas décadas de 1970 e 1980 havia quase um acordo teórico sobre esse capitus
diminutius, que caracteriza as incipientes condições sociais das periferias. De acordo
com alguns autores isso era produzido pela total ausência de investimentos públicos
nesses espaços, relacionados a condições mais estruturais do avanço do modo de
produção capitalista no Brasil. As condições de vida das periferias estariam ligadas às
dinâmicas mais gerais do processo de acumulação em escala ampliada.
O Estado era considerado o ator principal e o agente propagador da
reprodução da dinâmica do capitalismo. As políticas públicas do Estado no urbano
muitas vezes legitimavam o modelo de acumulação e a própria sociedade capitalista
e, ao mesmo tempo, eram fundamentais para a reprodução das relações de produção,
ajudando a reproduzir a força de trabalho social e biologicamente.
No Brasil, o capitalismo possuía e possui feições selvagens representadas
por vários processos que têm no Estado a peça chave de sua organicidade. O Estado é
o provedor dos insumos básicos à expansão industrial, é ele que através do
investimento em infra-estrutura financia em longo prazo a expansão capitalista. Na
sua ação ele também tem como encargo financiar a reprodução da força de trabalho,
fornecendo o mínimo, o básico de meios de consumo coletivo. É claro que um grande
quantitativo de investimentos é direcionado e inflacionado na dinâmica acumulativa
em detrimento das necessidades da força de trabalho, a espoliação urbana é a peça
chave e saída para essa situação excludente.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1081

A moradia, nesse sentido, irá aparecer como a materialização do valor de
troca, encenada e insuflada por um coeficiente especulativo. A demanda dita solvável
é a peça preferencial dos investimentos, o financiamento em geral (ainda) é
concedido àqueles que podem pagar o preço fixado pelo especulativo mercado
habitacional.
O grande montante da população, muitas vezes, não possui condições de
pagar o valor elevadíssimo das prestações e, quase sempre, não é cogitado pelas
linhas de financiamento. O resultado é um processo discricionário de aquisição de
moradia, do abrigo, no qual as camadas populares têm como alternativa viável de
sobrevivência a ocupação por lotes e a autoconstrução nas periferias das cidades.
A periferia, em sua forma, é resultado de ação pulverizada de uma
variabilidade de agentes privados, que ao agirem dão origem aos chamados
loteamentos populares. Estes surgem através das estruturas geradas pelos
mecanismos espoliativos urbanos que impulsionam os agentes sociais precariamente
incluídos nos circuitos superiores da economia e da política a produzirem seu
próprio espaço.
O espaço da periferia, assim, é forma e conteúdo, fixos e fluxos, no qual as
esferas do vivido e do concebido não se encontram dissociadas, antes se misturam e
se interpenetram na realidade cotidiana daqueles que nela vivem. Nessa paisagem a
“ausência” é a marca e a inventividade, a norma.
A periferia, então, é o produto de uma lógica cruel e segregadora, uma
lógica baseada na exclusão da urbe, criada e recriada a partir dos mecanismos
especulativos sobre o solo, sobre a propriedade fundiária, que exclui e (re) inclui os
indivíduos dentro de uma urbe estanquizada e precária. Mas que lógica é essa? Quais
são os princípios que a geram, como ela é produzida e (re) produzida?
Como já é sabido, o processo de acumulação capitalista no Brasil produziu
um grande quantitativo de excedentes concentrados. Essa grande soma de capital
apropriado pela classe dominante brasileira foi “investido” na chamada aquisição de
terras e também na produção e reprodução de capital propriamente dito.
Isso porque a terra, mesmo inculta, já havia adquirido um valor, o solo
havia se transformado em espaço devido ao avanço das forças produtivas e da própria
produção capitalista. O solo tornou-se capital, passou a possui um valor de troca, já
que se encontrava e ainda se encontra monopolizado e imobilizado nas mãos de
poucos, elevando assim o valor da renda fundiária e a especulação imobiliária, irmãs
siamesas.
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Nesse processo, o Estado tornou-se o elemento fundamental no interior
dessas lógicas. É ele que em certa medida permite que elas se realizem, dando vazão
para que os mecanismos da especulação imobiliária se dêem. Ele é o responsável pelo
provimento de boa parte das infra-estruturas necessárias ao ordenamento do
território da cidade. Através de sua ação, o preço do solo urbano se cria e se recria.
Sempre que o poder dito público provê alguma melhoria ou benesse a
alguma área da cidade, linhas de ônibus ou serviço de esgoto, por exemplo, ele cria
alguma demanda extra para a área em questão, a valoriza em relação a outros
espaços da urbe, levando a essa área empresas e moradores que antes se localizavam
em outras áreas. A procura aumenta, e a área se encarece. A valorização do solo nessa
nova área atrai moradores que possuem uma renda mais elevada, famílias mais
abastadas que se dispõem a pagar mais caro pelo direito de usar e de usufruir o
espaço. Os moradores mais antigos se vêem obrigados a ter que pagar mais caro pelo
uso do solo ou se deslocar para áreas de custo zero, geralmente áreas desprovidas
dessas infra-estruturas, que ao contrário de beneficiar aos pobres, como podemos
ver, acabam prejudicando-os.
O preço do solo então é muitas vezes determinado pela ação do Estado e é
por meio da ação deste que a especulação sobre a terra encontra vigor e força. Os
especuladores muitas vezes se antecipam a ela e muitas vezes a geram e coordenam.
Está claro, pelo que foi dito, que aos pobres é vedado o direito à cidade e
aos serviços urbanos. A valorização destas áreas os expulsa para cada vez mais longe,
a propriedade privada do solo e a sua transformação em mercadoria especulativa os
desloca para áreas sempre próximas ao custo zero; os serviços urbanos concentramse e se distribuem sempre nos nexos centrais da urbe e encontram-se sempre
disponíveis às categorias sociais que conseguem pagar pelo seu uso. Quanto menor a
renda, o capital político e relacional da população, maior será a escassez desses
recursos.
O mercado imobiliário é o grande responsável por esse desnível sócioespacial, na medida em que a escassez desses recursos urbanos provoca uma procura
excessiva por áreas que o possuem, acarretando uma valorização diferencial do
espaço, que é leiloado pelo mercado imobiliário, sendo vencedores desse leilão
aqueles que podem e estão dispostos a pagar o preço máximo pelo uso desses
espaços.
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Os Loteamentos Populares
O processo histórico de produção desses loteamentos tem como ponto
inicial a própria estruturação do modo de produção capitalista no Brasil e o seu
posterior amadurecimento.
O loteamento de periferia se fez como a forma dominante de moradia e
habitação para as classes trabalhadoras. No Brasil, o processo de crescimento dos
loteamentos e a aquisição de lotes pelos proprietários obedeceram a uma série de
prescrições conjunturais peculiares do desenvolvimento e da situação da economia
brasileira. Nesse sentido, Luciana Corrêa Lago (2003, p. 9), nos diz:

Dois critérios correlacionados servem para definir um assentamento
popular como “loteamento” independente de sua situação jurídica: a
compra do lote, portanto, a existência do mercado e a presença de um
agente econômico – o loteador – responsável pelo empreendimento.
Grande parte dos loteamentos populares no Rio de Janeiro foi
implantada por agentes descapitalizados que realizavam a operação
por etapas sem investir previamente grandes somas dos recursos.
Deste universo, parte significativa tornou-se “regular” e entre os
loteamentos que permaneceram ilegais, parte entrou na categoria
“irregular” (...) e parte na categoria clandestina. Quanto à forma de
comercialização, a prática era, até o início do processo inflacionário
mais acelerado na década de 80, a venda dos lotes através de
prestações pré-fixadas.
(...) No entanto, começaram a se difundir nos anos 90 novas formas de
aquisição dos lotes pelas camadas de baixa renda, onde o loteador
passou a ter o papel de gerenciador do processo de ocupação ilegal de
uma gleba a ser apropriada por um grupo de pessoas. Há um “acordo”
entre o loteador e os futuros moradores no que se refere à nãotitulação da propriedade e do não cumprimento das exigências
urbanísticas.

Os loteamentos então são dirigidos, como disse Lago, por empreendedores
capitalistas privados que, grosso modo, podem ser divididos nos seguintes atores: o
corretor, o proprietário fundiário520, o loteador, os compradores dos lotes e o Estado.
São esses atores que são os responsáveis pela “produção” dos loteamentos e só
através de suas lógicas e de seus comportamentos é que o processo de produção do
loteamento pode ser entendido.
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O latifundiário entra com o solo antes monopolizado e o loteador arca com
todo o restante das responsabilidades, entre elas a aprovação e legalização do projeto
junto à prefeitura, as obras básicas de melhoramento do terreno (quando são feitas) e
o arruamento; aos empreendedores cabe também o contato junto ao público por
meio da propaganda do loteamento, assim como todas as etapas relacionadas ao
processo de compra e venda da gleba parcelada e transformada em lotes.
Como eram estabelecidos os preços dos lotes? A quais camadas de classes
trabalhadoras estes se destinavam? O objetivo principal era que os lotes fossem
comercializados a camadas e categorias sociais expulsas pelo processo de segregação
urbana, onde as metrópoles, a partir de um movimento de depuração, excluíam as
classes trabalhadoras das áreas luminosas (Santos, 1996). Nesse sentido, os preços
dos lotes buscavam atender as possibilidades salariais dessas camadas, visando
sempre, ou quase sempre se adequar as suas condições de pobreza, por meio de
muitas, muitas prestações.521
Geralmente a venda dos lotes é realizada por meio da chamada propaganda
“boca-a-boca” e os atrasos nos pagamentos das prestações são quase uma regra geral,
mas dificilmente esses atrasos acarretam uma perda do lote, a insolvência muitas
vezes leva a uma revenda dos lotes a terceiros.
O papel do corretor é de mediação na venda dos lotes das glebas.
Geralmente esses corretores se localizam e moram na própria área a ser vendida. Os
corretores lidam com os interessados em comprar os lotes de forma direta e especial,
prestando um atendimento personalizado. Normalmente o corretor é um elo da
própria empresa loteadora, recebendo um salário fixo e em alguns casos comissão.
A função do corretor é realizar a promoção do lote a ser vendido e ele é
muitas vezes o responsável pelo marketing e divulgação do empreendimento.
A venda dos lotes é, na maioria das vezes, realizada pelo mecanismo de
antecipação, um método de comercialização do lote próprio de um movimento
especulativo e que é descrito por Bonduki & Rolnick (p. 122) da seguinte forma:
(...) é bastante freqüente o modo de venda do lote por partes, que
consiste em vender inicialmente os lotes pior situados, para, em
seguida, gradativamente e à medida em que o loteamento vai sendo
ocupado, colocar à venda os demais. A simples ocupação de alguns
lotes - a urgência em ocupá-los é evidente, em se tratando de
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moradores de baixa renda - já valoriza o loteamento. Este processo de
valorização pode ser ainda mais acelerado se durante o período de
vendas, que pode durar vários anos, algum equipamento de infra ou
superestrutura é instalado.

Esse processo descrito acima proporciona uma valorização do loteamento,
haja vista que as populações que ali venham a se localizar significam poder político e
eleitoral, significam votos e, dessa forma, possuem grande poder de barganha e de
pactuações políticos. As associações de moradores que se formam nos loteamentos
muitas vezes agem politicamente pressionando o poder público, trocando os
benefícios conseguidos (geralmente obras de infra-estrutura) por votos. Essas
melhorias conseguidas politicamente têm também sua contrapartida econômica que
se materializa na valorização gradual do espaço e das moradias construídas; o custo
zero inicial de aquisição do lote é elevado em direção ao custo infinito.
O Estado seria o elemento fundamental da construção inicial dos
loteamentos, exercendo a função de financiar e de prover os bens de consumo
coletivo.
No Brasil, o Estado encontra-se-ia frente a um paradoxo de onde deveria e
deve alocar os recursos dos impostos acumulados, ou seja, se os recursos devem ser
utilizados para materializar sistemas de engenharia que facilitem a produção e a
circulação de capital ou se deveria aplicar esses recursos em obras que visassem
atender as imensas demandas coletivas da sociedade brasileira.
Entre as peculiaridades do desenvolvimento do modo de produção
capitalista no Brasil, estão as que para este se desenvolver, conserva e reproduz
traços históricos arcaicos. Isso gerou nesse movimento uma cisão unitária e
contraditória, produzindo o formal e o informal como características do urbano no
Brasil, gerando dois modos de urbanização complementares e opostos, o oficial e o
dito autônomo, que são assim descritos por Carlos Nelson Ferreira dos Santos (p. 32):
O sistema autônomo não é independente do sistema capitalista maior
que também configura o sistema oficial (...) pelo contrário, supõe-se
que ele lhe seja necessário e complementar, sobrevivendo à custa de
grande facilidade que apresenta em fazer e desfazer contratos
informais e em solucionar problemas por relações face-a-face,
compreensíveis e manipuláveis pelos pobres. Assim, a antiburocracia
lhes daria a chance de terem algum poder, lhes forneceria o espaço
para exercerem uma espécie de estratégia anti-hegemônica. Aliás, isso
também acontece dentro dos sistemas oficiais, só que de forma mais
enfraquecida e menos eficiente para a solução de conflitos individuais
e coletivos do quotidiano.
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Já o modo de urbanização oficial, controlado e regido pelo Estado e suas
instituições financiadoras é definido por Santos como o modo da centralidade e da
homogenia (p. 37):
O sistema oficial, mesmo quando acontece no espaço das periferias é
núcleo com todos os significados que a expressão comporta. O sistema
autônomo é periferia por excelência. Por esse par de opostos
confrontados,
por
suas
razões,
complementaridades
e
incompatibilidades devem ser entendidas as cidades brasileiras hoje.

O processo de expansão territorial e geográfica das periferias na forma dos
loteamentos populares se constituiu como forma de solução palpável e concreta para
as populações marginalizadas, uma solução do problema de como morar, de habitar
e de tirar o máximo de proveito possível do modelo urbano produzido.
Na realidade, a propagação do fenômeno põe o morador como o agente
central do processo e o correlaciona com os demais atores em um jogo de custos
econômicos e políticos de difícil análise que, como fora dito por Santos (1979),
caminharia do zero até o infinito e, dessa forma, o futuro do loteamento dependeria
de uma série de pressupostos e da ação de uma série de agentes.
Os custos sociais, econômicos e políticos seriam reunidos em duas grandes
frentes: os econômico-financeiros e os políticos resultantes das pactuações realizadas
pela variedade dos atores envolvidos. Os primeiros dizem respeito à gênese do
loteamento, que, quando é lançado no mercado imobiliário, pela sua estrutura
urbanística inexistente, apresenta um custo financeiro bem próximo do zero, visto
que nada fora produzido pelo trabalho do homem, deduzindo-se que aparentemente
nenhum valor fora criado ou produzido. Por esse motivo, custo econômico baixo, é
que os moradores aceitam o fato de se localizar longe do centro e distante das
vantagens que este oferece.
Já o segundo tipo de custo refere-se às agressões sociais que estes moradores
irão sofrer, desde a ausência de benesses urbanísticas e de meios de consumo
coletivos, além da violência e da presença constante de pressões políticas ditatoriais
prescritas pelo crime organizado e da violência policial representada pelos aparatos
repressivos do Estado; o custo social é a separação e a exclusão, face do chamado
“caos urbano“, que torna essas áreas lugares do “apartheid”, do preconceito e da
exclusão espacial dos indesejáveis.
O Estado, nesse jogo de custos, age como o fiel da balança entre os
empresários e os moradores. O poder público é o fio que eleva o custo econômico e
baixa o custo social do loteamento. Como? Promovendo investimentos e uma
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melhora nos custos sociais, elevando o valor da terra e das habitações construídas.
Nesse sentido, a luta empreendida por parte de moradores e empresários por infraestrutura e por meios de consumo coletivos caracterizam uma redução do custo
social, que se reduziria do infinito e se aproximaria do zero.
Feitas essas breves considerações sobre a formação e construção sócioespacial dos loteamentos de periferia como uma forma de resposta, como uma
contratendência ao modelo urbano brasileiro, resta nessa parte final desse capítulo
esclarecer como os grupos sociais populares agem no sentido de obter o morar, como
fazem para obter a sua casa dita própria e, nesse sentido, resta discutir o processo de
autoconstrução de moradias e as suas peculiaridades.
A Autoconstrução de Moradias
O processo de autoconstrução522 de habitações se coloca como uma
alternativa possível de se obter a casa própria pelo trabalhador assalariado frente a
um modelo urbano oficial que não tinha e não tem como prioridade o atendimento
de suas necessidades mais básicas. A autoconstrução é uma saída, uma fuga dos
padrões oficiais de elevado custo econômico referentes ao morar.
O processo de autoconstruir é um processo realizado pelas classes
trabalhadoras nos seus finais de semana de folga, com a ajuda de parentes e amigos e
é baseado em um processo de cooperação entre diferentes sujeitos sociais. É
sustentado por uma troca de favores e nos laços familiares e quase totalmente
afastado, na maioria dos casos, das relações capitalistas de compra e venda da força
de trabalho necessária ao erguimento da casa.
Kowarick (1979:57) nos diz que o processo de autoconstrução de moradias
não deve ser compreendido como uma forma de poupança e sim como uma forma de
subsistir pelo trabalhador e a sua família, onde um dos elementos fundamentais de
reprodução biológica da força de trabalho, a moradia autoconstruída, passa a existir
como um elemento que força para baixo o custo de reprodução da força de trabalho,
permitindo que um grande excedente de sobretrabalho ou mais valor venha a ser
expropriado, através de uma redução crescente nos níveis salariais.
A autoconstrução de moradias é uma saída deflagrada pelas classes
trabalhadoras pelo processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e a
conseqüente exclusão sócio-espacial dos pobres como objetivo e como conseqüência
do movimento que visa rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho a níveis
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ínfimos e, assim, elevar as taxas de acumulação do capital. No dizer de Kowarick
(1979: 61) a autoconstrução seria uma operação
(...) realizada através do trabalho adicional e gratuito, que
freqüentemente perdura por anos, a confecção da casa própria só pode
levar à redução de outros itens vitais da cesta do consumo, inclusive à
diminuição do padrão alimentar que, para muitas famílias, passa a se
situar abaixo dos níveis mínimos de sobrevivência.

A autoconstrução, assim, de acordo com Kowarick (p. 62), é um processo
vital para a reprodução da força de trabalho abaixo dos níveis de subsistência e que
aprofunda ainda mais os níveis de espoliação urbana aos quais as classes
trabalhadoras estão submetidas. Esse processo resulta “em uma moradia que, além
de ser desprovida de infra-estrutura básica e de se situar em áreas distantes dos locais
de emprego, apresenta padrões bastante baixos de habitabilidade (...)”.
De modo que (p. 62)
(...) a casa se deteriora rapidamente, pois é feita por trabalhadores não
especializados, que utilizam técnicas produtivas e ferramentas
rudimentares, onde a divisão do trabalho é praticamente inexistente e
sua construção é efetuada aos poucos e sem seqüência programada
(...) a casa por ser produzida com materiais de qualidade inferior, exige
constantes reparos, implicando por parte das famílias um esforço de
restauração permanente.

Um aspecto interessante do processo de autoconstrução de moradias é a
forma parcelizada na qual a habitação se desenvolve. Isto acontece devido à
precariedade dos recursos econômicos dos quais o trabalhador e sua família dispõem,
divididos entre o pagamento do lote e a compra de materiais de construção a
prestações mensais. O capital necessário muitas vezes é proveniente do FGTS ou do
13º salário e também das carências forçadas que a família trabalhadora tem de se
submeter.
Os materiais de construção são geralmente comprados em lojas próximas
dos lotes, por meio do pagamento parcelado, o chamado crediário, e quase sempre
esses materiais são de qualidade duvidosa. Outro aspecto acompanhado por nós de
perto em nossos trabalhos de campo no loteamento pesquisado é a qualidade
insalubre e as condições ambientais péssimas que estas habitações construídas dessa
forma apresentam. O espaço produzido é dividido entre várias pessoas que ocupam o
mesmo cômodo e se amontoam em um viver cotidiano congestionado e impreciso.
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No processo de produção da casa própria o trabalhador se vê em um
crescente endividamento que só pode vir a ser equacionado através de uma extensão
além dos limites do suportável de sua jornada de trabalho.
Nesse sentido, as lógicas que possibilitam a construção da moradia por
parte das classes trabalhadoras consistem basicamente em uma extensão da jornada
de trabalho e em um “aperto de cintos” nas demandas cotidianas. É esse “aperto de
cintos” que permite a construção da habitação, conforme dito, feita por etapas, onde
o passo inicial é a aquisição do terreno, para a partir daí partir para a construção do
“barraco” ou da “meia água”, como chamam os moradores, de no máximo três
cômodos, no qual a família apressadamente começa a residir, no intuito de se livrar
do aluguel, de modo que a paisagem que se constrói é uma paisagem parcelada e
sempre inacabada. O ato de autoconstruir moradias é um processo longo, que se
desenvolve e se estende por vários anos e até décadas, dependendo da possibilidade
ou não de acesso ao capital necessário para o prosseguimento da obra.
Os recursos para tal ação são conseguidos de diversas formas e com várias
estratégias. Uma dessas estratégias empreendidas pelos trabalhadores é a extensão
da jornada de trabalho por meio das chamadas horas extras e também com as
atividades realizadas por meio de biscates.
O FGTS e a sua captação por parte dos trabalhadores aparece também
como uma estratégia monetária utilizada, de modo que muitos trabalhadores
empenhados no processo de autoconstrução de suas moradias se esforçam, muitas
vezes, para serem demitidos para terem acesso ao dinheiro do fundo. Nesse caminho
faltam ao trabalho, utilizam atestados médicos etc. Conforme podemos ver as
estratégias são muitas e a necessidade de sobrevivência as impõe como norma.
Esses são basicamente os meios econômicos aos quais os trabalhadores
podem vir a ter acesso para realizar, talvez, a construção de sua moradia.
No caso da mão-de-obra e a questão da obtenção da força de trabalho
necessária ao erguimento da moradia, Beozzo de Lima (1980:85) enumera três formas
diferentes e que se combinam para dar propulsão a sua construção, e que são, grosso
modo:
a. Contar com a ajuda da esposa e dos filhos;
b. Pagar a mão-de-obra,
c. Contar com a ajuda de amigos e parentes. Assim
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(...) sem dúvida recai sobre o próprio autoconstrutor e sua família a
maior parte do trabalho empregado na construção de sua casa.
Entretanto é relativamente pequena a proporção de trabalhadores que
iniciaram e prosseguem a edificação de suas casas contando
exclusivamente com seu próprio trabalho e o da esposa e filhos.

No caso do estudo realizado pela autora supracitada (p. 56), apenas 10% dos
moradores estavam construindo sua casa da forma citada e,
De maneira geral, nesses casos o trabalho é também executado à
noite, além dos fins de semana e feriados, causando ao grupo familiar
um grande desgaste físico e resultando, mesmo assim, num processo
relativamente mais lento. Não obstante, essa é a única solução viável
para aqueles cujo dinheiro não é suficiente para pagar a mão-de-obra
nem para cobrir os gastos com comida e a bebida que devem ser
oferecidas aos que ajudam com seu trabalho a construção de uma
casa.

O pagamento da mão-de-obra não é um fato corrente, devido ao baixo
rendimento de que dispõe a família e revela um desconhecimento de técnicas
especializadas que porventura venham a ser utilizadas na obra.
A ajuda de amigos e parentes é um fato um pouco mais corrente, inclusive
na história do loteamento que agora estamos estudando. No caso em questão a
construção de moradias com a ajuda de amigos e parentes foi uma prática que gerou
uma variedade de redes de solidariedade que se organizam e se constroem a partir do
cotidiano e das amizades estabelecidas através dos processos criados pelas carências
comuns compartilhadas no dia-a-dia.
Considerações Finais
No loteamento no qual temos uma pesquisa em tela, O Jardim Catarina,
localizado no município de São Gonçalo- R.J, a quase totalidade das habitações foi
edificada em regime de redes com o auxílio de amigos e parentes, na forma de
mutirões, estabelecendo-se trocas de trabalho e ajuda mútua.
O processo de autoconstrução de moradias é um processo que se constitui
perante o modelo de urbanização brasileiro, como uma saída, como uma forma de
“usufruir” da cidade. É necessário que para isso o trabalhador e sua família se privem
e se organizem, estendendo sua jornada de trabalho e aumentando suas carências e
escassez cotidiana para, a partir daí, conseguirem seu objetivo: uma casa ”própria”
em alguma periferia metropolitana.
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No loteamento em questão, esse processo de autoconstrução de moradia
resultou em uma paisagem permanentemente inacabada, resultado de um gigantesco
descompasso entre a renda do trabalhador e o seu objetivo. As casas geralmente são
de alvenaria, com dois ou três cômodos, onde o trabalhador e sua família vivem ou
tentam sobreviver. O retrato de nossa observação revela a escassez e a falta de infraestrutura, mas também revela um palco de resistência e de luta, de solidariedade,
ainda que não desinteressada, de superação das necessidades de cada dia. São os
próprios corpos em coabitação que ditam a política de cada dia e esta se faz e refaz-se
no próprio cotidiano das pessoas que nos loteamentos vivem.
Notas
1- De acordo com Milton Santos em seu livro A Urbanização Brasileira, as periferias
são fruto direto do modelo rodoviário urbano implantado no Brasil. Diferentemente
dos subúrbios, as periferias surgem a partir da propagação das rodovias e não das
ferrovias; essas rodovias provocaram um crescimento disperso das cidades, que
ajudou a criar uma escassez mercantil de terras e, por conseguinte gerou
especulação e “déficits” de residências e periferização.
“Em termos geográficos, a periferia não será definida pela distância física entre um
pólo e as zonas tributárias, mas antes em termos de acessibilidade. Esta depende
essencialmente da existência de vias de transporte e da possibilidade efetiva de sua
utilização pelos indivíduos, com o objetivo de satisfazer necessidades reais ou
sentidas como tais. Mas a incapacidade de acesso a bens e serviços é, em si mesma,
um dado suficiente para repelir o indivíduo e também, afirma, a uma situação
periférica” (SANTOS, Milton, 1979:229).
2- “Em termos geográficos, a periferia não será definida pela distância física entre
um pólo e as zonas tributárias, mas antes em termos de acessibilidade. Esta depende
essencialmente da existência de vias de transporte e da possibilidade efetiva de sua
utilização pelos indivíduos, com o objetivo de satisfazer necessidades reais ou
sentidas como tais. Mas a incapacidade de acesso a bens e serviços é, em si mesma,
um dado suficiente para repelir o indivíduo e também, afirma, a uma situação
periférica” (SANTOS, Milton, 1979:229).
3- Em variadas circunstâncias o proprietário fundiário pode ele mesmo se
transformar no agente empreendedor no processo de produção e comercialização
do loteamento, o que, contudo, não é o caso estudado nessa pesquisa.
4- “Na determinação dos preços dos lotes, o mais importante é a fixação de uma
prestação compatível com disponibilidade de pagamento do trabalhador de baixa
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renda, cujo cálculo já leva em conta que este fará sacrifícios para pagar o lote,
considerando a importância que atribui à casa própria. O morador não está
prioritariamente preocupado com o preço total do lote, nem com o número de
prestações, mas sim o quanto irá despender por mês. Assim, o loteador fixa a
prestação como uma porcentagem do salário mínimo e, na medida em que o preço
total do lote é estabelecido no ato da venda e não sofre reajustes, o período de
pagamentos das prestações não é pré-fixado, situando-se, em geral, entre cinco e
dez anos. Quanto ao valor da entrada não há regra geral, dependendo
principalmente do investimento aplicado pelo loteador”. (Bonduki & Rolnick, 1982,
p. 121).
5- Pelo que pesquisamos sobre o assunto, verificamos que o processo de
autoconstrução é um processo muito antigo, que perpassa diversos modos de
produção e diversas escalas espaciais, realizando-se também em áreas rurais.
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20- Sessão Habitaão e Dinâmica Centro Periferia e a
Dinâmica de Desigualdade Social
20.3 A construção de moradia popular pelo Programa Minha Casa
Minha Vida em Juiz de Fora.523
Rayssa Pinto Rezende524
Resumo:O Programa Minha Casa, Minha Vida, foi implementado em Juiz de Fora
com o intuito de amortecer o problema do déficit habitacional na cidade, criando
meios para que a iniciativa privada assumisse a construção da moradia popular,
visando atingir uma parcela da população que não teria meios de adquirir a
mercadoria casa devido ao seu elevado valor. Valor esse advindo da mão-de-obra
empregada na construção e ao preço do solo urbano. Reconfigurando o arranjo
socio-espacial da cidade.
Palavras-chave: Minha Casa Minha Vida. Moradia. Valor do solo.
I - Introdução
Em uma das pesquisas realizadas pelo Núcleo de Pesquisa Geografia, Espaço
e Ação (NuGea) da Universidade Federal de Juiz de Fora, financiada pela FAPEMIG,
procuramos compreender a realidade do Programa do Governo Federal, Minha Casa
Minha Vida, na cidade de Juiz de Fora. Em especial no maior empreendimento da
faixa I chamado Residencial Parque das Águas525. Para este artigo optou-se por
discutir o programa de uma forma geral, procurando compreender as configurações
socioeconômicas e espaciais de uma cidade capitalista e como essas configurações
influenciam na questão habitacional e desta forma na implantação do Minha Casa
Minha Vida.
O Programa do Governo Federal é hoje o maior programa de produção de
moradia, tem como objetivo não apenas superar o déficit habitacional, mas também
responder aos efeitos da crise de 2008, visando estimular a geração de empregos e
renda através setor da construção civil. Desta Forma em 2009 a prefeitura de Juiz de
Fora assinou com a Caixa Econômica Federal o convênio para a implantação do
PMCMV.
GT 2 – Desigualdade Social e Políticas Públicas / Orientadora: Clarice Cassab
rayssarezende@yahoo.com.br
525
Localizado na região Norte da cidade, próximo ao bairro Monte Castelo, atendendo a mais de 500
famílias.
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Juiz de Fora, em sua trajetória de urbanização acompanhou a lógica
capitalista na qual vazios urbanos que possuem infraestruturas básicas são mantidos
como reservas, enquanto o déficit habitacional vem se intensificando nos últimos
anos. De acordo com os dados apresentados no Plano Municipal de Habitação em
2010, o déficit é de 10.169 famílias. Das famílias que necessitam de moradia, as que
possuem renda de até 3 salários mínimos são as de maior expressividade .
É visando superar o problema habitacional e aquecer a economia que se
implantou o Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Juiz de Fora.
II - A implementação do programa em juiz de fora
O Programa Minha Casa Minha Vida atende a três faixas de renda. Para fins
deste artigo optou-se por analisar os empreendimentos destinados a famílias com
até 3 salários mínimos, pois é esta faixa que visa a construção de habitação para a
parcela de menor renda que não teria condições de adquirir uma casa pelos meios
formais.
A primeira etapa da implantação do programa consistiu em cadastrar as
famílias dividindo-as em grupos conforme critérios nacionais: famílias residentes e
que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou insalubres; famílias com
mulheres responsáveis pela unidade familiar. Além dos critérios nacionais as
famílias foram agrupadas também de acordo com quesitos propostos pela Prefeitura
de Juiz de Fora e aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação: residir em Juiz
de Fora há mais de dois anos; família com mais de um filho com idade inferior a 16
anos; família em situação de risco social. Esse cadastro foi realizado pelo órgão da
prefeitura responsável pela questão habitacional da cidade, EMCASA. A distribuição
das moradias direcionadas as famílias com rende de até R$ 1600,00, também foi
realizada por este mesmo órgão (EMCASA) através de sorteio das famílias
cadastradas.
Em relação a construção dos empreendimentos é a construtora privada que
define o terreno e projeto, devido a isso a maior parte dos empreendimentos
destinados a faixa I do programa são alocados em locais menos valorizados da
cidade. Após ter o projeto aprovado, a construtora conta com verba da Caixa
Econômica Federal e inicia o processo construção do mesmo, tem-se assim até o ano
de 2013 nove empreendimentos destinados a faixa I na cidade, conforme ilustra a
tabela abaixo:
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Empreendimento
Condomínio Vivendas Belo Vale
Residencial Belo Vale I
Residencial Belo Vale II
Residencial das Araucárias
Parque das Águas
Nova Germânia
Residencial Miguel Marinho
Residencial Bela Vista
Residencial Paraiso
Fonte: NuGea, 2014

Localização
São Geraldo
Barbosa Lage
Barbosa Lage
Sagrado Coração de Jesus
Monte Castelo
São Pedro
Benfica
Nova Era
Nova Califórnia

Ao analisarmos a tabela de localização dos empreendimentos é possível
perceber que o programa não leva em conta as especificidades da realidade da
cidade, sendo estes alocados em regiões que possuem infraestrutura precária, e
acaba por acirrar algumas contradições já existentes no espaço, como a desigualdade
socioespacial, a pressão sobre os serviços públicos e equipamentos urbanos.
Isso se deve ao fato do Minha Casa Minha vida ser organizado pela lógica do
mercado, transferindo as medidas ligadas a questão da habitação para a iniciativa
privada, que decide a localização e o tipo de imóvel, não levando em consideração a
demanda da sociedade. É desta forma que as ações desse programa vem atuando na
configuração socioespacial da cidade, definindo novas espacialidades das classes
sociais.
Para melhor compreender a lógica que o capital organiza/produz o espaço, e
sobretudo a cidade, nos atentaremos a discutir como se da essa relação, e quais são
as consequências da mesma para a sociedade no que diz respeito a questão
habitacional.
III - A produção de moradia na sociedade capitalista
Nem a cidade e nem a propriedade privada do solo são construções da
sociedade capitalista, porém elas se reconfiguram de modo que possam atender as
necessidades especificas desse sistema.
Por ser uma produção social, logo histórica, a cidade se transforma no “pano
de fundo da sociedade burguesa” (LEFEBVRE, 1999, 142), no sentido que ela
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organiza e é organizada visando a reproducão do capital, fornecendo infraestrutura,
possibilitando a circulação de mercadorias, informações, pessoas, atendendo
também as necessidades básicas do trabalhador. Lembrando que essas
configurações são construídas em consonância com o Estado, que está preocupado
em atender as necessidades da sociedade pra que o sistema capitalista tenha
condições de se manter.
Assim ao se pensar a produção do espaço urbano devemos levar em conta o
monopólio de uma classe dominante sobre o espaço, a classe burguesa, que detém a
maior parte dos recursos e através dele, ocupa, modela, configura o espaço da forma
que lhe permita maximizar seus lucros. Tem-se então, o capital determinando o uso
e os modos de apropriação do espaço. Essa apropriação se da por meio da compra, o
acesso a terra é mediado pelo mercado, ou seja, para se ter acesso a uma parcela do
espaço é preciso comprar ou alugar, logo nesse sistema a terra é entendida como
uma mercadoria.
É devido a propriedade privada da terra que se pode, sem “explorá-la, sem
tocá-la com seus dedos” (LEFEBVRE, 1999, 166) obter renda, ou melhor, captar uma
parte da mais-valia, se apresentando como um juro do capital investido na compra
de tal. Lefebvre (1999) em dialogo com Marx, explica que a renda da terra urbana se
difere da renda fundiária rural, na qual se dava pelo produto do trabalho realizado
no solo, porém se mostra necessário recorrer ao que se tem de entendimento sobre
a renda fundiária rural para se compreendera renda urbana. Partindo disso o autor
afirma que a renda urbana, que não desenvolve nenhuma atividade no solo, só é
possível devido a própria questão da propriedade privada, que para se obter solo
urbano é preciso comprar ou alugar, e que questões como a localização, as
infraestruturas presentes atuam diretamente no valor desse solo. Possibilitando
desta forma, a captação de renda da propriedade privada da terra.
Essa renda fundiária tem sua intensificação no urbano, na cidade, onde é
elevada devido ao rápido e intenso crescimento de um mercado de trabalho urbano
e a ampliação das atividades comerciais e financeiras que criam uma demanda
crescente por habitações e serviços urbanos. Como o capitalismo é um sistema que
busca obtenção de lucros, a urbanização se apresenta como um terreno muito
lucrativo, tanto no que diz respeito as obras de infraestruturas que a cidade
necessita, quanto a questão de moradia. É ai que aparece a construção civil como
um poderoso e lucrativo agente produtor do espaço.
Para melhor compreensão do papel da construção civil, na produção de
moradia, na sociedade capitalista dialogaremos com o autor Sérgio Ferro, que busca
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examinar a mercadoria resultante desse setor. Repare que no sistema capitalista a
moradia não é compreendida como um valor de uso, mas sim como uma
mercadoria. Mesmo que está seja uma questão imanente a vida humana, pois
De alguma maneira é preciso morar. No Campo, na pequena cidade,
na metrópole, morar como vestir, alimentar, é uma das
necessidades básicas dos indivíduos. Historicamente mudam as
características da habitação, no entanto é sempre preciso morar,
pois não é possível viver sem ocupar espaço (RODRIGUES, 1994, 11).

É através da produção dessa mercadoria casa, necessária a reprodução da vida
humana que o setor da construção civil se desenvolve cada vez mais, e se mostra
extremamente lucrativo, não só por produzir um bem necessário a vida, mas
também pela forma que se da essa produção.
Diferente de outros setores da economia, a construção civil não se
desvinculou de seus trabalhadores, sua produção ainda se da de maneira “arcaica e
pré-industrial” (FÉRRO, 2006, 91), Férro (2006, 88) a caracteriza como uma
“manufatura móvel” complexa, onde há sucessão de várias etapas e no interior de
cada etapa o funcionamento se da como uma manufatura serial. É devido a essa
produção rudimentar e excessiva utilização de mão de obra que o mercado da
construção se torna tão rentável. Esmiuçaremos esse processo de produção a fim de
compreendê-lo melhor.
Na construção civil há uma divisão miúda do trabalho, são trabalhadores
individuais em cooperação. Havendo também uma divisão hierárquica dessas forças
de trabalho, tendo os serventes, os ajudantes, os semi-oficiais, entre outros. E nesse
processo é o mestre de obra que fica responsável por organizar, fiscalizar e dar
coesão a essas diferentes etapas da produção.
A técnica disponível na construção civil é toda a técnica do mundo absorvida
e aplicável, não se mostra uma necessidade de se investir em avanços na construção,
visto que no Brasil o exercito de mão-de-obra é muito grande, e acaba por favorecer
um rebaixamento na massa salarial. Além do que ao se investir em renovações se
compromete uma parte do seu capital, o que não se mostra interessante em um
sistema que busca o lucro constante. O que se tem de investimento na construção é
na matéria prima necessária e, conforme nos lembra o autor, no revestimento, que
mesmo sendo, do ponto de vista técnico, dispensável compromete 30% do capital
investido na produção. O que se mostra irracional em um país onde há um imenso
déficit habitacional. Porém como ele mesmo nos alerta, por baixo dos revestimentos
há marcas do trabalho humano necessário e é esse trabalho que produz o valor. Ora,
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A mercadoria, para continuar seu reinado, esconde o que é e toma
emprestado o que não é. Esconde as relações humanas [...] Adquire
ares de independência. O valor, reflexo do trabalho social genérico,
se transforma em sua propriedade intrínseca. (FÉRRO, 2006, 81).

É desta forma que a mercadoria casa se descola do trabalho humano, que
gerou o seu valor, e transforma esse valor como algo natural a ela. Recordemos que
o valor vem do tempo de trabalho socialmente necessário empregado na produção.
Conforme citado anteriormente o processo da construção civil emprega uma grande
quantidade de mão-de-obra. Do tempo de trabalho emprenhado por essa vasta mãode-obra na produção que gera o valor da mercadoria, apenas uma parte é destinada
a pagar o salário do trabalhador, o resto é expropriado pelo capitalista em forma de
mais-valia, e ainda o capital investido em inovação é pouco, desta forma esse setor
possui uma taxa de lucro muito alta.
No entanto, há um obstáculo ao alto lucro da construção civil, que é o tempo
de giro do capital, devido o imóvel ter um valor elevado, sua venda, que traria
retorno do capital ao construtor, é demorada. O capital fica imobilizado no solo, no
imóvel. Para solucionar esse problema, tem-se criado ao longo dos anos vários
artifícios, sendo o financiamento a saída, digamos, mais eficiente. Á vista disso
construiu-se uma parceria entre sistema financeiro e produção imobiliária.
Mediante as questões discutidas nesse tópico temos a implantação do
programa Minha Casa Minha Vida, como uma jogada que buscou alimentar a
economia do país através do rentável mercado da construção civil, e contando com
o sistema de financiamento, que possibilitou o acesso a moradia por uma parcela da
sociedade que não tinha condições econômicas de arcar com preço da mercadoria
casa.
IV - O minha casa minha vida no Brasil
Como fora discutido neste trabalho, a casa, além de um bem, é uma
necessidade básica para a reprodução da vida diária, um abrigo. Porém devido ser
intrínseco ao sistema capitalista a busca incessante pelo lucro, a compra ou mesmo
o aluguel se mostra inacessível a uma parcela da população, que não possui
condições de pagar o preço do mercado. O financiamento aparece como a solução a
essa parcela, visto que através dele é possível se estender o tempo de pagamento por
meio de prestações que sejam acessíveis ao salário. Entretanto devido ao longo
prazo de recuperação do crédito e ao baixo recurso financeiro dessa população esse
financiamento se apresenta como alto risco para as instituições financeiras.
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Cabendo, muitas vezes, ao Estado subsidiar essa produção de moradia e conceder
crédito as classes mais baixas.
É desta forma que o Programa Minha Casa Minha Vida, tem o objetivo
declarado de fazer com que o setor imobiliário atenda a necessidade habitacional
dos menos abastados, possibilitando que o mercado imobiliário de construção de
moradia incorpore classes da sociedade que até então não tinham chance de
adquirir a mercadoria casa de forma regular. Isto devido ao padrão de
financiamento que o programa propõem, pretendendo através de fundos públicos e
semi-públicos, que o mercado atenda a imensa demanda por moradia no país.
É notória a importância do papel do Estado na questão da habitação para a
classe popular. Desta forma o Programa oferece para as famílias com renda familiar
de 0 a 3 salários, uma taxa de subsídio do governo de 60% a 90%, onde as famílias
atendidas devem pagar 10% de seu rendimento familiar ou o valor mínimo de R$
50,00 por mês, durante um período de 10 anos526, não há risco de despejo no caso de
inadimplência, a única penalidade é não receber o título da moradia enquanto não
forem quitadas as prestações. Em relação as construtoras, são elas que apresentam
seus projetos ao poder público com valores entre 41 e 52 mil reais por unidade,
dependendo do município, e do tipo de moradia (casa ou apartamento.), os vende
integralmente a Caixa Econômica Federal, desta forma não correm o risco de
inadimplência ou da não ocupação das unidades habitacionais, e não arcam com os
gastos da incorporação imobiliária e da comercialização.
Devido ao alto risco de não recebimento do financiamento das habitações,
Arantes e Fix (2009, 17) afirmam que somente um banco estatal teria condições de
arcar com esses riscos contando com recursos de fundos públicos e semi-públicos, é
assim que a Caixa Econômica Federal, um banco estatal, aparece como a responsável
tanto por financiar a casa ao comprador, quanto a que arca com o valor da
construção.
À vista disso o programa consegue articular, através do sistema financeiro,
um problema social, a falta de moradia, com os interesses capitalistas. Visando
superar a crise de 2008 através de investimentos de recursos no setor imobiliário e
responder a pressão social por demanda de habitação.
Porém, uma questão já levantada por Férro (2006), é também lembrada por
Arantes e Fix (2009), em que a indústria da construção civil tem sim um efeito
526

Dados retirados da cartilha disponibilizada pela Caixa Econômica Federal sobre o Programa Minha Casa
Minha Vida.
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positivo na economia, mas esse efeito vem principalmente pelos revestimentos
feitos no imóvel depois de pronto, porém as casas populares são entregues quase
sem nenhum acabamento. E em relação a quantidade de mão-de-obra empenhada
nesse processo, que gera tanto o valor do imóvel, quanto empregos que aquecem a
economia, tem-se uma pressão para que a unidade habitacional tenha o menor
custo possível, o que acaba por “redundar em um aumento da extração da mais-valia
absoluta, com precarização dos trabalhadores” (ARANTES E FIX, 2009, 13). Por
conseqüência, o programa responde apenas de forma imediata a crise e por estar
preso a iniciativa privada atende uma pequena parcela da população brasileira que
não possui moradia de qualidade.

V - Considerações finais
A casa própria no Brasil, sobretudo para as camadas populares, é a certeza de
um lugar para reprodução da vida,
representa a garantia de uma velhice ‘com-teto’, na ausência ou
insuficiência da previdência social, ou seja, é vista como a única
garantia para um fim de vida com o mínimo de segurança e
dignidade [...] à segurança real e simbólica de não ser ameaçados ou
vitimados pelo despejo em caso de desemprego (ARANTES E FIX,
2009, 6).

Porém esse bem necessário a vida é visto no sistema capitalista como uma
mercadoria que possui um alto valor. Esse valor advém do processo de produção que
é longo, emprega certa quantidade de matéria prima na construção e no
acabamento, mão-de-obra de diferentes especialidades, e sobretudo devido ao preço
do solo urbano. Com a propriedade privada da terra se busca obter renda da mesma,
trazendo reflexos para as áreas urbanas adensadas, onde a terra se torna escassa, e
por isso cada vez mais valorizada. Configura-se o espaço citadino a partir de
interesses do capital.
Então cabe se perguntar como ficaria o pobre na cidade capitalista, posto que
morar é preciso, mas para morar é necessário pagar um valor pelo solo ocupado, ou
em forma de aluguel ou através da compra, e conforme dito acima, o solo urbano é
oneroso e a construção também. É devido a essas questões que a habitação se torna
um problema no Brasil, gerando um expressivo déficit habitacional, pois só tem
acesso a moradia quem consegue pagar o alto valor dessa mercadoria.
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Mas vejamos, surge ai uma das contradições do capitalismo, onde, mesmo
necessitando do trabalhador para que haja manutenção do sistema e obtenção de
lucros, através da mais-valia extraída do tempo de trabalho, os capitalistas não se
mostram dispostos a arcar com as despesas que dizem respeito a reprodução da vida
desse trabalhador. Então o Estado toma para si o papel de mediador na relação entre
capitalistas e trabalhadores, de modo que atenda os interesses do capital, suprindo
as necessidades básicas que possibilitem a reprodução da mão-de-obra necessária a
esse sistema.
É nesse que sentido que surge o programa Minha Casa Minha Vida,
implantado pelo governo federal, onde é criado artifícios para que a produção de
casa popular se mostre lucrativa ao mercado imobiliário, atendendo assim uma
parcela da população que não tem acesso a moradia por meios formais. É através da
financeirização pela Caixa Econômica Federal, tanto da produção quanto da compra
que programa consegue fazer com que as empresas de construção civil se voltem
para produção de casas da classe menos abastada da sociedade. É o governo que
assume todos os custos e riscos.
Um dos problemas desse programa, é que a casa, que para o trabalhador tem
um valor de uso, é construída a partir de interesses do capital privado, sendo vista
como uma mercadoria que necessita ser rentável a ele. Sendo assim, há uma
tendência em diminuir os gastos na produção, construindo casas padronizadas, com
materiais mais baratos, no menor tempo possível e no local da cidade onde o solo
urbano não seja tão oneroso. Isso interfere diretamente no arranjo socioespacial da
cidade, pois busca-se para esse tipo de empreendimento, voltado para a faixa I,
terrenos urbanos que não sejam valorizados pelo capital.
É assim, que em Juiz de Fora, os empreendimentos do Minha Casa Minha
Vida, faixa I, vem reordenando os locais de moradia da classe popular na cidade, a
partir dos interesses do capital privado. Os empreendimentos são construídos nas
periferias da cidade, em bairros que possuem precária infraestrutura. Transfere-se
um número expressivo de famílias para os novos empreendimentos, sem no entanto
ser acompanhado de um incremento na oferta de serviços e equipamentos públicos.
Não se pensa nas outras dimensões do habitar, das necessidades cotidianas, por ser
produzida pelo e para o mercado.
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21- Sessão Gênese e Estruturação da Desigualdade
21.1 Emergentes, tradicionais e anônimos: disputas em torno de
hierarquias simbólicas527
Joana Brito de Lima Silva528
Resumo: O objetivo desta pesquisa exploratória é compreender as demarcações
hierárquicas formadas em frações sociais na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Trata-se de investigar, a partir de entrevistas com indivíduos de diferentes perfis, as
hierarquias simbólicas e os marcadores distintivos existentes na sociedade juizforana. No intuito de não reduzir o recorte empírico analisado em termos de classes
sociais, as pessoas entrevistadas foram agrupadas em três grupos, aqui nomeados
emergentes, tradicionais e anônimos, conforme suas semelhanças e peculiaridades.
Ao questionar a própria aplicabilidade do conceito de classe social, a análise das
entrevistas mostrou aspectos desconsiderados nas abordagens classistas: a
valorização da ancestralidade e da visibilidade nas mídias locais (colunismo social).
Neste sentido, esta tese de doutoramento aqui apresentada explora tais diferenças
hierárquicas entre os membros dos nichos pesquisados, e mostra as lutas em busca
de distinção, nas quais se disputa o domínio de capitais simbólicos e de marcadores
distintivos.
Palavras-chave: Hierarquias simbólicas. Distinção. Capitais simbólicos. Marcadores
distintivos.
Abordagem metodológica e apresentação da pesquisa
O propósito desta pesquisa é compreender a formação de marcadores
distintivos e de demarcações hierárquicas a partir do estudo de frações sociais na
cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa exploratória de
caráter teórico-empírico, realizada a partir de entrevistas semi-diretivas com
agrupamentos representativos da sociedade juiz-forana. As entrevistas compõem a
maior parte do material empírico deste estudo de caso e servem de referencial para
analisar a hierarquia social da cidade529. Para tanto, a pesquisa reuniu amostras da
alta sociedade juiz-forana, dividindo esta amostragem em três agrupamentos
527

Trabalho apresentado no GT 02; orientador: Prof. Dr. Dmitri Cerboncini Fernandes (PPGCSO-UFJF).
E-mail: joanalib@yahoo.com.br
529 As entrevistas são a base desta pesquisa (transcrição e análise das falas principais); outros recursos metodológicos
utilizados foram a observação e descrição dos ambientes frequentados pelos entrevistados (locais de trabalho e
residências), a percepção das atitudes e disposições incorporadas (posturas, receptividade, hostilidade), e a apresentação
de publicações de colunismo social em jornais, revistas e páginas da Internet, para ilustrar as hierarquias simbólicas e os
marcadores distintivos em questão nesta pesquisa.
528UFJF.
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distintos. A divisão dos entrevistados em grupos ocorreu após a realização de todas
as entrevistas, com o objetivo de associar os entrevistados que apresentassem
trajetórias e atributos semelhantes. Esses aspectos materiais e simbólicos permitem
situar os entrevistados numa posição elevada na escala hierárquica de capitais em
disputa na sociedade juiz-forana. De fato, são pessoas pertencentes a um tipo de
elite530 local, no sentido de que mobilizam capitais altamente valorizados e não
acessíveis a toda a população da cidade.
Se o topo da hierarquia social da cidade é um lugar de prestígio
socioeconômico, reconhecimento e domínio de capitais social e cultural, os
entrevistados nesta pesquisa aspiram esse lugar; eles formam uma elite (não
homogênea) que busca ascensão hierárquica. Nesse contexto, a utilização do termo
elite é apenas um recurso para localizar a amostra no espaço social pesquisado,
evitando o enquadramento prévio dos entrevistados numa classe social específica. A
opção teórica de evitar as definições classistas justifica-se, também, pelo fato de que
esta classificação exigiria maiores dados empíricos a respeito das estratificações
sociais de Juiz de Fora (uma amostragem numericamente significativa, mais
abrangente do que o material empírico reunido nesta pesquisa). Além disso, utilizar
uma nomenclatura classista poderia encobrir a heterogeneidade presente nos
materiais coletados. Ainda que os entrevistados mostrem pontos comuns, são
pessoas que se situam em posições sociais diferentes nesse espaço elitizado. E são
essas diferenças e proximidades entre esses grupos de elite que serão exploradas
aqui – muito mais do que o próprio pertencimento de classe531.
Após a obtenção dos primeiros dados empíricos tornou-se necessário
estabelecer uma escala hierárquica para medir o que seriam as posições sociais
superiores e mais valorizadas nos espaços elitizados de Juiz de Fora. Notou-se, em
algumas entrevistas, a remissão a personalidades históricas da cidade ou a tentativa
de se vincular à história local; surgiu assim a hipótese de que o pertencimento a
famílias de sobrenomes tradicionais pudesse servir de diferencial distintivo para
aqueles que possuem este capital familiar. Por esta razão foram entrevistadas
pessoas relacionadas à memória sociocultural da cidade. Porém, este dado não se
O termo “elite” transmite as ideias de exclusividade e distanciamento em relação aos demais estratos da sociedade: há
“dois fatores pertinentes à classe [de elite]: a seletividade e o caráter fechado” (FERREIRA, 2001, p. 145); dessa forma,
as denominações “espaço social elitizado” e “grupos de elite” (expressões utilizadas na pesquisa) permitem caracterizar e
situar o objeto empírico pesquisado.
531 O enquadramento dos entrevistados num espaço social elitizado significaria, numa abordagem classista, considerá-los
pertencentes a frações de classe média alta que almejam a classe alta; porém, optou-se por não utilizar essas
generalizações, com o objetivo de destacar aspectos específicos das distinções sociais e da formação de fronteiras
hierárquicas nos espaços sociais analisados. Não se trata de refutar ou desconsiderar as divisões de classes sociais na
sociedade de Juiz de Fora, pois as desigualdades são visíveis e se refletem na própria organização urbana; a seguir será
levantado o debate sobre classes sociais, visando responder a essa questão das classificações; e a respeito do contexto
local serão apresentados alguns dados que relacionam os entrevistados (membros dessa elite) e os locais de maior
concentração de renda da cidade (um dado que materializa a posição hierárquica superior dos entrevistados).
530
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mostrava suficiente para definir a escala hierárquica da sociedade juiz-forana. Na
busca por mais critérios diferenciadores surgiu um marcador distintivo
imprescindível para a legitimação das hierarquias simbólicas: o colunismo social.
Este marcador distintivo permitiu diferenciar os entrevistados entre os que
protagonizam as publicações de colunismo local e os que não aparecem nestas
mídias. Os rumos tomados pela pesquisa proporcionaram a diferenciação dos
materiais empíricos em três grupos (ou nichos) inseridos nesse ambiente elitizado
da sociedade, cada um composto de seis entrevistados532.
A observação de aspectos relevantes e recorrentes no desenrolar da pesquisa
possibilitou compor um primeiro grupo formado por protagonistas econômicos e de
destaque nas mídias locais (incluindo profissionais que atuam neste ramo): um
colunista social de jornal impresso/proprietário de agência publicitária, uma
colunista social proprietária de revista/agência de publicidade, uma empresária de
agência de modelos e de revista, um colunista social proprietário de página de
colunismo na Internet, um empresário proprietário de restaurantes e uma psicóloga
ex-modelo. No intuito de facilitar a identificação este grupo será chamado de
emergentes533, embora não se trate especificamente de “novos ricos” do cenário
local. Os membros deste primeiro grupo de entrevistados, chamados de emergentes,
são pessoas que não estão diretamente associadas à história juiz-forana, embora
sejam personalidades conhecidas na cidade. Este grupo corresponde ao perfil de
personalidades em evidência na atualidade (no contexto local), pessoas “famosas”
pela atuação no presente e com menor ênfase no histórico familiar. A ascensão
econômica que herdaram de seus familiares, ou que construíram ao longo de suas
vidas, permitiu-lhes acumularem, rapidamente, capital social de relacionamentos.
Por esta razão estas pessoas defendem que “em Juiz de Fora todo mundo se
conhece”. É um discurso falacioso: evidente que não são “todos” que se conhecem, e
sim uma parcela muito específica da sociedade – uma parte da elite local.
Nos espaços elitizados formam-se redes através das quais as pessoas cultivam
laços sociais importantes para sustentar o status que possuem. Os entrevistados
conhecem “todo mundo” dentro de um círculo específico da sociedade,
consequentemente, conseguem aumentar o número de seus clientes/pacientes,
aumentam suas associações/negócios e recebem mais convites para festas e eventos
532

A respeito da escolha e da quantidade de entrevistados é importante destacar que as dificuldades de acesso à elite local
influenciaram para o número de entrevistas obtidas (dezoito pessoas – adultos com idades variando dos 30 aos 60-80
anos); tais entrevistas somente foram obtidas a partir de intermediações entre as informantes (colegas da UFJF) e as
pessoas indicadas (pertencentes aos círculos sociais das próprias informantes que, gentilmente, contribuíram para a
realização da pesquisa).
533 A associação da palavra “emergentes” à expressão “novos ricos” é imediata, mas o objetivo aqui é enfatizar o aspecto
da visibilidade nas mídias e a rápida ascensão socioeconômica dos entrevistados, quando comparados a outras formas de
ascensão (trajetórias mais gradativas ou que sofreram momentos de declínio e instabilidade). Para uma contextualização
enriquecedora sobre pessoas emergentes no Brasil ver OLIVEIRA LIMA, Diana, 2007 e 2008.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1107

sociais. Tais ocasiões alimentam o circuito de conseguirem mais contatos e
alcançarem maiores investimentos; é assim que essas pessoas obtém maior
evidência nas mídias locais. Dentre os diversos marcadores distintivos existentes na
sociedade juiz-forana (por exemplo, frequentar clubes restritos, participar de festas
exclusivas, morar em condomínios luxuosos, consumir bens de alto valor, incluir-se
em círculos sociais prestigiados, etc.), esta pesquisa buscou um marcador
diretamente relacionado à legitimação das hierarquias simbólicas, conforme já
indicado; desta maneira, considera-se o colunismo social o marcador mais explícito
porque suas notícias são públicas e, de certa forma, exibem a maior parte dos
dispositivos distintivos mobilizados pelos entrevistados (situações e ambientes
citados acima). Assim, aparecer nas colunas sociais é um critério hierárquico entre
as pessoas entrevistadas porque as colunas divulgam padrões de conduta
considerados legítimos e reconhecidos socialmente, mas restritos a pessoas
específicas (os colunáveis) e a situações particulares (circuitos distintivos).
A visibilidade nas mídias locais é predominante no grupo dos emergentes,
que são pessoas “produtivas” e que “se destacam” na sociedade. Esses termos são
usados pelos colunistas sociais entrevistados quando se referem ao modo de
escolher quem aparecerá em suas notícias. “Novos protagonistas”, “produtivos” e
“destaques” são termos do colunismo que legitimam a distinção entre as camadas
sociais de Juiz de Fora. São, ainda, expressões parciais movidas por interesses
elitistas porque, a princípio, qualquer indivíduo pode ser protagonista e se destacar
em sua área de atuação; afinal, é de se supor que, socialmente, qualquer um pode
ser alguém que produz algo. Ocorre que nestas seções de colunismo não é
valorizado qualquer tipo de trabalhador e sim profissionais associados a altos
investimentos econômicos de maior visibilidade na cidade; são atividades bem
específicas, geralmente ligadas a comércio, serviços e consumo, que exigem
publicidade. Tais escolhas pelos colunáveis transformam os colunistas sociais em
agentes legitimadores de hierarquias simbólicas.
A segunda fração de elite analisada agrupou herdeiros de famílias tradicionais
da cidade, cujos antepassados foram personagens históricos: um proprietário de
restaurante cuja família italiana possuía uma empresa de construção civil, um
descendente de um industrial têxtil da cidade, um membro da família dos
fundadores da cidade, um industrial aposentado de família imigrante alemã, um
membro de uma família que dominou áreas estratégicas de infraestrutura urbana e
um músico descendente de família de artistas plásticos. Também para facilitar a
identificação, e apenas por isso, o segundo grupo será chamado de tradicionais534.
A designação “tradicionais” não se refere a condutas tradicionalistas conservadoras; é mais uma nomenclatura criada
nesta pesquisa para agrupar os entrevistados herdeiros de sobrenomes tradicionais; a herança transmitida pelos ancestrais
534
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Este segundo agrupamento de entrevistados, nomeado de tradicionais, é uma elite
formada por membros de famílias de tradição, cujos sobrenomes estão associados à
história da cidade. A valorização de personalidades locais e a coincidência de
sobrenomes é o grande trunfo desses entrevistados: a verdadeira herança que
receberam de seus antepassados. Estas famílias dominaram as áreas industriais e de
infraestrutura urbana em Juiz de Fora no final do século XIX até meados do século
XX e, depois, entraram em decadência financeira. É consenso entre os entrevistados
o fato de que as famílias tradicionais decaíram ao longo do tempo: “é aquela história
de avô rico, filho nobre, neto pobre”, declaram. É notório que este segmento se serve
da importância histórica de suas famílias, o que lhes proporciona uma posição
hierárquica simbólica superior na sociedade; apoiam-se, ainda, nos capitais social e
cultural acumulados em suas práticas, devido a profissões valorizadas e bemremuneradas, e porque também aparecem nas mídias locais.
E, como contraponto aos grupos anteriores, o terceiro grupo é formado por
pessoas que ascenderam gradativamente de posição social, almejam pertencer à elite
local, mas não dominam os capitais distintivos dos demais grupos: uma dentista,
uma psicóloga, uma funcionária municipal, uma pedagoga aposentada, uma
professora de ensinos fundamental e médio aposentada e uma professora
universitária. Esse último grupo será nomeado anônimos535 para se contrapor aos
demais grupos. Este terceiro grupo serve de contraponto aos dois anteriores. Estas
pessoas entrevistadas não pertencem a famílias tradicionais (históricas), não se
destacam como protagonistas econômicas e não aparecem em colunas sociais – mas
transitam por espaços elitizados nos quais pretendem se estabelecer. A situação de
anonimato deste grupo se evidencia quando contraposto aos outros agrupamentos
(dentro do contexto local de visibilidade midiática e valorização da ancestralidade).
Uma característica predominante dos anônimos é que os pais das pessoas
entrevistadas se esforçaram para transmitir a elas uma ascensão socioeconômica. A
partir de condições mais favoráveis do que aquelas de seus antepassados, os
anônimos se dedicaram à própria formação profissional, e o trabalho ocupa um
lugar central em suas vidas. Conseguiram, também, investir em capital cultural na
tentativa de alcançar níveis hierárquicos maiores (educação em prol de maior
remuneração e qualificação profissional). Curiosamente, consideram-se “pessoas

é notadamente o capital familiar; mesmo quando os herdeiros se recusam a manter a tradição da família em suas atuações
profissionais, eles não se desvinculam dos sobrenomes tradicionais enquanto forma de identificação (a questão do capital
familiar é bastante discutida em PINÇON, Michel; PINÇON-CHARLOT, Monique, 2000 e 2007, entre outros escritos
dos autores).
535 Assim como as designações anteriores, o termo “anônimos” é uma forma provocativa de chamar atenção para as
diferenças existentes dentro de um espaço social elitizado; evidente que a designação de anonimato é relativa e não
absoluta, pois, a rigor, qualquer pessoa pode estar numa situação de anonimato em relação a outras; o que interessa é
destacar o fato de que os “emergentes” e os “tradicionais” dominam o capital distintivo da visibilidade e do
reconhecimento social enquanto os “anônimos” encontram-se desprovidos desses recursos simbólicos.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1109

privilegiadas” em termos de posição social porque possuem “uma boa qualidade de
vida”, definem. A “qualidade” é medida pela posse de bens materiais, acesso a
serviços particulares (saúde, educação, lazer) e conforto de suas residências e locais
de trabalho; sua ascensão foi gradativa e, por isso, ainda se esforçam para manter o
status e os capitais conquistados (buscam estabilidade econômica e melhores
posições sociais).
Levanta-se, aqui, mais uma questão a respeito de pesquisar grupos da elite
local: se as pessoas entrevistadas encontram-se em posições hierárquicas distintas,
dentro do mesmo espaço elitizado, como elas se situariam em termos de classe
social? Estes agrupamentos são frações da mesma classe? Ou melhor: será possível
admitir, através desta pesquisa, a existência empírica de classes sociais estanques e
unívocas? Essas questões exigem ensejar o debate sobre o conceito de classe, tema a
ser discutido a seguir. De fato, ao explorar este campo conceitual, ainda que de
maneira sucinta, evitou-se aplicar as teorias sobre classe no recorte empírico
investigado, optando-se pela noção de que as pessoas entrevistadas pertencem à
elite de Juiz de Fora (e que não se trata de uma elite homogênea, pois transitam por
espaços elitizados diferentes e ocupam posições hierárquicas distintas).
Referenciais e debates teóricos
O trabalho de campo realizado nesta pesquisa de caráter exploratório
delimitou-se a uma amostra da (alta) sociedade juiz-forana. A partir deste material
empírico algumas hierarquias simbólicas se revelaram como uma forma de distinção
entre as camadas de elite pesquisadas. Estas diferenciações hierárquicas definem
posições e situações sociais, que se formam a partir dos seguintes marcadores
distintivos: 1) a projeção individual enquanto protagonista econômico e midiático;
2) a defesa da ancestralidade e do vínculo com a memória cultural da cidade. O
primeiro aspecto gera um protagonismo dos emergentes nas mídias locais, e o
segundo seria a forma pela qual os tradicionais preservariam a posição social
deixada de herança pelos antepassados.
Estes fatores distintivos servem para legitimar as fronteiras entre os
segmentos pesquisados; funcionam como referenciais para se considerar as
amostras coletadas sem, necessariamente, enquadrar estas frações sociais em
definições de classe social. Desse modo, o pertencimento a grupos de elite de Juiz de
Fora pode ser confirmado a partir da análise dos dados materiais e simbólicos (vida
profissional/financeira, condições de residência, propriedades/bens, cotidiano,
práticas de lazer, visibilidade e reconhecimento). No entanto, afirmar que os
entrevistados são de classe média ou de classe alta é um passo largo demais para a
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amostragem não-quantitativa utilizada na pesquisa. Torna-se, inclusive, uma
dificuldade utilizar qualquer classificação prévia, na medida em que o espaço social
elitizado no qual se encontram os entrevistados poderia situar-se tanto num
patamar de classe média quanto de classe alta (ou mesmo representar algo
intermediário entre essas duas camadas). O que interessa é justamente enfatizar os
diferenciais em torno dos quais podem surgir esclarecimentos sobre as divisões da
sociedade juiz-forana. Cabe, então, discutir algumas noções de classes sociais no
intuito de reforçar a perspectiva adotada aqui a respeito desses grupos de elite.
O debate sobre classes é motivado, notadamente, pela dificuldade
encontrada ao longo da pesquisa a respeito da localização dos entrevistados na
sociedade juiz-forana: são pessoas pertencentes (ou aspirantes) à elite e que
almejam conquistar os lugares mais altos da hierarquia social. É notável a ascensão
vivenciada pelos entrevistados, o que indica certo trânsito por classes sociais
diferentes nos três grupos analisados. Ante a suspeita de que se trata de uma
combinação entre frações de classe média e de classe alta percebe-se a
permeabilidade das fronteiras entre as classes. Ou seja, o espaço elitizado pode ser
composto tanto por membros da grande burguesia quanto por pequenos burgueses
– para utilizar um linguajar comum nas pesquisas classistas (de Marx a Bourdieu) –
e a proximidade entre esses grupos de elite levam a uma luta de classes tácita.
Antes de abordar as noções contemporâneas convém uma breve passagem
pelos primórdios do debate teórico sobre classes sociais. Quando Karl Marx e
Friedrich Engels afirmam que as lutas de classes movem a história de todas as
sociedades (MARX; ENGELS, 1983, p. 365) eles, em certa medida, iniciam as análises
sobre as estratificações modernas e associam o conceito de classe ao modo de
produção de cada sociedade. Embora Marx termine O Capital sem responder à
pergunta536 levantada por ele a respeito do conceito de classe, há indicações
fragmentárias sobre o tema em outros escritos. Quando afirmam: “Os indivíduos
isolados só formam uma classe na medida em que têm de travar uma luta comum
contra uma outra classe”, eles forjam o conceito de consciência de classe,
vinculando-o a determinações ideológicas; “a classe autonomiza-se face aos
indivíduos, pelo que estes encontram já predestinadas as suas condições de vida; élhes indicada pela classe a sua posição na vida [...], e estão subsumidos na classe”

Eis a constatação de Marx: “[...] em suma, os assalariados, os capitalistas e os proprietários de terras, constituem as
três grandes classes da sociedade moderna baseada no seu modo capitalista de produção. [...] A questão que se propõe
agora é esta: que constitui uma classe?” (MARX, 1980, pp. 1012-1013); ele também questiona as “camadas médias e
intermediárias”, que não se enquadrariam nessas divisões, e assim “obscurecem por toda a parte as linhas divisórias [...].
O mesmo se estenderia à imensa variedade de interesses e ofícios segundo os quais a divisão do trabalho social separa os
trabalhadores, os capitalistas e os proprietários de terra; [...]” (Idem); estes são exemplos de uma abordagem classista.
536

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1111

(MARX; ENGELS, 1984, p. 83); a classe, nesta perspectiva, é uma ordenação fixa e em
grande parte pré-determinada, ligada ao modo de produção material da vida537.
O contexto vivido pelos autores, Revolução Industrial do século XIX,
proporcionou a vinculação do conceito de classe ao sistema capitalista; mais ainda,
vinculou a própria história da humanidade aos conflitos entre grupos distintos.
Apesar da polarização da sociedade capitalista em duas classes opostas (Burguesia e
Proletariado) não ter perdurado, e por mais que a noção de consciência de classe
seja, hoje, uma ideia criticável, os aspectos de lutas e contradições permanecem e
entranham-se nas instituições e interações sociais. Na verdade, a remissão à obra de
Marx e Engels é apenas um preâmbulo deste assunto: uma forma de considerá-los
precursores das teorizações sobre o tema, uma vez que os teóricos posteriores
superam, complementam ou se contrapõem a suas ideias538.
Se a mobilidade social e o surgimento de classes ascendentes é um
acontecimento comum nas sociedades capitalistas, a contextualização deste
fenômeno permite compreender as formas de diferenciações construídas neste
processo (especialmente no tocante às hierarquias simbólicas)539. No debate sobre as
formas de classificação proposto aqui, Pierre Bourdieu é uma referência
imprescindível para construir um perfil (ou perfis) aproximativo(s) da realidade
social estudada (ou seja, de um campo social composto de elites). Nas palavras do
537

No Brasil, as análises de classe geralmente ressaltam as contradições e as desigualdades sociais geradas desde a
colonização. Autores como Gilberto Freyre e Florestan Fernandes (entre outros) introduzem este debate no contexto
brasileiro. Segundo Freyre (1985), o engenho, propriedade particular centralizadora e patriarcal, é substituído pela praça
pública, e as ruas tornam-se o cenário da aristocracia urbana, dividindo espaços com elementos sociais emergentes. Isto
provoca um “amalgamento” de raças, classes e culturas na sociedade brasileira (FREYRE, 1985, p. 355). Florestan
Fernandes (2006), numa perspectiva diferente daquela de Freyre, afirma que as transformações históricas brasileiras
envolvem a conservação de antigos elementos estruturais: “Não há ruptura definitiva com o passado” (FERNANDES,
2006, p. 238). O pensamento de Freyre e Fernandes aproxima-se quando ambos consideram que a desigualdade é um
aspecto estruturante da sociedade brasileira: instala-se com o sistema colonial e permanece mesmo após mudanças
políticas e econômicas significativas. Nota-se que a tônica da discussão sobre classe social no Brasil estaria na ênfase de
uma estrutura de classe desigual e conflituosa. Porém, na atualidade o foco está mais direcionado a discussões favoráveis
ou contrárias à suposta medianização da sociedade brasileira, apesar da permanência das desigualdades (conf. NERI,
2008, 2010; POCHMANN, 2014; SOUZA, 2010); esta discussão já dominou a França dos anos 1970 (conf. CHAUVEL,
2006) e também aparece nas ideias de MILLS, 1976 (debate desenvolvido na tese).
538 Análises mais aprofundadas sobre a questão das classes sociais em Marx e Engels encontram-se em GIDDENS, A. A
estrutura de classes nas sociedades avançadas. Trad. Márcia Nunes. Rio de Janeiro: Zahar, 1975; CODATO, A.,
PERISSINOTTO, R. Marxismo como ciência social. Curitiba: Ed. UFPR, 2011; SANTOS, José Alcides Figueiredo. “A
Teoria e a Tipologia de Classe Neomarxista de Erik Olin Wright”; dentre outros. Nota-se que se trata de um debate atual,
pertinente e controverso.
539 Conforme mostra a análise de C. Wright Mills (1976), no início do século XX nos Estados Unidos a respeito do
surgimento de novas classes ascendentes, a decadência dos grandes latifundiários e as crises no meio rural levam a um
processo de urbanização no qual se destacam os novos empresários e os profissionais assalariados, basicamente os nãoproprietários. Para Mills, a característica mais visível destes trabalhadores é o fato de usarem roupas formais ou de
passeio: eles trajam colarinhos brancos (white collars) e não vestem uniformes padronizados. Os membros da nova classe
em ascensão não possuem “consciência de classe” (MILLS, 1976), nem direcionamentos políticos homogêneos, nem
identidade de classe, pois “não sabem para onde ir. [...] Podem ser politicamente suscetíveis, mas não têm qualquer
paixão política. Formam um coro, medrosos demais para protestar, histéricos demais em suas manifestações de
aprovação. Constituem uma retaguarda” (MILLS, 1976, p. 371) – sendo estas características atuais presentes nos grupos
de elite aqui analisados.
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autor: “Significa optar por acentuar explicitamente, com fins heurísticos, e ao preço
de uma abstração que deve revelar-se como tal, um perfil da realidade social que,
muitas vezes, passa despercebido, ou então, quando percebido, quase nunca
aparece enquanto tal” (BOURDIEU, 1982, p. 25 – grifos meus). Trata-se de realizar
um estudo sistemático de um caso particular (recorte da sociedade local) e a partir
das diferenças objetivas identificar as “distinções reconhecidas” (BOURDIEU, 2013,
p. 111). Ainda, observar analiticamente as relações sociais no contexto pesquisado é
uma forma de retraduzir as marcas distintivas empregadas pelos agentes e traçar
alguns perfis desta sociedade540.
As pessoas inseridas nos espaços elitizados buscam a distinção através de
estilos de vida que exaltam suas trajetórias individuais e tentam ostentar visibilidade
e importância para a história da cidade. Quanto aos processos distintivos Pierre
Bourdieu afirma que eles criam uma “distinção sem intenção de distinguir-se”
(BOURDIEU, 2008, p. 233), sentença que resume a luta dissimulada por
legitimidade e dominação social. A dissimulação é uma atitude de denegação, no
sentido de negar aquilo que se quer afirmar (por exemplo, criticar a ideia de
superioridade dos sobrenomes tradicionais e, ao mesmo tempo, defender a
importância da própria família para a história de Juiz de Fora). A busca por distinção
produz a diferença entre práticas socioculturais consideradas legítimas e ilegítimas:
“Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de
produzir práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social
representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida” (BOURDIEU, 2008, p. 162). A
estilização da vida em busca de se distinguir é um dos temas pesquisados por
Bourdieu em A distinção (BOURDIEU, 2008), ao mostrar o processo de refração dos
padrões da alta burguesia nas camadas pequeno-burguesas541. Neste processo os
membros das classes “cultivadas” dominam a arte da estilização da vida, e a pequena

540

No mesmo sentido, a pesquisa de Carolina Pulici (2010) também aborda as lutas simbólicas internas às camadas
sociais abastadas: lutas em relação ao gosto legítimo ou ilegítimo. Segundo a autora, a legitimação envolve disputas em
torno dos julgamentos de gosto: “batalhas pela imposição de um estilo de vida legítimo” (PULICI, 2010, p. 297). Os
conflitos internos à “classe alta” paulistana, pesquisados por Pulici, mostram que as relações de força legitimam as
distinções entre os ricos de sobrenomes tradicionais e os novos ricos, sem sobrenomes reconhecidos; por isso “o gosto
(cultural e/ou mundano) participa dos processos de distinção social, induzindo à formação de barreiras e à manutenção da
ordem simbólica estabelecida” (PULICI, 2010, p. 297). Mas nem sempre os investimentos para incorporar os padrões
considerados legítimos atingem o resultado almejado; de acordo com Pulici, a tentativa de se adequar a um estilo de vida
consagrado pela alta burguesia tradicional de São Paulo ainda gera constrangimentos: “a oposição estrutural entre o
distintivo e o vulgar permanece vigorosa” (PULICI, 2010, p. 297). Esta oposição define o gosto legítimo e suas práticas
correspondentes manifestam-se na própria estilização da vida.
541 Neste ponto torna-se possível articular um diálogo entre autores que discutem noções de classe social relacionadas a
ascensão e conflitos; ao longo da tese (LIMA SILVA, 2015) tornou-se possível mostrar um entrelaçamento entre eles:
Marx (1983, 1980, 1984), Freyre (1985), Fernandes (2006), Mills (1976) e Weber (1981, 1999) partem de perspectivas
diferentes para mostrar que a formação das classes sociais envolve lutas devido à desigualdade social, mudanças nas
relações de produção (capital/trabalho) e processos de interiorização de disposições voltadas à ascensão socioeconômica;
esse percurso teórico, longe de esgotar o debate, é uma argumentação para chegar ao referencial que sustenta esta
pesquisa – as críticas e as contribuições de Bourdieu (2008, 1982, 1989, 2002, 1994) sobre o assunto.
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burguesia se espelha no padrão dominante, ao mesmo tempo em que tenta se
distinguir dos trabalhadores braçais (camadas inferiores).
Nos casos pesquisados no contexto juiz-forano, ainda que não representem as
mesmas dimensões compreendidas por Bourdieu na alta sociedade francesa,
percebe-se que alguns entrevistados procuram se diferenciar cultivando capital
cultural em suas práticas: a maioria pretende se distanciar das classes trabalhadoras,
principalmente porque uma parte de seus antepassados ascendeu socialmente
destas camadas; a busca por capitais distintivos também aparece na estilização do
lazer. A formação de um estilo de vida ocorre numa “adesão imediata, inscrita no
mais profundo dos habitus, aos gostos e aversões” (BOURDIEU, 2008, p. 75). Os
estilos construídos são “escolhas” relativas a condições e posições sociais; elas se
instituem como “necessidade tornada virtude”, ou seja, uma “escolha do necessário”
(BOURDIEU, 2008, p. 350).
Transformar a necessidade em virtude refere-se à justificativa elaborada para
as ações e as preferências pessoais. Os bens possuídos, as práticas e o estilo de vida
são marcas distintivas e escolhas necessárias. Segundo o autor, “A loucura de uns é a
necessidade primordial dos outros [...]: um grande número de despesas que,
segundo se diz, são ostensivas, nada têm a ver com um desperdício e [...] são quase
sempre [...] uma excelente aplicação que permite acumular capital social”
(BOURDIEU, 2008, p. 351). Tais “loucuras” ou práticas “normais” seguem o princípio
de conformidade (BOURDIEU, 2008, p. 357) e servem para definir o que é
considerado razoável ou absurdo em cada estilo – formam, assim, uma visão de
mundo: “[As categorias de percepção] levam os agentes a tomarem o mundo social
tal como ele é, a aceitarem-no como natural, [...]; um sentido dos limites (‘isso não é
para nós’) ou, o que é a mesma coisa, um sentido das distâncias, a marcar e a
sustentar, a respeitar e a fazer respeitar” (BOURDIEU, 1989, p. 141). Estas categorias
de percepção, ou esquemas classificatórios, geram um senso prático (BOURDIEU,
1994), uma percepção das ações desempenhadas no jogo social; e os esquemas
classificatórios legitimam as divisões sociais criadas pelos estilos de vida.
Os agrupamentos pesquisados encontram-se num campo elitizado composto
por diferentes subcampos do mundo social. Porém, não constituem exatamente
uma classe social; ocorre que as diferenças entre esses grupos de elite apontam para
uma localização imprecisa em termos classistas. Conforme argumentou-se trata-se
de indivíduos que transitam no limiar das classes intermediárias em direção à classe
alta, formando uma elite bastante heterogênea. Tais grupos não são mobilizados em
vista de um único objetivo comum, mas apresentam aspirações e condições sociais
parecidas (campos elitizados). Em relação às posições e situações na sociedade,
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Bourdieu rejeita categoricamente as polarizações objetivistas e subjetivistas: as
primeiras “identificam as classes sociais [...] com grupos discretos, simples
populações suscetíveis de enumeração e separadas por fronteiras objetivamente
inscritas na realidade”, enquanto que as segundas “reduzem a ‘ordem social’ a uma
espécie de classificação coletiva obtida pela agregação das classificações individuais”
(BOURDIEU, 2008, p. 447). Nem determinação econômica (objetiva) nem
autoclassificação (subjetiva): as classes ultrapassam estas delimitações. Podem ser
consideradas entes vivos, no interior dos quais ocorrem, continuamente,
transformações; objetivar ou subjetivar acaba por mascarar a riqueza dos fenômenos
sociais, cristalizando-os. Esta é a perspectiva assumida na pesquisa, ao dividir uma
parte da alta sociedade juiz-forana em três espaços sociais. Os elementos
diferenciadores encontrados nos grupos e mesmo a ausência destes fatores mostram
que há divisões e desigualdades resultantes dos marcadores distintivos, pois as
pessoas aqui entrevistadas se movem por espaços sociais diversos, que superam as
fronteiras fictícias de categorias fixas.
Resultados da pesquisa e considerações finais
No contexto pesquisado, constata-se que as hierarquias simbólicas cultivadas
na alta sociedade juiz-forana são definidas por fatores interligados: 1) protagonismo
econômico (produtivos/destaques) e construção de status; e 2) pertencimento a
famílias de sobrenomes tradicionais (ancestralidade) e valorização do status
herdado. Destes fatores resulta uma consequência comum: a visibilidade social
através de aparições nas mídias locais, principalmente em colunas sociais. Estas
publicações são marcadores distintivos utilizados pelos tradicionais como um
instrumento de conservação da memória dos seus antepassados históricos; e para os
emergentes a utilização das mídias é um recurso para a legitimação e manutenção de
suas posições sociais alcançadas sem origens tradicionais e históricas; afinal, em se
tratando de relações capitalistas, a tradição também se torna um tipo de
mercadoria. Aos anônimos sobra continuarem ascendendo e, ao menos, investirem
para que seus filhos alcancem o status financeiro que lhes garanta reconhecimento
social.
Conforme já discutido, semelhanças aproximam os três grupos no tocante ao
posicionamento de elite, ainda que em termos hierárquicos haja uma distinção que
distancia os tradicionais em relação aos emergentes e ambos ante os anônimos. Ou
seja, a ancestralidade (sobrenomes de tradição e históricos) encontra-se no topo da
hierarquia dos marcadores distintivos; em seguida situam-se as aparições midiáticas
de personalidades emergentes que ascenderam socioeconomicamente mas
prescindem de origens tradicionais. Ambos almejam status e pertencimento à elite
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através da distinção. Conclui-se que dentro um recorte social da elite local
encontram-se aspirações e compreensões distintivas que buscam realizações
semelhantes.
Mostrou-se que no interior de um segmento social foram encontradas ao
menos três tipologias diferentes, interligadas e, ao mesmo tempo, independentes: o
emergente, que exige seu quinhão de reconhecimento forjado (e pago), o
tradicional, que carrega a marca dos sobrenomes imortalizados, e o anônimo, que
frequenta a mesma elite e investe numa proeminência ainda não realizada. Como a
maior contribuição desta pesquisa espera-se ter mostrado que a realidade empírica e
o próprio conceito de classe, quando levados a um aporte mais profundo, consistem
num lugar de contradições e lutas simbólicas (bourdieusianas) tanto ou ainda mais
acirradas que aquelas lutas entre classes, no sentido marxista. O estrato aqui
analisado é um campo elitizado no qual se desenrolam disputas em torno da
legitimação de posições hierárquicas e distintivas; e as entrevistas realizadas, por
mais que possam ser uma mera amostra do referido estrato, expressam estas lutas
internas por legitimação. É de se supor que o mesmo se passe nos demais estratos
sociais da cidade, nos quais certamente encontra-se algum tipo de dialética de
legitimação simbólica.
Enfim, a dinâmica socioeconômica de Juiz de Fora sofre constantemente
modificações históricas que atingem diretamente as divisões e hierarquias
simbólicas da cidade; desta forma, o risco de decadência, de esquecimento ou de
exclusão por não pertencer a uma estirpe valorizada é iminente. Então, a busca por
distinção é uma forma de garantir e aumentar as próprias posições hierárquicas na
sociedade. O anseio de se distinguir expressa, ainda, o desejo de se eternizar na
história local. Essa eternização realiza-se de três modos: pode ser depositando a
esperança de eternização no futuro, para que seus descendentes possam
desempenhar papéis mais notáveis do que os seus; outra forma é apegando-se ao
passado, preservando a memória dos eternos ancestrais, no intuito de se apossar de
seu prestígio; ou, ainda, o foco pode ser o próprio presente, eternizando-se como
uma personalidade marcante da história atual. Seja qual for o meio utilizado, nos
três casos está em questão o desejo de se distinguir e de se consagrar, seja no futuro
(anônimos), no passado (tradicionais) ou no presente (emergentes).542
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21- Sessão Gênese e Estruturação da Desigualdade
21.2 Trabalho, políticas públicas e protagonismo feminino: um estudo
sobre mulheres rurais de Capelinha, Alto Jequitinhonha- MG543.
Maria do Rosário Sampaio544 545
Resumo: Relato de pesquisa enfocando trabalho e prática política de
trabalhadoras rurais de Capelinha/MG, abordadas qualitativamente. O consórcio
capitalismo-estado as condena a viverem na orientalidade brasileira, no império
da pequena política comandada por oligarquia de igual latitude, com a qual
estabelecem relações de poder no processo de luta para aceder às politicas
públicas. A intervenção social, norteada por teses marxianas, resultou em avanços
nas áreas de educação pública e geração de renda.
Palavras chaves: Trabalho. Mulher. Política. Hegemonia. Sociedade civil.
Abstract: Report of qualitative research focusing on work and practice political of
rural women workers of Capelinha -MG Conditionalities of capital - minimum state
condemn these women to life in Brazilian orientality, in the empire of small political
oligarchy of equal latitude with which establish power relations in the struggle for
access to public policies. Marxian theses guided the social intervention that
adopting collective work, did result in advances, highlighting the fight for public
higher education and income generation.
key words: Work. Woman. Political, Hegemony. Civil society
1. Introdução:
As transformações do modus vivendi da vida mulher contemporânea despertam
interesse de especialistas desde o movimento feminista dos anos 1970, ocasião em
que enfatizaram sua inserção no mercado de trabalho (SAFFIOTI, 1979,1983, 1985;
BRUSCHINI, 1982,2000, 2011; LAVINAS, 1996; SCOTT, 1990). Na atualidade, os
estudos de gênero ampliaram seu leque, alcançando a dimensão política. Este texto
percorre trilha similar vez que ele investiga o trabalho, o fundante do ser social
(LUCÁKS, 2010), tangenciando-o a outra centralidade social que é a política, terreno
das relações de poder. Ele analisa a trajetória social de seis mulheres líderes de
GT 2 – Desigualdade Social e Políticas Públicas
maria.sampaio@fundacentro.gov.br
545
Trabalho extraído da tese “Trabalho, Mulher e participação politica: um estudo sobre protagonismo
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grupos quilombolas que vivem no que restou da ruralidade Jequitinhonhesa, ao
nordeste de Minas Gerais. Seu enfoque considera desde a seleção do território
geopolítico à especificidade da temática de estudo pinçada do complexo
emaranhado inerente ao processo de reprodução em geral (MARX, 1984; LUCÁKS,
2010) e, em particular, da reprodução capitalista em ambiência social determinada.
O entrelaçamento desses dois processos produz a realidade contrastante da qual se
extraíram os “objetos” – trabalho e política – colocando em relevo os sujeitos –
mulheres – que animam este texto.
Numa ambiência predominantemente masculina e tradicional, seu grupo de origem
as elegeu presidentes de suas associações comunitárias rurais, formalizando sua
inserção na sociedade civil- política (GRAMSCI, 2004). Uma vez eleitas por seus
pares, elas devem lhes representar diante da hegemonia local (GRUPPI, 1977), o que
lhes exige elaborar estratégias que favoreçam o acesso de sua comunidade às
políticas públicas e outros bens sociais disponibilizados pelo Estado, dos quais ela
reclama. Entretanto, elas são líderes de comunidades quilombolas que vivem em
regime de economia natural (LUXEMBURGO, 1985), que adotam usualmente o
“vício da virtude” (OLIVEIRA, 2006) na solução de suas necessidades práticas.
Quando do esgotamento de seus “mutirões” ou soluções caseiras para questões mais
complexas relacionadas à sobrevivência do grupo, acionam o poder público, quando
emergem as determinações do seu trabalho sobre sua prática política , reafirmando
assim a relação simbiótica entre dois processos centrais da sociabilidade humana.
2. Metodologia:
O objetivo deste texto é relatar algumas particularidades do processo de reprodução
social e as determinações do trabalho sobre a prática política de mulheres
trabalhadoras que exercitam seu potencial social em organizações da sociedade civil
em Capelinha/MG. Para tanto, elegemos a história de vida como técnica
complementar na reconstituição da biografia do sujeito de pesquisa (SÉVE, 1979), de
modo a contribuir para o registro de seu inventário social. O interesse investigativo
se voltou ao conhecimento das experiências de mulheres subalternas no
engendramento de sua existência política aos olhos das frações hegemônicas.
Para acessar as sutilezas da política, o caminho mais seguro seria abordar a
concretude de seu trabalho porque neste estão resguardados os germens de novos
processos, incluindo o político. Para esclarecer a trilha teórica percorrida, assinalase que compreendemos o trabalho como processo fundante da realidade
humanizada, por isso, considerado categoria fundamental, enquanto a política foi
definida como um de seus constitutivos interfaciais, entretanto, indispensável à
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formação do ser social, daí ocupar em nossa representação mental o mesmo estatuto
de trabalho. O terceiro tema examinado – Mulher – tornou-se sujeito de pesquisa e
categoria analítica por integrar um campo de estudo, as relações sociais de gênero
(SCOTT, 1990), quando nosso ângulo de visão centrou-se na mulher. (SAFFIOTI,
1979, 1983, 1985). Tendo estabelecido os critérios adequados aos nossos propósitos,
estes foram apreciados por 06 (seis) mulheres rurais de diferentes comunidades e
que aceitaram participar voluntariamente do grupo de pesquisa. As participes são
trabalhadoras rurais e, secundariamente, exercitam seus potenciais políticos como
presidentes de associações comunitárias rurais, de sindicatos e de associação de
mulheres.
Escolhemos, como localidade amostral, a mesorregião do Vale do Jequitinhonha,
situada na região nordeste de Minas Gerais, onde reside o grupo de mulheres
envolvidas na pesquisa. Na década de 1970, a Organização das Nações Unidas
(ONU) divulgou relatório sobre a negatividade de seus indicadores sociais e, ao
classificá-la como uma das regiões mais pobres do mundo, transformou-a em
conteúdo esporádico da mídia nacional, atraindo pesquisadores interessados em
conhecer sua realidade. As marcas desse território negativamente estigmatizado
também alcançam seus moradores, razão concorrente para que racionalidade
metodológica acolhesse a concepção de pesquisa cujas perspectivas filosóficas
recomendam implicações do pesquisador social na realidade sob exame. O
sustentáculo dessa definição se deve à visão de mundo extraída de autores marxistas
ao longo da militância social e por nossa atuação profissional em centro de pesquisa
isolado, dedicado a tratar dos ferozes embates entre o binômio Trabalho-Saúde.
Usualmente, centros isolados de pesquisa exigem que seus pesquisadores adotem a
produção do conhecimento como mediadora de intervenções, ainda que limitadas
aos seus paradigmas, no contexto examinado. Assinalamos que o implicar-se do
pesquisador na realidade social em estudo resulta em relações pedagógicas de duplo
alcance, vez que os envolvidos, necessariamente, aprendem e ensinam uns aos
outros. (FREIRE, 1983, 1987).
Acerca dessa região como lócus de investigação, RIBEIRO (1997), em sua longa
historiografia sobre o Vale, assinala um persistente hiato das pesquisas sobre a
região que prossegue os anos 1970 – marco da introdução de suas relações
“propriamente capitalistas” –, quando então pesquisadores a recortam para exame.
De certo modo, os autores (MARTINS, 1979, 1986, 1986b; GRAZIANO, 1983;
MOURA, 1988; SILVA, 1988, 1999, 2001, 2009, 2010; RIBEIRO, 1997) são pioneiros
porque escolheram examinar uma região absolutamente esquecida, que passou a ser
tema de pesquisa recorrente após suas publicações.
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Eles analisaram o correr da vida no Vale do Jequitinhonha antes e depois da década
de 70, marco do segundo processo de acumulação originária que ali ocorria,
mostrando o poder dos “bandeirantes” do agronegócio em avançar em terras
camponesas e no cotidiano do lavrador vivendo em condições similares às
formações pré-capitalistas examinadas por Marx (1981).
Como assinalado, a problemática fundamental em análise – o trabalho e suas
intercorrências no processo de participação política de mulheres historicamente
marcadas pela subalternidade – foi abordada sob pressupostos marxistas. Estes são
aqui defendidos como meios de apreensão adequados à realidade criada pelo
homem cindido, os quais serão complementados por categorias políticas oriundas
da interpretação gramsciana. A decisão leva em conta que os processos
determinantes na vida dos sujeitos da pesquisa são resultantes do ordenamento
próprio do capital imperialismo, a divisão internacional do trabalho determinada
para os países de economia dependente e os reflexos desta na divisão regional do
trabalho, como ilustra a histórica migração temporária ou permanente que assola a
região em estudo. Todas as mulheres entrevistadas viram seus filhos e filhas jovens
migrarem para corte de cana em São Paulo, uma decisão ditada por fins exclusivos
de sobrevivência. Também são visíveis os sinais exteriores de acumulação de riqueza
ao lado das evidências da pobreza, como verificado nos povoados examinados: uma
imensidão de terras ocupadas por eucaliptos de empresas multinacionais
comprimindo as pequenas propriedades visitadas. (LÊNIN, 1985; LUXEMBURGO,
1988; OLIVEIRA, 1980, 2003, 2006, 2007; FONTES, 2010; MARINI, 1991; HARVEY,
1992, 2005, 2008). Desse modo, as premissas marxianas e gramscianas associadas
subsidiaram a pesquisa no terreno em que esta devia necessariamente se
desenvolver: o trabalho. Aborda-se, portanto, a “síntese peculiar que converte em
totalidades e em individualidades as incontáveis e distintas ações dos indivíduos
singulares” (LUKÁCS apud LESSA, 1994, p. 63-79), isto é, o processo de reprodução
do ser social condicionado pelo trabalho. Os graus de complexidade aí implicados
foram sintetizados por Lukács:
“[...] no trabalho surge um complexo dinâmico cujas categorias
decisivas – basta recordar a posição teleológica – são, frente à
natureza, algo radical e qualitativamente novo. [...] faz parte da
essência do trabalho e, com maior razão, de outros tipos de práxis
social que se desenvolvem através dele, dar sempre vida a formas
novas, cada vez mais complexas, mediadas de modo cada vez mais
puramente social, de maneira que a vida do homem desenvolve-se
cada vez mais em um ambiente criado por ele próprio enquanto
ente social, sendo que a natureza aqui aparece predominantemente
como objeto da troca orgânica com a natureza” (LUKÁCS, 1981).
p.7).”
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A multidimensionalidade que caracteriza o complexo processo de reprodução social
e as múltiplas determinações crispadas em novas e sucessivas derivações a que este
induz obrigam o pesquisador a selecionar, com o devido cuidado, a quais complexos
desse emaranhado da totalidade histórica ele se dedicará. Por certo, todos estão
imbricados uns nos outros e para além (MARX, 1981, 1984, 1985, 2002; ENGELS, 1985;
GRAMSCI, 1978, 1985, 2004; LUKÀCS, 1981, 2010; KOSIK, 2010).
Reconhecendo os constraints que o complexo dos complexos – o ser social e seu
processo de reprodução social em geral, a temática em sua totalidade – nos impõe,
decidimos dele extrair justamente o que para os autores mencionados o inicia: o
trabalho e uma de suas interfaces, a política, quando examinamos as incidência do
trabalho no processo de participação política de grupos de mulheres subalternas em
Capelinha/MG.
Além disso, e de modo a enfatizar especificidades contidas neste texto, importa
ressaltar que adotamos como pressuposto fundamental que o trabalho contém in
germe todas as mediações necessárias à reprodução social, concordando, assim, com
os autores já mencionados. Não perdemos de vista que o binômio Trabalho-Política
ora abordado se desenrola num país filiado ao modo especificamente capitalista
tardio e dependente, para alguns autores, ou subimperialista nos termos de Rui
Mauro Marini (1991).
De todo modo, isso quer dizer que sua sustentação se dá, necessariamente, pela
apropriação privada dos meios de produção, um complexo que deve responder ao
seu imperativo existencial, que é o de dividir e manter as classes e suas frações em
proprietários dos meios de produção, e seus oponentes em proprietários da força de
trabalho. Enquanto os primeiros são proprietários das mercadorias que produzem,
os últimos são eles mesmos a própria mercadoria, composta pelo seu todo orgânico,
o qual deve ser recomposto diariamente. Entretanto, em suas franjas, restam modos
outros de vida, entre os quais se encontra a região em que habita o grupo de
mulheres que animam este trabalho. Elas integram o vasto conjunto de “terceiras
pessoas” necessárias à reprodução capitalista (LUXEMBURGO, 1988), vez que estão
excluídas do usufruto da riqueza socialmente produzida, também não são
alcançadas por todas as políticas públicas de Estado que esta gerou. Por outro lado,
a pequena parcela restante das terras de seus ancestrais extrema com propriedades
de grande multinacional do agrobusiness. Nesse sentido, as seis mulheres do grupo
pertencem ao mundo da economia natural ou trabalho próprio (MARX, 1981, 1984,
1985, 2002; ENGELS, 1985), Entretanto, a alienação impetrada pela hegemonia
apropriadora privada dos recursos naturais/sociais também as alcança, em função
da sua subsunção às relações sociais do sistema predominante.
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Na abordagem da trajetória de vida-trabalho deste grupo da subalternidade foram
adotados procedimentos da pesquisa qualitativa (MINAYO, 1993) referenciados pelo
materialismo histórico (MARX, ENGELS, 1985) e filosofia da práxis (GRAMSCI, 1978,
1995, 2004). Após inventário bibliográfico dos temas fundamentais à pesquisa –
centralidade do trabalho e reprodução social no Vale do Jequitinhonha, trabalho
feminino no Brasil, Política e Estado, e discussões transversais - pobreza e políticas
públicas, cultura jequitinhonhesa, povos quilombolas, migração, selecionamos
cidade amostra de região pauperizada de povos tradicionais de Minas Gerais.
O trabalho de campo se desenvolveu durante oito meses, dele participando seis
mulheres líderes rurais da sociedade civil (GRAMSCI, id) constituíram o sujeito de
pesquisa e grupo focal, espaço em que narravam suas histórias de vida. Com sua
anuência, gravamos as entrevistas que, após sistematização, transformaram-se em
tese e agora apoiam este texto. Acompanhamos reuniões promovidas por
associações comunitárias, conselhos municipais nos quais as mulheres entrevistadas
têm vez, voz e voto, reuniões de órgãos da sociedade política (EMATER, Secretarias
municipais), participamos de suas manifestações culturais e religiosas. Como se
tratava de uma pesquisa que buscava intervir na realidade social encontrada para,
em alguma medida, transformá-la (MARX, 1984) adotamos fartamente os recursos
da mídia e comunicação on line – blogs e páginas de facebook - que permitiram
visibilidade para os conflitos existentes, levando à reações positivas da hegemonia
em resposta aos problemas anunciados.
3. Resultados e discussão:
As mulheres buscam atenuar dificuldades de suas comunidades, cuja gênese se deve
à posição dos subalternos na divisão do trabalho da reprodução capitalista, esta
determinando formas de acesso das classes sociais às políticas públicas. A condição
de subalternas as obriga a criarem mecanismos de enfrentamento ao grupo opressor
, quando estas , dependendo das circunstâncias, reagem se alternando entre
resistência e consenso na luta desigual que travam com a hegemonia local. A tardia
inserção no sistema capitalista e um Estado reduzido marcam negativamente essa
região, condenando-as a viver na orientalidade política (GRAMSCI, ibidem) do
Brasil. Assim, as entrevistadas vivem no império da pequena política (COUTINHO,
2010) gerida por uma oligarquia de igual latitude. Da ausência de Estado dos povos
tradicionais, emergiu o “vício da virtude” (OLIVEIRA, 2006): eles organizam
mutirões para construção de aparatos sociais e lazer, plantam, colhem produtos que
movimentam sua economia primitiva em feira livre.
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Foram observados avanços durante a pesquisa, vez que trabalhamos na criação de
blog e página de facebook, espaço em publicávamos textos dirigidos à população
urbana, cujo conteúdo evidenciava a irresolutividade dos poderes públicos face às
questões sociais básicas das mulheres rurais. Desde então, foi possível acompanhar
algumas ações desenvolvidas pelas secretarias municipais no sentido de atender
demandas especificas do grupo de mulheres: algumas estradas foram pavimentadas
ou cascalhadas, adequação do horário escolar às necessidades dos alunos,
construção de sede própria para casa do artesão e padaria comunitária, etc. Da
movimentação política do grupo, ressaltamos a organização de sua luta pelo ensino
superior público e gratuito, espaço em que mulheres da cidade se agregaram. A
hegemonia, pressionada, respondeu às suas exigências adquirindo terreno para
sediar campus de Universidade Federal da região. No momento, aguardam que o
MEC cumpra sua parte acordada com as forças sociais da comunidade. Registre-se
que o período eleitoral (2012) se aproximava o que favoreceu que parte de suas
reivindicações fossem atendidas.
4. Conclusão:
As inovações tecnológicas aproximaram tudo que um dia fora distante, encurtando
distâncias entre Estado e povos tradicionais. Estes acederam informações sobre
direitos, dentre eles, a cidade e políticas públicas, fator modificador de suas
necessidades e das relações com o poder, agora mediadas por suas organizações,
conselhos e associações comunitárias rurais, seis delas presididas pelas mulheres
entrevistadas. Elas lutam pelo essencial exigido pela dignidade humana: estradas
“cascalhadas”, transporte, assistência à saúde, educação de qualidade, apoio do
governo municipal às suas pequenas lavouras ou projetos visando geração de renda.
Embora trabalhem e lutem ao longo de suas vidas, elas permaneceram invisíveis por
muitas décadas. Empreendem esforço cotidiano para conquistar direitos que,
embora consagrados em lei, ainda não lhes alcançam conforme prescrição. Longe da
passividade com que são julgadas, estas mulheres adquiriram potencialidade política
que incomoda a hegemonia que as instrumentaliza. Por sua vez, as mulheres
entrevistadas, cientes de sua liderança rural e de suas limitações, também fazem seu
“jogo político” de modo a obter acesso às politicas públicas. Lutam para que suas
reinvindicações recebam ,da hegemonia local, o mesmo tratamento reservado à
população urbana e associações rurais presididas por homens.
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21- Sessão Gênese e Estruturação da Desigualdade
21.3 As relações de poder no trabalho escravo contemporâneo e o fluxo
migratório546
Marina Braga da Silva547
Francisleila Melo Santos548
Resumo: O presente artigo analisará o trabalho análogo ao de escravo na
contemporaneidade através de uma perspectiva interdisciplinar: do ponto de vista
jurídico, da migração e das relações de poder cuja ocorrência constata-se nos
diversos segmentos da economia, bem como a violação da legislação em âmbito
nacional e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Também será
explanada a importância do trabalho, que não pode ser considerado mercadoria, as
relações de poder exercidas no contexto da relação de emprego, o processo
migratório, evidenciando que essa modalidade laboral contribui para a precarização
das condições do trabalho.
Palavras-chave: Trabalho análogo ao de escravo. Migração. Relações de poder.
Precarização.
Introdução
No Brasil o trabalho escravo contemporâneo ocorre em diversos segmentos
da economia, este pode ser estudado de maneira interdisciplinar, nas perspectivas
jurídica, migratória e das relações de poder.
A presente pesquisa possui objetivo de realizar análises quando da ocorrência
do trabalho análogo ao de escravo, a violação da legislação, a importância do
trabalho que não pode ser considerado coisa ou mercadoria, o processo migratório,
as relações de poder exercidas nas relações de emprego dissimétricas, que
contribuem para labor escravo, com lesão aos direitos dos trabalhadores,
evidenciando que essa modalidade laboral acarreta a precarização da relação de
trabalho inclusive dos migrantes que são atraídos pela migração laboral e por uma
melhor qualidade de vida. Essa abordagem será realizada através de pesquisa
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bibliográfica de amplitude teórica-conceitual, legislação em vigor, jurisprudência,
dados secundários e pesquisa documental.
Abordagem jurídica
Na esfera jurídica o trabalho análogo ao de escravo pode ser analisado sob o
prisma do Direito Penal, do Direito do Trabalho, do Direito Constitucional e dos
Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil.
No Direito Penal há previsão legal encontra-se no artigo 149 do Código Penal
que trata do crime de redução à condição análoga à de escravo e dispõe no seguinte
sentido:
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto:(Redação dada pela Lei nº
10.803, de 11.12.2003)
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
(Redação dada pela Lei nº 10.803, de
11.12.2003)
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
10.803, de 11.12.2003)

(Incluído pela Lei nº

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador,
com
o
fim
de
retê-lo
no
local
de
trabalho;
(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o
fim de retê-lo no local de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 10.803,
de 11.12.2003)
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é
cometido:
(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
I – contra criança ou adolescente;
10.803, de 11.12.2003)

(Incluído pela Lei nº

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
origem.
(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) (BRASIL,
2015 ,a).
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De acordo com o Procurador do Trabalho Renan Bernardi Kalil, em
Desvendando o Trabalho Escravo no Brasil, para a configuração do crime de
redução a condição análoga a de escravo não é necessária a ocorrência de todos os
elementos do tipo penal, basta a apenas a constatação de apenas um deles. (RIO DE
JANEIRO, 2015)
Nessa modalidade de labor o empregador também fere o disposto no artigo
203 do Código Penal, frustração de direito assegurado por lei trabalhista, segundo
CAPEZ (2014, p. 665) nesse crime “... o agente priva o beneficiado do uso, exercício
ou gozo desses direitos mediante o emprego de fraude ou violência. Cuida-se de
violência física, o que exclui a grave ameaça...”.
Na seara trabalhista o trabalho análogo ao de escravo é caracterizado por pela
jornada de trabalho exaustiva, pelas condições degradantes de trabalho que
culminam na precarização do trabalho. Essas condições as quais o trabalhador está
submetido podem ser comprovadas com matéria veiculada no site do Ministério
Público do Trabalho da 2ª Região:
“A jornada dos trabalhadores era superior a 14 horas diárias em
oficinas sem higiene e segurança, onde eles também moravam.
Nenhum tinha registro em carteira. Da remuneração que recebiam
(de 20 a 50 centavos por peça costurada) eram descontados valores
relativos à alimentação e ao transporte do país natal até o Brasil (o
que caracteriza a chamada servidão por dívida)” (SÃO PAULO,
2015).

Verifica-se no excerto acima o desrespeito à legislação contida na
Consolidação das Leis do Trabalho no que tange à duração do trabalho (artigo 57 a
75), a anotação da carteira de trabalho (art. 29 a 34) (Brasil, 1943).
Destaca-se a seguinte jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região relativa ao trabalho análogo ao de escravo:
JORNADA EXAUSTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A
jornada de trabalho excessiva, ao privar o trabalhador do convívio
familiar e social, compromete-lhe o direito ao lazer e ao descanso,
podendo resultar até mesmo em doenças do trabalhador. Tal
conduta está enquadrada no conceito legal de trabalho em condição
análoga à de escravo, tipo penal definido no art. 149 do CP. No caso,
a jornada desumana e abusiva, cumprida pelo autor, exige pronta
reparação moral, pois não se pode admitir, razoavelmente, nos dias
atuais, que o empregador imponha ao trabalhador o cumprimento
de uma jornada de dezesseis horas, alternada com outra de dez
horas. É o chamado dano existencial, uma espécie de dano imaterial
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em que o trabalhador sofre limitações em sua vida, fora do
ambiente de trabalho (TRT 3ª R. 0000851-59.2014.5.03.0157 RO.
Relator: Emerson Jose Alves Lage, 21/08/2015).

As irregularidades praticadas pelas empresas ferem os princípios
fundamentais elencados na Constituição Federal, como dignidade da pessoa
humana, valor social do trabalho, direitos sociais dos trabalhadores e os objetivos
fundamentais da República como a construção de uma sociedade livre, justa e
igualitária (BRASIL, 2015d).
Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal são
considerados contraponto ao trabalho análogo ao de escravo neste sentido
encontra-se a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região como
se verifica a seguir:
TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA Á DE ESCRAVO.
Qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias
para garantir os direitos do trabalhador há que ser considerado
trabalho em condição análoga à de escravo. O contraponto do
trabalho escravo moderno está nas garantias constitucionais da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), nos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa (inciso IV), na proibição de tratamento
desumano ou degradante (art. 5º, III), na função social da
propriedade (XXIII), na ordem econômica fundada na valorização
do trabalho humano e livre (art. 170), na exploração da propriedade
rural que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores
(art. 186, IV). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TRT-10 - RO:
00684201301210008 DF 00684-2013-012-10-00-8 RO, Relator:
Desembargadora Elke Doris Just, Data de Julgamento: 09/04/2014,
2ª Turma, Data de Publicação: 30/05/2014 no DEJT)

O trabalho escravo contemporâneo também pode ser analisado com base nos
Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil. Desse ponto de vista viola
Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, que reprimem escravidão e servidão (ESTEVAM, 2012). Também
infringe a Declaração de Filadélfia que prescreve no seguinte sentido: “A
Conferência reafirma os princípios fundamentais sobre os quais repousa a
Organização, principalmente os seguintes: a) o trabalho não é uma mercadoria”
(BRASIL, 2015b, p.01).
E ainda contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos que dispõe
no artigo 4º: “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o
tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” (BRASIL, 1948) e a
Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho ratificada pelo Brasil, na
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qual consta o compromisso dos países membros de erradicar o trabalho forçado
(BRASIL, 1957).
Perspectiva migratória
A migração é um fenômeno complexo, pois envolvem diversos fatores, dada a
sua multiplicidade diversos autores apresentam teorias que em diferentes contextos
visam explicar as motivações implícitas no ato de migrar desta forma “... nenhuma
teoria, por si só, é capaz de abranger todos os aspectos de um fenômeno complexo e
multifacetado como o fenômeno migratório, sendo a combinação de abordagens
teóricas a maneira mais eficiente de analisar a migração” (SANTOS et al, 2010, p.55).
Desta forma é necessário trazer à tona as teorias que abarcam a migração pelo labor,
pela perspectiva do migrante:
“... o migrante é um indivíduo racional que decide migrar a partir de
um cálculo de custos e benefícios que o leva a ter uma expectativa
de retorno positivo – geralmente monetário – obtido com o
movimento. Os indivíduos escolherão como destino locais onde,
levando em consideração as suas habilidades pessoais, possam ser
mais produtivos. No cálculo racional desenvolvido pelo migrante,
este levaria em consideração o salário que irá receber e os custos
associados ao movimento” (SANTOS et al, 2010, p. 07).

No Brasil a migração interna é um fenômeno em constante acontecimento,
famílias se deslocam a todo o momento entre regiões, estados, municípios dentro do
próprio país buscando sempre locais que oferecem melhores condições salariais “...
nas regiões com excesso de oferta de trabalho em relação ao capital, os salários
seriam baixos. Já nas regiões com escassez de oferta de trabalhos em relação ao
capital, os salários seriam altos” (SANTOS et al, 2010, p. 11) os motivos de migrar, em
sua maioria estão relacionados a trabalhos mais remunerados e atraentes que no
local de nascimento.
A migração segundo a ótica da LEE (1980) apresenta fatores capazes de
influenciar a decisão do migrante quanto ao ato de migrar, esses fatores estão
associados “ao local de origem e de destino, obstáculos intervenientes e fatores
pessoais” (LEE, 1980, p. 100). Ernest Ravenstein (1980) em seus trabalhos sobre a
mobilidade humana apresentou o “modelo gravitacional” onde haveriam fatores
capazes de atrair ou reprimir o desejo de migrar, conhecidos os fatores de atração e
analisados os fatores de repulsão o migrante é capaz de tomar sua decisão, esta
análise de atração e repulsão abarca tanto a migração interna como a migração
internacional.
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Atraídos pelas ofertas de trabalho no Brasil, trabalhadores migrantes das mais
diversas partes do mundo deixam seus lares, cruzam fronteiras para viver o sonho
de uma nova vida, alguns desbravadores outros atraídos não somente pela oferta de
emprego como também uma rede já constituída por seus amigos e ou familiares.
Mas o sonho das melhores condições de vida e trabalho neste país por vezes esbarra
em um cenário hostil e desestimulante: os trabalhadores são explorados, obrigados a
exercer jornadas exaustivas, em condições aviltantes. Em 2014, após autuação do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a uma oficina de uma grande rede de
confecções, o superintendente Regional do Trabalho Sr. Luiz Antonio de Medeiros
Neto externou “... as condições de trabalho dessa oficina são muito graves,
chocantes” (EBC, 2014, p.01), na oficina foram resgatados 37 trabalhadores bolivianos
em condições subumanas, dentre as irregularidades detectadas a de maior gravidade
foi à alimentação oferecida aos trabalhadores que “causou repugnância” de acordo
com o auditor fiscal Luís Alexandre de Faria “sempre o mesmo cardápio, alimentos
vencidos, deteriorados, servidos com insetos, baratas. Alguns exames mostraram
infecções intestinais sérias, severas nos trabalhadores, causadas por essa
alimentação” (EBC, 2014, p.01).
Infelizmente a indústria têxtil no Brasil acumula graves casos em que trabalhadores
imigrantes são localizados em condições de trabalho análogo ao de escravo, segundo
o site Repórter Brasil, que desde 2009 acompanha as fiscalizações realizadas em São
Paulo, em fevereiro de 2014 o proprietário de uma oficina de costura tentou vender
dois trabalhadores migrantes como escravos alegando estar apenas ajudando-os a
conseguir outro emprego, em março do mesmo ano, 19 trabalhadores peruanos
incluindo uma adolescente, eles estavam sendo explorados em uma oficina na qual o
proprietário retinha os seus documentos para que eles não pudessem deixar o local
de trabalho, em abril 14 bolivianos foram resgatados de uma oficina onde
trabalhavam em condições degradantes sob jornadas exaustivas, em julho de 2014
outro flagrante neste caso havia até uma adolescente grávida, na fiscalização foram
resgatados 17 bolivianos que estavam sendo submetidos a trabalho escravo e
restrição de liberdade. Em agosto de 2014, doze haitianos e dois bolivianos foram
resgatados em condições desprezíveis fatos que configuram a escravidão no mundo
da moda brasileira (REPÓRTER BRASIL, 2015, p.01).
As relações de poder
Inicialmente, é preciso ressaltar que a escravidão passou por modificações no
decorrer do tempo. Em virtude dessas mudanças, identificam-se duas modalidades:
a clássica e a contemporânea como se constata no excerto a seguir:
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Contemporaneamente, a escravidão continua presente. Não a escravidão na
sua forma clássica, como um modo de produção tradicional, pré-capitalista, baseada
na propriedade privada de uma pessoa, de forma legal e garantida pelo Estado, e sim
numa definição mais ampla, a escravidão como condição em que o trabalhador não
recebe remuneração e sua vida é totalmente controlada pelos outros. Essa
escravidão não é só comum como está crescendo (COSTA APUD NINA, p. 189).
O trabalho análogo ao de escravo pode ser analisado na perspectiva das
relações de poder presente nas relações laborais. Na escravidão, em sua forma
clássica, as relações de poder decorriam da posse de uma pessoa em relação à outra,
era baseada na propriedade privada, conforme exposto acima. Na atualidade, os
empregadores utilizam o poder empregatício, na espécie poder diretivo, para
exercer essas relações.
De acordo com DELGADO (2015) o poder diretivo consiste em:
“... o conjunto de prerrogativas tendencialmente concentradas no
empregador dirigidas à organização da estrutura e espaço
empresariais internos, inclusive o processo de trabalho adotado no
estabelecimento e na empresa, com a especificação e orientação
cotidianas no que tange à prestação de serviços” (DELGADO, 2015,
posição 18049).

Na relação de emprego, o empregado cumpre as ordens do empregador
devido ao poder diretivo e à subordinação jurídica presentes no contrato de
trabalho, como se verifica no seguinte trecho:
A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder de
direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação
jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete-se a
acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de
serviços. Traduz-se, em suma, na “situação em que se encontra o trabalhador,
decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de
transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará”
(20) (DELGADO, 2015, posição 8345).
No caso do trabalho análogo ao de escravo constata-se a superação dos
limites do poder empregatício e da subordinação jurídica por parte do empregador,
tendo em vista a submissão dos empregados a jornadas de trabalho exaustivas,
contrariando o disposto na Constituição Federal, art. 7º, XIII: “duração do trabalho
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais facultadas à
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção
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coletiva de trabalho.” (BRASIL, 2015d, p.01) e o artigo 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho que trata da jornada de trabalho: “A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente outro limite” (BRASIL, 2015c, p.01).
A superação dos preceitos legais e doutrinários leva a prática do trabalho
análogo ao de escravo contemporâneo por parte dos empregadores. Essa situação
pode ser comprovada com o excerto de matéria publicada no site do Ministério
Público do Trabalho da 3ª Região, em 02 de março de 2015, “Vale é responsabilizada
por trabalho análogo ao de escravo”, segundo procurador do trabalho Aloísio Alves:
“Em um caso, um motorista dirigiu por 23 horas com apenas um intervalo de
40 minutos. Outro trabalhou do dia 14 de dezembro a 11 de janeiro sem nenhum dia
livre – nem mesmo o natal ou o primeiro de janeiro” (MPT, 2015d, p.01).
Na notícia “Gigante na produção de cabos exige jornada de até 23 horas”
veiculada no site do órgão ministerial acima referido, em 24 de março de 2015, o
procurador Paulo Crestana, relata o descumprimento da legislação em vigência,
conforme trecho destacado abaixo:
“Os autos de infração revelam jornadas que ultrapassam 20 horas de
trabalho em um único dia, não sendo concedidos intervalos
intrajornada (ou sendo concedidos em tempo insuficiente) durante
o dia, e ainda, que as longas jornadas se repetem, dia após dia, sem
que os trabalhadores possam descansar às onze horas determinadas
na lei entre uma jornada e outra” (MINAS GERAIS, 2015b, p.01).

Consoante à demonstração acima, no trabalho análogo ao de escravo, há o
exercício das relações de poder do empregador em relação ao empregado. Nesse
contexto, verifica-se a existência de uma relação dissimétrica segundo os
ensinamentos de RAFFESTIN (1993), pois o desenvolvimento de uma estrutura
(empregador) ocorre com prejuízo causado à outra (empregado), percebe-se no
valor de troca a denominada equivalência forçada. Não há equilíbrio na relação
ganho e custos envolvendo os atores.
RAFFESTIN (1993) questiona quanto a “mais valia” se ela é uma relação
dissimétrica de poder e meio para aplicar seus trunfos, conforme se constata no
trecho a seguir:
A "mais-valia" ou "trabalho não pago" do explorado é outra coisa
que não o fruto dessa dissimetria de poderes que regulamenta a
duração e a intensidade do trabalho à custa do inferior?. Assim, a
possibilidade do poder, e não o poder, se constrói sobre a
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apropriação do trabalho na sua qualidade de energia informada. O
poder não pode ser definido pelos seus meios, mas quando se dá a
relação no interior da qual ele surgiu. O poder utiliza seus meios
para visar os trunfos. Então, quais são os trunfos do poder?
(RAFFESTIN, 1993, p.57,58)

Assim, a empresa aufere vantagens devido às condições precarizadas as quais
os trabalhadores estão submetidos como as jornadas extenuantes, as condições
degradantes de trabalhos. Desse modo, constata-se o exercício da relação de poder
nas relações de emprego.
Neste contexto, nota-se que o exercício das relações de poder no trabalho
escravo modificaram no transcurso do tempo, pois inicialmente, ela ocorria em
virtude da posse e na contemporaneidade resulta da violação da legislação em
vigência e de elementos da relação de emprego.
O trabalho análogo ao de escravo na contemporaneidade – casos concretos
Vários são os casos em que o Ministério Público do Trabalho (MPT) no
cumprimento de suas funções identifica trabalhadores em condições de trabalho
análogas a de escravo nos mais diversos segmentos da economia, em março de 2015
o MPT em Minas Gerais ajuizou ação civil pública, na qual uma empresa do setor
elétrico foi condenada a pagar cinco milhões por submeter trabalhadores a
condições análogas as de escravo, atuando no caso o procurador Paulo Crestana
enfatizou:
“Os autos de infração revelam jornadas que ultrapassam 20 horas de
trabalho em um único dia, não sendo concedidos intervalos
intrajornada (ou sendo concedidos em tempo insuficiente) durante
o dia, e ainda, que as longas jornadas se repetem, dia após dia, sem
que os trabalhadores possam descansar às onze horas determinadas
na lei entre uma jornada e outra” (MPT-MG, 2015).

Atraídos pelo período da colheita da safra do café, trabalhadores de diversas
localidades migram para as regiões da monocultura cafeeira em busca de trabalho e
renda, infelizmente em alguns casos esse desejo não se concretiza em sua totalidade,
trabalhadores migrantes encontram o trabalho, mas não recebem seus proventos,
em diversos casos os trabalhadores são submetidos a jornadas degradantes, fato
constatado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em ação conjunta com o
Ministério Público do Trabalho da 3ª Região (MPT) que realizaram visitas ao Sul de
Minas Gerais nos meses de agosto a setembro de 2015 e através da participação das
Polícias Federal e Rodoviária Federal resgataram 128 trabalhadores, neste caso houve
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várias irregularidades conforme explica o procurador do trabalho José Pedro dos
Reis:
“... a maioria dos trabalhadores resgatados foram aliciados no
estado da Bahia e vieram sem o registro prévio em carteira e a
autorização do Ministério do Trabalho, o que caracteriza tráfico de
pessoas” (...) “os trabalhadores foram aliciados no estado da Bahia e
estavam há três meses sem receber salários, essa prática caracteriza
a servidão por dívida, já que o trabalhador não tem como deixar o
local; os documentos pessoais estavam retidos e não houve registro
em carteira antes do deslocamento da cidade de origem” (MINAS
GERAIS, 2015c).

Durante a realização da operação acima um dos trabalhadores “denunciou a
jornada exaustiva: “a gente sai para trabalhar de noite e volta de noite”” (MINAS
GERAIS, 2015c, p.01), de acordo com os trabalhadores resgatados a alimentação “era
feita por eles mesmos em uma cozinha improvisada, nos quartos coletivos” (MINAS
GERAIS, 2015c, p.01) “outro agravante no caso foi à exploração de trabalho infantil:
Quatro crianças e dois adolescentes estavam trabalhando na colheita de café”
(MINAS GERAIS, 2015c, p.01).
Na mineração o cenário não é muito diferente, os auditores fiscais do MTE
durante inspeção no canteiro de obras de uma mineradora de grande porte em
Itabirito (MG) em fevereiro de 2015 constatou diversas irregularidades “os
trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, condições degradantes e
foram vítimas de fraude, promessa enganosa e ameaça” (REPÓRTER BRASIL, 2015,
p.01), a situação na qual os trabalhadores se encontravam era calamitosa “... o ar
empesteado e as fezes espalhadas no chão foram apenas o primeiro sinal”
(REPÓRTER BRASIL, 2015, p.01), várias outras irregularidades foram identificadas
“em um caso, um motorista dirigiu por 23 horas com apenas um intervalo de 40
minutos. Outro trabalhou do dia 14 de dezembro a 11 de janeiro sem nenhum dia
livre – nem mesmo o natal ou o primeiro de janeiro” (REPORTER BRASIL, 2015,
p.01), a empresa responsabilizada por este caso “ é signatária do Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho Escravo, afirma possuir uma política de monitoramento de
seus negócios e ter excluído de sua cadeia de fornecedores usinas de ferro gusa que
se utilizaram desse crime” (REPÓRTER BRASIL, 2015, p.01).
A ocorrência do trabalho escravo por atividade econômica pode ser identifica
no gráfico abaixo:
Figura 01 – Gráfico de incidência de trabalho escravo por atividade
econômica.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1140

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2015, p.01.
Desse modo, contata-se por parte das empresas a prática do trabalho análogo
ao de escravo na contemporaneidade nos diversos seguimentos da economia,
consequentemente a violação da legislação vigente no País e a precarização das
relações de emprego.
Considerações finais
O trabalho escravo no Brasil apesar de abolido ainda faz parte do contexto de
algumas empresas, cujas relações de poder exercidas nas relações de emprego
dissimétricas contribuem para labor escravo e precarização das relações de trabalho,
resultando na lesão aos direitos fundamentais dos trabalhadores previstos na
Constituição Federal.
Ao abordarmos o tema trabalho análogo ao de escravo nos deparamos com os
fatores que contribuem para a precarização das relações de trabalho, cabendo
ressaltar que um dos motivos que levam o trabalhador a permanecer em condições
aviltantes é a dificuldade de conseguir se desvencilhar do ambiente do trabalho, em
decorrência do não pagamento dos salários por parte do empregador e das jornadas
de trabalho extenuantes.
Assim cabe ressaltar a importância de uma atuação constante do Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal com a
finalidade de não ocorrer somente às fiscalizações, mas também existam vistorias
rotineiras de forma a coibir os empregadores e minimizar os impactos aos
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trabalhadores, bem como aos trabalhadores migrantes, para que possamos alcançar
a erradicação do trabalho escravo com medidas consistentes e duradouras. Deste
modo, o trabalho dos órgãos públicos na modalidades preventiva e repressiva são
fundamentais para erradicação desse tipo de labor.
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21- Sessão Gênese e Estruturação da Desigualdade
21.4 A inserção produtiva do imigrante brasileiro retornado dos Estados
Unidos para a cidade de Governador Valadares – MG/Brasil549
Devani Tomaz Domingues 550
Resumo:O objetivo deste estudo é compreender: 1) o modo como o imigrante
brasileiro retornado do exterior está inserido no mercado de trabalho; 2) as diversas
formas utilizadas por ele para a obtenção de emprego e renda; 3) as dificuldades e
facilidades encontradas para o alcance da inserção no mercado de trabalho; 4) o
quanto o fato de ser um migrante internacional retornado afeta no processo e
resultado de tal inserção e se o efeito é mais positivo ou negativo.
Palavras-chave: Migrante internacional retornado. Inserção produtiva. Capital
social.
1. Introdução
Muitos estudos têm focado no problema da migração internacional de
brasileiros e produzido importantes evidências sobre o fenômeno. As pesquisas de
Soares (1995) e Siqueira (2006), dentre outras, apontam para a singular contribuição
da cidade de Governador Valadares – MG/Brasil, no intenso fluxo emigratório da
década de 1980, além de chamar a atenção para as novas configurações da migração
laboral no contexto da economia global. Mostram que, na década de 1960, cidadãos
daquela localidade já emigravam para o exterior e se direcionavam, principalmente,
para os Estados Unidos. Soares (1995) identificou em Governador Valadares um
dinamismo na economia local em função do investimento dos emigrantes no setor
imobiliário. Nessa direção, Siqueira (2006) se preocupou com a ida e retorno e seus
efeitos na abertura de novos empreendimentos na Microrregião de Governador
Valadares. Geralmente, o plano do emigrante consiste em ir; ganhar dinheiro;
retornar e investir no país de origem (Siqueira, 2006). Porém, nem todas as etapas
são concretizadas: o emigrante ou redefine seu tempo no país de destino ou retorna
antes ou depois do planejado. Muitos, ainda, daqueles que retornam têm muita
dificuldade de readaptação, reemigram duas ou mais vezes, seguindo novas rotas
(Siqueira, 2006; Domingues, 2008; Pereira e Siqueira, 2013).
Trabalho preparado para apresentação no GT2 – Grupo de Trabalho Desigualdade Social e Políticas, sob
orientação da Profa. Dra. Elaine Meire Vilela (Programa de Pós-Graduação em Sociologia - UFMG).
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Sendo o retorno parte constituinte do fenômeno da migração
internacional (Sayad, 2000; Cassarino, 2004), ele, também, caracteriza-se pela sua
complexidade e caráter multifacetado. Requer estudos específicos tanto em relação
ao fenômeno quanto à análise dos atores envolvidos. A ideia basilar de Sayad (1998)
é que o fenômeno da migração se molda à uma estrutura ‘ilusória’ que constitui e
mantém o fluxo por meio de imagens coletivamente construídas pelos três atores
envolvidos – o e/imigrante, o país de destino e o país de origem. Há uma
ambiguidade constantemente presente, no discurso e no sentido da simultânea
presença e ausência vivenciada nos dois lugares por um único sujeito – o
e/imigrante. Mesmo, atualmente, com o uso de internet e redes de comunicação é
impossível vivenciar o cotidiano dos dois lugares. Certamente o retorno bemsucedido se torna um projeto visível e desejado pois, justifica a ausência do sujeito
no país de origem.
A volta para casa, bem-sucedida ou não, tem sido objeto de análise de
estudos internacionais e brasileiros trazendo contribuições teóricas e metodológicas
para a compreensão de variáveis ligadas à situação do imigrante internacional de
retorno ao país natal. Como exemplo, destacamos o estudo de Fernandes e Nunan
(2008); e Sabar (2013).
A pesquisa comparativa entre Argentina, Brasil e Paraguai, realizada por
Fernandes e Nunan (2008), busca analisar aspectos da migração de retorno, fazendo
uso dos censos demográficos desses países, do ano 2000. Especificamente, para o
levantamento dos dados no Brasil, Fernandes e Nunan (2008) teve como base os
microdados do censo 2000, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia IBGE. Entre os resultados apresentados, Fernandes e Nunan (2008) mostra que,
diferentemente daqueles que retornam do Paraguai e da argentina, os imigrantes
brasileiros de retorno dos Estados Unidos e Canadá, e, da Europa apresentam, tanto
para homens quanto para mulheres, nível educacional mais elevado. Ou seja, a
partir dessas localidades e independentemente de sexo “aproximadamente, 80% dos
imigrantes brasileiros de retorno tinham no mínimo o 2º grau completo” (Fernandes
e Nunan, 2008, p. 8). Outro dado importante está relacionado à posição da
ocupação na data do Censo. Ao comparar os dados de migrantes e não-migrantes
internacionais, Fernandes e Nunan (2008) verifica que a proporção de homens
empregados é superior à dos não migrantes do setor urbano (69,7%) e rural (59,7%),
exceto para os imigrantes retornados do Japão (63,11%) e do grupo de outros países
da América Latina. Em relação às mulheres, observa que “as não-migrantes
internacionais na área urbana, estavam, proporcionalmente, mais ocupadas (40,5%)
do que as imigrantes de retorno da Argentina (38,42%); Paraguai (29,39%); outros
países da América Latina (39,86%) e Japão (32,97%)” (Fernandes e Nunan, p. 12-13).
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Outro ponto a destacar na literatura é a importância do efeito da relação
do tempo de permanência no país de destino e da preparação para o retorno sobre a
situação do migrante retornado no país de origem (Siqueira, 2006; Sabar 2015). Ou
seja, ter condições de fazer ‘visitas à casa’ ou permanecer no país de destino num
tempo não superior a quatro anos tendem a minimizar os impactos do retorno
propiciando uma melhor readaptação à terra natal e melhor desempenho no
gerenciamento dos empreendimentos. Porque “quanto mais tempo distante maior é
a idealização desse espaço geográfico e social e a dificuldade de readaptação será
bem maior” (Siqueira, 2006, p. 165).
No entanto, sendo a maioria daqueles que emigram para os Estados
Unidos indocumentados, as desejadas idas e vindas, visando à preparação para o
retorno, ficam comprometidas e isso traz dificuldades para a readaptação na
comunidade e no setor produtivo brasileiro (Domingues, 2008). Além disso, alguns
emigrantes trazem o estigma do projeto fracassado e a dor da deportação. Fato que
se tornou peculiar, em função da crise econômica com início nos Estados Unidos no
ano de 2006 e propagada a partir de 2007 para os países europeus e Japão. Conforme
pesquisa551 realizada em 2009, “a maioria dos entrevistados declarou que o retorno
é devido à crise (30%); e, medo de deportação e insegurança (14%)” (Pereira e
Siqueira, 2013, p. 126). De acordo com dados do Censo de 2010 (IBGE) Botega,
Cavalcanti e Oliveira (2015) verifica o aumento de retorno dos nacionais nos anos
2000. No período, foi registrado um total de 455.335 imigrantes internacionais que
retornaram ao Brasil. Deste total, 298.864 (65,6%) são nacionais e majoritariamente
provenientes dos Estados Unidos, Japão e Portugal, quantificando respectivamente
64.138, 53.825 e 26.609. Para além desses números e das condições adversas do
retorno, é fundamental entender a importância dos aspectos tanto materiais quanto
não materiais para analisar a situação daqueles que voltam à casa (Sabar, 2013).
Nesse sentido, compreendemos que, de fato, os imigrantes retornados
são atores sociais que encontram formas para garantir seu retorno ao país de origem
(Cassarino, 2004). Dessa forma, soma-se aos recursos econômicos a capacidade
desses atores para construir laços sociais e contar com o apoio de amigos,
conhecidos e familiares para garantir sua inserção social e produtiva. Nessa
perspectiva, o presente estudo tem um caráter exploratório e o objetivo de
compreender: o modo como o imigrante brasileiro retornado do exterior está
inserido no mercado de trabalho; as diversas formas utilizadas por ele para a
obtenção de emprego e renda; as dificuldades e facilidades encontradas para o
alcance da inserção no mercado de trabalho e, por fim, entender o quanto e a
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direção (se positiva ou negativa) o status de "imigrante internacional retornado"
pode afetar a situação do indivíduo no contexto econômico de origem. A
proposição dessa pesquisa é que a experiência migratória, bem como, as redes e
capital social representam um diferencial positivo para a inserção produtiva do
migrante internacional retornado, como preconizado pelas teorias do capital
humano, da seletividade positiva do migrante e do capital social, ainda que estar por
um longo tempo fora do contexto de origem possa representar uma assimetria na
potencialização do capital social entre os próprios migrantes retornados.
Com base nessa ideia, nosso esforço consiste em contribuir com o debate
no campo da sociologia e analisar as questões. Para esse fim, dividimos o ensaio em
três sessões, além desta introdução e das considerações finais do texto. A primeira
apresenta a fundamentação teórica que norteia as proposições e as análises dos
dados. A segunda refere-se aos aspectos metodológicos da pesquisa qualitativa. A
terceira sessão é onde apresentamos os resultados por meio dos relatos dos
entrevistados e dos grupos focais.
2. Fundamentação teórica
Para fundamentar a análise desta pesquisa, consideramos ser necessário
situar alguns posicionamentos teóricos sobre o mercado de trabalho, as formas de
capitais da tese de Bourdieu (1999) e o conceito de capital humano. Com relação ao
mercado de trabalho destacamos os estudos, por exemplo, de Michael J. Piore (1979)
e Kalleberg (2006). Esses autores identificam os processos de segmentação e de
flexibilização das relações de emprego que demonstram desiguais oportunidades de
acesso a postos de trabalho, à mobilidade ascendente e à obtenção de status e
renda. Tais pesquisas apontam o funcionamento do mercado de trabalho como
mecanismo de promoção da pobreza e da desigualdade social ao permitir a
segmentação, a subutilização a sub-remuneração dos recursos humanos, bem como,
impulsionar relações flexíveis de emprego que excluem trabalhadores da estrutura
benéfica do mercado de trabalho (Piore, 1979; Kalleberg, 2006).
A preocupação de Piore (1979) se volta para as particularidades das
economias industriais e sua relação com a origem dos fluxos de migração laboral de
longa distância, estando esses fluxos correlacionados com o comportamento dos
trabalhadores nativos, que rejeitam determinados trabalhos. Nesse sentido, ele
investiga a habilidade da economia industrial em absorver mão-de-obra e se,
também, ela recruta trabalhadores de baixa qualificação, analfabetos e de vários
tipos de sociedade para preencher os indesejados postos de trabalho. Sua tese centra
na segmentação do mercado de trabalho em dois setores: o primário e o secundário.
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O setor do mercado de trabalho primário oferece ocupações estáveis e seguras, com
altos salários, boas condições de trabalho e segue regras legais na gestão do
trabalho, possibilitando aos trabalhadores a perspectiva de uma carreira ascendente.
O setor do mercado de trabalho secundário, ao contrário, tende a adotar regras e
disciplinas arbitrárias, oferece ocupações e trabalhos mais árduos, mal remunerados,
inseguros, instáveis e com pouca ou nenhuma oportunidade de progressão. Nessa
lógica, os imigrantes geralmente ocupam os postos de trabalho localizados no setor
secundário.
A desigualdade no mercado de trabalho é analisada, por Kalleberg (2006)
a partir da tese da emergência dos institutos não padronizados do emprego. Os
principais pontos que sustentam essa tese podem ser sintetizados, da seguinte
forma: Em função de diversos fatores sociais e econômicos se fez necessária maior
flexibilidade no mercado de trabalho. Por exemplo, a crise do período após 1975
explicitou falhas no mercado de trabalho pela incapacidade de gerar ocupações de
tempo integral para absorver os trabalhadores, transformando drasticamente
trabalhadores de full time para part time. Além disso, as mudanças na economia
global aumentaram o consumo e a concorrência provocando pressão às empresas
para mais flexibilidade nos contratos com seus empregados e ajuste do número de
funcionários em resposta à demanda dos consumidores. Houve, também, o
incentivo à imigração e os trabalhadores imigrantes, no contexto da economia
global, servem como força de trabalho reserva nas sociedades avançadas. Outro
fator importante foi o desenvolvimento da economia de serviços pois, a estrutura de
produção modificou e as fábricas e setores de manufatura cederam lugar para a
economia de serviços. Por fim, a composição demográfica e a força de trabalho,
também, sofreram modificações e passaram a contar com mulheres casadas e
trabalhadores mais velhos ocupando postos no mercado de trabalho. Assim, os
próprios postos de trabalho criados nessas condições se tornam espaços promotores
de desigualdade (Kalleberg, 2006).
Com base no aumento dessas instituições não padronizadas do emprego
e da flexibilidade no mercado de trabalho, o estudo de Kalleberg (2006) discute
algumas importantes correlações e consequências associadas com as mudanças que
estão ocorrendo na natureza das relações de emprego. Apesar dessas relações de
emprego não serem novas, elas floresceram nas sociedades industriais, embora haja
especificidades em cada país.
A partir dessa estrutura analítica e das evidências de pesquisas, podemos
verificar que a migração laboral internacional contemporânea se ajusta a essas novas
relações de emprego e que a maioria dos emigrantes brasileiros no exterior atuam
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como empregados no mercado de trabalho secundário no país de destino ou no
contexto de uma economia étnica. Assim, apesar de poupar e trazer dinheiro para
investimento, muitos imigrantes de retorno não possuem nenhuma experiência
gerencial, o que pode ocasionar perdas de capital econômico e nova emigração
(Siqueira, 2006). Torna-se fundamental, nesse caso, compreender a economia e
mercado de trabalho local. Pois, os migrantes brasileiros retornados do exterior,
como os demais nacionais, não são diferentes e se posicionam nesse mesmo
ambiente. Um possível diferencial positivo, para os primeiros, é a capacidade de
otimização da experiência e dos recursos materiais e não materiais adquiridos no
exterior. Assim, variáveis de capital humano, como por exemplo, a educação e a
experiência, podem impactar positivamente na obtenção de emprego e renda.
Nessa perspectiva, a base teórica do capital humano remete ao
pensamento de um dos primeiros estudiosos sobre o tema – professor Theodore
Schultz, pelo qual “as pessoas valorizam as suas capacidades quer como produtores,
quer como consumidores, pelo auto investimento, e de que a instrução é o maior
investimento no capital humano” (Shutz, 1973, p. 13). No entanto, ele mesmo
ressalta que essa preocupação com o capital humano não é novidade na economia
pois, já estava presente na clássica obra de Adam Smith sobre A Riqueza das Nações,
publicada em 1776, em que se reconhecia a importância das habilidades adquiridas e
utilizáveis de todos os habitantes de um país, como parte do capital.
Posteriormente, a tese do capital humano suscitou vários debates e pesquisas
relacionadas ao crescimento econômico e às desigualdades. Dessa forma, na
perspectiva do capital humano e de forma operacional, podemos inferir que as
variáveis relacionadas à educação, à aprendizagem de uma língua estrangeira e à
própria migração são medidas importantes para a análise da situação dos imigrantes
internacionais retornados ao país de origem. Ou seja, com base nessa teoria os
imigrantes internacionais de retorno teriam vantagens em relação aos nãomigrantes. Pois, o conceito de capital humano tem como pressuposto a ideia da
tendência das sociedades industrializadas para a valorização das características
adquiridas em detrimento daquelas relacionadas à origem, como cor da pele, sexo e
etnia. Em contraste, algumas pesquisas têm evidenciado desiguais oportunidades no
mercado de trabalho relacionadas às variáveis de origem, mostrando que elas ainda
são fortes determinantes de tais desigualdades.
No campo do estudo da desigualdade, o sociólogo Bourdieu (1999)
analisa criticamente os conceitos difundidos pela teoria econômica neoclássica e
mostra que o cenário da competição perfeita ou de perfeita igualdade de
oportunidades não corresponde ao processo presente na história acumulada da
humanidade. Para ele, compreender o mundo social requer pensar o capital em
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todas as suas formas. Nesse sentido, Bourdieu (1999) rechaça a concepção de capital
reduzido ao universo das trocas mercantis, que de forma objetiva e subjetiva se
orienta à maximização dos lucros. Para esse teórico, dependendo do campo em que
o capital atua e do preço mais ou menos custoso do processo da conversão, que são
pré-condições para sua eficácia no campo em questão, ele pode apresentar-se de três
formas: capital econômico, capital cultural e capital social.
Segundo o autor, o capital econômico é direto e imediatamente
convertido em dinheiro, podendo ser institucionalizado na forma de direito de
propriedade. Já o capital cultural pode se apresentar de três formas - no estado
incorporado, objetivado e institucionalizado; e, sob certas condições, pode ser
convertido em capital econômico e institucionalizado na forma de qualificações
educacionais (Bourdieu, 1999). Nesse sentido, ao contrário do capital humano, o
capital cultural reforça que a origem social impacta na obtenção de status e renda.
Assim, variáveis de origem - classe social, background da família e etnia, e de
significado social, como por exemplo raça, gênero, estado civil, devem ser
consideradas nas análises das desigualdades socioeconômicas.
A terceira forma é o capital social que se constitui pelas obrigações
sociais. Ele representa os recursos reais ou potenciais possuídos e disponíveis para
os atores numa rede duradoura de relações de conhecimento e reconhecimento
mútuos (Bourdieu, 1999). Esses recursos são mais ou menos institucionalizados, por
meio das conexões que formam as redes de relacionamento. Esta rede não é dada,
requer estratégias de investimento individual e coletivo (consciente ou não) sendo
objetivada na origem e reprodução de relações sociais que são utilizáveis a curto ou
a longo prazo. Assim, na perspectiva de Bourdieu (1999) as relações contingentes,
tais como as de vizinhança, de ambiente de trabalho e as relações de parentesco
implicam obrigações duráveis subjetivamente sentidas (gratidão, respeito, amizade,
solidariedade, etc.) ou institucionalmente garantidas, como normas e direitos.
Contrastando com o olhar estritamente econômico, o tempo gasto na conversão do
capital econômico em capital social não é desperdício, ele representa um
investimento que se traduz em futuros benefícios que podem se constituir de forma
monetária ou não. Assim, a manutenção e o fortalecimento de laços sociais quando
se está ausente podem representar ganhos para o acesso às redes sociais na
comunidade de origem.
Granovetter (1973) traz a perspectiva da estrutura de redes sociais com
base na noção de que a força dos laços está na combinação de uma quantidade de
tempo, intensidade emocional, intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos,
que caracteriza esses laços - Cada um independente do outro, mas altamente intra
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correlacionados. A análise de rede deve considerar a conexão entre os laços e se são
os laços fortes ou fracos. A sobreposição do círculo de amizade é prevista para ser
menor quando os laços inexistem, maior quando os laços são fortes e intermediária
se são fracos. O autor utiliza o conceito de ponte como uma linha na rede que
apenas viabiliza o trajeto entre dois pontos e potencializa o estudo da difusão. Ele
afirma que toda ponte são laços fracos e que a significância desses laços é que cria
mais e menores trajetos. Nesse sentido, seu estudo enfatiza a natureza dos laços
entre a troca de emprego e o contato entre as pessoas que buscam as informações
necessárias sobre o mercado de trabalho. Seu argumento é que se os laços da
conexão são fracos é mais provável a movimentação em diferentes círculos
atingindo outras redes para buscar as informações. Nesse sentido, aumenta-se a
possibilidade de ampliar o capital social. Os laços fracos são recursos que tornam
possível a oportunidade de mobilidade.
Por outra perspectiva, Erickson (2001) destaca que a variedade de rede ou
a quantidade e a diversidade de pessoas que alguém conhece é uma forma de capital
social que, no mercado de trabalho, e, principalmente, no processo de contratação,
se mostra valioso tanto para o empregador quanto para o empregado. Ele reforça o
aspecto dual do capital social na perspectiva da demanda e da oferta na contratação.
Na demanda, os empregadores valorizam o potencial dos empregados que possuem
capital social porque podem converter o capital social individual em capital social
para a organização, através da contratação e do mecanismo de mobilizar os contatos
do empregado, em direção aos objetivos organizacionais. Nessa perspectiva, capital
social qualifica alguns empregados para as ocupações de mais alto nível na medida
em que atende aos interesses demandados pelos empregadores. Pelo lado da oferta,
boas redes sociais são valiosas para potenciais empregados porque elas aumentam as
chances de se conseguir uma ocupação melhor. Mostra, no entanto, que o capital
social não possui apenas um lado benigno, porque representa, também, um
importante papel no cenário da exploração e da desigualdade: os empregadores se
apropriam do poder das redes dos empregados bem como do trabalho deles e os
empregados se beneficiam do desigual capital social que possuem. Erickson (2001)
explicita as conexões entre diferentes formas de capital social no processo de
contratação. Uma possibilidade é que pessoas com melhor capital social ocupam os
melhores postos de trabalho – um efeito assimétrico pois, pessoas com melhor
capital humano obtêm melhores ocupações e participam numa diversidade maior de
redes.
A partir desses estudos, podemos inferir que o capital humano escolaridade, treinamento/qualificação, saúde, experiência migratória; bem como o
capital social e a facilidade para ir e vir (preparação para o retorno) adicionada à
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capacidade de mobilização dos recursos podem, também, produzir assimetrias entre
os próprios migrantes retornados. E, apesar das diferentes formas de capitais o foco
dessa pesquisa será o capital social.
3. Metodologia
Fundamentada na metodologia qualitativa, a pesquisa552 conta com uma
amostra de 31 migrantes internacionais retornados e residentes na cidade de
Governador Valadares, Minas Gerais-Brasil. Utilizando a técnica da bola de neve553,
nos anos de 2006 e 2007, foram realizadas 28 entrevistas em profundidade, e, como
técnica complementar, quatro reuniões com grupos focais, introduzindo mais três
migrantes de retorno que concederam entrevistas estruturadas. As entrevistas em
profundidade e grupos focais (GF) estão segmentados em função do status da
experiência migratória: (G1) grupo de indivíduos que emigraram apenas uma vez e
retornaram para o Brasil; (G2) grupo de emigrantes que retornaram duas ou mais
vezes ao Brasil; sendo respectivamente 15 e 13 entrevistados em cada segmento. Os
grupos focais foram formados com participantes das entrevistas em profundidade
que indicaram mais três novos emigrantes. O objetivo dos grupos focais foi levantar
dados que pudessem auxiliar na compreensão do significado sociocultural de dois
temas abordados na pesquisa: percepções/avaliação do retorno e avaliação da
experiência vivenciada pelos emigrantes nos Estados Unidos. Foram realizados dois
grupos focais em cada segmento – grupo 1 e 2, com três participantes por encontro,
num total geral de 6 mulheres e 6 homens. Os nomes utilizados, neste trabalho, são
fictícios e visam preservar a identidade dos entrevistados. Os dados da amostra se
mostraram úteis para este estudo.
4. Resultados do estudo exploratório
Segundo Ericson (2001), a escolaridade e as redes de contato têm impacto
positivo para a obtenção de emprego e renda. Nessa perspectiva, verificamos que 3
(três) dos entrevistados retomaram os estudos e alteraram sua condição de
escolaridade, após o retorno. Ou seja, informaram que esse investimento
Pesquisa realizada para o desenvolvimento da dissertação de mestrado “Dos Estados Unidos da América
para Governador Valadares: conexões e Desconexões”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, da Universidade Federal de Minas Gerais, em março de 2008 (DOMINGUES, 2008, p.23-30 ).
553
A técnica da bola de neve consiste em primeiro identificar alguns indivíduos com as características
necessárias para a pesquisa e depois estes indicam outros e assim por diante, até a saturação (isto é, quando
se notam as repetições das indicações e das informações). No caso dessa pesquisa, após as primeiras
entrevistas, foram feitos contatos por telefone com outros migrantes internacionais retornados indicados
pelos primeiros. Na primeira abordagem por telefone era apresentado o objetivo do trabalho e feita uma
prévia marcação de horário e local para o encontro. Nem sempre as entrevistas foram feitas no primeiro
encontro, sendo necessário agendar novo horário para a realização do trabalho. Outras vezes o entrevistado
desistia de conceder a entrevista (Domingues, 2008, p.25).
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representou um diferencial positivo para a recolocação no setor produtivo. Marcos
(G2, 47 anos, retorno em 1986) conta que teve incentivo para voltar a estudar e fez a
graduação em psicologia. Apesar de não exercer a profissão, porque escolheu
investir no comércio de roupas infantis, ele afirma que o curso foi fundamental para
sua permanência no Brasil, significou um encontro com ele mesmo, sendo também,
muito formativo para o exercício da gerência. Atribui que “estar bem e ter lucro”
deve-se à ajuda do pai e do irmão, que já conheciam do ramo de negócios.
Assim como Marcos, a maioria dos entrevistados aponta que o sucesso do
empreendimento está relacionado aos fatos de conhecer o ramo de negócio e poder
contar com o apoio da família. Porém, vale ressaltar que em alguns casos, há
conflitos e dificuldades para a gestão do investimento. A fala de Taís, abaixo, além
de realçar o desgaste e perda do dinheiro poupado, clarifica a situação de mulheres
que contaram sobre sua participação na decisão e preparo do retorno, no cuidado da
família e na renda familiar.
Retornamos eu e meu marido. Meu marido investiu o dinheiro em
negócio de pedras com os pais dele, eu não queria que ele tivesse
esse negócio com a família dele [...] e não deu certo [...] então abriu
uma empresa sozinho, mas já tinha pouco dinheiro e teve que voltar
para os Estados Unidos para pagar as dívidas[...] fiquei aqui
administrando o negócio e já tinha meu filho e tinha que cuidar
dele [...] aprendi muito porque sozinha tinha que fazer tudo e
aprendi a ser independente [...] quando ele estava aqui não me
deixava trabalhar. Não temos mais a empresa, montei meu salão de
beleza e tive a ajuda da família. (G1 - Taís, 40 anos, retorno dez.
/1991)

No discurso dos entrevistados é comum destacar que o projeto consistia
em permanecer determinado tempo nos Estados Unidos, trabalhar, poupar e
retornar à cidade para investir, construir e comprar uma casa. Porém, quando
retornam, demonstram-se inseguros acerca do investimento e uso dos recursos
acumulados. Buscam e contam com o apoio de familiares e amigos para a inserção
social produtiva na comunidade de origem. Anita exemplifica essa situação,
revelando que imediatamente contou com o apoio de uma amiga para conseguir seu
primeiro emprego, após o retorno, estando ela na informalidade.
Assim que voltei, entrei em contato com minha amiga que é
banqueteira554; ela tinha seu próprio negócio, e ela arranjou uma
vaga pra mim. Ela disse que vai assinar minha carteira. (G1 - Anita,
42 anos, retorno em outubro de 2006)
554

Refere-se à organização de banquetes para diferentes tipos de eventos: jantar, almoço, churrasco, petiscos
e outros. Inclui o fornecimento de utensílios, serviços de cozinha e garçom.
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Para os retornados, outro potencial relevante é o domínio de uma língua
estrangeira. Tiago (com escolaridade de nível superior completo) destaca que saber
falar inglês foi um diferencial para sua contratação na empresa multinacional. Sua
experiência e laços no exterior contaram positivamente no processo seletivo, de
acordo com os referenciais e exigências que ele pontuou acerca da empresa.
[...] O fato de ter morado lá [nos EUA] me ajudou pelo inglês, pela
experiência e tudo. Então foi um processo de seleção bem mais fácil
e rápido. Trabalho hoje numa empresa multinacional onde prezam
o inglês. (G2 – Tiago).

De uma forma geral, a análise das entrevistas desvenda que a ausência faz
o migrante internacional ter dificuldades com os referenciais do mercado de
trabalho brasileiro – horas de trabalho e condição de trabalhador assalariado com
pagamento mensal. Comparam e identificam como baixa a remuneração do
trabalhador. Assim, quando ele não investe num negócio com o apoio de familiares
e amigos, busca ocupações nos serviços autônomos e no trabalho informal. Alguns
expressam que se sentem desqualificados em comparação aos outros concorrentes
na comunidade de origem, como por exemplo, o sentimento manifestado por
Mauro:
Eu já vim pensando em investir, mexer com alguma coisa, desde que
eu não investisse muito dinheiro. [...]Também, pensava em
trabalhar por conta própria, com representação comercial, com
autopeças. Para arrumar uma pasta555 não é fácil. É complicado,
tem que mandar currículo; eu vou mandar currículo de quê? Eu não
tinha experiência disso, então é um amigo que me apresentou a essa
firma [...] aí a gente pega para ter experiência. Fui pegando firma,
[representação] como preposto [...] não pagava, atrasava comissão
[...] autopeça pra mim é que eu conhecia de carro, como eu tinha
feito mecânica, eu conhecia de carros, eu sempre gostei disso [...]
Hoje eu trabalho com calçados porque ganha-se melhor. Faço o
Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Sudoeste da Bahia e Sul da
Bahia, viajo bastante. (G2 - Mauro, 44 nos, retorno em 1992)

Ao analisar a força dos laços para a inserção produtiva, conforme
proposto por Granovetter (1973), verificamos que os depoimentos indicam a
conexão de laços, que servem como pontes para garantir as primeiras ocupações dos
migrantes retornados. Entre outros depoimentos, como o de Mauro, Anita e sua
amiga banqueteira, temos o jovem Hermes, que em 2006 retomou suas aulas como
professor de Muay Thai, no Clube Recreativo, espaço esse cedido pelo pai (diretor
555

Ter uma pasta significa ser o representante comercial diretamente responsável e contratado pela firma
para a venda de produto por atacado. Já o preposto auxilia nas vendas, trabalha para o representante
comercial.
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do clube) de um ex-aluno (um amigo). A fala mostra que muitos contatos e
intermediações originam de laços sociais fracos mantidos na ausência e
restabelecidos no retorno.
Eu ainda penso em montar um negócio. Mas antes de ir para os
Estados Unidos eu dava aula em academia [...]. Agora estou
trabalhando no Clube, mas não para o Clube, mas como não tem
carteira assinada no Clube, eu trabalho usando o espaço do Clube
[...] O meu aluno que eu deixei tomando conta aqui pra mim do
Muay-Tai, pai dele é diretor do clube, e deu esse espaço pra ele, ele
falou pra mim voltar que ele dava o espaço pra eu trabalhar. (G1 Hermes, 30 anos, retorno em nov. 2006)

Para o imigrante retornado os contatos e o apoio da família são fundamentais
para o recomeço e a reinserção no mercado de trabalho. A família como formação
social é um espaço referencial para se construir o capital social e aumentar as
possibilidades de sua conversão em outras formas de capital, pois pertencer a um
grupo familiar ou de outra natureza significa ter acesso aos capitais econômico,
cultural e social já possuídos pelo grupo (Bourdieu, 1999). Assim, a posição social de
uma família e seu apoio ao regressado são fundamentais para a recolocação no
mercado de trabalho e investimentos. Maria Lúcia e Maria Antônia ilustram a
similaridade do discurso dos entrevistados, no grupo focal.
É muito importante o apoio da família [...]. Quando se está lá, a
gente tem condições de oferecer uma vida melhor para quem está
aqui e quando você chega se não tiver preparado, semelhante ao
que ele falou [apontando para o outro respondente]
financeiramente é lógico que tudo vai acabar e você tem que ter
aquele apoio da família pra recomeçar de novo, recomeçar no
trabalho... Aí, por exemplo, a pessoa ficou fora muito tempo, ele
precisa de contatos e do apoio dos amigos e da família. E
principalmente da família que está mais próximo da gente. (GF2B Maria Lúcia, 46 anos, retorno em fev. /2006).
Meus filhos no Brasil cuidavam das minhas coisas. Por fim [depois
que os filhos foram para os EUA] ficou [nome de um amigo] e por
último a minha irmã. Quando eu retornei, ela estava morando na
minha casa556 e ficamos morando juntas. Moramos juntas por sete
meses. [...] ela casou e está morando perto da minha casa. [...] ela
mora mais longe, mas sempre está em minha casa e junto comigo.
Eu tive apoio, principalmente dessa minha irmã. (GF2A - Maria
Antônia, 64 anos, retorno fev./2005).

556

Maria Antônia recebe pensão, comprou uma casa para ela morar e mais duas para aluguel para garantir o
rendimento e sua manutenção no retorno à cidade.
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As características do mercado de trabalho apresentadas na análise de
Kalleberg (2006), relacionadas à flexibilização do mercado de trabalho, podem ser
verificadas na amostra da pesquisa. Muitos buscam alternativas para garantir renda
como profissionais autônomos e outros se encontram no mercado de trabalho
informal, sem carteira assinada como já relatado por Anita. Também, nessas
condições, se encontram Cláudio e Bia.
Quando retornei eu comecei direto a dar aulas de inglês particular
em casa, não no primeiro mês, mas depois de uns 4 meses eu já
comecei a pegar alunos para aulas particulares [em Montes Claros]
onde meus pais moravam. Minha irmã sempre morou em
Governador Valadares e quando o marido dela faleceu em 2001 eu
vim para dar apoio pra ela e aí eu consegui emprego numa escola de
inglês e decidi ficar aqui, mas não tenho carteira assinada. (G1 - Bia,
47 anos, retorno em 1997).
Antes de sair do Brasil trabalhava como motorista numa empresa de
ônibus [...]. Meu plano agora é comprar um caminhão para
trabalhar. Antes de ir para os Estados Unidos eu tinha um bauzinho
(caminhão baú) e quero comprar uma carreta. Se não sair o serviço
que estou esperando [para usar a carreta] eu vou comprar um
bauzinho mesmo e ficar por aí, prestando serviços (G1 - Cláudio, 43
anos, retorno out. /2006).

A situação dos entrevistados pode ser assim representada: 13 deles
possuem um negócio e/ou renda de aluguel, 4 trabalham com carteira assinada,
como funcionário público ou estão em licença devido a acidente de trabalho no
Brasil, 4 são aposentados no Brasil ou Estados Unidos e ainda exercem atividade
informal no Brasil ou recebem remessas de familiares nos Estados Unidos, 2
trabalham sem carteira e têm renda de aluguel, 6 são trabalhadores autônomos
(representação comercial, advocacia, motorista com carro próprio para transporte
de mercadorias e professor particular) e 2 cuidam do lar e contam com remessas dos
Estados Unidos. A maioria deles (16) ficou em torno de quatro a seis anos no país de
destino. Os outros permaneceram entre um e três anos (10) e sete a dez anos (4).
Apenas uma (1) entrevistada permaneceu 17 anos nos Estados Unidos.
A renda do domicílio, para a maioria dos migrantes retornados (18),
estava acima de dois salários557 e não mais que sete salários. Os demais incluíram-se
em três faixas distintas: 6 disseram que a renda fica acima de um salário até dois
salários; 6 assumiram possuir uma renda domiciliar superior a sete até onze salários;
e apenas 1 declarou uma renda acima de onze até dezesseis salários. Observa-se que
a renda proveniente do aluguel de imóveis é comum entre os entrevistados. A
557

Renda do domicílio com base no salário mínimo de R$ 350,00, no ano de 2007.
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amostra desta pesquisa aponta que alguns negócios administrados por emigrantes
que retornaram contam ainda com investimentos de familiares que moram nos
Estados Unidos. Os laços continuam, se reforçam e outros são reconstruídos e
fortalecidos no retorno.
5. Considerações finais
Os resultados desta pesquisa mostram que o fato de ser um imigrante
internacional retornado produz um efeito relativamente positivo para a inserção
produtiva. Apesar disso, podemos afirmar que diversos fatores não materiais e
próprios da complexidade do retorno interferem para a obtenção desse efeito.
Alguns desses fatores estão associados à questão da saúde do sujeito (física e
emocional); ao ambiente favorável ou não da economia local e à capacidade de cada
um para a mobilização dos diferentes capitais possuídos - econômico, humano e
social. Verificamos que a renda da maioria dos informantes se eleva com ganhos
provenientes de aluguel de imóveis e carros, e, que geralmente são empreendedores
e estão inseridos no mercado de trabalho informal, na condição de trabalhadores
autônomos ou sem carteira assinada. As principais dificuldades enfrentadas estão
relacionadas ao processo de readaptação, assimilação das mudanças ocorridas no
período de sua ausência e retomada dos laços sociais para se reposicionarem na
comunidade de origem. Estas são vivenciadas de formas diversas e afetam
diretamente nas formas encontradas para a inserção produtiva. Também,
identificamos que esse ator busca ajuda para investir e aciona as redes sociais para o
alcance do emprego.
Assim, há entre os imigrantes internacionais retornados, aqueles que
mobilizam e aprimoram o capital social e humano, tanto no exterior quanto no país
de origem, e que os diferenciam positivamente dos demais na recolocação no
mercado de trabalho. Portanto, apesar dos resultados apontarem para a importância
dos capitais econômico, humano e social para a inserção produtiva, eles fazem
sobressair as diferenças na posse e mobilização desses recursos e instigam novos
questionamentos.
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22- Sessão 1
22.1 O Laudo Antropológico e a produção dos espaços de denúncia e de
mediação política558
Autora: Benedita de Cássia Ferreira Costa559
Coautora: Rariele Rodrigues Lima560
RESUMO: O trabalho visa refletir sobre a construção dos espaços sociais de
denúncia dos discursos público/oculto dos sujeitos impactados por grandes projetos
e de mediação política em concorrência com outros mediadores, no processo de
produção da perícia/laudo antropológicos. A elaboração da perícia/laudo constituise também como um espaço de compreensão sobre as condições e possibilidades do
fazer antropológico, atentando para a necessidade de problematização das
interlocuções com outras esferas e espaços institucionais.
Palavras-chave: Laudo antropológico. Mediação. Grandes Projetos. Populações
Tradicionais. Resistência camponesa.
1. Introdução
Os antropólogos emergem desde a produção dos primeiros laudos periciais
no Brasil, em fins da década de 1970, como profissionais chamados a intervir em
cenários sempre conflitivos que, em geral, envolvem atores políticos e econômicos
imersos em lutas por recursos de várias ordens (RIBEIRO, 2004). Nesse sentido, o
reconhecimento oficial do antropólogo como capaz de produzir laudos, pareceres e
outras peças técnicas, com a finalidade de municiar ações para o convencimento
processual, despertou questões de ordem ética, que até então não faziam parte das
preocupações desses profissionais (LARAIA, 1994).
A perícia e o laudo, enquanto trabalhos antropológicos (SILVA et al, 1994;
LEITE, 2005; SCHUCH et al 2010; SILVEIRA, 2014) se configuram como forma de
intervenção pública, relativizando o papel do antropólogo e da disciplina, porque se
tornam implicados não com um objeto de pesquisa acadêmico, mas com pleitos
sociais específicos. Ribeiro (2004) aponta a necessidade de melhor compreender o
próprio laudo antropológico enquanto documento que, perpassado pelo saber
antropológico, “insere-se, entretanto, em um conflitivo campo de relações com
558
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outras disciplinas e outros profissionais, em especial, os operadores do direito, com
suas práticas, instituições e representações” (p.10).
A produção desse tipo de conhecimento manifesta-se em utilidades práticas
que visam atender exigências jurídicas e administrativas em processos de
reconhecimento territorial e identificação de impactos socioambientais para
diversos públicos, cujos desdobramentos podem alterar a vida de sociedades inteiras
(LEITE, 2005). São situações nas quais, Roberto Cardoso de Oliveira (2004, p.22)
aponta a pesquisa antropológica para “além da construção de conhecimentos e se vê
enleada em demandas da ação”.
Diante dessas considerações que tocam e englobam o presente trabalho, a
sua proposta visa refletir sobre a construção dos espaços sociais de denúncia dos
discursos público/oculto (SCOTT, 2013) dos sujeitos impactados pelos chamados
grandes projetos e de mediação política em concorrência com outros mediadores, no
processo de produção da perícia/laudo antropológico. Toma-se como referência
empírica uma experiência de atuação, em 2014, como assistente de pesquisa 561, na
elaboração de um laudo antropológico, solicitado pela Procuradoria Geral da
República, com o objetivo de captar os impactos sobre as denominadas populações
tradicionais562 na área de influência do conjunto de termelétricas a gás natural –
Complexo Parnaíba –, instalado a partir de 2011, em Santo Antonio dos Lopes,
Maranhão, pela empresa MPX, atual ENEVA563.
A metodologia aqui privilegiada pressupõe que a análise da prática
sociológica na construção e compreensão do objeto de estudo, exige também uma
reflexão e objetivação da experiência vivida do pesquisador no universo de
investigação (PINTO, 1996). Precisa, por isso, ser objetivada, igualmente, na dupla
dimensão alertada por Pinto (1996): na desconfiança epistemológica e prática em
relação à experiência de pesquisa durante a produção da perícia/laudo
antropológicos, e no fato de levar em consideração essa mesma experiência como
parte integrante da formação do antropólogo frente às necessidades atuais.
561

Atuou como perita, a antropóloga Maristela de Paula Andrade, e como assistentes de pesquisa: o
antropólogo Prof. Benedito Souza Filho, Benedita de Cássia Ferreira Costa e Leonardo Oliveira Silva
Coelho, bacharéis e licenciados em Ciências Sociais pela UFMA e à época mestrandos do PPGSoc/UFMA e
Juscinaldo Goes Almeida, geógrafo pela UFMA e pesquisador do GERUR/UFMA, além de Erinaldo Nunes
da Silva, graduando em Ciências Sociais/UFMA, como estagiário.
562
Para uma discussão sobre o conceito de populações tradicionais ver Barreto Filho (2006); Diegues
(1996); Shiraishi Neto (2007); Cunha e Almeida (2001); Paul Little (2002). Para uma reflexão sociológica e
jurídica da categoria populações tradicionais, ver Miranda (2012).
563
Empresa pertencente ao Grupo EBX do empresário Eike Batista, criado na década de 1980, que atua no
setor de geração e comercialização de energia no mercado brasileiro. Em 2013, passou a ser chamada de
ENEVA.
Disponível
em
<http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/Confira-aestrutura-acionaria-da-ENEVA-apos-o-aumento-de-capital.aspx>. (Acesso em 15.10.2014).
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William Foote-Whyte (2005), autor de Sociedade de Esquina, publicada em
dezembro de1943, argumenta que compartilhar a experiência de pesquisa faz com
que o nosso relato possa ser uma contribuição para outros pesquisadores – relatos
“realistas” que revelem erros, reviravoltas, impedimentos, confusões e
envolvimentos pessoais pelos quais um pesquisador de campo deve necessariamente
passar, haja vista, a produção da perícia/laudo ser uma vertente de inúmeras
relações e interdependências que não apontam de antemão o seu resultado. Assim, a
reflexão da experiência ajuda também o pesquisador a explicar a condução da
pesquisa e seus posicionamentos durante este processo.
Foram utilizadas narrativas produzidas no contexto daquele gênero de
trabalho antropológico – baseadas em entrevistas, anotações de caderno e conversas
informais – dos trabalhadores de Demanda564, localidade mais impactada pelo
referido empreendimento. Situada entre os municípios de Santo Antonio dos Lopes
e Capinzal do Norte, e dentro da Área de Influência Direta – AID565 do Complexo
Parnaíba, Demanda é constituída pelo processo e desenvolvimento de levas
migratórias oriundas de estados do nordeste (Ceará, Piauí, majoritariamente) e
internas ao próprio Maranhão, aliadamente a distintos processos econômicos566.
Antes do que o grupo denomina como período de venda de terras, os primeiros
moradores se instalaram em porções de terra que eram por eles designadas de terra
sem dono ou terra nacional. Isto é, terras públicas ocupadas por camponeses e que
foram sendo apropriadas por particulares mediante compra e processos de
transações fraudulentas. Com o processo de consolidação do grande latifúndio para
criação de gado e a modificação da condição social camponesa, muitas famílias se
transformaram de antigos posseiros em agregados em terras de terceiros.
A organização econômica do grupo baseava-se, principalmente, na extração
do coco babaçu. Mesmo em propriedade de terceiros – Fazenda Maravilha,
especialmente –, havia uma área com extenso babaçual acessada, sem grandes
564

Entre os vários lugares visitados, Demanda foi o foco de concentração daquela pesquisa, por esta ser a
localidade mais próxima às usinas termelétricas e a área que concentra seus maiores impactos
socioambientais. Foram realizados trabalhos de campo nesta localidade em quatro períodos – 18 a 21 de
março, 29 de março a 02 de abril e 21 e 22 de maio de 2014 – com 129 entrevistas gravadas em áudio e
anotadas em caderno de campo no âmbito da perícia. Todas as casas de Demanda foram visitadas e foram
colhidos depoimentos de todas as famílias que visava atender quesitos específicos da perícia para fins da
produção do laudo antropológico a ser encaminhado para o Ministério Público Federal.
565
Área de Influência Direta é uma designação estabelecida pelo EIA/RIMA para avaliar os efeitos da
instalação de determinado empreendimento, esta compõe diversas áreas nas quais poderão acontecer os
efeitos mais intensos do empreendimento.
566
Discussão acerca da temática de conformação do espaço agrário maranhense, através do que geógrafos e
sociólogos chamam de “frentes” (de expansão) para caracterizar os diversos deslocamentos humanos e
econômicos e suas repercussões na construção do espaço. A este respeito ver Otávio Velho (1972); Manoel
Correia de Andrade (1973). Para a corrente migratória maranhense, que se junta à frente nordestina, tal como
caracterizada por Manoel Correia de Andrade, ver Murilo Santos (2009).
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restrições de parte do fazendeiro, pelas quebradeiras de coco e representava uma
importante fonte abastecimento e de reserva para o grupo. Tal área era considerada
como “o vividor”, uma área especial de baixa567, com frondosas palmeiras de
excelente qualidade, que dali, todas as famílias, direta ou indiretamente, mantinham
um sustento ao longo do ano agrícola, mas também um seguro, independente das
diferentes estações. Naquela área seria instalado o Complexo Parnaíba.
Havia outras atividades econômicas importantes realizadas por aqueles
trabalhadores, além da extração do coco babaçu. No terreno onde se encontrava o
babaçual, existiam também áreas arrendadas para o cultivo de alimentos e as
chamadas quintas, denominação para áreas de pastagens preparadas e reservadas da
fazenda ao gado do proprietário. Nesses locais era realizada a atividade de roçar
juquira, nas chamadas quintas, que “significa extirpar as plantas invasoras que
nascem nessas áreas de pastagem, limpando-as, para que o capim possa crescer e
oferecer alimento ao gado dos proprietários das terras” (PAULA ANDRADE et al,
2014, p.19). A organização econômica de Demanda, segundo os relatos, estava
marcada pela complementaridade das atividades entre homens e mulheres – a
quebra do coco, o cultivo agrícola e a venda da força de trabalho dos homens na
atividade de roçar juquira. O que é definidor, nessa situação, é a unidade de
produção típica da economia camponesa, ancorada no trabalho familiar,
representando um todo indivisível, baseado na força de trabalho de cada um de seus
integrantes (CHAYANOV, 1981) em atividades e tarefas diferenciadas.
Atualmente as famílias de Demanda vivem da renda advinda de
aposentadorias, bolsa-família568, e de alguns valores pagos pela MPX/ENEVA como
parte das compensações pela perda do babaçual. Poucos moradores do povoado
mantêm vínculo empregatício com a empresa por meio de contratos temporários.
Alguns moradores partem para outras localidades para conseguir áreas de plantio e
as chamadas diárias. O que atinge a todos, atualmente, é a espera pelo
reassentamento como compensação e mitigação dos efeitos e impactos decorrentes
da implantação e operação das termelétricas. Essa espera, compreendida pelo grupo
como promessa (FORMAM, 2009, p.250), se prolonga desde os idos de 2011. Dessa
forma, assumindo a obrigação de realizar o Programa de Reassentamento, a
MPX/ENEVA estabeleceu no horizonte de relações com as famílias de Demanda,
uma promessa, isto é, uma dívida social com grupo, um contrato social e simbólico
(MAUSS, 2003),
567

Esta área é representada como um local de vitalidade e de abundância, espaço classificado pelo grupo
como baixa, isto é, áreas úmidas que propiciam melhores condições para o desenvolvimento de determinadas
espécies vegetais, e neste caso, onde o babaçu era mais abundante.
568
Programa do Governo Federal de transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza no país.
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Todos esses aspectos apontam para as particularidades da constituição de
Demanda como unidade social e territorial. Demonstram que o grupo conseguia
certa autonomia quanto ao manejo de seus recursos ambientais e organização das
atividades econômicas, já que a extração do coco babaçu, o cultivo do arroz, milho e
feijão e as diárias na juquira asseguravam a reprodução social das famílias. Os
relatos que acompanhamos revelam como, ao longo de diferentes gerações, o
extrativismo do babaçu se tornou um dos principais elementos da economia das
famílias e, que de modo articulado a outras atividades, produziu uma determinada
autonomia econômica, mesmo sob a transformação histórica da condição social de
posseiros para aquela de arrendatários e agregados.
Essa configuração social, econômica e territorial modifica-se com a notícia da
venda da Fazenda Maravilha pelo proprietário conhecido como Moisin569 e sua
compra pela MPX; com a chegada de seus funcionários para o trabalho de préengenharia; com a construção e operação das termelétricas, e, sobretudo com a
conduta da empresa ao longo desse processo. De acordo com as falas dos
entrevistados, apreende-se que houve uma série de enganos, descumprimentos,
violações e desrespeito moral (HONNETH, 2003) para além de todos os impactos e
prejuízos visíveis e materiais. Nesse sentido, a perícia foi para o grupo uma
oportunidade de relatar as histórias individuais/coletivas no contexto de tais
transformações provocadas pela implantação das termelétricas, com forte conteúdo
de revolta, de resistência, mas também de esperança; histórias que demostram as
desigualdades de poder permeadas na relação entre o grupo e a empresa
MPX/ENEVA em várias situações de dominação e violação de direitos.
Diante disso, um dos objetivos desse trabalho é compreender como se forja
determinado espaço social que acolhe, com relativa segurança, denúncias e ancora a
possibilidade de mediação política para além da existente no contexto do povoado.
Como tal processo é produzido? Trata-se, pois, de refletir sobre determinados
elementos e mecanismos que balizaram a constituição de tal espaço como parte do
processo de produção da perícia/laudo.

2. Sobre a perícia antropológica no âmbito do Inquérito Civil Público número
1.19.000.000400/2011-59: objetivos e algumas apreensões

569

Raimundo Quinco de Lima Filho, ex-prefeito de Santo Antonio dos Lopes-MA, comumente chamado
pelas famílias de Demanda como seu Moisin, ou Mousinho.
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A perícia antropológica demandada pela Procuradoria Geral da União é
vinculada ao Inquérito Civil Público número 1.19.000.000400/2011-59. O referido
Inquérito Civil foi instaurado pela Portaria nº 93/2011, de 16 de novembro de 2011,
provocado pela observação técnica do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional do Maranhão. Este órgão apontou que os estudos
socioambientais apresentados pela empresa responsável pelo empreendimento
continham lacunas estruturais no diagnóstico de bens culturais, o que dificultava
sua avaliação pelo órgão, em termos de preservação ou salvaguarda do patrimônio
cultural. Em junho daquele mesmo ano, representantes do MIQCB – Movimento
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – também oficializaram denúncias e
preocupações quanto à instalação do empreendimento em vários municípios da
região. Diante disso, o Inquérito visa a apuração da regularidade do licenciamento
ambiental das instalações da MPX/ENEVA associados à produção de gás natural,
bem como de energia elétrica a partir das UTEs Parnaíba I e II, além das demais
estruturas correlacionadas, especialmente face aos impactos às populações
tradicionais da região.
De acordo com a constatação da perícia, presentes no laudo antropológico
(PAULA ANDRADE et al, 2014), os impactos socioambientais se referem
principalmente à destruição da principal área de extração do coco babaçu, bem
como de açudes e poços, além da interdição de caminhos tradicionalmente
utilizados pelo grupo. Ainda, segundo demonstrou a perícia, a partir do ponto de
vista do grupo, a instalação do Complexo Parnaíba obrigou as famílias de Demanda a
conviverem diuturnamente com o odor do gás, o barulho das turbinas, a água
contaminada e problemas de escassez de água limpa. O empreendimento provocou
a paralização das atividades econômicas do grupo, que ficaram em sua grande
maioria, interrompidas.
No primeiro contato com os moradores de Demanda fomos acolhidos na casa
da senhora Ana570. E por lá foi iniciado o trabalho de investigação da perícia com
uma espécie de “conversa inaugural” de explicação sobre os objetivos do trabalho,
mas também de escuta da situação vivida pelas famílias daquele povoado. Naquela
ocasião, estavam presentes dois outros moradores, o senhor Roberto e a senhora
Augusta. Durante a “conversa inaugural”, uma frase dita pela senhora Augusta
mostrou-se emblemática. A quebradeira de coco tentava do seu ponto de vista
“resumir” para a equipe o que a instalação das UTEs provocou em termos de
alterações e impactos para o lugar e para a organização do grupo, quando relatou,
em determinado momento da conversa, que “a empresa cobriu a nossa história”. A
570

Serão utilizados nomes fictícios para preservar a identidade e a segurança dos entrevistados e ao longo do
texto apenas as iniciais dos respectivos nomes de cada informante.
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justificativa material dessa frase tem relação com o fato de que a empresa implantou
o Complexo Parnaíba numa área que continha uma extensa reserva de palmeiras de
babaçu, acessada pelas famílias de Demanda há gerações.
A fala da informante indica um teor simbólico que revela a força da
expropriação sofrida pelo grupo, mas também aponta para o grau da exposição e
compartilhamento com os pesquisadores de noções de tempos vividos pelos
informantes e do que consideram como história do grupo. Expropriação que não se
efetuou somente sobre os meios de reprodução social do grupo, quando a empresa
suprimiu a área de babaçual para implantar o Complexo Parnaíba. A quebradeira de
coco enfatiza a expropriação camponesa como destruição de histórias únicas.
Durante toda a pesquisa para a perícia as narrativas dos moradores de
Demanda remetiam para duas temporalidades distintas, relativas à atuação da MPX
e do corpo de funcionários na relação com o grupo de famílias. O primeiro
momento trata da chegada dos funcionários terceirizados pela MPX, responsáveis
por levantamentos técnicos para a instalação das usinas. Esse momento foi marcado
por uma atuação pautada na ideia da chamada boa vizinhança, amplamente
difundida pelos técnicos no discurso de convencimento, junto às famílias, da
possível compatibilidade da exploração econômica capitalista e do respeito à
comunidade. O segundo momento é vinculado ao início das obras do Complexo
Parnaíba e operação das usinas para geração de energia, pautado por outra atuação
da empresa, balizado por novos discursos e práticas que, para as famílias, se
mostraram como verdadeiras formas de enganar e iludir.
É imprescindível apontar que os relatos da atuação da empresa feitos pelos
moradores de Demanda são calcados na comparação do presente com o passado.
Uma comparação pautada em uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006) que, ao
ser divulgada aos pesquisadores, é reconstruída por meio de uma representação
seletiva do vivido (POLACK, 1989; PORTELLI, 2006). Dessa forma, é interessante
pontuar que a exposição das memórias individuais e coletivas, no exemplo da
comparação entre tempos, só foi possível em um espaço de exposição relativamente
seguro (SCOTT, 2013) para o desvelamento das falas dos moradores que
apresentavam, problematizavam, criticavam e transmutavam aspectos relativos a
determinados agentes ligados à MPX/ENEVA.
Durante a elaboração do laudo antropológico notou-se que os entrevistados,
em suas respostas às questões pré-definidas da perícia, relatavam os impactos
sofridos, inserindo em suas falas narrativas de uma atuação de resistência contra a
atuação da empresa. Essa situação é fundamental para pensar na agência dos atores
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já que a “história” sobre o processo de expropriação sofrida pelas famílias é
construída de uma forma em que se enxergam e se representam não como vítimas
passivas. Consideram-se como enganados, não como passivos. Por outro lado, tal
situação remete para a falsa impressão de controle sobre a investigação e sobre a fala
dos “nativos”, por parte do pesquisador. É preciso considerar, ainda, que as
narrativas não são avaliadas como “falsas” ou “verdadeiras”, mas tomadas como uma
construção multifacetada de um discurso feito pelos moradores de Demanda,
balizada pelos lugares sociais e pontos de vista particulares.
Destacam-se outros impactos, para além dos tratados na perícia, que
repercutiram sobre valores morais e regras importantes que organizam a vida social
do grupo. Os relatos das famílias chamam atenção para prejuízos simbólicos e
abalos morais, quando apontam em suas narrativas: a perda de autonomia para
planejar o futuro; a imposição de conviver com incertezas sociais; a experiência de
viver sob um tempo de espera; a sensação da perda de liberdade.
Identificaram-se, por meio de certas situações, algumas características da
atuação da MPX/ENEVA na relação estabelecida entre as famílias de Demanda e a
empresa. Houve a mudança da atuação da empresa e as relações estabelecidas com
as famílias da localidade, que de boa vizinhança, como era apresentada inicialmente
por técnicos, funcionários e consultores, se transformou em embuste, culminando
em revolta, e acarretando uma série de ações de enfrentamentos de parte das
famílias: corte de cerca da propriedade da MPX; o autodenominado sequestro de
funcionários da empresa; ocupações da estrada; destruição e queima de placas
informativas.
Dessa forma, é necessário ter em vista também o contexto de referência que
fundamenta críticas, reclames, queixas e ações de enfrentamentos forjadas pelas
famílias face à atuação da empresa, já que a emergência dessas ações se desenvolve
em espaços de realização, desenvolvendo, assim, um repertório de resistência diante
de um contexto de expropriação e de indefinição social571.
3. Perícia e laudo antropológicos: espaço de denúncia e mediação
Por que estamos considerando denúncia o discurso dos interlocutores
produzido no âmbito da perícia antropológica? Para responder a essa questão é
necessário fazer alguns movimentos. O primeiro diz respeito ao entendimento do(s)
sentido(s) que tal termo carrega. Segundo o dicionário Aurélio, denúncia pode
significar acusação em que se atribui falta ou crime a alguém. A ação de denunciar
571

Ver Costa (2015).
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significa dar a conhecer ou a perceber; revelar tais circunstâncias. Esses significados
apartados de um contexto não dizem muito, por isso, é preciso compreender a
referência empírica e a justificativa elaborada pelas famílias de Demanda, enquanto
grupo, diante dos inúmeros impactos decorrentes da implantação e operação das
termelétricas, bem como da atuação da MPX/ENEVA nesse processo. Entre eles,
destaca-se o que se pode considerar como uma espécie de blindagem social e
simbólica, haja vista, os moradores de Demanda sofrerem uma coerção de parte da
empresa que filtrava todas as informações externas ao povoado antes que chegassem
ao conhecimento do grupo e controlava a entrada de pesquisadores e outros agentes
de quaisquer órgãos de fiscalização. A empresa, como parte de seus Programas572
estabeleceu um canal de comunicação mais vigilante e coercitivo do que
participativo. Até a chegada da nossa equipe, soubemos que nenhum outro
pesquisador passou se quer um pernoite no povoado, pois “a empresa não permitia”,
segundo relataram vários entrevistados.
A credibilidade das famílias de Demanda com os integrantes da nossa equipe
só foi possível porque, no universo social da pesquisa, o nível das relações
estabelecidas (BEAUD e WEBER, 2007) entre a equipe da perícia e seus pesquisados
desenvolveu graus de confiança. Essa confiança foi sendo construída à medida que
nos distinguíamos (a equipe da perícia, eu, enquanto assistente e, depois,
pesquisadora no âmbito do trabalho de mestrado) de todo e qualquer agente
vinculado à empresa MPX/ ENEVA, e de outros pesquisadores que por ali passaram.
Tentávamos renovar esses laços de confiança cada vez que explicávamos a finalidade
daquele trabalho e realizávamos outra prática de pesquisa, compartilhando não
somente as refeições, a água para tomar banho, o espaço dos cômodos para
conversar, dormir, mas também por experimentar, junto com eles, mesmo que por
poucos dias, os incômodos do ruído e do forte odor do gás. Essa convivência entre a
equipe e as famílias foi fundamental para que as pessoas desenvolvessem suas
próprias explicações a nosso respeito. Estávamos sob constante avaliação. É
importante destacar que o fato da equipe de “sentir o odor do gás e dormir com o
barulho das turbinas” foi fundamental para uma aproximação com as famílias, haja
vista, ninguém, ligado à empresa, ou por ela contratado, ter dormido no povoado,
572

As chamadas Ações de Gestão deveriam ser desenvolvidas pela empresa responsável pelo
empreendimento, através de “Programas”, entre eles o Programa de Comunicação Social vinculado aos
chamados PROGRAMAS PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO e subprograma “Monitoramento da
Vizinhança”. Os chamados Programas são “Diretrizes relacionadas às ações de gestão propostas para os
impactos identificados” (RIMA – USINA TERMELÉTRICA PARNAÍBA II, 2009, p.11). O Programa de
Comunicação possibilita à empresa indicar ao órgão licenciador que está cumprindo as exigências da
legislação, referentes à criação de canais de comunicação participativa com a comunidade, visando garantir –
com o cumprimento de outras exigências – as licenças necessárias à instalação e operação do
empreendimento.
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até aquela altura. Segundo os trabalhadores, ninguém dorme no povoado porque é
blindado pela empresa para isso, e a empresa, segundo os relatos dos moradores,
“baixava o som das turbinas” durante a visita de algum órgão de inspeção, e
“aumentava o som das turbinas”, após a sua saída. A questão é que durante nossa
permanência, à ocasião do primeiro trabalho de campo, os moradores disseram que
“parece que fizeram foi diminuir [as turbinas], não é assim todo dia, parece que está
é desligado porque vocês estão aqui. Hoje eu vou dormir sossegada!”. No segundo
campo, uma das moradoras disse “Dona Maristela [perita], a senhora nem acredita,
foi só a senhora sair que aumentaram lá as turbinas”. Nesse sentido, a percepção dos
moradores sobre a modificação do ruído das turbinas por conta da presença da
equipe ajudou também a mediar a própria relação com os pesquisadores e a
interpretá-los.
Além do que pode ser considerado como uma blindagem simbólica, ocorreu
um evento que deve ser entendido como o produto de uma imposição e divisão
arbitrárias (BOURDIEU, 2009), que a empresa desejava realizar sobre o espaço da
comunidade: a tentativa de construir, em determinado trecho da estrada principal
do povoado, que o liga à BR-135, na altura do chamado Alto Alegre, uma espécie de
portaria de acesso à suas áreas. Tal situação remete para a intenção da empresa em
manter sob vigilância e controle as famílias de Demanda, bem como seus parentes e
outros indivíduos que ali transitassem. A partir das considerações de Foucault
(2002), compreende-se o que está em jogo na situação de Demanda é a tentativa,
por parte da empresa, de concretizar o controle social, através de mecanismos
disciplinares, que permitiriam a vigilância e domínio dos indivíduos. Dessa forma,
muro, portão, cadeado e crachá podem ser pensados como facetas objetivadas de
dominação. Haveria a intenção do controle de quem entra e quem sai, o tempo
todo, sem parar. Uma maneira de subordinar completamente a vida diária do grupo
à observação, e controlar a sua mobilidade.
Além disso, outras situações foram destacadas como sendo referência para
justificar a denúncia. Figuram, por exemplo, a danificação da estrada e interdição de
caminhos tradicionais, o atraso de compensações e a de maior complexidade: a do
reassentamento, que vem sendo protelado desde o ano de 2011, conforme destacado
anteriormente. Todas essas situações são os principais focos de raiva, humilhação,
reclames, queixas e discordância de parte das famílias de Demanda na sua relação
com a empresa. A amálgama dessas situações e desses sentimentos fundamenta,
portanto, a produção da denúncia.
É denúncia porque ao responderem as questões do Procurador, os
entrevistados dão a conhecer ou a perceber para a perita e equipe, os impactos
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sofridos em distintas ordens como graves feitos pela empresa, sejam materiais,
simbólicos ou morais. Respondem às questões pré-fabricadas da perícia em forma
de discursos que insinuam uma crítica ao poder da empresa, ao mesmo tempo em
que se escondem por detrás do anonimato ou de leituras inócuas da sua conduta
(SCOTT, 2013 p.19), como por exemplo, na situação do que autodenominam
sequestro do contêiner573. Nesse episódio de enfrentamento e resistência, as
mulheres do povoado descreviam-no de maneira jocosa e cômica. Quando algumas
mulheres do povoado começaram a falar sobre esse episódio, num primeiro
momento, desconversavam, ocultavam informações, e somente após o término da
perícia e concluído o laudo é que soube de dados mais densos para fins do meu
trabalho de dissertação.
De acordo com James C. Scott (2013), imperativos teatrais prevalecentes em
situações de dominação é que produzem um discurso público em estreita
conformidade com o jogo de aparências desejado pelo grupo dominante. Qualquer
análise feita exclusivamente com base no discurso público tenderá a concluir que os
grupos subordinados aceitam os termos da sua subordinação e que são parceiros
voluntários dessas relações de força. Uma vez designado o comportamento na
presença da figura dominadora como discurso público, o discurso oculto é um termo
para caracterizar o discurso que tem lugar nos “bastidores” fora do campo de
observação direta dos detentores do poder. Tendo em vista essas considerações
scottianas, pode-se conceber a perícia como um espaço propício aos discursos
ocultos em determinado momento da história da relação das famílias com a
empresa, isto é, um bastidor, um espaço relativamente seguro para revelar e fazer
conhecer as denúncias. Contribui para isso o nível das relações estabelecidas entre a
equipe de perícia e as famílias que constituiu o que Beaud e Weber (2007)
classificam como ambiente de interconhecimento que proporcionou, desta vez, um
local de observação, possibilitando, desta maneira, a instauração do lugar de
pesquisador (BEAUD e WEBER, 2007). Por outro lado, o nível dessas relações
forneceu a base para a revelação do discurso oculto em toda a sua carga de revolta,
queixumes, caracterizando-se como denúncia.
O nível de relações estabelecidas resultantes do ambiente de
interconhecimento é decorrente de um trabalho social realizado pela equipe através
da produção da crença e de atos de magia social (BOURDIEU 1996) que a
caracterizam perícia/laudo como instrumentos políticos. Transmutava-se, assim, a

573

O chamado sequestro foi um evento caracterizado pela retenção dos funcionários da empresa durante
ocupação temporária do Ponto de Atendimento da MPX, realizada pelas mulheres do povoado para exigir o
repasse dos valores atrasados às quebradeiras de coco, classificados pela empresa como compensação à
supressão do babaçual.
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condição de pesquisa com o objetivo de “apreender impactos causados pelas
termelétricas do Complexo Parnaíba” para instrumento político, jurídico e simbólico
no horizonte de luta e das relações de poder com a empresa. Pode-se captar esse
teor quando um dos entrevistados assim expressa sobre a perícia/laudo: “é a fala que
vai ser preparada para bater de frente com eles”. Os discursos de denúncia não
representam apenas raiva aleatória, trata-se de visões e compreensões muito bem
definidas sobre as alterações de poder naquela órbita de relações.
Dessa forma, James C. Scott (2013) diz que as relações de poder não são tão
lineares que nos permitam qualificar tudo o que se diz em contextos determinados
pelo poder como falso e tudo o que se diz fora de cena como verdadeiro. Tão pouco
se pode considerar simplisticamente uma coisa como o domínio da necessidade e a
outra como o domínio da liberdade. Do que podemos estar certos, no entanto, é de
que o discurso oculto é produzido para um público diferente e sob
constrangimentos de poder distintos daqueles que condicionam o discurso público.
A equipe de perícia, nesse sentido, emerge para o grupo como um público diferente
àquele pertencente à empresa.
Se por um lado, apontou-se que a partir desse contexto empírico,
compreende-se a perícia/laudo como um espaço de denúncia, por outro lado,
apreende-se também tal processo como espaço de mediação política. O que
contribui para essa situação?
A constituição de um espaço de mediação a partir da produção da
perícia/laudo guarda correlação com determinadas balizas do trabalho e postura do
antropólogo, que dizem respeito à implicação antropológica (ALBERT, 1995) e ética,
bem como a produção de uma sociologia política e pública (BURAWOY, 2008).
A perícia antropológica estando “a serviço de objetivos definidos por um
cliente”, a sua razão de ser, enquanto sociologia política (BURAWOY, 2008) é
fornecer soluções para problemas que se apresentam, porque neste caso “o cliente” –
o MPF, na pessoa do Procurador, mas também, por meio dele, o conjunto de
famílias atingidas pelo Complexo Parnaíba – especifica a tarefa com um contrato
limitado. Este autor pontua que “ser uma testemunha perita, por exemplo,
prestando um importante serviço à comunidade, é uma relação relativamente bem
definida com o cliente” (BURAWOY, 2008, p.17). Por outro lado, ainda nos termos
do autor, se pensarmos a perícia antropológica, enquanto sociologia pública, ela
inaugura uma relação de diálogo entre o pesquisador e seu público, em que a
relação frequentemente envolve valores e objetivos que não são automaticamente
compartilhados por ambos os lados.
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O termo mediação tem seus conteúdos devedores do contexto político, de
modo que a sua ordem de compreensão deve levar em conta os processos em jogo e
dos atores em construção que buscam reconhecimento político. O trabalho e o
objetivo da perícia/laudo são concomitantes à transformação do antropólogo em
ator específico de mediação entre universos de significação que se contrapõem e do
que deve ser articulado (NEVES, 2008). Contribui, assim, para a produção de uma
existência social pública do grupo enquanto ator político, pois amplia para o campo
jurídico as problemáticas vividas localmente pelas famílias atingidas pelo
empreendimento Complexo Parnaíba. Nesse sentido, um dos entrevistados relata:
Por isso que eu digo pra vocês [para a equipe da perícia], por isso
que eu tô tendo a oportunidade de dizer pra senhora [perita] fazer
alguma coisa por nós, que gente rica [referência à empresa MPX,
atual ENEVA] é como eu tô lhe falando: em cima de você é ligeiro,
ele resolve, agora você nele, ah não... essa conversa nossa aqui,
como de outros que tem por aqui [os outros moradores de
Demanda] é que vai ser preparada, num relatório pro Ministério
Público, pra bater de frente com eles... Pode botar! Pode botar bem
direitinho, que a minha história é a história de tudinho, eu tenho
certeza! (A. S. A., 54 anos, pequeno proprietário, Demanda,
06/04/2014).

O depoimento do senhor A.S.A. é interessante para refletir a emergência do
antropólogo como aquele a quem se delega o poder de ser mediador na produção
das falas/narrativas/histórias nativas em evidências compreensíveis juridicamente.
O antropólogo exercita, assim, uma mediação que implica a compreensão e o
reconhecimento do significado do objetivo do seu trabalho que foi devidamente
intercomunicado aos entrevistados. O antropólogo é para o grupo transmutado da
condição de pesquisador que busca investigar tais e quais impactos foram
decorrentes da implantação e operação das termelétricas para a condição de
mediador, como aquele agente importante para a constituição de espaços
contextuais de ação política, fundamentais no exercício de constituição, de
consagração e de divulgação de novas metas, modos e direcionamentos de
organização das ações políticas (NEVES, 2008, p.10).
As narrativas dos moradores enfatizam a representação sobre a perícia como
um instrumento concreto no horizonte de lutas a serem travadas pelo grupo, na
instância jurídica. Dessa forma, é no entendimento da relação entre mediadores e
mediados que se pode compreender o conjunto das forças sociais em jogo, e ao
realizar esse exercício de reflexão sociológica, coloca-se em evidência a agência dos
atores, e sua condição social para se interrogar sobre as situações históricas em que
estão inseridos. Colocam-se também em relevo os espaços sociais de denúncia e
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mediação política, produzidos durante a realização da perícia/laudo, nos quais os
atores e agentes – antropólogo e seu público de investigação – criam as condições de
explicação, compreensão e modificação do mundo, mesmo sob o tempo longo em
que se arrola possíveis decisões na arena de disputa (jurídica e simbólica) entre
famílias camponesas e empresas poderosas e outros mediadores e atores que aí vão
se aglutinando.
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22- Sessão 1
22.2 O corpo enquanto paradigma de análise antropológica: da
percepção de ser-estar no mundo a communitas da elocução
lingüística574
Edgar Luiz Felipe da Silva575
“colapsar a dualidade mente e corpo traz uma fenomenologia da percepção que
pode colocar a pergunta do que é religioso sem incorrer nas falácias do
intelectualismo.”
Thomas Csordas
Resumo: Ao trazer para o centro de seu trabalho a questão do paradigma da
corporeidade, Thomas Csordas expõe a antropologia para uma auto-reflexão de seus
próprios pressupostos. Este paradigma pode ser elaborado para o estudo da cultura
e do sujeito visando novas propostas de questões para a pesquisa empírica. E
emoldura um problema metodológico central nas ciências sociais, especialmente na
antropologia.
Palavras-chave: Paradigma. Antropologia. Corporeidade. Cultura. Religiosidade.
Introdução
Num primeiro momento procuro expor que o plano para delinear tal
paradigma começa com um exame crítico de Merleau-Ponty na problemática da
percepção e Bourdieu que situou a corporeidade num discurso antropológico da
prática. Portanto, o corpo é um vasto domínio de estudo e um campo ainda inculto
que a antropólogos e historiadores começam a explorar. Em suma, Csordas
procurou elaborar visões de como estão sintetizados no conceito pré-objetivo de
Merleau-Ponty e no conceito de habitus de Bourdieu, tendo sido estes aspectos
pontuais ao colapso da corporeidade. Adiante exponho como Csordas procurou
elaborar um paradigma não dualista da corporeidade para o estudo da cultura.
Tendo em vista que o modo de “ser-no-mundo” de qualquer ator traz consigo as
marcas das circunstancias estruturais e culturais. Pois, um aspecto que se pode
GT 3 - Antropologia, Fronteiras Conceituais e Teorias Etnográficas. Grupos de Trabalho – PósGraduação. Orientação: prof. Dr. Emerson da Silveira (UFJF); Prof. Dr. Volney Berkenbrock (UFJF).
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enfocar é a tentativa de superação da dicotomia objetivismo/subjetivismo na raiz do
quadro teórico-metodológico de análise.
Por fim, no terceiro momento, enfatizo que o homem usa a linguagem para
estabelecer uma relação viva com ele próprio e com seus semelhantes, sendo um
vínculo psíquico que o enlaça ao mundo e aos seus semelhantes. Portanto, é
centrado no domínio da experiência religiosa que Csordas se volta a crítica das
explanações fundadas na dicotomia objetivista corpo-mente e oferece uma
alternativa fenomenológica. Nisto, Csordas tentou trabalhar nas suas análises as
implicações da corporeidade no domínio da experiência religiosa.
1.

Do pecado a circularidade do habitus: itinerários de uma simbiose
conflitante

Primordialmente ao trazer para centralidade de seu trabalho a questão do
paradigma da corporeidade, Csordas (2008) expõe a Antropologia para uma autoreflexão de seus pressupostos epistemológicos. Decorrente disso, um conceito muito
difundido para diferenciar concepções e práticas no percurso da história, parte da
noção dos paradigmas, então submetendo as certezas e normas aceitas à discussão
de suas anomalias. Porém, antes de uma crise dos paradigmas576, o corpo já estava lá,
assim sendo adentraremos de uma forma mais abrangente nas questões que expõe
Csordas, das quais o corpo e a religião são o epicentro de suas reflexões.
O propósito de Csordas consiste em argumentar que o paradigma da
corporeidade pode ser elaborado para o estudo da cultura e do sujeito. Ademais,
destaca como paradigma, uma perspectiva metodológica que visa à proposição de
novas questões para a pesquisa empírica. Logo, o paradigma da corporeidade
transcende diferentes metodologias. Nesse sentido, essa abordagem da corporeidade
parte da premissa metodológica de que o corpo não é um objeto a ser estudado em
relação à cultura, mas é o sujeito da cultura (2008, p. 101). A partir de Csordas nossa
atenção é voltada para observarmos que o comportamento inclui também em suas
nuances religiosas práticas associadas a seres sobrenaturais. De tal modo inferiu
que:
[...] um traço essencial no ambiente comportamental, [...] inclui não
apenas objetos naturais como também “objetos culturalmente
reificados”, especialmente seres sobrenaturais e práticas associadas
a eles. [...] (Marcel) Mauss [...] sugeriu que todos os humanos
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Os instrumentos necessários para se atingir o conhecimento devem estar nos meios de se coletar as
informações vividas pelos atores humanos, assim qualquer paradigma deve de antemão recorrer à intuição
humana e a uma inferência interpretativa (CHIZZOTTI, 2006, p. 20-29).
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possuem uma noção de individualidade espiritual e corporal. [...] o
paradigma da corporeidade se caracteriza pelo colapso das
dualidades entre corpo e mente, sujeito e objeto. (CSORDAS, 2008,
p. 103-104).

Dessa forma, o plano para delinear tal paradigma começa com um exame
crítico de Maurice Merleau-Ponty577 (1908-1961), este elaborou a corporeidade na
problemática da percepção, e Pierre Bourdieu (1930-2002), que situa a corporeidade
num discurso antropológico da prática. Por conseguinte, no sentido específico da
exposição hermenêutica de Csordas que visa demonstrar como pensar em termos de
corporeidade, tal estrutura influenciou seus próprios estudos. Nesse ínterim,
examinou serviços de cura religiosa, interpretando o imagético multissensorial
como um processo cultural corporificado. Logo depois, examinou a prática de falar
em língua (glossolalia) como experiência corporificada no interior de um sistema
ritual e como um operador cultural na trajetória social do movimento religioso
(2008, p. 104).
Em vista disso, por estar no centro do Mistério cristão, o corpo é uma
referência permanente para os cristãos dos séculos modernos. De tal modo, que ao
tomarmos consciência disso, nos leva prontamente a ler os textos, olhar as imagens
através do prisma do corpo. Como resultado, a fé e a devoção ao corpo de Cristo
contribuíram para elevar o corpo a uma alta dignidade, cujo símbolo da cruz em
toda parte lembra o sacrifício pela redenção da humanidade. Nesse itinerário, a
Igreja da Contra-Reforma reforçou o magistério já manifestado nos séculos
medievais, a saber, o pecado e o medo do corpo, principalmente o medo do corpo da
mulher, retomam como uma ladainha sob forma de precauções ou condenações.
Enfim, o corpo é o lugar e aposta da experiência religiosa. Assim sendo, uma
ambigüidade atravessou o discurso católico-institucional sobre o corpo, um duplo
movimento de enobrecimento e de menosprezo do corpo. Contudo, a voz da Igreja
jamais foi unânime ao falar do corpo. Ademais das conflitualidades (mente e corpo),
na qual preferi sintetizar na idéia de simbioses conflitantes578 (GÉLIS, 2009, p. 19-23).

577

Contemporâneo de J. P. Sartre e Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty fora colaborador da revista Les
temps momdernes, também fora o mais jovem professor a assumir a cadeira de Filosofia do Collège de
Frence.
578
Ilustro aqui antropologicamente um ponto dissonante as simbioses conflitantes de mente e corpo, a pintura
corporal dos Asuri do Xingu, tendo em vista que seus desenhos geométricos estão relacionados à
categorização social dos indivíduos. Portanto, a pintura corporal realiza a existência do corpo. Celebrar o
corpo com pinturas, enquanto forma de “ser-no-mundo” é de fato expressão libertada de uma repressão da
corporeidade (MÜLLER, 2009, p. 58).
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Nesse percurso, passagens e mediações entre doutrina, práticas populares e
preceitos médicos adivinham-se constantemente sob o verniz da ortodoxia.
Contudo, o corpo-religioso é um vasto domínio de estudo. Todavia, a história das
representações do corpo no universo religioso é hoje um canteiro aberto (GÉLIS,
2009, p. 22).
Além do mais, no domínio das representações do corpo, onde as evoluções
são muitas vezes lentas, as mutações são perceptíveis no curso dos séculos
modernos. Em suma, às vésperas da Revolução Francesa, por exemplo, o homem
não vê mais seu corpo com o mesmo olhar que no tempo da Reforma Protestante;
como resultado foram modificadas a consciência da vida e a cosmovisão. Contudo,
para a Igreja, é indispensável encontrar processos de adaptação a essas mudanças 579.
Assim, essa evolução interligada à crise da consciência religiosa trouxe outra
consciência do corpo. Ademais, é preciso ver na subversão das crenças e dos
comportamentos uma das principais fontes do mal-estar do ser humano
contemporâneo (GÉLIS, 2009, p. 123-130). Com o propósito de compreender as
propostas empreendidas por Csordas temos que de antemão observar aspectos do
pensamento de Merleau-Ponty.
Csordas ressalta que a problemática de ambos, Merleau-Ponty e Bourdieu, é
formulada em termos de dualidades. Todavia, a principal dualidade é a do sujeitoobjeto, e da estrutura-prática, a corporeidade é o princípio metodológico invocado
por ambos. Desta maneira o colapso das dualidades exige que o corpo enquanto
figura metodológica seja ele mesmo não-dualista, isto é, não distinto da mente. O
corpo é um contexto em relação ao mundo, e a consciência é o corpo se projetando
no mundo; por conseguinte, o corpo socialmente informado é um princípio gerador
e unificador de práticas. Assim, consoante Csordas procurou elaborar visões de
como estão sintetizadas no conceito pré-objetivo de Merleau-Ponty e no conceito de
habitus de Bourdieu (2008, p. 105).
Em vista disso, adiante vale observarmos elementos centrais na problemática
da percepção tratada por Merleau-Ponty, e como estes aspectos foram pontuais ao
colapso da corporeidade na antropologia de Csordas. Com o fim de inserirmo-nos na
esteira do pensamento de Merleau-Ponty, o qual visou compreender as noções de
corporeidade e subjetividade, retomando a problemática da relação homem-mundo;
vale ratificar que na mediação da relação entre o sujeito e o mundo, o corpo unido à
consciência torna-se consciência corporificada, fundada na experiência sensorial do
579

Um dos elementos que podemos indagar a partir de Csordas (2008) e sua análise do movimento
carismático norte-americano é a possibilidade de ser mesmo o próprio Movimento de Renovação Carismática
Católico vinculado a Igreja, uma reação adaptativa aos impactos das religiões new-age e seus esoterismos na
(pós) modernidade.
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sujeito. Dessa maneira, a noção de corpo que aparece na fenomenologia da
percepção como uma maior aproximação do homem com o mundo, mostra a
participação efetiva e crucial do corpo no envolvimento com as coisas do mundo
(XAVIER, 2013, p. 1).
Como resultado, Merleau-Ponty recorrerá para esclarecer a comunicação pela
palavra, buscando no corpo a compreensão do problema. Sendo assim, buscou na
expressão emocional dos gestos para encontrar aí os primeiros indícios da
linguagem como um fenômeno autêntico, pois tanto a fala como o gesto são
fenômenos específicos e contingentes em relação à organização corporal (FURLAN;
BOCCHI, 2003, p. 448). De tal modo destacou Merleau-Ponty que:
Não basta que dois sujeitos conscientes tenham os mesmos órgãos e
o mesmo sistema nervoso para que em ambas as mesmas emoções
se representem pelos mesmos signos. O que importa é a maneira
pela qual eles fazem uso de seu corpo [...]. O uso que um homem
fará de seu corpo é transcendente em relação a esse corpo enquanto
ser simplesmente biológico. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 256-257).

No entanto, por outro lado, a filosofia de R. Descartes580 (1596-1650) apontou
para uma idéia de consciência que se constitui um meio à necessidade de um sujeito
pensante frente ao dualismo res cogitans e res extensa. Por conseguinte, o corpo
sujeito colocado por Merleau-Ponty aparece no interesse de suscitar a íntima ligação
do corpo com o mundo pré-reflexivo. Dessa forma, o corpo por primordialmente
mediar nossa relação com o mundo mostra onde se encontra a raiz da subjetividade,
no nascimento da percepção, mais precisamente no mundo pré-reflexivo (XAVIER,
2013, p. 2).
Certamente, um dos elementos que vale enfatizar é que o retorno ao sentido
do fenômeno da fala conduz à critica de duas abordagens tradicionais, concepções
que ainda estão presas à dicotomia sujeito-objeto influenciado pelo pensamento
cartesiano. Além disso, se no empirismo o sujeito parece ter sido exorcizado, por
outro lado, no intelectualismo, ele ressurge totalitário e com poderes ilimitados. De
fato, o que chama atenção nessa filosofia é o peso atribuído a interioridade absoluta
do eu penso (FURLAN; BOCCHI, 2003, p. 446-447). Em vista disso, o monge
trapista Thomas Merton (1915-1968), destacou o seguinte:

580

O corpo tomado enquanto (physis) objeto natural em geral, passível da ciência natural era notado de tal
modo por Aristóteles; e sua definição de corpo enquanto três dimensões perfeita na ordem das grandezas,
permaneceu constante por séculos. Sendo aceita pelos estóicos que acrescentavam a solidez e também
Epicuro que acrescentava a impenetrabilidade, a tradição escolástica de S. Tomás também a reproduz. Em
suma, Descartes só faz resumir essa tradição com sua definição como substância extensa (ABBAGNANO,
2007. p. 210-214).
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‘Penso, logo existo’. Esta é a declaração de um ser alienado, exilado
de suas próprias profundezas espirituais, compelido a buscar algum
conforto em uma prova de sua própria existência (!) baseada na
observação de que ele ‘pensa’. Se esse pensamento for necessário
como um meio de ele chegar à concepção de sua própria existência,
então ele está de fato apenas afastando-se ainda mais de seu
verdadeiro ser. Está se reduzindo a um conceito. Está
impossibilitando a si próprio experienciar, direta e indiretamente, o
mistério de seu próprio ser. Ao mesmo tempo, ao também reduzir
Deus a um conceito, ele impossibilita a si mesmo de ter qualquer
intuição da realidade divina que é inexprimível. (MERTON apud
VELHO, 2007, p. 220).

Enfim, a enfática colocação do monge trapista, traz à tona o que chamaria de
deformação coerente, uma operação criadora que condensou seu itinerário no
cartesianismo e gerou ao longo de contextos históricos uma significativa torção de
sentido. Também destaca Csordas que Merleau-Ponty apresenta sua posição como
crítica ao empirismo. Sendo que para ele, uma vez originada a percepção em
estímulos externos registrados por nosso aparato sensório, há uma correspondência
ponto a ponto, e uma conexão constante entre o estímulo e a percepção. Contudo,
isto não é experiencialmente verdadeiro, longe de ser constante, a percepção é
indeterminada por natureza. Desse modo, Merleau-Ponty quer que nosso ponto de
partida seja a experiência de perceber a riqueza da indeterminação, assim recuando
do mundo objetivo e começando com o corpo no mundo. Daí a ênfase de MerleauPonty do corpo enquanto contexto em relação ao mundo (2008, p. 105-107).
Ademais, essa noção clássica e dicotômica da relação entre sujeito e objeto é
ultrapassada pela fenomenologia de Merleau-Ponty. Desse modo, o papel
fenomenológico que Merleau-Ponty atribui ao corpo é de uma ruptura do
pensamento cartesiano. Contudo, a tradição cartesiana que traça uma dualidade
entre o sujeito e as coisas do mundo, um pensamento que prima pela certeza de um
eu que se coloca acima dos sentidos e das representações, e acaba por destruir uma
relação originária (pré-reflexiva) eliminando a experienciação efetiva do mundo581
(XAVIER, 2013, p. 2-3).
Por conseguinte Csordas enfatiza que Bourdieu citou antigos trabalhos de
Merleau-Ponty sobre comportamento582. Então paralelamente ao objeto de Merleau581

Nesse sentido, em Merleau-Ponty o retorno à origem da linguagem é o recurso metodológico de uma volta
à sua dimensão pré-reflexiva. Assim sendo, um dos princípios fundamentais do pensamento fenomenológico,
que desde os primeiros passos fora tão recomendado por Edmund Husserl (1859-1938), cuja preocupação
iminente era a necessidade de um recomeço; ou seja, um retorno às coisas mesmas (FURLAN; BOCCHI,
2003, p. 445-446).
582
Vale destacar que é pela noção de comportamento que se torna possível para este filósofo integrar o
fisiológico com o psíquico, sendo uma mistura de objetivo com subjetivo, um fenômeno no qual o todo é
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Ponty de deslocar o estudo da percepção dos objetos para o processo de
objetificação o propósito de Bourdieu é colapsar as dualidades de corpo e mente,
signo e significação no conceito de habitus. Todavia, esse conceito foi introduzido
por Marcel Mauss (1872-1950) num ensaio sobre as técnicas do corpo, para referir-se
à soma total de usos culturalmente padronizados do corpo numa sociedade. Enfim,
o corpo é simultaneamente o objeto original sobre o qual o trabalho da cultura se
desenvolve (2008, p. 108-109).
De fato, o corpo constitui um “drama único” que não está contido no mundo
por causalidades, mas por uma consciência. Então conseqüentemente, todas as
percepções são ligadas por uma configuração corpórea. Logo, nosso corpo não é
objeto para um “eu penso”; o corpo traz um conjunto de significações, sendo que a
cada percepção enriquecemos o próprio corpo (XAVIER, 2013, p. 3). De tal modo,
inferiu Merleau-Ponty que, “será preciso despertar a experiência do mundo tal como
ele nos aparece enquanto estamos no mundo por nosso corpo,. Mas, o corpo, é
sujeito da percepção.” (2011, p. 278).
Com efeito, Merleau-Ponty rejeita as idéias do racionalismo que visa o corpo
como um objeto dentre outros no mundo. Todavia, à luz de Husserl, procurou
conceber o mundo pré-existente. Dessa forma, a subjetividade é necessariamente
corporificada, somos corpo no mundo e somos também no mundo enquanto corpo.
Assim sendo, diferente de Descartes que colocou o método da dúvida a fim de obter
certezas acerca das apreensões do mundo, Merleau-Ponty retomou a redução
fenemenológica, para pensar o homem na sua vida fática e no mundo. Em suma, a
subjetividade não surge do cotidiano corriqueiro ou senso comum, ela nasce do
envolvimento corpóreo na relação com as coisas no mundo (XAVIER, 2013, p. 5-6).
Assim sendo, as disposições perceptivas de Merleau-Ponty através da fenomenologia
foram de fundamental diretriz para novas bases de análise acerca do
comportamento humano. Logo, Bourdieu ao trabalhar seu conceito de habitus,
também fora influenciado pelo filósofo. Decorrente disso trato na próxima alínea
dessa confluência e suas caracterizações no paradigma da corporeidade de Csordas.
2. Uma compreensão corporificada
Logo, o paradigma da corporeidade engloba os distintos interesses empíricos
e propensões metodológicas dos dois teóricos. Desta forma, Csordas procurou
elaborar um paradigma não-dualista da corporeidade para o estudo da cultura. Em

anterior às partes. Portanto, considerar o corpo como mera forma não é suficiente para compreender a
existência, tendo em vista a urgência de considerar a intencionalidade do corpo em suas relações com o meio
(MARTINI, 2006).
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vista disso, os conceitos de pré-objetivo e habitus guiarão a análise no domínio
empírico da experiência e prática religiosa (2008, p. 111). Em primeiro lugar, vale
destacar que a noção de habitus constitui uma das ferramentas analíticas mais
influentes na sociologia contemporânea. Ademais, esta categoria “guarda-chuva”
reclama maior clarificação583, sobretudo no que tange às diferentes dimensões da
atividade social prática (PETERS, 2010, p. 8).
Assim sendo, a teoria social de Bourdieu carrega em seu núcleo uma hipótese
comum a multiplicidade de perspectivas teórico-metodológicas presentes na
paisagem da: história, sociologia, e da antropologia contemporânea, tendo em vista
a idéia de que as estruturas de personalidade de quaisquer agentes individuais são
substancialmente moldadas pela trajetória expeciencial percorrida por estes no
interior de contextos sócio-históricos específicos. Dessa forma, o modo de “ser-nomundo” de qualquer ator traz consigo as marcas das circunstâncias estruturais, e
culturais no interior das quais se desenrola sua biografia; os quais abrangem
aspectos motivacionais, quanto as habilidades cognitivas e práticas que capacitam
tais agentes a intervir sobre os rumos históricos do mundo social (PETERS, 2010, p.
9).
Desde já, um aspecto que se pode enfocar é a tentativa de superação da
dicotomia objetivismo/subjetivismo na raiz do quadro teórico-metodológico de
análise da vida social formulado por Bourdieu. Dessa forma, Bourdieu desenvolveu
uma abordagem praxiológica cujo cerne é a relação dialética entre condutas
individuais propelidas por disposições socialmente adquiridas e reunidas em um
habitus, de um lado, e estruturas objetivas ou um campo de relação entre agentes
diferencialmente posicionados e empoderados, de outro (PETERS, 2011, p. 47).
Ademais, a intenção de investigar a complexa relação entre as dimensões
subjetiva e objetiva da vida social manifesta-se na afirmação de Bourdieu segundo a
qual a tarefa da sociologia consistiria em descobrir estruturas de maneira mais
profunda nos diversos mundos sociais, levando-se em consideração que esse
universo existe sob duas formas articuladas: objetivamente como campo e
subjetivamente como habitus. Todavia, a noção de campo refere-se a espaços
objetivos de relações entre agentes diferencialmente posicionados segundo uma
583

Quanto à contribuição da sociologia reflexiva, vale também analisarmos que em detrimento de uma
cumplicidade ontológica entre agentes, habitus e campo, além dos indivíduos aparecerem condicionados ao
habitat, os mesmos se tornam como espécie de produtos do meio; assim estando fadados a imutabilidade de
seus hábitos sempre irrefletidos diante da violência simbólica e dos conflitos de poder. Todavia, prevalece
uma perspectiva normativista e uma contradição auto-derrotista na dialética do habitus. Nisto reside boa
parte da crítica a sociologia de Bourdieu como neo-objetivista. Neste relativo fechamento, o conceito de
campo parece inadequado para captar a flexibilidade, fluidez e instabilidade das relações sociais
contemporâneas.
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distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos, isto é de capitais. Portanto,
o conceito de habitus aponta, por sua vez, para esquemas simbólicos subjetivamente
internalizados de geração e organização da atividade prática dos agentes (PETERS,
2011, p. 48).
Em vista disso, vale ressaltar que o processo de constituição dos indivíduos
pela sociedade está dialeticamente articulado ao processo de constituição da mesma
sociedade pelos próprios indivíduos. Como resultado, a noção de habitus
desempenha precisamente um papel de mediação entre o individual e o social.
Logo, a expressão dessa espécie de circularidade584 do habitus perpassa toda a obra
de Bourdieu, bem como acresce que essa noção apareceu como princípio gerador de
práticas e representações (PETERS, 2010, p. 9-10). Portanto, a circularidade do
habitus permite-nos compreender sua existência como mediação causal entre o
individual e o social, como princípio gerador, de práticas e representações. Também
é possível observar como as condutas levadas a cabo pelos atores sociais tendem a se
adaptar estrategicamente às condições objetivas de suas ações, não sendo essas,
fruto de um cálculo racional ou deliberado. Ainda por cima, a caracterização do
habitus como um “sentido prático” também tem a virtude heurística de avançar uma
compreensão não dualista da relação mente-corpo (PETERS, 2011, p. 52-53).
Como um panorama geral, decorre que a raiz da noção de habitus encontrase no conceito aristotélico de hexis, vocabulário presente na discussão do filósofo
sobre a virtude, e designada para se referir a um estado experiencialmente
apreendido e estabelecido na orientação moral da conduta de um indivíduo.
Portanto, a palavra habitus constitui uma tradução latina dessa categoria de
Aristóteles (384/383-322 a.C.). Daí em diante, o conceito foi mobilizado por diversos
estudiosos da conduta humana (PETERS, 2010, p. 11).
Em vista do círculo hermenêutico proposto entre Merleau-Ponty e Bourdieu
que o trabalho de Csordas fora influenciado na sua observação. Portanto, adiante,
vamos às nuances destes elementos para observar o que Csordas trouxe à tona em
suas análises. Por conseguinte, as práticas que Csordas descreve são as do
cristianismo carismático praticadas nos Estados Unidos. Sendo este uma forma de
pentecostalismo que desde o final dos anos 1950 introduziu um complexo de
práticas, incluindo a cura pela fé e o falar em línguas; tendo sua manifestação mais
visível nos “tele-evangelistas”. Com isso, as informações que Csordas acrescenta
incluem dois exemplos de imagético multissensorial em sessões de grupos de cura
584

Preferi sintetizar a centralidade deste conceito como circularidade do habitus, ao invés do caminho de
acrobacias verbais; haja vista que simplicidade e clareza não são incompatíveis com rigor e precisão; por
outro lado, nas palavras de Bourdieu, “estrutura estruturada predisposta a funcionar como estrutura
estruturante” (BOURDIEU apud ORTIZ, 1983, p. 61).
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conduzidos por evangelistas carismáticos famosos, e uma sessão privada de cura
conduzida numa comunidade carismática (2008, p. 111-112).
Ademais, ressalta Csordas que o imagético multissensório é uma
manifestação e incorporação do poder divino. Assim sendo, estas imagens somáticas
estão sendo inculcadas como técnicas corporais e são características do ambiente
religioso. Portanto, o conhecimento culturalmente compartilhado do corpo e suas
indisposições é explorado convidando participantes a experimentarem inspirações
similares de modo que a técnica opere comunalmente (2008, p. 120-121). Em vista
disso, o habitus se manifesta nos agentes sob a forma de uma hexis corporal
interiorizada pela aprendizagem cotidiana de um certo conjunto de posturas
corporais, em suma, de maneiras internalizadas de se relacionar com o próprio
corpo que se somam a propriedades historicamente específicas de um contexto social.
Todavia, estes maneirismos corpóreos tendem a ser percebidos como absolutamente
naturais e evidentes pelo ator, a ponto de poderem ser justificados como parte
essencial da constituição biológica dos indivíduos (PETERS, 2010, p. 27).
Portanto, através de imagens corporificadas, as disposições do habitus são
manifestadas em comportamento ritual. Tendo em conta que por serem
compartilhadas em nível abaixo do consciente, elas são inevitavelmente
confundidas, sendo identificadas muitas vezes como Deus e não como coloca
Csordas, “o corpo socialmente informado”. Vale destacar que essa conclusão deve
tanto ser diferenciado da abstração de Durkheim, do sagrado como auto-afirmação
da moralidade social e da solidariedade. Por outro lado, ela sugere que o corpo
vivido é um princípio irredutível, a base existencial da cultura e do sagrado (2008, p.
124).
Adiante, ressalta Csordas que a glossolalia pentecostal é uma forma de
elocução ritual caracterizada pela falta de um componente semântico. Sendo assim,
todas as sílabas são “sílabas sem sentido”. Além disso, quanto aos seus praticantes,
acreditam que é, por vezes, possível sua vocalização incompreensível ser de fato
uma linguagem. Todavia, o significado cultural da glossolalia como uma forma de
entonação que é, e ao mesmo tempo não é linguagem. Deste modo para Csordas a
questão se enfoca em saber, não qual é a função social que a glossolalia desempenha
no comprometimento religioso ou como ato discursivo ritual, nem de quais estados
mentais ela é acompanhada, mas o que o uso ritual da glossolalia pode nos dizer
sobre a linguagem, a cultura, o sujeito e o sagrado (2008, p. 126-127).
Não raro, a rejeição de tratados intelectualistas por Bourdieu carrega no seu
bojo uma crítica a concepções dualistas da relação entre mente e corpo, concepções
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que pensam este último como um objeto. Além do mais, em contraposição a essa
perspectiva, tanto Bourdieu como Merleau-Ponty, partiram do pressuposto de que o
corpo é o próprio lócus operativo das competências práticas. Em vista disso, ao
menos na maior parte dos contextos sociais onde atuamos, mente e corpo devem ser
pensados ao longo de um continuum. Em suma, os agentes humanos não possuem
simplesmente corpos, mas são corpos plenamente expostos às injunções do mundo
e, por isso, adaptativamente “treinados” pelas circunstâncias desse mundo para
atuar nele (PETERS, 2010, p. 27-29). Deste modo, encaminhamo-nos as disposições
centrais enfatizadas por Csordas do corpo enquanto um elemento pré-reflexivo, de
percepção no mundo e também um lugar da cultura. Adiante, vale analisar os
apontamentos do autor a partir da cultura religiosa e sua relação com o corpo em seu
estudo de caso.

3. Corpos socialmente informados ou a manifestação de Deus?
Para Csordas, os dois fatores chave eram que a glossolalia tomava essa forma
inarticulada ou sem sentido e que seus porta-vozes viam a língua vernácula como
inadequada para a comunicação com o divino. Ademais, o “criativo” na glossolalia
está no fato de que ela é inarticulada. Logo, mais que uma dramatização, falar em
línguas é experienciado como uma redenção pré-babélica. Nesse ínterim, destaca
Csordas que a interpretação semiótica não é incorreta, mas luz adicional é lançada
sobre o criativo da imediaticidade da glossolalia quando ela é vista como um
fenômeno da corporeidade. Bem como acresce que fala e pensamentos são
coextensivos, e nós possuímos as palavras em termos de seu estilo articulatório e
acústico como um dos usos possíveis de nossos corpos. Daí então devamos tratar a
glossolalia como realidade fenomenológica enquanto linguagem para seus usuários
(2008, p. 127-128).
De tal modo que, no momento em que o homem usa a linguagem para
estabelecer uma relação viva com ele próprio e com seus semelhantes, sendo um
vínculo psíquico que o enlaça ao mundo e aos seus semelhantes. Porém, a
glossolalia emerge como um elemento de communitas na elocução lingüística
.
Portanto, isto nos leva a ir além do escopo da análise semiótica, que baseia a
glossolalia como um desafio aos cânones da inteligibilidade na sua falta de um
componente semântico. Em suma, bem define Csordas que da perspectiva da
corporeidade, a glossolalia adapta seus contornos fonéticos aos contornos afetivos
de diferentes situações, assim destaca que a glossolalia pentecostal é
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consistentemente entoada com linhas melódicas e harmonias improvisadas (2008,
p. 130-131).
Portanto, a performance de línguas no ritual carismático sugere que sua
estrutura temporal pode ser mais próxima da música do que da linguagem.
Portanto, se a corporeidade nos ajuda a compreender uma prática particular,
assevera Csordas que ela também nos ajuda a compreender como as práticas se
relacionam entre si. Sendo esta a contribuição do conceito de habitus de Bourdieu
(2008, p. 131-132). Assim sendo, em decorrência das disposições de Bourdieu;
Csordas inferiu que:
[...] uma transformação social do movimento, [...] dos anos 1960 [...]
dos anos 1980. Em conjunção com o clima sócio-político mudado
através dessas décadas, [...] a base demográfica do movimento
mudou para um grupo mais velho e mais conservador,
predominantemente na faixa dos cinqüenta, e também para um
grupo que inclui mais trabalhadores e gente de classe média-baixa.
Assim, a relação entre falar em línguas e repousar no Espírito
representa a corporeidade na prática ritual de diferenças no habitus
geracional e de classe. (CSORDAS, 2008, p. 133).

Em suma, é a partir da perspectiva da corporeidade, ensejada por Csordas
que a glossolalia afirma a unidade de corpo e mente, assim estabelece um mundo
humano partilhado e expressando a transcendência – como toda e qualquer
linguagem o faz. Vale acentuar aqui que glossolalistas experimentados não
constroem elocuções como um balbucio infantil; haja a vista que para os mesmos,
eles se antevêem como maduros usuários de um dom espiritual. Com o fim de
asseverar a inferência desta perspectiva, é concentrado no domínio da experiência
religiosa que Csordas se volta à crítica das explanações fundadas na dicotomia
objetivista corpo-mente e oferece uma alternativa fenomenológica (2008, p. 134-136).

Ademais, ao colapsar a dualidade de mente e corpo, Csordas traz à tona uma
fenomenologia da percepção e auto-percepção, que pode colocar a pergunta do que
é o religioso sobre a experiência religiosa sem incorrer nas falácias tanto do
empirismo como do intelectualismo. Nesse viés ocorre uma discordância de
Durkheim, que ao identificar tal conflitualidade, adotou uma definição funcionalista
do sagrado como a sociedade se mistificando e se adorando, assim estabelecendo a
moralidade e a solidariedade social. Contudo, este foi um dos argumentos
fundamentais pelo qual Durkheim estabeleceu o social como categoria sui generis.
Porém ao fazê-lo, equivocadamente aboliu o sagrado como uma categoria sui
generis para a teoria antropológica (2008, p. 137).
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De tal modo que, o círculo hermenêutico desse argumento é completado com
um retorno à discussão sujeito-objeto, que emoldura no entender de Csordas o
problema metodológico central da corporeidade. Todavia, o crítico nessa análise
demanda uma síntese perceptual do objeto a ser realizado pelo sujeito – que é o
corpo enquanto um campo de percepção e de prática. Sendo assim, para levar
adiante um paradigma da corporeidade, é vital aplicar a análise do sujeito e objeto a
nossas distinções entre corpo e mente, entre cognição e emoção, entre subjetividade
e objetividade nas ciências sociais, especialmente na antropologia psicológica. Nesse
sentido infere Csordas que nossos corpos não são objetos para nós; pelo contrário,
eles são parte integral do sujeito que percebe. Em suma, no nível de percepção não é
legítimo distinguir mente e corpo (2008, p. 140-141). Portanto, observar o corpo em
termos de sua vivência no mundo como via de percepção colapsa as dualidades
mente-corpo. A partir deste parâmetro corrobora Csordas que:
Quando o corpo é reconhecido pelo que ele é em termos vivenciais,
não como um objeto mas como um sujeito, a distinção mente-corpo
se torna muito mais incerta. A antropologia psicológica tendeu a
operar no espectro da dualidade mente-corpo, [...]. A abordagem
que (Csordas) propõe certamente não nega a problemática da
biologia e cultura, mas (coloca) uma mudança de perspectiva [...].
Quando ambos os pólos da dualidade são evocados em termos
experienciais [...] define a cultura como corporificada desde o início.
(CSORDAS, 2008, p. 142).

Salienta-se ainda que o colapso metodológico de dualidades traz à tona o
princípio de indeterminação na vida humana. Logo, Merleau-Ponty vê na
indeterminação uma transcendência que não escapa à situação corporificada. Por
outro lado, Bourdieu vê na indeterminação da prática que ninguém domina
conscientemente o modus operandi que integra os sistemas e as práticas. É neste
sentido que a perspectiva da corporeidade pode prover a antropologia psicológica
um aporte analítico sobre processos pós-modernos da cultura e do sujeito585
(CSORDAS, 2008, p. 144-145).
Encaminhando-nos as conclusões, uma implicação paradigmática final é que
a corporeidade pode ser a base para análises da cultura e da história.
Acrescentando-se que a prática religiosa explora o pré-objetivo para produzir
585

Haja vista que no paradigma da corporeidade tanto Merleau-Ponty como Bourdieu exigem o colapso de
tal dualidade analítica. Assim sendo, nas suas análises Csordas tentou trabalhar algumas implicações da
corporeidade no domínio da experiência religiosa carismática. Em suma, no viés de Merleau-Ponty procurou
resistir à análise dos objetos de percepção religiosa para capturar o processo de objetificação, e por outro
lado, com Bourdieu, procurou resistir à construção de modelos de ação religiosa para capturar a lógica
imanente de sua produção (CSORDAS, 2008, p. 139).
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objetivações novas, sagradas, e explora o habitus para transformar as próprias
disposições de que é construída. Todavia, para Csordas o lócus do sagrado é o corpo,
pois o corpo é a base existencial da cultura (CSORDAS, 2008, p. 145).
Conclusão
Ademais, do explicitado, uma dos pareceres que podemos chegar é que
diante do colapso das dualidades, não se chega a qualquer resolução do problema
repassando da tese a antítese. Sendo assim, compartilho a ênfase de colocar nossa
atenção aos elementos do paradigma da corporeidade. Por seu turno, numa outra
realidade contrastante, nas inferências de Csordas acerca da glossolalia pentecostal
e seu estudo de caso no pentecostalismo norte-americano, nos parece que a ação
glossolálica emerge como um craseado componente em que se ultrapassa os limites
de uma repressão psicológica, sendo algo exteriorizado que estava reprimido na
corporeidade do sujeito, o qual quer ser dito, é dito; mas não quer ser compreendido
dentro dos padrões semânticos e inteligíveis da língua vernácula circundante. Haja
vista o exposto de seu caráter “melódico e improvisado”, algo mais aproximado da
música que da linguagem propriamente dita, a glossolalia se expressa em seus
usuários como um forte elemento fenomenológico de redenção pré-babélica na
cultura carismático-pentecostal.
Por conseguinte, de fato, o conceito de habitus permitiria compreender como
as práticas levadas a cabo pelos atores sociais tendem a se adaptar estrategicamente
às condições objetivas de suas ações, não sendo essas ações o fruto de um cálculo
reflexivo. Daí aponta Csordas à importância de uma indeterminação na expressão da
corporeidade. E por fim, diria que é um ponto alto compreendermos o itinerário no
qual Csordas reificou ao intertextualizar o paradigma da corporeidade. Tendo
realçado questões a partir do seu estudo de caso do catolicismo carismático, há
certamente – a partir da corporeidade – o que chamaria de mimetismo religioso.
Haja vista que a noção de mimetismo prática pressupõe um sentido de identificação
infra-consciente e global, na qual se reúnem gestos, enunciados e práticas.
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22- Sessão 1
22.3 Percursos de uma pesquisa sobre o trabalho em padarias586
Antônio de Salvo Carriço (PPGAS/UFRJ) 587
Resumo: Apresento uma pesquisa sobre o trabalho em padarias a partir de seus
percursos e condições de produção. Da qualificação de padeiros a uma tese sobre o
trabalho em padarias, empregando-me eu mesmo em uma padaria; a mudança rumo
ao balcão e seu contexto de conversas; e uma inesperada oportunidade de trabalho.
Espero mostrar que essas etapas, ao imprimir mudanças ao objeto da pesquisa e à
maneira de se relacionar com ele, se revelam complementares ao iluminar o tema
por diferentes perspectivas.
Palavras-chave: Etnografia. Trabalho. Padaria
Introdução
Este artigo tem como objetivo apresentar e esquematizar o andamento e os
percursos da minha pesquisa de doutorado em Antropologia Social no PPGAS,
Museu Nacional, sob orientação do professor José Sérgio Leite Lopes e
financiamento do CNPq588. Trata-se, em alguns sentidos importantes, de um
prosseguimento da pesquisa realizada no mestrado, e é por ela que inicio esta
introdução.
Intitulada Segredos de profissão, notas etnográficas de um aprendiz de padeiro,
minha dissertação, defendida no início de 2011, era fruto de uma inserção em campo
que me parecia bastante original e conveniente: eu tinha como objetivo estudar a
indústria de alimentos, e, para isso, havia me matriculado, como aluno, em um
curso de seis meses de duração, no SENAI, destinado à formação de padeiros. Pude,
assim, abordar o tema do trabalho a partir de um contexto bastante específico de
formação escolar, apartado da "prática". Submetido eu mesmo a todo um processo
que vinculava o ensino de técnicas à inculcação de um habitus da qualificação, pude
investir analiticamente na sensibilização técnica envolvida na produção de pães,
bem como discutir as relações construídas no curso entre teoria e prática a partir do

586
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dia-a-dia das aulas e de minha participação nele: conversas, exercícios, provas,
piadas, anedotas e experiências trocadas (Carriço, 2011)589
Meu projeto para o doutorado era seguir o tema da produção de alimentos.
Optei, então, por seguir também a área da panificação e, inserido no contexto da
formação do NuAT (Núcleo de Antropologia do Trabalho, estudos biográficos e de
trajetórias), fazer do trabalho em padarias o tema da pesquisa. Planejava, ainda,
continuar investindo em um tipo de interação mais cotidiana com o meu objeto, e
decidi aproveitar minha formação nesse sentido.
O mestrado, afinal, me havia proporcionado dois diplomas: o de mestre em
Antropologia Social e o de padeiro, emitido pelo SENAI. Com isso, poderia retomar
meu interesse original de pesquisa, abordar o chão da fábrica, o dia a dia do trabalho
no setor de alimentos, que havia deixado de lado pelas dificuldades de estabelecer
contatos que viabilizassem uma pesquisa com a profundidade necessária. Desta vez,
no entanto, poderia partir de uma posição um tanto quanto peculiar: tal como
Donald Roy, Robert Linhart ou Simone Weil, autores que, em diferentes épocas e
com diferentes objetivos, puseram-se em contato direto com o mundo do trabalho
para produzir um conhecimento sobre ele590, buscaria realizar a pesquisa
empregando-me eu mesmo em uma padaria.
Ao longo desse texto, irei apresentar as diferentes etapas que se construíram
a partir desse tema geral do trabalho em padarias. Primeiro, a busca por uma vaga
em alguma padaria. Depois, o estabelecimento de uma rotina de conversas com
balconistas. Por fim, o trabalho visto de dentro, minha experiência trabalhando em
uma padaria. Procurarei apontar dificuldades encontradas, escolhas mais ou menos
arriscadas e suas consequências tanto para a pesquisa quanto para a conformação
escrita da tese. Seguindo Powdermaker (1966), acredito que expor e refletir sobre os
caminhos pelos quais procurei constituir relações produtivas para uma pesquisa
etnográfica seja tão necessário e relevante quanto os próprios “resultados” obtidos.
Em busca de um campo
"Estudante" desde os 3 anos de idade, meu investimento profissional se deu
apenas em uma via, a acadêmica. Ingressei na faculdade de ciências sociais da UFRJ
logo após terminar o ensino médio, com 17 anos, e da mesma forma prossegui os
estudos no Museu Nacional, cursando mestrado e doutorado em sequência. Fui
bolsista do CNPq durante parte da graduação e ao longo da pós-graduação. Com 26
589
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anos recém completados, portanto, meu primeiro passo seria providenciar uma
carteira de trabalho.
No próprio local onde providenciei minha documentação, fiz um cadastro no
que chamam de "banco de empregos", um sistema onde "empregadores" registram
suas demandas e os "trabalhadores" podem buscá-las, inclusive pela internet. Como
ocorre em todo cadastro, esse preenchimento de dados onde os indicadores
relevantes já estão definidos a priori, sem muita margem para meio termos, me vi
constrangido, de certa forma, pela dificuldade de responder corretamente ao que a
funcionária me perguntava: é chefe de família? Possui dependentes? Qual a renda
familiar? Não sabia o que responder - não estava clara para mim a relevância que
estas respostas teriam no decorrer do processo, e temia que minha condição
objetivada pelo sistema fosse de alguma forma incompatível com os requisitos das
ofertas de emprego. Alheios às ambiguidades que a minha pesquisa produzia
naquele contexto, os dados precisavam ser preenchidos. "Tem que botar alguma
coisa", insistia a funcionária. Estimei e inventei números e cifras, às vezes sugeridos
por ela mesma. Pouco importava, creio. Disse que procurava vagas de ajudante de
padeiro, ajudante de confeiteiro e de balconista de padaria. Em poucos minutos, o
sistema já havia encontrado um lugar para mim: um supermercado procurava por
um ajudante de padeiro. Um local que eu não conhecia, mas sabia onde era: nem
perto nem longe demais, em um bairro próximo. Não esperava tanta facilidade.
Começava a esboçar a tese na minha cabeça.
Saí do balcão de empregos com carteira de trabalho e uma carta de
recomendação em mãos. A carta dizia para procurar Juliana no Armazém em no
máximo 5 dias. Conforme se aproximava a entrevista, uma série de preocupações se
tornavam latentes e me deixavam cada vez mais ansioso. Como falar de mim, do
doutorado, da minha qualificação acadêmica e profissional? Seria melhor expor
minha pesquisa ou tentar de alguma forma contornar esse assunto? Me incomodava,
ainda, não dispor de nenhuma informação prévia a respeito das condições de
trabalho que encontraria. Não me haviam informado nada: horários, salário, tarefas,
tudo isso era uma incógnita. Deveria aceitar a oferta, fossem quais fossem as
condições? Seria capaz de aguentar o ritmo? Por quanto tempo? Como seriam meus
colegas de trabalho, como me receberiam?
Saltei do ônibus na hora indicada, entrei no Armazém e me dirigi a um
balcão em um canto, destacado dos caixas. Perguntei por Juliana, como indicava na
carta, e informei ser a respeito da vaga de ajudante de padeiro. Após uma certa
espera, ela apareceu: aparentemente mais nova que eu, me cumprimentou e
perguntou se havia levado currículo. Sim, havia improvisado um de manhã, às
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pressas - não me veio à mente que seria conveniente ter um em mãos até uma hora
antes de sair. "Tem experiência, já trabalhou antes?". Disse que não, mas que tinha
cursos, apontando os poucos atrativos impressos na folha que havia lhe dado.
Juliana olhou meu currículo por dois segundos, agradeceu e se despediu. Perguntei
se entraria em contato, e ela disse que sim. A primeira de muitas negativas que
receberia nos meses seguintes.
Vasculhei anúncios nos jornais, busquei auxílio em órgãos municipais de
cadastro de empregos e fui de padaria em padaria em busca de uma oportunidade,
sem sucesso. Se em teoria essa estratégia de empregar-me solucionaria o problema
encontrado na pesquisa anterior, a prática me mostrava apenas a atualização
daquele conflito, com o estranhamento da minha condição. Meu currículo não
impressionava; minha figura era estranha aos olhos de patrões e gerentes; os cursos
do SENAI, meus grandes trunfos, não lhes pareciam ter senão um efeito negativo,
confirmando minha pouca aptidão para o trabalho pesado que eu procurava. Se
mencionava a pesquisa como forma de quebrar a estranheza, enfim, as portas
pareciam se fechar definitivamente: não entendiam, não queriam entender e não me
ajudavam, mesmo quando mencionava a possibilidade extrema de trabalhar como
mão de obra gratuita.
O objetivo de me empregar em uma padaria foi enfim alcançado no final do
ano passado (2014), dois anos após o início da minha busca. Era uma vaga de
balconista que já me havia sido negada uma vez, havia algum tempo. Minha
insistência deu frutos e o gerente, por fim, me recomendou aos patrões. Pude,
assim, experimentar o cotidiano desse tipo de trabalho: a relação confusa e caótica
com os clientes, todo o trabalho de preparação que ocorre antes que o produto
chegue ao consumidor, a relação com os demais funcionários, com o gerente... Servi
café puro e pingado, na xicara e no copo, pães na chapa e com manteiga, fiz baldes
de refrescos e suco de laranja, fritei salgados, varri o salão, lidei com o enorme lixo
da padaria e toda uma série de tarefas que se incumbem a um balconista novato.
Foi uma experiência importante, porém curta. Após um dia de trabalho, me
vi acometido por fortes dores no corpo e um cansaço muito intenso. As quase dez
horas em pé, regidas por um ritmo forte e ininterrupto, se faziam notar à medida
que tentava em vão descansar para o dia seguinte. Sem condições de me submeter
novamente ao pesado trabalho no balcão, desisti, depois de um dia, da vaga que
tanto havia buscado por dois anos.
O que se pode apreender em um dia de trabalho em uma padaria? Como é
possível escrever uma tese ou pretender compreender algo em um período tão
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curto? As perguntas procedem e fazem sentido. No entanto, em que pese o fato de
que a maioria das pesquisas sobre o tema do trabalho é feita sem que o pesquisador
cogite qualquer participação junto a seus interlocutores, naquele momento, minha
pesquisa já não dependia dessa imersão intensa. Se o trabalho em padarias ainda era
meu tema mais amplo, já havia um outro foco específico que estruturava minhas
questões em campo.
Conversas no balcão
Voltemos no tempo alguns meses. Minhas chances de conseguir uma vaga
em uma padaria pareciam cada vez menos prováveis. Ainda assim, estava decidido a
manter a estratégia inicial de realizar a tese como trabalhador, e resolvi arriscar e
investir em uma tática de mais paciência e de longa duração. Ao invés de sujeitarme apenas à frieza de um currículo impresso ou de fichas de cadastro, ou mesmo às
primeiras impressões que os contatos pessoais com gerentes produziam, iria me
aproximar, primeiro, dos funcionários da parte externa de determinadas padarias
que me parecessem mais adequadas à empreitada. Passei, então, a tomar café e fazer
pequenos lanches diariamente em diversas padarias perto de casa, o que me
permitia trocar algumas breves palavras picotadas com clientes e funcionários. Uma
vez quebrada essa estranheza inicial e com o possível apoio de pessoas da própria
padaria, imaginava, poderia introduzir minha procura por uma vaga no local com
uma possibilidade bem maior de alcançar meu objetivo.
A distribuição espacial de uma padaria propõe uma certa lógica de interação
entre clientes e funcionários. Dessa forma, eu cumprimentava e reconhecia os
caixas, mas não dispunha de condições de conversar com eles, já que a fila impõe
seu ritmo aos indivíduos que a compõe; quanto aos gerentes, conseguia no máximo
arrancar um discreto "bom dia" de alguns, sempre fechados e compenetrados em
suas contas e afazeres; o interior da padaria, onde ocorria de fato a produção de pães
e para onde meu interesse inicial de pesquisa era direcionado, me era vetado. O
balcão, no entanto, especialmente o da lanchonete, fornecia condições adequadas
para que me sentasse e compartilhasse um pouco de tempo com aqueles que ali me
serviam: os bancos, dispostos individualmente lado a lado e virados para o balcão,
incentivavam a conversa entre clientes desconhecidos e entre clientes e
funcionários, o que me permitia trocar algumas breves palavras picotadas.
Permitiam ainda acompanhar e comentar conversas dos balconistas entre si, bem
como assistir a sua movimentação e seus afazeres.
Embora não fosse capaz de escrever páginas de diários de campo após cada
conversa - a bem da verdade, havia dias em que nada se falava, além do estritamente
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necessário para se concretizar a troca -, não me incomodavam as pequenas migalhas
que observava. Ainda esperançoso de conseguir uma vaga em alguma padaria da
cidade, deixava que os assuntos surgissem espontaneamente por parte dos
funcionários do balcão e encarava essas conversas (ou fragmentos de conversas,
muitas vezes) como aperitivos ou amostras do que encontraria quando começasse
de fato o que seria a minha pesquisa.
Marcão, Denis, Valter, Gislaine, Lu, Rodolfo... Entre um pedido e outro, um
café e um pão na chapa, um pingado e um minas quente, os rostos e uniformes
escapavam ao anonimato e favoreciam, conforme os dias se passavam, certa
intimidade para conversar sobre diversos temas: clima, futebol, notícias da cidade,
doenças na família, nascimentos... inclusive sobre o próprio trabalho no balcão. Da
mesma forma, a manutenção desse hábito me tornava uma figura conhecida, a
quem os balconistas passavam a reconhecer, cumprimentar e antecipar pedidos.
Sabiam meu nome, após algum tempo, e eu sabia o de alguns. Aos poucos, torneime uma figura familiar no enorme fluxo de clientes de algumas dessas padarias.
Devo a esta insistente rotina a percepção do que viria a ser um dos motes
centrais da tese: mantinha conversas regulares com alguns balconistas, mas outros
funcionários surgiam e desapareciam com tamanha frequência que não chegava a
descobrir seus nomes. Trocava algumas palavras com um, incentivava outro que
estava começando, mas logo já não o encontrava mais para prosseguir com a
consolidação da relação. Uns, mais persistentes, duravam um, dois meses. Outros
caíam em uma semana, mas não era raro que em dois ou três dias já estivessem fora
do meu alcance. "Aqui tem gente que não dá nem duas horas e já pede pra sair. Não
aguenta", me falou Marcão certa vez.
Esse trecho das minhas anotações dá uma idéia do tipo de interação que
buscava e algumas dificuldades que encontrava ao iniciar a aproximação com
funcionários novos.
Rapaz novo na Serrana. Novinho, loiro. Parecia assustado. Pedi meu
pingado, e achei que ele botava mais quantidade que de costume.
Parecia estar levando bem, apesar de visivelmente preocupado ou
nervoso com o começo. Perguntei se estava começando lá hoje.
“Senhor?” Não entendeu, nervoso, achando que eu fazia um pedido.
Repeti. Ele disse que sim, e logo se virou para atender outra pessoa.
Terminei meu café e me despedi, desejando boa sorte, mas
novamente ele não entendeu. Parecia bem assustado e preocupado
em servir os pedidos, antes de tudo.
No dia seguinte, não estava lá. Perguntei se o menino novo era da
tarde (como o havia visto de manhã, mas já perto do outro turno,
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imaginei que estivesse sendo treinado mais cedo). Marcão me disse
que ele devia ter chegado às nove, mas não apareceu. “Já desistiu?”,
perguntei. “Não aguenta a pressão. Um pede daqui, outro dali...
Acontece muito isso, aí não volta, não aguenta”. Hoje perguntei
novamente. “Não apareceu mesmo?”

Poderia citar alguns outros exemplos de situações parecidas que presenciei.
Algumas envolvendo pessoas confusas e nervosas, como a citada; outras em que
seus protagonistas aparentavam confiança e desenvoltura para seguir no balcão.
Todas, no entanto, com o mesmo desfecho: a saída abrupta de um balconista e a
posterior chegada de um novo postulante ao cargo. Para não tornar a leitura
repetitiva, trago um diálogo com uma balconista da Panificadora Amizade, muito
tempo antes da minha experiência naquele balcão:
- Que sono... não tiro folga há duas semanas
- Por que? – pergunto, impressionado
- Não tem gente pra trabalhar, aí tem que ficar no lugar.
- Tá precisando de gente aqui? – aproveito a deixa para avaliar minhas
chances.
- Tá... Em 5 meses já foram uns 30 nessa lanchonete aqui. Só sobrou nós duas.
Na hora do aperto não agüenta, quando dá movimento.
Como se o contexto de conversas no balcão já não fosse inconsistente o
bastante, tive que interromper o assunto por conta de uma abelha que boiava
sorrateiramente em meu café e foi parar dentro da minha boca. Perdi o mote para
pedir uma vaga, mas o fato inusitado me permitiu criar um tema de provocações em
comum com a balconista, que a partir daí passou a me reconhecer e a rir
incontrolavelmente toda vez que me via na padaria. Naquele momento da pesquisa,
isso já era suficiente.
Se individualmente a participação dessas pessoas se deu de forma bastante
efêmera, esse fluxo conjunto de chegadas e partidas compunha um tema recorrente
nas conversas que eu acompanhava no balcão. Falava-se nisso para enfatizar as
condições difíceis com que os balconistas tinham de lidar, mas também para se
vangloriar: "eu agüento". Dessa forma, conforme fui percebendo que dificilmente
conseguiria realizar meu projeto inicial de trabalhar em uma padaria, o tema da
rotatividade no balcão foi ganhando força como alternativa. Não só porque o acesso
aos balconistas durante seu expediente não dependia de nenhum tipo de aprovação
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superior (pelo contrário, sua atividade consistia basicamente nesse tipo de relação
cotidiana com os clientes), mas sobretudo porque parecia constituir um ponto de
entrada bastante produtivo para compreender a relação dessas pessoas entre si, com
seu trabalho e suas vidas.
Embora a importância desse fenômeno me parecesse promissora do ponto de
vista da análise, ela também apresentava dificuldades específicas e respeitáveis, que
se somavam àquela mais geral de como transformar em dados todas aquelas
migalhas de conversas. Em primeiro lugar, os motivos específicos para cada saída
poucas vezes eram apresentados de forma objetiva e sem deixar margens para um
tom jocoso. Na maioria das vezes, se eu ou algum outro cliente insistia no assunto,
os balconistas adotavam uma espécie de silêncio ou resposta evasiva: “não sei”, “deu
mole”, “ficou de brincadeira”, “não queria trabalhar”, “se irritou aí”, “é assim
mesmo”. Além disso, como tratar dessas constantes rupturas e partidas? Como
encontrar essas pessoas, com as quais não cheguei a estabelecer nenhum tipo de
relação e que já não estão ali para dar sua versão? Como interagir com os novatos
pensando em sua provável saída (o que não me parecia muito apropriado, de todo
modo)?
Ao invés de correr atrás dessas pessoas que não mais se faziam presentes nas
padarias, optei por lidar com esse fenômeno da rotatividade acentuada no balcão a
partir da fala dos que ali permaneceram. Meu objetivo não seria exatamente
entender os motivos que faziam tanta gente durar tão pouco tempo no balcão, e sim
o de expor e analisar as relações entre os balconistas a partir da noção da
permanência: as configurações hierárquicas operantes naquele contexto. A
rotatividade apareceria como um ponto de partida, um eixo em torno do qual essas
questões se revelariam.
Em relação à escassez de dados oriundos das próprias pessoas atingidas
negativamente por essa rotatividade, pouco pude fazer até que me vi afetado pela
mesma situação. Minha experiência efêmera, afinal, não havia sido tão diferente
assim de muitas outras que eu acompanhei, do outro lado do balcão, ao longo de
mais de dois anos frequentando essas padarias – sequer foi a mais breve. Pelo
contrário, eu pude me expor, me permitir ser afetado (Favret-Saada, 1980 e 2005)
por uma série de forças que fazem parte desse cenário e que nem sempre aparecem
tão claramente no discurso dos balconistas – uma fonte de dados talvez perigosa se
com ela se pretende compreender todo o funcionamento de uma padaria, mas
extremamente preciosa no sentido de ilustrar o fenômeno da rotatividade a partir
dos próprios envolvidos.
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A produção, enfim
Quando comecei a frequentar de forma mais assídua os balcões de algumas
padarias, a idéia era que essa rotina me proporcionasse uma entrada para uma vaga
em uma delas a partir da aproximação com seus funcionários. Com o tempo, porém,
esse objetivo foi se esvaziando e as próprias conversas com os balconistas me
indicaram novos caminhos e novas questões para a pesquisa. Seria possível, afinal,
escrever a tese sobre o trabalho em padarias sem me sujeitar a ele, e era nesse
sentido que eu me empenhava.
Minha estratégia, no entanto, se revelou acertada, e esse contato diário me
rendeu algumas oportunidades de experimentar esse cotidiano da padaria. A
primeira veio em má hora: já convicto em focar o novo tema da rotatividade no
balcão, e a poucos dias de uma série de viagens já pagas a congressos, tive que
recusar a vaga. Essa primeira recusa apenas aumentou a surpresa pela segunda
oferta. O contexto era outro: meu prazo regulamentar já se havia esgotado, e estava
no início do processo de escrita, esboçando os capítulos da tese. No entanto, estava
sem bolsa, e a perspectiva de testar minhas supostas habilidades como padeiro de
forma remunerada (ou talvez minha capacidade de suportar esse emprego,
simplesmente) me parecia interessante. Para além da tese, trabalhar como padeiro
aparecia naquele momento como uma possibilidade real de carreira, sobretudo
durante esse período incerto do final do doutorado. Decidi aceitar a proposta, desta
vez, ciente de que desistir após os primeiros dias não funcionaria novamente para a
tese.
Fui alocado no turno da tarde. Iniciava os dias quebrando ovos que seriam
usados em diversos preparos no dia seguinte. 150 ovos, 630 deles separando as
gemas das claras. Limpava as muitas assadeiras empilhadas em um tanque,
retirando restos já molhados de pães, recheios de chocolate e coco, e também uma
grande panela com a qual logo em seguida eu prepararia 5 litros de creme de
confeiteiro. Terminados esses preparativos, ajudava os padeiros a modelar e guardar
para fermentação incontáveis pães franceses, coiós e bisnaguinhas. A partir das 14h,
eu era o único que restava ali.
Meu trabalho a partir daí era basicamente fornear os pães franceses. A
produção era feita toda pela manhã, e os padeiros me entregavam sete carrinhos
cheios de massa fermentando. Eu era responsável por gerenciar esses carrinhos, isto
é, assar os pães conforme necessário. Embora tenha sido me apresentado como um
trabalho simples, que mesmo eu, sem experiência na área, poderia fazer, controlar o
fluxo de pães apresentava algumas armadilhas. Tratava-se de 7 carrinhos cheios de
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pães que já haviam sido preparados e que apenas esperavam seu momento de ir ao
forno. Cada carrinho tinha dois metros de altura e carregava 40 assadeiras, cada
uma com 24 pães franceses. Alguns já estavam no ponto certo, prontos para as
minhas primeiras fornadas, outros mais atrasados, para serem assados ao longo da
tarde.591
Bastaria, dessa forma, assar os pães na medida em eles atingissem seu ponto
ótimo de fermentação. No entanto, não é possível dissociar a produção dos pães do
ritmo do lado de fora. De nada adiantaria assá-los todos somente para vê-los esfriar
em um cesto. O pão francês, conforme se convencionou, precisa ser vendido o mais
fresco possível. O ritmo das fornadas seguiam as instruções dos balconistas.
Conforme se esgotavam os pães do setor, me pediam uma ou duas fornadas. “5 e
uma!”, se referindo a 5 assadeiras de pão francês e uma de bisnaguinha, versão mais
alongada da mesma massa. Eu fazia os cortes necessários na própria câmara de
fermentação e colocava as assadeiras no forno, cuidando para assá-los no ponto
certo (mais clarinho, me pediam os balconistas de modo geral)
Coordenar esses ritmos, da fermentação dos pães e do fluxo de vendas no
balcão de modo a ter sempre o pão mais fresco possível, era uma tarefa bastante
complexa, por vezes. Se o movimento era bom, o trabalho era simples, de fato, e as
assadeiras seguiam para o forno uma pões a outra. Se por algum motivo as vendas
não correspondessem às expectativas dos padeiros da manhã, no entanto – a
produção, cabe lembrar, é realizada toda pela manhã, de acordo com uma
estimativa do movimento da tarde -, eu tinha de lidar com uma espécie de bomba
relógio: centenas de pães, prestes a explodir, distribuídos em vários carrinhos,
espalhados pela padaria. A tensão aumentava conforme as horas se passavam e os
pães, outrora de tamanho reduzido, inflavam mais e mais.
Duas defesas eram possíveis para mim: a geladeira e a antecipação das
fornadas. A primeira era a ideal, mas seu espaço era limitado: apenas dois carrinhos
podiam ser climatizados de cada vez. Os outros 7 seguiriam sujeitos ao calor da
padaria. A segunda era necessária, por vezes, mas ia contra as vontades dos
balconistas, que se queixavam por não ter o pão tão fresco quanto possível.
Explicava que era melhor que perder a massa, mas nem de modo geral pareciam
pouco convencidos com minha justificativa. Uma vez que os carrinhos se

591

Uma massa de pão é batida na masseira e, após modelada, precisa crescer, isto é, fermentar. Ela começa
pequena e firme e, após certo tempo, está inflada a ponto de estourar. Nesse momento, a massa recebe seu
corte característico e vai ao forno. Passado esse auge, ela de fato estoura (arria) e não pode mais ser forneada.
É possível controlar esse processo através da temperatura. Quanto mais baixa, mais devagar ocorre a
fermentação. Aditivos são também adicionados à massa para que ela se sustente por mais tempo.
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esvaziavam e restava apenas os refrigerados, a tensão se dissipava, pois não havia
mais risco.
É difícil dizer até que ponto a formação obtida no SENAI me ajudou na
padaria. Por um lado, me senti à vontade modelando os pães, ainda que não o
fizesse tão rápido quanto os demais padeiros, e não comprometi o ritmo de quem se
apressava para terminar o serviço e ir embora. Reconhecia todos os instrumentos e
máquinas, e também o tipo de forno utilizado me era familiar. Em relação ao
forneamento dos pães, novamente o conhecimento prévio a respeito do processo de
fermentação pode ter sido útil para gerenciar os inúmeros carrinhos. Por outro lado,
muitas das coisas que fazia e observava eram opostas ao que havia aprendido
durante o mestrado, o que já era previsto, mas nem por isso deixava de impressionar
a um novato como eu: padeiros retirando a massa da masseira ainda em movimento,
condições de higiene nem sempre adequadas, soluções improvisadas controversas
(queijos e temperos guardados em cima da geladeira ou quilos de pães ao lado e
acima do forno, secando para virar farinha de rosca) e, sobretudo, as quantidades.
150 ovos, 50 quilos de farinha jogados de uma vez na masseira e manuseados com
incrível destreza pelos padeiros da manhã...
O corte dos pães, em especial, me chamou a atenção. No curso, eram feitos
individualmente, pão a pão, com esmero e cuidado. Ensinavam a usar uma lâmina
de barbear levemente inclinada, de modo a conduzir o ar da fermentação a levantar
a pestana, a aba do pão francês. Passamos meses aperfeiçoando esse movimento
sutil com as mãos, com maior ou menor sucesso. Na padaria, no entanto, era preciso
sobretudo agilidade. A lâmina era presa a um pedaço de pau. Fui instruído a inclinar
as assadeiras no próprio carrinho e passar de uma vez a lâmina em toda a fileira.
“Assim ó”. Poucas palavras para um movimento simples, sem qualquer sofisticação
aparente. Nada de inclinação ou cuidados especiais, apenas quatro rápidos
movimentos, um para cada fileira de pães. Segui as preocupações do SENAI no
começo, inclinando levemente a lâmina, de um em um, mas logo fui pressionado a
cortar mais rápido. Conforme se passaram as fornadas, a lâmina já corria com pressa
pela massa.
Eu havia dedicado o que talvez seja o capítulo principal da dissertação ao
desenvolvimento de um “toque do padeiro”, isto é, o aprendizado de uma
sensibilidade em relação à massa, que envolvia a percepção de seu ponto de
fermentação e a performance do corte. O que via na padaria, no entanto, era em
muitos sentidos o oposto. Se no SENAI eu havia aprendido a usar as mãos, isto é, a
obter leveza e agilidade para perceber, sentir e cortar a massa, agora eu aprendia a
usar o resto do corpo: cotovelos, peito, joelhos, ombros, antebraço, pés... tudo o que
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estivesse ao meu alcance para segurar as assadeiras, leva-las ao forno e retira-las
fumegantes de lá para despejar seu conteúdo em um enorme cesto de palha e
coloca-la ainda quente em uma pilha de assadeiras já usadas (ao final do dia, a pilha
era maior que eu em algumas dezenas de centímetros). Também para carregar sacos
de 25 quilos de farinha por dois andares sem cair ou bater a cabeça na escada,
empurrar os carrinhos em um espaço limitado conforme necessário, retirar cestos
superlotados de pães velhos de cima do forno para fazer farinha de rosca... Ao
contrário de quando trabalhei no balcão, por outro lado, não havia muita cobrança
por parte de um gerente ou patrão de como as coisas deveriam ser feitas. O
importante é que fossem feitas.
Embora estivesse suportando relativamente bem o ritmo exigido pela minha
função de forneiro, o acúmulo dos dias começava a pesar. Minha primeira folga veio
apenas no décimo terceiro dia, após eu mesmo pressionar o gerente. Enfiar o braço
inteiro em um forno de apenas 15 cm de altura não me parecia muito recomendável
sem o devido descanso, e começava a temer os efeitos daquela rotina. Via o ritmo
frenético com que trabalhavam os padeiros da manhã para aprontar toda a
produção a tempo, a maneira como lidavam com quantidades enormes e muito
pesadas de massas e também de equipamentos. Eles estavam lá desde as 4:30 da
manhã, dia após dia, e eu não estava disposto a me submeter a esse nível de esforço
para me manter na profissão, que dirá para ascender de cargo. A carreira acadêmica
voltava a parecer mais interessante, e já estava inclinado a abandonar o projeto de
conversão em padeiro.
Sair, no entanto, não era simples assim. Já havia desistido após pouco tempo
na outra padaria, e esse movimento, de sair após muita insistência para entrar, de
certa forma rompeu os laços que havia construído lá. Não queria repetir o “erro” ali,
mesmo porque era perto demais da minha residência para isso. Mais importante, era
lá que havia investido mais, e terminar minha passagem sem “me queimar” era
fundamental. Comecei a externar meu desconforto com certas situações para
colegas balconistas e padeiros. Reclamava de não ter folgas, manifestava insatisfação
porque o forno não estava bem regulado (não estava, de fato) ou porque era
obrigado a interromper meu almoço para providenciar uma fornada. Confiava que
redes de informação e fofoca fariam seu trabalho e que eu não precisaria tomar a
iniciativa da saída. Não deixava de fazer meu trabalho nem o fazia mal. Apenas fazia
no meu tempo, com a velocidade estritamente necessária para que a tarefa fosse
executada, o que provavelmente foi percebido.
Meu plano de fuga parece ter funcionado. Fui demitido após duas semanas da
padaria, com a justificativa de que a produção passaria por uma reformulação e
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necessitavam de uma pessoa mais experiente no turno da tarde. Pelo menos no
discurso, as portas estariam abertas para que, mais adiante, conforme a situação, eu
retornasse, se fosse do meu interesse. Alguns dias depois, voltei a freqüentar o local,
como cliente, e pude salvar aquele trabalho de construção de vínculos que havia me
rendido tanto.
Considerações finais
Procurei nesse texto, mais que aprofundar questões que serão analisadas na
tese, expor uma pesquisa sob a ótica de um percurso. Iniciei com a vaga idéia de
pesquisar “o trabalho em padarias”, tendo como suporte os conhecimentos
construídos durante o mestrado. A busca infrutífera por essa possibilidade me levou
a uma estratégia alternativa, a de freqüentar os balcões e me aproximar de seus
funcionários. Bastante tempo depois, alcancei aquele objetivo inicial, e pude ter essa
experiência de trabalho.
Trata-se de uma pesquisa que, ao apostar em um tipo de construção de
campo que não fizesse da explicitação da distinção entre pesquisador-pesquisados
seu gerador de dados, flertou com o fracasso a todo momento: da impossibilidade de
o pesquisador obter a inserção desejada às incertezas de fragmentos confusos de
conversas no balcão. Por outro lado, apresentou componentes inesperados ao
permitir que o objetivo inicial fosse alcançado apenas ao seu final, quando todo o
plano havia mudado e, mais que isso, já estava bastante avançado.
No entanto, ao trazer as dificuldades encontradas ao longo da pesquisa, o que
gostaria de enfatizar é que, se de fato elas exigiram apostas arriscadas e
proporcionaram reviravoltas curiosas, elas também levaram à percepção e à
construção de questões importantes e imprevistas sobre aquele tema.
O tema da rotatividade me chamou a atenção a partir da rotina de freqüência
a várias padarias - o que de início era apenas uma via para concretizar meu plano
inicial acabou por elencar um novo eixo para a pesquisa. A partir daí, seria possível
analisar toda uma complexa configuração hierárquica entre os balconistas que,
muito mais que uma divisão de tarefas segundo cargos ou funções, organizava e
conferia sentido àquelas relações. Me permitia ainda dialogar com autores como
Elias e Scotson (2000) de forma produtiva, tanto para iluminar o caso estudado
como para propor questões àquele modelo clássico de estabelecidos e outsiders
(sobre isso, ver Carriço, 2014). Ao mesmo tempo, o próprio contexto de conversas
descontraídas e picotadas do balcão, se por um lado trazia dificuldades para
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sistematização e escrita da tese, aparecia como uma questão importante e um
aspecto a ser analisado, mais que um plano de fundo ou simples fonte de dados.
Quando consegui enfim a vaga de balconista, a rotatividade no balcão já
estruturava meus planos para a tese, e teria que encaixar de alguma maneira essa
nova inserção nos modelos que já construía. Talvez por esse motivo a minha rápida
desistência tenha sido menos traumática do que poderia ter sido. Certamente havia
muito mais a conhecer daquele lado do balcão, mas eu já havia sido afetado de
maneira importante pelas forças com as quais um novato tem de lidar em seus
primeiros dias e que muitas vezes culminam com sua saída. Era possível e me
parecia produtivo trabalhar essa experiência sob essa perspectiva.
Desistir tão rapidamente da vaga no balcão não era algo que cogitava desde o
início, no entanto. Pelo contrário, acreditava que dispor de um período longo
trabalhando do outro lado do balcão me daria dados preciosos quanto ao cotidiano
de um balconista e, quem sabe, render o acesso à produção de pães propriamente
dita. Ainda que essas experiências não pudessem ser encaixadas na tese, na certa
seriam fontes para alguns artigos.
Foi com esse espírito que encarei uma já completamente inesperada oferta da
Padaria Serrana para trabalhar na padaria, como padeiro. A tese já estava bastante
avançada, ao menos como esqueleto. Deixaria de lado a ambição de descrever a
padaria como um todo e trataria especificamente da rotatividade: seus motivos e
implicações para as concepções dos balconistas que permaneciam a respeito de sua
atividade e sua vida. Minha experiência traria ilustrações bastante vivas do que
aparecia nas conversas. O que fazer, agora, com esse outro contexto da produção?
Meu prazo regular já se havia esgotado: estava na hora de escrever a tese, não de
começar a se aventurar por um outro aspecto potencialmente distinto daquele tema.
Ainda assim, aceitei a proposta e me deixei levar pela oportunidade sem me
preocupar demais com seu lugar na tese.
Conforme os dias se passaram, no entanto, aquilo que poderia ser deixado
para o futuro, seja como profissão ou como fonte de dados, se mostrou pertinente
para elucidar aquele contexto que analisava na tese. Embora não dissesse respeito
exatamente ao tema da rotatividade, o cotidiano da padaria trazia uma questão mais
ampla que era fundamental para a sua compreensão: a importância do esforço, do
sacrifício, da ralação como valor estruturante da prática daquelas pessoas. Aquela
mesma disposição que eu julguei não ter para permanecer e crescer
profissionalmente naquele meio era justamente o que movia dia após dia padeiros,
balconistas e mesmo gerentes em uma atividade extremamente extenuante.
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Desenvolver ao menos alguns aspectos desse ethos na tese me parecia agora
indispensável.
Não cabe nos limites desse texto apresentar e analisar em detalhes tudo o que
envolve o trabalho em padarias. Tentei apenas trazer alguns indícios do
desenvolvimento da minha tese, de sua concepção ao trabalho atual de escrita,
enfatizando as reformulações constantes que me vi levado a fazer tanto no objeto
quanto na maneira de construir e se relacionar com “dados” e “informantes”. Essas
reformulações se originaram justamente de dificuldades que pareciam impedir uma
pesquisa etnográfica baseada em prazos e formatos mais ou menos determinados.
Essas dificuldades, no entanto, contribuíram para a formulação de caminhos e
questões que espero ser de interesse de outros pesquisadores, independente de seus
temas específicos.
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22- Sessão 1
22.4 Pessoa com deficiência: uma abordagem política e antropológica592
Paula Guedes Bigogno593
Resumo: O tema das deficiências perpassa a vida em todo lugar do mundo. Nas
chamadas sociedades complexas, a racionalização ocidental, influencia a forma
como vivem as pessoas com algum tipo de deficiência nas cidades e no campo.
Historicamente, é preciso analisar a maneira como podem ter vivido essas pessoas
ao longo dos tempos, de acordo com suas condições socioeconômicas. A proposta é
que esses dados além de reveladores possam ser também transformadores, lançando
luz sobre os processos de sociabilidade mais diversos da vida cotidiana. Questões
como preconceito e exclusão emergem numa reflexão que extrapola a questão das
deficiências, ao mesmo tempo em que a configura, permitindo um estudo
aprofundado do tema. Existem movimentos de pessoas com deficiência, que
surgiram na década de 70, na Europa Ocidental. Esses grupos lutaram por direitos
após o enfraquecimento dos Estados de Bem Estar Social e alertaram para um
paradigma de coletividade. Este artigo apresenta os resultados de uma etnografia
sobre “Surdos”, ao mesmo tempo em que busca uma abordagem mais geral sobre
deficiência, fundamentada no modelo biopsicossocial e na Antropologia do Corpo,
procurando compreender experiências e representações.
Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Processos de sociabilidade. Modelo.
Biopsicossocial. Movimentos sociais.
Introdução
É importante consultar um panorama histórico do tema das deficiências para
compreender as variadas formas como o tema foi tratado durante a história da
humanidade até o momento. Sabe-se, por exemplo, que o sacrifício dos “fracos” é
usual entre os povos ameríndios. Abandonos em rios e quedas de precipícios eram
comuns também na antiguidade (Honora et al., 2008). Durante a idade média,
pessoas com surdez, por exemplo, começaram a ser alfabetizadas: inicialmente os
nobres, por fatores de herança e posteriormente os pobres, após um religioso
francês realizar uma sistematização linguística com gestos utilizados por surdos
parisienses (Skliar, 2010).
592
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Na era moderna, institucionalizou-se um “modelo médico” (Barnes et al.,
1999) para se relacionar com as pessoas com deficiência. Mas após Segunda Guerra
Mundial, com a enorme quantidade de soldados e civis mutilados, passaram-se não
somente a existir as pensões dos Estados de Bem Estar Social, mas também,
organizações que politicamente funcionaram como movimentos sociais e grupos de
interesse que pressionaram por uma visão mais independente dessas pessoas, por
um “modelo social” (Barnes et al., 2003), com demanda por direitos.
Se no inicio da era moderna ter uma deficiência era considerado
exclusivamente drama pessoal, de consequência individual e familiar, associado a
problemas de eugenia. Ao longo do pós-guerra e de uma série de tensões mundiais,
ganhou força a noção que ter deficiência era uma característica comum a homens,
mulheres, brancos, negros, crianças. Apesar dessas divisões sociais já serem o
bastante complexas, com demandas específicas, começaram a surgir associações de
pessoas com deficiência, ou seja, deu-se início a um paradigma de coletividade,
ainda que segregada.
Atualmente, os paradigmas de inclusão e integração ganharam espaço através
de categorias como acessibilidade e capacitismo594 (Dias, 2013) e também de
movimentos sociais, como a luta antimanicomial. Porém, um mesmo ambiente às
vezes é considerado inclusivo porque nele estão presentes pessoas com e sem
deficiência, mas em sempre estão todos integrados, isto é, interagindo com
equidade, ou seja, com igualdade de condições. Mesmo que, de alguma forma,
praticamente todos, atualmente, tenhamos acesso à escola e ao mercado de
trabalho, para garantir esse acesso, têm sido necessárias ações afirmativas em
instituições públicas, para negros, para indígenas, para estudantes de escolas
públicas e para pessoas com deficiência.
A abordagem vigente para a saúde, o modelo biopsicossocial, pode servir para
a construção de um paradigma sobre pessoa com deficiência. Procurando levar em
consideração os indivíduos como um todo, com sua identidade social e sua psique,
além de sua condição física, pode-se pesquisar e refletir com responsabilidade sobre
o tema das deficiências.

Capacitismo (ableism) define-se como: “uma rede de crenças, processos e práticas que produz um tipo
particular de compreensão de si e do corpo (padrão corporal), projetando um padrão típico da espécie (...). A
deficiência para o ‘capacitista’ é um estado diminuído do ser humano”. (Campbell, 2001, p.44 apud Dias,
2013, p. 02).
594
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Pode-se, desde já, mencionar que não apenas as terminologias 595 são uma
questão para essas pessoas ou para quem quer estudar sobre elas. Ocorre que essas
terminologias têm ligação direta com a forma como nos relacionamos uns com os
outros, sejamos nós pessoas com ou sem deficiência. Como sabemos, há uma
diversidade de implicações, quando se nasce ou torna-se deficiente. Uma pessoa
surda, por exemplo, tem desde a forma de se comunicar em casa até a alfabetização
e posteriormente as relações de trabalho e emprego, de certa forma, diferenciadas.
Pessoa com deficiência e ciências sociais: abordagens possíveis
Para compreender o momento atual, numa abordagem de antropologia
simétrica e filosófica é preciso pensar as singularidades como aquilo que é pessoal,
mas também, de certa forma, pode ser coletivo, pode ser pensado através da
pesquisa de redes de sociabilidade, que em sua dimensão política, podem colocar
dramas pessoais e familiares num lugar de “diferença”, reconhecendo desde os
agenciamentos pessoais mais cotidianos até o desenho, a prática e avaliação de
políticas públicas específicas Esse é campo problemático em que se situa essa
pesquisa.
As questões relacionadas às pessoas com deficiência, ou melhor, o debate
antropológico, sociológico ou mesmo político que poderiam ser realizados através
das reflexões baseadas nas questões aristotélicas “quem”, “o que”, “quando”, “onde” e
“como” são questões que vão além das necessidades universais. Existe um
particularismo aí, fundamentado não somente na biologia, mas nas relações sociais,
nos possíveis padrões sociabilidade e claro, isso inclui o que tange desde a vida
doméstica até as instituições políticas mais altas, como Estado e governo.
Indo por esse lado político propriamente dito, poderíamos citar Antônio
Gramsci e Ernesto Laclau. O primeiro, em sua definição de hegemonia, quando
ressalta que no modo de produção capitalista, burguesia e aristocracia acabam
impondo seu domínio, suas formas de pensar, deixando de lado a cultura popular,
ao mesmo tempo em que se apropriavam da mão-de-obra, do trabalho alheio. Por
outro lado, as massas, para cumprir sua “missão histórica”, precisariam agir através
do direcionamento do intelectual orgânico, que numa linguagem weberiana, seria o
líder carismático (Frosini, 2013). Há movimentos de pessoas com deficiência, há
lideranças com deficiência. As demandas podem ser específicas e até consideradas
burguesas, mas há as questões fundamentais e os benefícios conquistados tendem a
ser para todos.
595

Pessoa com deficiência é o termo escolhido pelos intelectuais e militantes, em vez de deficiente, pessoa
portadora de deficiência e outras terminologias informais, algumas ofensivas.
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O segundo autor, o argentino Ernesto Laclau, ao analisar o populismo, o
materialismo histórico e os novos movimentos sociais, procura conciliar esses
debates, de modo a reconhecer e a incluir novas demandas sociais (Laclau, 2013).
Pois bem, a estes autores somam-se as teorias de reconhecimento, de identidade e
direitos, como Charles Taylor, Axel Honnet, Nancy Fraser e Jürgen Habermas, com
suas explicações sobre “direito positivo”, como direitos específicos, como ações
afirmativas.
No campo da sociologia, a sociologia do conhecimento, o interacionismo
simbólico e até as abordagens quantitativas podem reconhecer as questões das
pessoas com deficiência, seja em sua sociabilidade cotidiana, seja em questões como
escolaridade e trabalho: muitos têm baixa escolaridade e só conseguem se incluir no
mercado de trabalho através da Lei de Cotas.
Com relação à antropologia, corpo, emoções, pessoa, redes, socialidade...
tudo isso são bases teóricas que podem aliar-se ao debate das deficiências.
Especialmente sobre comunidade, cultura e identidade, no âmbito das deficiências,
é essencial conhecer a questão dos surdos, ao utilizar tais conceitos e que legitimam
as línguas de sinais, em todo o mundo (Skliar, 2011).
Sabe-se ainda que uma série de serviços especializados estão ligados
habilitação, reabilitação e acessibilidade. O trabalho de fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos e intérpretes de Libras, pessoas que
trabalham com audiodescrição e guias-intérpretes dão nova dimensão ao cuidado e
à sociabilidade de pessoas com diversas deficiências. A criação de softwares, as
normas da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), os materiais
adaptados à aprendizagem, as placas em Braille, as rampas de acesso, as barras no
banheiro são outros exemplos de transformações práticas.
Entretanto, se um vaso plantas é colocado próximo à rampa e impede a
passagem de cadeiras de roda, isso é um problema. Esses são alguns pontos práticos
a serem observados em relatos e entrevistas, no trabalho de campo. Afinal, fazem
parte do cotidiano das pessoas com deficiência e podem restringir ou permitir seu
acesso e integração, de fato.
Uma questão não menos importante é relacionada à causa da deficiência.
Podem-se observar acidentes de trabalho ou desigualdade em saúde, por exemplo.
Isso são pontos fundamentais na sociologia. De que forma o trabalhador tende a
sofrer um acidente e o que é feito ou não a este respeito é central para debates
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clássicos e fundamentais das ciências sociais, como os estudos marxistas sobre
fábricas e sindicatos.
Outras questões não menos importantes são ligadas às políticas públicas.
Além da Lei de Cotas, existe o passe-livre e os benefícios concedidos pelo governo.
De que maneira isso interfere na vida dessas pessoas também é algo que certamente
fará parte da pesquisa. Estudos comparativos podem demonstrar novas
possibilidades de vida e manutenção do equilíbrio econômico pessoal e estatal.
Um importante debate na antropologia é o debate sobre as “crianças
selvagens” e sua (in)adaptabilidade à civilização. Esse debate não serviu apenas ao
Evolucionismo, sabemos. Se fizermos um paralelo com a situação em que, por vezes,
se encontram pessoas com deficiências intelectuais em situação de descaso absoluto
ou se pensarmos na forma cruelmente disciplinadora dos antigos manicômios,
poderemos perceber formas singulares (de perda) de vida.
Ao debate secular do humanismo cívico, da democracia e do universalismo,
convém acrescentar o debate pluralista, particularista, identitário. No século XIX, E.
B. Tylor, o antropólogo evolucionista e de gabinete, teve contato com pessoas surdas
que se comunicavam através de sinais. O que segundo ele era algo bem diferente da
maneira sisuda de comunicação britânica (Tylor, [1870] 2009).
A pertinência de um estudo como este, reside no fato de há transformações
em curso, há agenciamentos e perspectivas que estão sendo construídas sobre esse
tema por pessoas com e sem deficiência. As questões e assuntos relacionados ao
cotidiano, às chances de vida, às experiências e representações sobre a vida com
deficiência norteiam o interesse dessa pesquisa, que ao realizar uma abordagem
antropológica da deficiência, pode contribuir para novas reflexões acerca do
“modelo biopsicosocial” (Barnes et al., 2003), paradigma atualmente estudado pelas
antropologias da pessoa, da saúde, do corpo e das emoções.
Uma questão chave a ser repensada é forma como as deficiências são
abordadas pela mídia e pelo senso comum, de forma a negligenciar possibilidades
ou de contar singulares histórias de superação. Acredita-se que a ampliação do
acesso ao âmbito jurídico, a escolarização e ao trabalho devem possibilitar um
acirramento dessas distâncias simbólicas da realidade.
Uma tese de dourado em ciências sociais sobre pessoa com deficiência tem o
objetivo central de refletir sobre a condição de vida dessas pessoas. Sendo a área
específica, antropologia, o objetivo mais direto é trazer experiências e
representações para uma reflexão mais densa, amparada na antropologia do corpo e
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das emoções. Entretanto, as reflexões podem servir para, de forma análoga, pensar
as maneiras como todos nós, pessoas com e sem deficiência, construímos nossa
forma de ser no mundo.

Sabe-se que as recompensas que um indivíduo ou grupo obtêm ao longo da
vida geram-lhe novas oportunidades e que a falta disso pode acarretar um círculo
vicioso de oportunidades e recompensas. Com relação ao ambiente educacional, era
comum até bem pouco tempo, encontrar salas isoladas nas escolas públicas
regulares, onde estudavam numa mesma classe, crianças com diferentes tipos de
deficiências, de diferentes séries, enquanto outras turmas tinham pouco ou nenhum
contato com elas (Bigogno, 2013). Recentemente, com o boom da educação
inclusiva, a geração mais recente passou a ter a oportunidade de convivência na
escola. Há, porém, uma série de críticas para esta inclusão. Todavia, ela representa
relativa vantagem de acesso e tende a possibilitar recompensas. Será necessário, por
isso, buscar pessoas com deficiência, de diferentes escolaridades.
No mundo do Capital, antes da Lei de Cotas no mercado de trabalho, era
raríssimo encontrar alguém com deficiência trabalhando, principalmente em se
tratando de deficiência visual (muito pouco vista, ainda), auditiva e intelectual.
Muitas vezes, a deficiência não é imediatamente perceptível ou não traz
consequências sérias para locomoção e comunicação. Outras, mostra-se como
condição que requer adaptação, condições adequadas; sejam lupas (para pessoa com
baixa visão), ambiente pouco barulhento (sim) para pessoas com deficiência
auditiva, funções relativamente simples e ambiente tranquilo para pessoa com
deficiência intelectual, rampas de acesso para pessoas com deficiência nos membros
inferiores. Será necessário procurar algumas pessoas com deficiência e conversar a
respeito de suas relações e condições de trabalho, refletindo sobre a maneira como
isso afeta suas vidas.
Além do fato de ser um paliativo, há vários problemas na lei de cotas, tais
como: falta do cumprimento da lei pelas empresas, falta de condição de trabalho
adequada à pessoa, discriminação alocativa, discriminação valorativa, baixa
escolaridade e falta de qualificação. Devido a tantas barreiras, pessoas com
deficiência dificilmente ocupam cargos de gerência e supervisão ou intelectuais e
técnicas. Estudos empíricos sobre deficiência e destituição (Neri, 2003),
demonstram que além das divisões de classe, cor/raça/etnia, idade e gênero,
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deficiência é divisão pertinente para refletir também sobre desigualdades e relações
de trabalho.
É comum as pessoas com deficiência já terem passado por vários empregos,
pela falta de adaptação dela própria ou da empresa. Uma coisa a ser pesquisada
neste aspecto é a forma de regulação no emprego: parece ser comum o contrato
(temporário) de trabalho. A despeito disso ou exatamente por isso, as pessoas com
deficiência têm se tornado um grupo cada vez mais politizado. Suas questões vêm
ganhando espaço e recursos frente ao pensamento hegemônico de “normalidade” e
“perfeição” têm fomentado discussões sobre capacidades, superação de obstáculos e
outras perspectivas de vida. É importante, então, conversar com ativistas dos
direitos das pessoas com deficiência.
Um ponto fundamental da pesquisa é a parte relacionada ao convívio geral,
de saúde, emoções. Este aspecto abrange não só as pessoas com deficiência inseridas
no mercado de trabalho, como também àqueles aposentados, beneficiários, aqueles
em idade escolar, aqueles na informalidade, mais à margem ou em situação de
abandono familiar e institucional. Como concretizar essa parte delicada da pesquisa
é algo a ser bastante avaliado.
Surdez e/ou deficiência auditiva: singularidades da experiência
Libras é o nome usual da Língua Brasileira de Sinais, utilizada pelos surdos
brasileiros. É comum ouvir (ou ver) que essa é uma língua natural das comunidades
surdas, que são agrupamentos, não somente de surdos, mas de surdos e ouvintes
que fazem uso de Libras; são, portanto, comunidades linguísticas. Além disso,
comunicar-se em Libras é um dos fundamentos das chamadas identidades surdas,
que são caracterizações sobre formas de ser surdo e expressar a Surdalidade,
conceito de estreita ligação com a ideia de cultura surda.
É comum ouvir ou ver dizer ou sinalizar que Libras é natural. Mas se faz
necessária uma abordagem indagadora; inclusive do que seja uma visão
antropológica da surdez, como muitas vezes, se faz referencia em cursos e palestras.
A perspectiva da cultura surda é mundial. Existe uma Federação
Internacional de Surdos que sustenta a ideia de que as línguas de sinais de cada país
ou região são naturais das pessoas com deficiência auditiva com identidades surdas
e compõem as comunidades surdas de cada local. Ora, se o fenômeno é mundial, ou
seja, se existem paralelismos entre os surdos do mundo todo, não seriam mesmo
essas línguas naturais?
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A concepção de naturalidade ultrapassa a dicotomia natureza e cultura. A
deficiência auditiva é biológica, mas ser Surdo não. Ser surdo pressupõe comunicarse em sinais (ou em línguas de sinais), o que requer, fazer parte de uma comunidade
linguística que permita essa comunicação.
Se há um conjunto de práticas e saberes, há cultura. Língua é cultura. Cultura
é tudo aquilo que o homem transforma. Seja através da racionalidade, seja através
do sentimento ou mesmo da sensação e da necessidade de comunicar algo a alguém.
Mesmo ao dar um grito, um homem está se comunicando com outros, que ouvirão
este grito e identificarão um perigo, por exemplo. Surdos podem falar, sussurrar,
gritar... não são mudos. Mas nem sempre poderão ouvir uma fala, um grito,
tampouco um sussurro. Por isso, foi necessário desenvolver uma outra
comunicação, que envolvesse mais imagem do que som.
Decorreu-se um longo tempo entre reconhecimento da Libras e o início de
seu desenvolvimento no Imperial Instituto de Surdos, no final/início do século
XVIII. As associações de surdos só começaram a aparecer no Brasil na década de 80.
Nos Estados Unidos e na Europa, essas associações apareceram na década de 60. Os
movimentos de pessoas com deficiência e a luta antimanicomial são exemplos de
movimentos que podem ter impulsionado a questão do surdos e das línguas de
sinais.
Compreender os aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais significa
compreender seus aspectos comunicacionais. O uso do corpo e das expressões
faciais, fazem desta, uma língua de modalidade visual gestual. Uma língua sem
sons? Não. Pode haver sons num sinal, ou melhor, numa expressão facial que
complemente esse sinal, o que ocorre mais comumente em conversas informais. Um
intérprete de Libras que aparece na televisão não fará sons e se o fizer,
possivelmente estes serão suprimidos pelo áudio oficial do programa ou canal.
Por essas e outras razões, faz-se necessário estudar essa língua nos momentos
de interação entre as pessoas. Existe notação escrita de sinais, mas a riqueza da
comunicação humana nas relações face a face é algo que não pode ocupar um
segundo plano. É necessário compreender os significados dos meandros dessa
comunicação cotidiana. O que se passa para quem sinalizou ou falou e para o
interlocutor, que também sinaliza ou fala, além do que é dito?
A Libras ainda hoje é rejeitada por uma parcela de pessoas com deficiência
auditiva, seus familiares e alguns profissionais. A legislação sob a qual se ampara
essa língua encontra-se em fase de implementação. Neste sentido, faz-se necessária
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uma abordagem crítica qualitativa sobre as razões tanto da militância quanto da
rejeição.
É no espaço intersticial entre essa militância favorável a Libras e aqueles que
a rejeitam, que poderão ser encontradas questões chave para o esclarecimento desse
dilema confuso, especialmente para quem está “de fora”. Somente assim, poderão
ser compreendidas questões sobre isolamento e debates sobre temas complexos em
língua de sinais. Portanto, questionar noções pré-concebidas sobre a Libras e outras
línguas de sinais é de suma importância.
Assis Silva (2010) chama a atenção para a influência de algumas religiões para
a consolidação da chamada comunidade surda, em tese de inédita tese
doutoramento em Antropologia, salientando a influência acadêmica de
pesquisadores de confissão religiosa protestante.
Existe na Língua Brasileira de Sinais uma riqueza de significados e
possibilidades que podem ser compreendidos à luz da necessidade humana básica
de comunicação entre pessoas que por diversas razões fazem desta a sua Língua
materna. Pode ser que um dia o implante coclear ou alguma outra tecnologia, venha
a suprimir totalmente a surdez, mas as línguas de sinais e seus entusiastas existirão
sempre.
Você é Surdo ou Ouvinte? Representações em campo
A pesquisa de campo teve início bem antes do mestrado. Estava ainda no
início da graduação, quando imaginei realizar uma pesquisa entre os surdos, como
meu primo, para um trabalho de Antropologia II. Houve, inicialmente, uma
tentativa de etnografia, com uma abordagem inicial assim: conversa com meu primo
e explicação de meu interesse, seguida de um seminário sobre “cultura Surda” que,
coincidentemente acontecia por aqueles dias e ida a um shopping da cidade de Juiz
Fora, num dia e horário frequentado por um grupo de pessoas surdas.
Passado este momento, iniciei um curso de Libras, orientada pelos
professores de Antropologia a aprender a língua das pessoas com quem eu gostaria
de fazer pesquisa etnográfica. Esse curso foi um momento de rica aprendizagem
pois entre os colegas ouvintes e o instrutor, surdo, existia uma vontade mútua de
aprender e ensinar, embora alguns colegas insistissem e falar Português e fazendo
comentários durante a aula. Devo confessar, que isso acabava sendo engraçado, já
que, por exemplo, o sinal de avião, era semelhante ao sinal de desculpa, mas de
outro jeito: era “desculpa voando”!
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Após o fim desse curso e passados alguns meses, resolvi dar continuidade a
minha aprendizagem. Porém, não havia um módulo II, apenas o curso básico, que
resolvi fazer novamente. Dessa vez, a oportunidade foi gratuita, num instituto da
cidade, que apoia pessoas com deficiência, especialmente deficiência múltipla, e
familiares. Talvez por já estar mais “familiarizada” com a Libras e também, com a
pesquisa etnográfica e meus colegas, não, esse momento foi bem diferente do
primeiro. Como possíveis dados de pesquisa, destacaria a presença invés e uma
intérprete na sala e os colegas dirigindo-se a ela, não diretamente ao professor e os
intervalos em que íamos à uma padaria e aprendíamos, na prática, com o instrutor:
“Como é p-ã-o d-e q-u-e-i-j-o em Libras?”.
Já no mestrado, a pesquisa foi continuada da seguinte forma: passei a
frequentar o Centro de Educação e Cultura para o Ensino de Libras – CECEL,
participando de algumas aulas de conversação e participando de encontros que
ocorriam nas noites de sexta-feira, momento em que outras pessoas surdas, além
dos instrutores de Libras, frequentavam o espaço, para “bate-papo”, explicaram-me.
Nestes momentos, pude notar grande desconfiança em relação á minha
presença, especialmente, entre os vários casais de pessoas surdas. Queriam saber
quem eu era, se eu tinha namorado e claro, se eu era surda ou ouvinte, já que o
idioma local, para todos, inclusive eu era Libras e porque aqueles que costumavam
estar ali já se conheciam e eram surdos. Eventualmente havia uma ou outra pessoa
ouvinte, mas eram intérpretes, que também estavam ali, para descontraidamente
bater-papo ou estar junto de seu namorado, noivo ou marido, surdo.
Havia no local, uma sala, à parte, onde eram guardados troféus esportivos da
Associação dos Surdos de Juiz de Fora – ASJF. Volta e meia estava lá uma cúpula que
reunião presidente, vice-presidente, dois ou três instrutores... Eu não tinha
autorização para acompanhar esses momentos de reunião, segundo me explicavam,
fazendo sinal com as duas mãos em “R”, fechando um círculo.
Naquela época, estava próximo o período de eleição municipal, e o então
presidente da associação, pediu licença do cargo para candidatar-se a vereador. Em
seu partido e, consequentemente em sua legenda, havia um vereado muito votado
anteriormente, que disputaria reeleição. Esse senhor, prometeu sede para a
associação, caso eleito e esteve a frente dos incentivos à campanha do candidato
surdo.
Para finalizar o trabalho de campo e concluir a dissertação, tive a sorte de ter
a oportunidade de participar das festividades dos 20 anos da ASJF, chamados por
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eles de “Jubileu de Porcelana”. Para esses eventos, vieram delegações de futebol de
associações de surdos de outras cidades, familiares e estudantes de Libras para um
culto ecumênico, com palestra, além de pessoas surdas e ouvintes de outros estados
para o grande baile, que requeria traje específico, conforme vídeo gravado pelos
organizadores.
Os ingressos desse baile, foram vendidos via internet, por um sistema que
permitia dividir inúmeras vezes o valor de R$ 80,00. Durante a festa, a peculiaridade
de um ambiente formal, festivo, sem música e o contraste com uma espécie de
boate, com luzes, música dançante e isolamento acústico dentro do próprio salão.
Vale destacar a luz de velas do ambiente externo e as danças com estória ritmadas,
com disputa, passinhos... era um “mundo dos surdos” que eu ainda não conhecia.
Ainda nessa fase final, optei por gravar um vídeo, que demonstrasse, o que já
não sabia mais descrever com palavras. Além, disso, quis dar legitimidade a um
discurso político, ideológico, pedindo um instrutor de Libras, surdo, que explicasse
para câmara o que eram cultura, comunidade e identidade surda.
Atualmente, cerca de dois anos depois, o espaço do CECEL não existe mais e
sede da associação, prometida pelo vereador, teve sua construção iniciada, mas não
concluída. Existe, por outro lado uma graduação Letras-Libras na Universidade
Federal de Juiz de Fora – UFJF, criada em 2014. Além disso, há uma dupla, um surdo,
antigo presidente da ASJF e um intérprete, que também é professora de Matemática,
que tem realizado um trabalho itinerante, levando conhecimentos de Libras e
Matemática para crianças surdas de outras cidades.
Dilemas: surdez como deficiência e diferença
Fato é que os sons fazem parte do processo cognitivo. Entretanto, na
ausência total ou parcial da audição, nossos outros sentidos, mais especialmente a
visão, são capazes de dar conta de processos cognitivos. Se uma criança nasceu sem
escutar ou escutando mal, além de problemas comunicacionais podem ocorrer
problemas no seu desenvolvimento, não necessariamente por sua incapacidade de
ouvir, mas porque em seu entorno, provavelmente estarão pessoas que ovem que se
comunicam através da fala.
De alguns anos para cá, logo na maternidade é feito o chamado “teste da
orelhinha” e a partir daí, se detectada surdez, a criança é logo encaminhada para um
otorrinolaringologista, que juntamente com um (a) fonoaudiólogo (a) iniciará
acompanhamento com aparelho auditivo e terapia para a fala. O estudo de música
demonstra o quanto abstrata complexa e até calculada, racional, pode ser a
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influência do som em nossas mentes e cérebros. Os surdos podem sentir as
vibrações de um determinado som ou instrumento musical ou poderiam ter noções
musicais através de explicações visuais, rítmicas e táteis. Isso, porém, ainda é
diferente de ouvir e de se emocionar com um som.
As compreensões diversas das pessoas com surdez que usam línguas de sinais
estão fortemente ligadas à espacialidade, ao visual-gestual, que é o plano de
abstração, de estruturação básico das línguas de sinais, como só de olhar, podemos
inferir. Por isso, eles reivindicam autonomia, acessibilidade e mais do que inclusão,
uma educação bilíngue.
Para problematizar um pouco mais a discussão contida nesta pesquisa, é
preciso ter contato com aspectos históricos, ou melhor, com aspectos da história
contada pelos surdos sobre si mesmos, sua “história canônica” (Silva, 2012), através
da qual, nota-se tom militante, ativismo em torno das línguas de sinais e da
superação de preconceitos.

Conclusão:
Nos mais variados âmbitos e situações da vida, a pessoa com surdez, seus
familiares e amigos irão querer vê-lo vivendo plenamente, de forma mais adaptada
possível à questão da linguagem, da forma que mais lhe aprouver ou for possível, já
que as circunstâncias e situações de vida podem ser muito variadas e tudo isso
interfere na percepção, na decisão, na atenção e em tudo o mais, que norteia a vida e
a psique de qualquer ser humano, seja ele surdo ou ouvinte.
Há, portanto, contradições sobre o que viria a ser uma epistemologia da
surdez e da deficiência auditiva e, à medida em que o indivíduo surdo vai ganhando
sua independência, realizando suas próprias escolhas, tanto com relação a um
sentido familiar, quanto de amizade ou grupo, ele vai tornando sua experiência
como singular, autônoma. A questão mais relevante, vai além da surdez, embora
esteja intrinsecamente ligada a ela.
A sociabilidade está imbricada à surdez, mas também ao domínio de uma
linguagem expressiva. Assim, gestos e mímicas da infância são substituídos ou
adequados por sinais de uma língua gestual ou palavras, numa língua oral, auditiva.
Dessa forma, comunicação total, aparelhos auditivos e implante coclear
caracterizam-se por formas paralelas, ao aprendizado da Libras, no Brasil. Afinal, é
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lei o direito da criança surda (ou deficiente auditiva) aprender, primeiramente, sua
língua “natural”.
Toda forma de comunicação e interação entre pessoas, é socialmente
construída e fundamenta paradigmas. Juntamente a isso, questões de ordem prática
e filosófica, dividem aqueles que se deparam com realidades sonoramente
singulares, da experiência de outrem. A formas de apreensão, de percepção do
mundo são diversas e muitas vezes divergem de um padrão ocidental, do que se
compreende por humanidade, linguagem e corpo (Le Breton, 2009).
Não resta outra saída, senão conhecer, de fato, pessoas, experiências,
situações e reflexões. A etnografia, não obstante, oferece-nos métodos de busca
informação, percepção e conhecimento. Para olhar de novo, “escutar” um mundo
visual, querer saber sobre o funcionamento de uma tecnologia como o implante,
buscar compreender e analisar discordâncias é preciso ir além do que se sabe ou
pensa saber.
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22- Sessão 1
22.5 um estudo de roupas museais pelo viés antropológico
Andrea Lomeu Portela596
Resumo: Fazemos um recorte de uma pesquisa antropológica realizada no Museu
Mariano Procópio enfatizando o trabalho etnográfico efetuado numa coleção de
objetos pessoais onde se localizam peças de indumentária, e, entre elas, destacamos
a indumentária do século XIX deste acervo na tentativa de entender as relações que
os objetos estabelecem com as pessoas em diferentes épocas e contextos.
Palavras-chave: Museu. Indumentária Histórica. Antropologia.
Introdução
Acreditamos que quando se estuda a indumentária de uma determinada
época a preocupação não é necessariamente estética, e/ou não serve unicamente
para fazermos um recorte de uma peça como representativa da personalidade a
quem esta roupa pertenceu. A roupa não pode continuar sendo ornamento da
história.
Os modos como as roupas vêm sendo estudadas é considerado insatisfatório
do ponto de vista de muitos teóricos. Roland Barthes (2005), por exemplo, critica a
historiografia do vestuário pela carência de abordagens que considerem as formas
indumentárias tanto em sua materialidade quanto em seu sentido histórico. E
afirma que não há um sistema indumentário que considere tanto a ordem estética
quanto os aspectos sociológicos, estes últimos, os mais comumente esquecidos.
A partir de uma etnografia da coleção de indumentária que pertence ao
Museu Mariano Procópio, localizado em Juiz de Fora MG, experimentamos o viés
antropológico como base conceitual e metodológica. Por este meio, pretendemos
analisar aspectos mais amplos como economia, técnica, vida cotidiana, usos e
costumes de uma época e de uma localidade. Ou seja, estamos falando de cultura e,
596
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assim como Sahlins (2003), consideramos o sistema indumentário um verdadeiro
mapa para o universo cultural.
Se um vestido proporciona informação de um momento histórico, assim
como das relações sociais estabelecidas dentro e fora de seu entorno, talvez
possamos ressaltar a necessidade de uma mudança de atitude em relação à
historiografia habitual do traje, explorando outros espaços que incluam tanto a
tridimensionalidade dos objetos, portanto, seria possível considerar questões tanto
objetivas como subjetivas.
O método e a experiência no museu
A visão antropológica pressupõe que, para conhecer a sociedade, é preciso
vivenciar, experimentar, se aproximar, no sentido de se apropriar dos aspectos que
não estão explícitos (VELHO, 1978). Desta forma, a antropologia se preocupa com as
mudanças sociais que se estabelecem nos rumos e nas interações cotidianas sem se
pautar exclusivamente com as grandes preocupações históricas.
É preciso levar em conta que o pesquisador também monta sua versão dos
fatos. E isso ele faz ao descrever o grande projeto da antropologia: o homem e sua
pluralidade. Tudo isso foi considerado na escolha do exercício etnográfico no
museu, afinal, até o momento, as roupas se mantiveram relegadas pelas pesquisas,
que ao longo de muitos anos, priorizaram as obras pictóricas do museu para
destacar artistas e personalidades aristocráticas.
Antes de iniciarmos a pesquisa checamos as condições de realização
analisando o fato do museu se encontrar fechado ao público, gerando expectativas
por parte de todos: espectadores, pesquisador e gestão institucional. O museu oferta
suas condições de acessibilidade, de ambientação e de políticas de gestão da
instituição que precisam ser respeitadas.
Lembramos que não se trata de um museu especializado em indumentária,
portanto, foi necessário o levantamento da relevância do tema em relação ao
contexto local, que consideramos novo do ponto de vista da história da
indumentária no Brasil, pelo pioneirismo cultural e industrial de Juiz de Fora na
época.
Além disso, o pesquisador deve estar capacitado para este tipo de pesquisa,
afinal são procedimentos éticos, mas também práticos aplicáveis na manipulação de
peças museais de caráter têxtil, que passam por técnicas e conhecimentos
específicos e extremamente frágeis.
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As questões metodológicas foram divididas em dois momentos primordiais.
Num primeiro momento, checamos os modos como os historiadores da
roupa, entre outros teóricos, encontraram para estudar as roupas, como discutiram
as questões de representação e de tempo relacionadas a elas. Consideramos também
as novas perspectivas de estudo, checando o que já foi pensado e as lacunas que
ainda restam.
Em outro momento, priorizamos as informações etnográficas. E é este
recorte que pretendemos explorar neste artigo, serão descritos algumas nuances do
trabalho de campo, desde as limitações e avanços, até a articulação teórica que foi
possível a partir dos dados levantados biograficamente pelos objetos.
O museu e suas coleções
O recorte da pesquisa se deu na indumentária localizada na Coleção de
Objetos Pessoais, termo de uma classificação de objetos/documentos orientada pelo
sistema Thesauros para acervos museológicos, que facilita o acesso as diferentes
coleções através da correspondência de classes específicas, entre elas, peças de
indumentária.
Neste cenário, destacamos as peças femininas do século XIX representantes
do universo das damas de corte, dos uniformes da guarda nacional como meio de
inserção dos homens na sociedade imperial e dos trajes pertencentes ao imperador
D. Pedro II.
O Museu Mariano Procópio (MMP) se funda como representação do
Império e da nobreza no processo de formação da nacionalidade, priorizando e
reafirmando a memória de tudo o que remetia ao imperador.
As coleções que dão origem ao museu começam com a prática colecionista
de Mariano Procópio, engenheiro que dá nome ao lugar. Alfredo Lage, seu filho,
herda esta prática e dá continuidade a diversas coleções, adquirindo peças em
leilões europeus, viagens e casas especializadas. Amigos e desconhecidos também o
enviavam peças, sensíveis ao seu esforço.
As coleções muito cresceram e se transformaram em espaço de visitas
ilustres, como a do Imperador D. Pedro II. A casa de Alfredo Lage foi considerada
um templo das tradições e da cultura, fortalecendo sua intensão de criar um espaço
memorial para enaltecer a figura de seu pai Mariano Procópio e do estreito vínculo
com a família imperial (PINTO, 2008).
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1229

O colecionismo era comum no século XIX, e Stocking Jr. (1985) destaca
muitas dimensões a analisar, entre elas a questão do poder e da riqueza, como
processos econômicos próprios do contexto ocidental de aquisição e troca de
riqueza, e observamos esta questão no Museu Mariano Procópio por ele ter sido
criado para celebrar o valor aristocrático.
Com dificuldades para manter sua coleção, pelo tamanho que adquiriu,
Alfredo Lage decide doá-la ao poder público, integralmente, incluindo a chácara e
seus jardins. A doação se dá por completo em 1936, dando origem ao MMP. Trata-se
de um museu histórico, um dos primeiros do Brasil e o primeiro de Minas Gerais.
A coleção totaliza cerca de 130 peças de indumentária, entre peças de
figurino, uniformes militares, peças maçônicas e eclesiásticas, indumentária de
esculturas, calçados, gravata, chapéus, entre outras peças da categoria têxtil. Muitas
delas vestiram personalidades ilustres. No entanto, vale ressaltar que no ambiente
museal estas peças fogem de sua função de origem e passam por recontextualizações
históricas que precisam ser levadas em conta, as roupas do museu servem apenas
para serem vistas e não para vestir.
Passamos por uma etapa descritiva e classificatória para entendermos a
formação da coleção e destacarmos os pontos chave da pesquisa. Na etapa seguinte
nos esforçamos nas questões de nomenclatura e identificação, pois os termos são
contraditórios e precisaram ser checados. Esta problemática parece ser comum aos
estudiosos da indumentária como destaca o historiador François Boucher (2010).
Os termos estão sujeitos às transformações de tempo, de linguagem, de
trânsito entre idiomas e de uso por parte de diferentes profissionais como
historiadores e museólogos que nem sempre se afinam com o vocabulário dos
profissionais especializados em construção e modelagem de roupas. As informações
das fichas classificatórias são, muitas vezes, ambíguas, assim a solução encontrada
foi a construção de um glossário que vem sendo construído ao longo do trabalho.
De acordo com os parâmetros da cultura material, passamos pela
exploração material, manipulando e retirando dados concretos quanto à concepção,
construção, restauração e constituição das peças. Em seguida, partimos para o
contexto histórico das peças e dos personagens a que vestiram.
Seguimos para o que aponta Gonçalves (2007), que a interpretação
antropológica passa justamente pelos objetos materiais, sua circulação no ambiente
social e cultural, como pré-condicionantes de funções práticas e simbólicas
exercidas pelos materiais através de categorias culturais ou sistemas classificatórios.
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Os objetos seriam capazes de revelar tanto informações classificáveis quanto formas
sensíveis, necessitando para isso da descrição etnográfica dos usos individuais e
coletivos de objetos materiais.
Destacamos as diferentes relações sociais que estas roupas estabelecem
dentro e fora do museu. Para tal, fizemos um percurso biográfico destas roupas
tendo como referência o antropólogo Igor Kopytoff (2008), para ele, é preciso
considerar toda a vida de um objeto, todas as rotas e desvio de suas biografias, que
acompanham nossas próprias biografias e, portanto, sendo possível ao etnógrafo
fazer perguntas aos objetos assim como se faz às pessoas.
E ao investigar biograficamente as roupas - as coisas por elas mesmas - é
possível evidenciar fatos que de outro modo seriam ignorados (KOPYTOFF, 2008).
Então, partimos do contexto presente das peças indumentárias para dar
início ao percurso biográfico.
As informações etnográficas
A gestão do museu se dá pela Fundação Museu Mariano Procópio –
MAPRO, tendo fechado o parque em 2006 e reaberto em 2008. As obras dos prédios
se iniciaram em 2008 e continuam em andamento. Diversos projetos de catalogação,
restauro e conservação se mantiveram ao longo destes anos. Em 2015, passaram a se
realizar visitações guiadas pelas obras de restauração do prédio, desde que
previamente agendadas.
Muitas pesquisas se mantiveram através de parceria com a UFJF e outras
instituições e, aos poucos, surgem novas pesquisas sobre as coleções, sempre dentro
das limitações impostas pelas condições do museu.
Com pouco acesso ao acervo documentário, também encontramos
obstáculos para obter algumas informações, sobretudo por se tratar de peças de
indumentária, por sua fragilidade típica e as condições de conservação, nem sempre
ideais. Os procedimentos relacionados a restauro e conservação mudaram
consideravelmente ao longo dos anos, o que se nota nos relatórios de restauro.
Algumas peças não mais possuem condições de manuseio.
Dando prosseguimento, percorremos as diferentes recontextualizações
históricas pelas quais passaram as roupas do museu, desde a formação da coleção
até sua função atual. O maior desafio talvez tenha sido os dados documentais de
aquisição das peças pela falta de acessibilidade de alguns setores da instituição. O
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que sabemos é que Alfredo Lage era metódico em suas escolhas e que os objetos que
se encontravam no Rio de Janeiro até serem levados para Juiz de Fora no ano de
1914.
Desde 1914 até sua morte, o colecionador Alfredo Lage havia conseguido
reunir 13.345 objetos. A organização das coleções foi realizada por seções com as
seguintes categorias: Mineralogia e ciências naturais; etnografia; medalhas e
gravuras; autógrafos; mobiliário e objetos históricos e antigos; Belas Artes e
cerâmica (PINTO, 2008).
Em 1944, foi realizado um arrolamento logo após o falecimento de Alfredo
Ferreira Lage por uma comissão designada pela diretora da época, a senhora Geralda
Ferreira Armond.
A fim de dar andamento a projetos de conservação e restauro foi feito um
levantamento em caderno planilha do qual retiramos as informações sobre a coleção
de Objetos Pessoais. A planilha, realizada entre 2010 e 2013, além do acesso ao
material da planilha e aos relatórios de restauros.
Nos anos de 1980, o museu contava com duas museólogas, que se
empenhou das funções de fichar, catalogar e remanejar as peças do museu, até ele
ser reaberto para visitação. O objetivo deste trabalho foi dar segurança e facultar o
conhecimento, formalizando um inventário de recomendação museológica.
Depois de concluídas as obras de reforma do prédio, em 1983, elaboraram
um “circuito histórico” para visitação que priorizavam os móveis. Em relação às
roupas, fizeram parte desta exposição os fardões que pertenceram a D. Pedro II e o
então “manto” que pertenceu à princesa Isabel. Na ocasião, as peças estavam muito
degradadas.
Após processo de restauro, em 1996, concluiu-se que o manto da princesa
Isabel, na verdade, tratava-se de uma cauda. O mesmo se deu com a cauda da
Baronesa de Suruí, que era exposta na sala Duque de Caxias como manto.
Segundo a museóloga Maria Ângela (entrevista, outubro de 2014), os fardões
da guarda nacional estavam em vitrines, em manequins expostos à luz. Com o
trabalho realizado no acervo técnico, os fardões e as demais peças de vestuário
passaram a ser acondicionados em cabides preparados com acolchoamento, com
uso de repelentes naturais (à base de louro, pimenta e cravo da Índia) e ainda com o
uso de naftalina. Com o tempo passaram a usar a terebentina para minimizar a ação
de fungos e insetos.
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Entre as décadas de 1980 e 1990, uma funcionária auxiliar teve a
oportunidade de receber treinamento para a conservação de têxteis, curso realizado
na cidade do Rio de Janeiro.
Dentro das possibilidades de um museu municipal, considerando o pouco
investimento que normalmente é destinado à cultura no país, todo empenho por
parte dos funcionários foi realizado visando a melhor conservação dos têxteis.
O MMP sempre despertou o interesse de pesquisadores pelas obras de
pintura, sobretudo em óleo sobre tela. Hoje, os interesses se ampliam. Despertando
a curiosidade por materiais que anteriormente esquecidos. Cada iniciativa, neste
sentido, é capaz de revelar um passado, que revitalizados no presente, poderão
desencadear procedimentos futuros. Há muito que se descobrir entre os objetos do
museu.
O circuito histórico foi desmontado em 2008, com o fechamento do MMP.
Espera-se que o museu reabra suas portas a depender dos investimentos
políticos do aparelho público de gestão e dos prazos necessários para a recuperação
do espaço, no entanto, não se sabe o destino destas roupas, pois não há uma
ambientação preparada para expô-las.
Uma das principais fontes de dados foi o Arquivo Fotográfico, que possui
cerca de 35 mil imagens. Esta coleção de fotografias se compõe por 45 itens com
formatos de carte-de-visite, carte cabinet, carte imperial, fotografias e cartões
postais. Grande parte das fotografias se origina no acervo particular da família que
foi retratada por grandes fotógrafos do século XIX. Alfredo Ferreira Lage e seu irmão
Frederico também foram fotógrafos amadores, um modismo da época.
O Arquivo Histórico do MMP foi criado em 1939 e o Arquivo Fotográfico
ganhou espaço específico em 1980. Em 2007, este acervo passou por tratamento de
conservação e atualmente, desde 2011, o trabalho que ali é realizado enfatiza a
digitalização, pesquisa, identificação e elaboração de catálogos temáticos.
Há muito que se investigar entre as fotografias, já que muitos personagens
ainda não foram identificados.
O arquivo histórico foi mantido quase sem acessibilidade, embora tenha
contribuído com alguns achados importantes, como notas de aquisição e conserto
de roupas. Num total de 15 notas.
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Lembramos que ainda há um universo de personagens e de roupas em
conexão que mereceriam uma exploração futura, necessitando de pesquisas futuras.

Resultados encontrados
Analisar os objetos de um determinado período ajuda a recapturar a
maneira de ver de diferentes épocas, ou como é vista por um sistema cultural
mesmo distante da recepção pública, mesmo no anonimato, como é o caso da
coleção de nosso interesse. Seria uma forma de dimensionar o distanciamento entre
o passado e o contemporâneo através dos objetos.
Os arquivos, a documentação, o resguardo ou os processos de restauro,
assim como os relatos coletados - ora em tom aristocrático, ora inflados de emoções
- confirmam a importância que é creditada aos objetos no museu, na movimentação
de um grande aparato de coisas que as conservam.
Mas o que fazem delas dignas de serem resguardadas além do tempo e da
estética atribuída (seja qual for), provavelmente os processos sociais os quais
mediam (são vendidas, trocadas, guardadas, restauradas, expostas, apreciadas ou
não). Mesmo que não sejam expostas publicamente, foram selecionadas
anteriormente por algum motivo relevante e ainda podem provocar ações em
relação à politica de preservação, expectativas e anseios da população, entre outros
fatores.
O espaço museal se mostra necessário não apenas para evocar o passado,
mas para vislumbrar a sociedade como resultado vívido da ação humana que a gera
e transforma (MENESES, 1992), e as dinâmicas do museu, pelo que evidenciam ou
não, muito tem a dizer sobre nós e sobre o Outro. Sobre o observador e o observado.
A noção de colecionismo ajudou a nortear o trabalho, mas foi preciso eleger
algumas peças em função da acessibilidade e do potencial dos dados encontrados.
Destacamos algumas roupas na medida em que ofereciam algum detalhe novo ou
forneciam informação sobre o contexto do século XIX, período em que a elite
juizforana vivia sob a influência da sociedade carioca pela proximidade com a então,
capital, numa época em que os brasileiros tinham os franceses como ideal, traindo
sua condição tropical para alcançar a modernidade.
Mas o presente foi levado em conta no levantamento biográfico da coleção e
é no trabalho etnográfico que se revelam as diferentes narrativas: políticas,
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literárias, biográficas e subjetivas. No relato do passado que estão nos livros, nas
propostas institucionais, no aparato técnico, na fala dos funcionários e no
emaranhado das informações que são transformadas pelo pesquisador.
Acreditamos que o estudo do vestuário muito tem a dizer sobre a aventura
humana. Mesmo sem ocupar lugar de destaque na hierarquia das tradições
acadêmicas, propomos pensar a roupa para além da moda, em sua dimensão
memória, registro cultural, onde depositamos nossas marcas (STALLYBRASS, 2008).
As roupas estão ganhando espaço em museus, especializados ou não, são
novos territórios de criação plástica e de memória. Os museus são essenciais para o
estudo do vestuário como referência de tempos, inclusive do presente. Um espaço
para se preservar e difundir a História da Indumentária, num país onde não há
tradição de preservação documental e de estudo, e esse quadro ainda se mantém
como universo pouco explorado. É a essa realidade que pretendemos atender, ao
menos em parte.
Roupas estabelecem diferentes relações com as pessoas, de forma tão
profunda que se conectam ao nosso corpo, representam os corpos que vestiram,
acionam diversas dinâmicas sociais, culturais e sensitivas. Por tudo isso, estes
objetos são mais que mediadores entre o mundo e os homens. No cruzamento entre
materialidade e experiência sensível, rompem-se dualidades antológicas, como
pessoas e coisas, natureza e cultura.
Consideramos as roupas como mais um instrumento de reflexão
antropológica para dar o lugar de importância aos estudos da cultura material numa
ciência social que respeita a potência das coisas, assim como o fez Mauss (1974) em
sua análise sobre o dom.
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22- Sessão 1
22.6 Algumas Abordagens e Contribuições Da Perspectiva Orientada
Aos Atores Nos Processos De Saúde Rural597 598
Diana Manrique García599
Tatiana Engel Gerhardt
Resumo: A origem desta proposta é a necessidade de refletir sobre uma das
possibilidades de análises que alimentam e podem dar orientações às pesquisas nas
ruralidades, desde um olhar sócio antropológico. O artigo tem como objetivo
promover uma abordagem de forma dialógica entre algumas das propostas de
análise do desenvolvimento, especificamente destinadas aos atores e estudos e
processos de saúde no meio rural, num contexto em que parece haver um
esgotamento do paradigma da modernização, fazendo uso da revisão de alguns
autores e artigos contemporâneos.
As discussões nos levam a fazer um chamado para as necessidades de superar os
paradigmas dominantes e propostas dicotômicas, na possibilidade de recuperar a
construção desde a diversidade, a ressignificação e a capacidades de agência nos
contextos locais além das ideias homogeneizantes.
Palavras - Chave: Atores. Ruralidades e Saúde.
Introdução
As grandes bases que sustentam as ideias de desenvolvimento do mundo ocidental
encontram, gradualmente, seus limites, abrindo fendas e fissuras que dão origem a
espaços abjetos, usando a metáfora dos corpos de Butler, enquanto, espaços que
existem mas que estão localizados fora da inteligibilidade da norma, tornando-se
assim espaços onde seja possível a construção de múltiplas e diversas identidades
(Butler, 2007). Espaços que nos convidam a deixar de lado categorias essencialistas e
homogeneizantes, algo como a abertura para as vidas em movimento, espaços de
saber, sentir e pensar que nos desafiam a encontrar no invisível os encantos de suas
presenças silenciosas.
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Enquanto ver - pensar - agir, além dos paradigmas dominantes é um exercício de
realização difícil, como menciona Sousa (2002), responde-se, assim, a uma realidade
onde as certezas são escassas e a certeza que acompanhou o desenvolvimento e
modernização estão em transição (Escobar, 2005). Assiste-se a um momento de
crise de certos paradigmas, especialmente pela desconstrução de suas referências e
certezas, mas ao mesmo tempo, momento criativo para os outros, sobretudo para
aqueles que apostam na criação o reconhecimento de outras formas de ser, pensar e
fazer nas margens do pensamento ocidental, constituindo espaços ousados de
construção e reconstrução das formas de produção do conhecimento.
Nesta nova lógica agregam-se propostas de bases epistemológicas, teóricas e práticas
que centram suas produções nos atores sociais, nas suas atribuições e interrelações,
propondo a compreensão dos processos de desenvolvimento com base na ação de
seus participantes, nas mediações, nas percepções, na gama de possibilidades
existentes e nas suas propostas (Long,2007). Desta forma, as ruralidades são
compreendidas como um campo de pesquisa e análise onde é possível ilustrar a
manifestação rizomática de conhecimentos, respostas e diversidades nos mundos da
vida, constantemente recriado, desafiando as posições dicotômicas, com que são
normalmente estudados, submetendo a produção do conhecimento ao desafio da
co-produção que pode gerar encontros com outros paradigmas.
Transições e novas perspectivas na produção do conhecimento em
desenvolvimento
Enquanto Fukuyama anunciava o fim da história (1992), ou quando pensou-se e
acreditou-se na cristalização da filosofia mecânica que sustentou os pressupostos
racionalistas subjacentes ao paradigma de modernização, ou apenas quando parecia
que a ordem e o controle fossem capazes de sintonizar o mundo sob um único eixo,
as bases do desejo construccionista começou a apresentar uma gama de
possibilidades que escaparam às realidades monocromáticas, fazendo eco na forma
de novas epistemes, como resposta à questão complexa e perturbadora do que viria
a ser depois do desenvolvimento, quando sua agonia foi anunciada (Escobar, 2005).
Percorrer as principais correntes epistemológicas de desenvolvimento nos permite
traçar a construção histórica, que, embora não esquemática e rígida, marca certas
tendências em momentos e espaços da história possíveis de identificar e de
delimitar para os efeitos de uma breve retrospectiva. Para Escobar, na última
metade do século, o conceito de desenvolvimento nas ciências sociais identifica três
momentos associados a três linhas teóricas: modernização, dependência e crítica do
desenvolvimento pelos discursos culturais (2005); as duas primeiras
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correspondentes a modelos estruturais, com predomínio nas décadas de 50, 60 e 70,
muito embora representam posições ideologicamente opostas, concordam com o
fato de que ambos modelos correspondem a ideias lineares, que concebem o
desenvolvimento e mudanças sociais como algo que emerge dos centros de poder,
seja do Estado ou da organização internacional e suas diversas formas de
intervenção, seguindo o caminho estabelecido do desenvolvimento em suas diversas
fases, ou a sucessão de modos dominantes de produção (Long, 2011).
A última dessas tendências é característica da fase predominante nos anos 80 e 90 e
está localizada dentro das críticas do pós-estruturalismo, que, não sugerindo uma
outra proposta de desenvolvimento, concentra-se no questionamento dessa
construção e da relação de desenvolvimento - subdesenvolvimento, convidando a
questionar a determinação externa, reconhecendo nas estruturas sua influência nas
relações e mundos de vida, mas sem que sejam consequências e / ou determinantes
exclusivos da possibilidade/capacidade dos atores em mediar e transformar o
mundo a partir do local (Long,2011), o que Giddens chamaria de capacidade de
conhecimento e de capacidade de agir dos atores sociais, mesmo nas condições mais
adversas ou coercitivas.
Nesta última proposta, ou paradigma emergente, os discursos, as representações, o
conhecimento e o poder começam a se tornar o centro de análise, discussão e
estudo para abordar a interpretação da ideia de desenvolvimento e de
subdesenvolvimento. Um paradigma prudente para uma vida decente, chamaria
Boaventura de Souza Santos (1988), este paradigma que se baseia nas seguintes
teses: 1. Todo o conhecimento científico é natural e social; 2. Todo o conhecimento é
local e global; 3. Todo o conhecimento é auto-conhecimento; 4. Todo o
conhecimento científico tende a tornar-se senso comum. Essas considerações visam
fornecer à ciência pós-moderna e à construção de pós-desenvolvimento,
possibilidades de olhar para além da modernidade, da economia, da guerra e do
colonialismo (Escobar, 2005), possibilidades de pensar em nós mesmos e nas interrelações do mundo social, em cenários que se configuram de forma heterogênea e
onde as ações sociais fazem sentido, revelando suas nuances coloridas.
Tons e matizes nas formas de produção de conhecimentos
Partindo das considerações acima, surge o interesse em pensar em uma proposta
que permita gerar encontro dos campos sociológico e antropológico, neste caso a
partir do estudo da vida social, como permite a proposta teórica-metodológica da
Perspectiva Orientada ao Ator (POA) (Guivant, 1997). As primeiras expressões desta
proposta estão presentes na Antropologia da escola de Manchester, que propõe o
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conceito de domínio social, para observar as inter-relações em uma totalidade
analítica, onde os atores estão posicionados em uma rede de relações para além das
estruturas reguladoras (Long, 2007). Os modelos analíticos centrados nos atores
aparecem em cena no final dos anos 60 e início dos anos 70 e variam desde modelos
transacionais e de tomada de decisões à fenomenologia e ao interacionismo
simbólico (Long e Ploeg, 2011).
Dentro das limitações e críticas identificadas nessas primeiras novas formas de
produção do conhecimento sobre o desenvolvimento, se destaca a tendência
voluntarista- individualista na tomada de decisões ignorando a influência das
estruturas mais amplas de significado e ação sobre elas (Long, 2007) ou seja
centrando-se a análise na escolha racional, do comportamento humano. Levando-se
em consideração essas críticas, começam a surgir propostas a partir da etnografia,
que se esforçam em integrar o nível macro ou externo com o nível micro ou interno
(Guivant, 1997), na convicção da possibilidade de aproximar as abordagens
centradas no ator com as abordagens estruturalistas. Long (2007) reconhece e
sustenta que a razão principal da dificuldade em integrar perspectivas estruturais e
ator é que os seus pressupostos teóricos e epistemológicos divergem, o que não
significa que é impossível combiná-los em um quadro único de análise. Escobar se
refere a essas abordagens como ecléticas e pragmáticas.
As abordagens contemporâneas, centradas nos atores, procuram posicionar um
novo entendimento. É o caso de Arce e Long que se concentraram na observação de
como as ideias e práticas da modernidade foram apropriadas para os contextos
locais e seus diversos mundos da vida, resultando o que Escobar identifica como a
pluralização da modernidade (Escobar, 2005). Nestas abordagens o reconhecimento
dos discursos dos atores desafia, de um lado, a racionalidade como uma noção
intrínseca do ator individual, e de outro, o fato que considera que é apenas um
reflexo da posição do ator na estrutura social (Long e Ploeg, 2011); este papel
construccionista dos atores é baseado no conceito de agência, conceito chave nesta
perspectiva, entendida como a habilidade e criatividade que precisa das relações
sociais e ocorre quando determinadas ações causam uma mudança em relação a um
estado de coisas ou curso de eventos preexistentes (Long e Ploeg, 1994).
Esta forma de produção de conhecimento, que apoiou os paradigmas estruturalistas
ao mesmo tempo conduzindo a novas formas em que o conhecimento é socialmente
construído a partir do encontro de horizontes entre atores presentes em certos
domínios sociais (Guivant, 2002) pontos onde o mundo da vida e campos sociais se
cruzam, e que conflitantes ou não, são percebidos como interfaces caracterizadas
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pela descontinuidade dos interesses, valores e poder, e sua dinâmica envolve
negociação, acomodação e luta sobre definições e fronteiras (Long, 2007).
Nas zonas rurais os diferentes atores, sejam agricultores, camponeses, técnicos e
mediadores ou aqueles que se identificam como parte dele, são constantemente
desafiados a responder de forma criativa e com seus próprios meios diante de
situações problemáticas. Explorar como as práticas sócio- culturais dos atores são
organizadas e se traduzem em ações diárias foi e é o interesse desses estudos,
tornando-se uma abordagem possível e apropriada para o estudo do meio rural e
suas diversas manifestações da vida.
Ruralidades e Saúde
A compreensão da diversidade da vida é uma das pedras angulares da Perspectiva
Orientada ao Ator (Long 2007), escapando da homogeneização para compreender a
diversidade, não só em suas formas de ser, fazer e pensar, mas ir além do que é
aparente para investigar o comportamento e as origens de tais diferenças. Essa
perspectiva diferenciando-se das formas de produção do conhecimento dos
paradigmas tradicionais, nos aproxima do paradigma da complexidade propondo o
encontro entre o todo e as partes (Morin, 1998). Neste contexto, as ruralidades,
enquanto conceito e identidade, transcendem as características das abordagens
tradicionais e referem-se a uma ruralidade diversificada que deve ser
descoberta/compreendida:
“la ruralidad apareció ante nuestros sentidos como una construcción cultural en
torno a la memoria histórica, al diálogo presencial con la naturaleza, a límites
territoriales diferentes a los geopolíticos, y que además de ser multifuncional (o sea
no solo trabajo agrícola) es también multicultural”600 (Figueroa y Jaramillo, 2008, p3)
O rural não é necessariamente construído em oposição ao urbano, as
territorialidades desempenham um papel importante, não são somente baseadas em
limites geoespaciais ou políticos administrativos, mas também em marcos
simbólicos, sociais, culturais que geram vínculos, referências e identidades. Ir além
dos processos dicotômicos e funcionais em que são construídas as abordagens
teórico-conceituais que são predominantes na produção de conhecimentos, trazem
desafios para as perspectivas que centram seu olhar nos atores, pois nesta forma de
produção de conhecimento há sempre o encontro, o diálogo e/ou tensão entre
“A ruralidade representa uma construção cultural em torno da memória histórica, das relações com
a natureza, das diferenças entre as fronteiras territoriais e geopolíticas, e que além de ser multifuncional (ou
seja, não só de trabalho agrícola) é também multicultural”. Tradução da autora.
600
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diferentes conhecimentos, uma vez que conhecimento é também poder. Esse
desafio nos convida a nos reposicionarmos em debates evitando o reducionismo,
para adentrarmos em um campo em constante construção e transformação que
emerge como resultado das acomodações em situações que estão em jogo nas
interfaces entre os diferentes mundos dos atores (Guivant, 1997). Visto assim, a
produção do conhecimentos no mundo das ruralidades, e no caso especifico dos
nossos interesses em saúde rural, têm uma riqueza a ser explorada, para ir além do
confronto binomial ou dicotômica que entram em conflito ao invés das criações e
recriações que diversificam.
A agência, com seus componentes no domínio do cognitivo e habilidades tal qual
propõe a Perspectiva Orientada ao Ator (POA), nos posiciona na variedade de
respostas das matrizes culturais manifestadas em diferentes maneiras, afetando as
relações de poder que se expressam na vida cotidiana. No caso dos profissionais de
saúde, a capacidade de resposta e de organização, em relação ao que deve ser seu
trabalho relacionado por exemplo, a uma política de saúde, não pode ser limitada a
um olhar estruturalista sobre a forma como essa e os atores intervenientes neste
domínio vai ser desenvolvida, a partir da lógica linear de planejamento em que se
baseiam tais interações. A mesma centralidade com que são pensadas, muitas vezes,
a políticas públicas e que as caracteriza, as levam, a recrear caminhos que se
traduzem em resultados imprevisíveis, e é precisamente aí que se abrem
possibilidades de análise que nos convocam a pensar no exercício da cidadania
como uma inovação pública, resultante da ação dos sujeitos para controlar a vida
social, ações que são apenas formas de interação e interdependência que permitem
redefinir o público e ir fornecendo significados sociais para refazer mundos e valores
(Arce, 2008).
As interações sociais convidam ao aprofundamento da perspectiva dos atores e seus
movimentos no processo de investigação das experiências de saúde no meio rural,
os cenários e lógicas subjacentes por onde criam, recriam e circulam estes discursos
que permitem discutir o conceito de ator social, com a capacidade e habilidade de
absorver não apenas de forma contínua, mas também re- transformar ideias e
tecnologias que recebe (Guivant, 1997), quando nos referimos a esse conceito não
podemos dissociar do público, que, como mencionado no parágrafo anterior ,
excede a sua relação com o Estado , e se expressa nos espaços da vida cotidiana.
Assim, a nossa reflexão sugere que esses princípios que fazem parte
normatividades, e que permeiam a vida dos atores sociais, por sua vez, são por
recriados e re- significados; os discursos e ações não chegam "puros” mas
influenciados pela ação do ator social, ao passo que em várias posições,

das
eles
são
por
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exemplo, as neoliberais, o ator não necessariamente reproduz a estrutura existente,
mas atua sobre o potencial gerando uma sociabilidade diferente e novas formas de
organização social (Arce, 2008). Assim percebe-se difuso o saber-poder no complexo
dos atores, que vão desde aqueles que são colocados em poderes formais
institucionais, como por exemplo profissionais de saúde entendidos como técnicos e
mediadores na implementação dessas políticas, os "destinatários", " usuários " do
mesmo; todos eles são como uma rede de atores sociais com a capacidade e
habilidade para propor, reajustar e criar formas diferentes, ajustados aos contextos e
demandas locais.
Não se pode ignorar que o processo pelo qual as intervenções entram no mundo da
vida das comunidades, na alegação de ser " internalizadas", passou a significar coisas
diferentes para pessoas envolvidas (Long, 2007). Esses processos nos levam para a
arena dos conhecimentos e os atores onde podem identificar os litígios que
envolvem o rigor do método científico presente através da abordagem biomédica,
fazendo uso do quantitativo e sugere que conhecer significa quantificar (Santos,
1988). Na tentativa de reduzir as complexidades da saúde e da doença, diagnósticos
e protocolos, têm como foco a compreensão da saúde como ausência de doença e
buscam aderir a moldar, fragmentar, individualizar essa doença, sabendo que não
haverá mais do que aquilo que os olhos dos profissionais consegue observar. Dentro
desta logica essas reflexões nos lembram que os atos de conhecimento e o que
ocorrem neles são inseparáveis da pessoa em relação, onde o conhecimento é
reconhecido como um ato tingido com valores, crenças e experiências pessoais
(Santos,1988).
Na mesma arena de ação entra o conhecimento local que revela o papel dos atores
locais e sua contribuição na construção de outros conhecimentos, e, ao mesmo
tempo, considera que existem outros discursos circulantes, menos visíveis, que se
seguirmos a lógica de Escobar, onde os discursos criam realidades, eles estão
constantemente criando e recriando outras formas de sentir, pensar e fazer a vida
dentro dos micro processos sociais.
Indiscutivelmente, em ruralidades e mais especificamente nas áreas de saúde rural,
convergem conhecimentos diversificados que, apesar de terem diferentes esferas de
controle, e estarem localizados em cenários díspares, interagem, gerando
fenômenos que superam a ideia conciliatória, e às vezes um pouco romântica, dos
híbridos propostas por Sardan (2005), fornecendo a ideia de um conhecimento
sobre as condições de possibilidade da ação humana , que são projetadas sobre o
mundo a partir do espaço, e o tempo local (Santos, 1998) com uma série de
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interdependências que não podem ser caracterizadas como se fossem sistemas
fechados no tempo, livres de contaminação entre eles (Guivant, 1997).
Na saúde rural, o saber popular e o conhecimento técnico ou científico são apenas
dois elementos que estão entre uma série de tipos de conhecimentos e lógicas de
interpretação circunstancial (Sardan, 2005). Revelar como agem, como são recriados
e há, transformados esses conhecimentos, é parte do desafio dessa perspectiva. Por
outro lado, a existência de outras perspectivas teórico- metodológicas, como as
metodologias participativas que podem ser ao tentarem explicar esses
conhecimentos a partir da participação dos camponeses no desenvolvimento,
planejamento e implementação de programas e práticas rurais, mas mantêm
princípios paternalistas ou participativos a partir da ideia da transmissão vertical do
conhecimento, o que implicitamente aceita a premissa de que os agentes de fora
têm um conhecimento poder a ser transferido para os atores locais privados desta
referência (Guitvan, 1997).
Outro ponto a se pensar dentro desta forma de conhecimento é o isolamento
geográfico e o que ele possibilita, como algo que molda uma outra possibilidade
para a geração dessas interfaces. E neste lugar que a territorialidade do aparelho de
estado torna-se difusa e permite abrir um leque de possibilidades para além da
funcionalidade dos corpos normativos, e de suas interações gerando pontos críticos
de intersecção entre os diferentes sistemas e domínios sociais, nos quais tende-se a
encontrar descontinuidades de acordo com valores, interesses e mundos da vida.
(Long, 1992). Este isolamento pode permitir questionar as bases centralistas das
políticas setoriais que reduzem a complexidade, convidando-nos a compreender ou
abordar estes processos para além da lógica linear, onde as ideias se tornam fluxos
constantes de encontro e divergência, permitindo novas territorialidades, onde a
"autopoiese"601 permite um auto sistema de organização (Maturana y Varela 1996).
Vértices e Formas nas novas ideias de fazer e pensar o desenvolvimento
Finalmente entra-se em um campo onde a reflexão propõe a recuperação a partir de
linguagens plurais, que levam a nos posicionar na presença não só de várias
ruralidades mas também a complexidade das formas de pensar, sentir e fazer saúde
nesses cenários e portanto, não pensar em desenvolvimento, mas em possibilidades
601

Indo para o campo da biologia , Maturana e Varela trazem o conceito de autopoiese, usado para se referir
à capacidade dos sistemas para produzir-se a si mesmos; a partir deste olhar os sistemas são vistos como
circulares, produtores e sua vez produto. Os seres vivos são sistemas que se produzem por tempo
indeterminado e podem ser ao mesmo tempo autônomos e dependentes, através das relações são produzidos e
reproduzidos como uma unidade no espaço e no tempo.
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de desenvolvimentos que falem dele, assim como do rural, como um espaço de vida
(Wanderley, 2000)
Pensar realidades rurais em territorialidades diversas é o que motiva dialogar com a
Perspectiva orientada ao Ator, como um desafio, e uma contraposição a referência
cartesiana hegemónica. Dada a experiência em algumas partes do meio rural de
nossa América, se conecta com a noção de que, inclusive na mesma área geográfica
se vive uma multiplicidade de formas e respostas para as mesmas propostas ou
projetos sociais. Isso nos leva à procurar semelhanças nas coisas diversas mas, por
sua vez a questionar a diversidade dentro das semelhanças e as tensionantes formas,
pontos de encontro, conjugações que estão transformando as ações locais.
Essa perspectiva abre uma possibilidade de novas formas de apreensão e interação
com as realidades e demanda novas posições teóricas para a compreensão das
relações de saúde e as ruralidades, contribuindo para reflexões onde a subjetividade
das práticas de saúde sejam uma dimensão respeitada, bem como as experiências
dos usuários e dos trabalhadores do setor, criando oportunidades de comunicação e
diálogo com esses outros saberes e práticas que envolvem novas perspectivas para a
reflexão e ação (Engel e Marques, 2015). Para isso são abertas possibilidades
desafiadoras para co-construir propostas sanitárias desenhadas para validar e
fortalecer as práticas de saúde da população, como uma estratégia coletiva para
maximizar a qualidade da saúde e aprimorar, não só uma melhor utilização dos
recursos locais, como talvez contribuir para melhores formas de viver a partir das
percepções e subjetividades locais.
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23- Sessão 2
23.1 Deslocamentos estudantis: intercambistas em metamorfose602
Leonardo Francisco de Azevedo (UFJF)603
Resumo: O presente trabalho discute, a partir de entrevistas e observação
participante com intercambistas de graduação da Universidade Federal de Juiz de
Fora, de que forma a experiência do intercâmbio afetou suas trajetórias e horizontes.
O intercâmbio, desenhado de forma clara como um “projeto” na trajetória destes
estudantes, permitiu um alargamento substancial de seus “campos de
possibilidades”, ampliando consequentemente o “potencial de metamorfose” destes
atores.
Palavras-chave: Campo de possibilidades. Intercâmbio. Metamorfose.
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado, realizada entre os
anos de 2013 e 2015, com estudantes de graduação da Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), que realizaram intercâmbio nos anos de 2013 e 2014. Ela teve, como
objetivo geral, pensar o intercâmbio acadêmico enquanto uma prática específica de
deslocamento, identificando qual a sua relevância nas trajetórias de quem o pratica,
e como tal prática se alinha a um modelo de desenvolvimento, cooperação e
competição internacional entre governos, universidades, empresas e mercados.
Permitiu também reconhecer, caracterizar e identificar elementos e dimensões que
envolvem estes intercâmbios; bem como contribuir com uma discussão
metodológica acerca da etnografia em contextos de mobilidade.
A partir de uma série de critérios, acompanhei seis diferentes estudantes
universitários que realizaram intercâmbio no ano de 2013, pelo edital do Programa
de Intercâmbio Internacional de Graduação (PII – GRAD) 2012/2013 da UFJF. Utilizei
como critérios acesso a bolsa, bem como as diferenças geográficas dos países de
destino. (Quadro 1). Após definir quais seriam os intercambistas, os entrevistei antes
e depois da viagem. Além das entrevistas, optei por acompanha-los através de redes
sociais virtuais, nomeadamente o Facebook. Este espaço virtual se tornou a principal
forma de manifestação desses atores, através de textos, relatos e fotos, e de contato
com sua rede de relações no Brasil. A minha interação com este grupo via rede
602

Apresentação no GT 3 - Antropologia, Fronteiras Conceituais e Teorias Etnográficas.
Orientadora da pesquisa: Rogéria Campos de Almeida Dutra (UFJF).
603
leonardoazevedof@gmail.com
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virtual foi estratégica, considerando a impossibilidade de acompanha-los
presencialmente enquanto estavam no exterior, utilizando recursos do que alguns
atores chamam de “netnografia”604. Estes atores, ao falarem sobre sua própria
experiência no intercâmbio, me permitiu visualizar aquela experiência sob sua
própria perspectiva. Frente a impossibilidade de conseguir, através do meu próprio
olhar, vivenciar aquela situação, utilizei deste recurso como forma de acompanhar,
de alguma maneira, seu cotidiano.
Quadro 1: Continentes, países de destino, idade e curso dos intercambistas
interlocutores da pesquisa
Continente
País
América do Norte
Estados Unidos
América Latina
Argentina
Ásia
Coréia do Sul
Europa Meridional Portugal
Europa Meridional Itália
Europa Ocidental
França
Fonte: Elaboração própria

Intercambista605
Carlos
Carla
Ricardo
Rita
Tiago
Adriana

Idade606
26
21
21
23
21
24

Curso
Direito
Letras
Economia
História
Direito
Letras

O presente trabalho, que se refere a uma parte dessa reflexão mais ampla,
pretende articular reflexões antropológicas com os projetos individuais destes atores
a partir da experiência de morar fora do Brasil, analisando qual o impacto do
intercâmbio no “campo de possibilidades” destes sujeitos e como isso gerou um
maior “potencial de metamorfose” para eles.
Para tal, partimos do entendimento de que não há como se pensar as
dinâmicas sociais e culturais apenas a partir de macro categorias, como também não
é possível renunciar a estas grandes explicações do mundo, focando apenas em
perspectivas individuais e desconectada de significados sociais mais amplos. Nos
termos de Velho (1997), uma questão estratégica para a antropologia social é pensar
a relação entre o desempenho de papéis pelas pessoas em suas interações e opções
cotidianas, num processo criativo ininterrupto, papéis esses acionados através de
um conjunto de símbolos com significados compartilhados por estes sujeitos.

604

Netnografia, ou etnografia virtual, em termos gerais, seria realizar uma etnografia no ciberespaço,
buscando elementos naquele ambiente capaz de traduzir suas regras, normas e rituais, como uma etnografia
qualquer. (KOZINETS, 2002; HERRERA e PASSERINO, 2008). Para o escopo da presente pesquisa, a
internet foi apenas um lugar de buscar maiores informações para a reflexão realizada, não se tornando,
portanto, um espaço de reflexão em si.
605
Os nomes aqui apresentados são fictícios.
606
Informação referente à data da primeira entrevista realizada, em 2013.
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Pensar que indivíduos possuem autonomia suficiente para planejarem e
projetarem suas vidas, dentro um espectro de possibilidades é reconhecer que estes
sujeitos têm poder de escolha. Diferente da concepção antropológica funcionalista,
de que os indivíduos se submetem obrigatória e totalmente às estruturas sociais, a
perspectiva aqui utilizada parte do pressuposto que os indivíduos - a partir de um
longo processo de conformação histórica iniciado ainda na Idade Média, mas com
seu auge nos ideais românticos do século XIX - são dotados da capacidade e da
possibilidade de fazerem escolhas. Esta é a base e o ponto de partida para se pensar
na noção de projeto. (VELHO, 1997).
Conforme Velho (2003), o projeto é a “conduta organizada para atingir
finalidades específicas”, lidando, no nível individual, com a performance, as
explorações, o desempenho e as opções, ancoradas a avaliações e definições
da realidade. Nesta perspectiva, há projetos de curto, médio e longo prazo.
Os projetos de curto prazo têm objetivos mais imediatos e concretos – no
nosso caso, a viagem do intercâmbio propriamente dita. Já os projetos de
médio e longo prazo possuem objetivos mais amplos, como construção de
carreiras e projeções idealizadas de futuro. A experiência do intercâmbio,
como um todo, pode ser considerada como fazendo parte deste projeto mais
amplo, pois afetará sobremaneira os projetos de médio e longo prazo destes
sujeitos.
Considerando que a existência de projetos individuais reflete certa
ambiguidade, tensionando a relação entre a fragmentação versus a totalização,
Velho (1997) tenta responder a questão “quem é o sujeito do projeto?”. Mesmo em
sociedades pouco complexas607 os indivíduos encontram margens para se
locomover. Para o autor, isso é possível pois o indivíduo é dotado tanto de uma
visão de mundo - um eidos, em que a noção de biografia é central -, como também
de um estilo de vida - um ethos, em que a experiência do agente como individual é
foco e referência básica. Desta forma, não há um projeto individual “puro”, sem
qualquer referência ao social ou a outras pessoas: os projetos são elaborados e
construídos a partir de uma gramática cultural específica, referenciadas em
experiências socioculturais. Os projetos, portanto, podem ser verbalizados, ou seja,
são potencialmente públicos - pois são capazes de serem reconhecidos pelo coletivo.
Logo, ele não é um fenômeno puramente subjetivo, mas formulado dentro de um
campo de possibilidades, ou seja, um repertório limitado de preocupações,
problemas e possibilidades, circunscrito historicamente, tanto em relação à própria
607

Entende-se por sociedades complexas aquelas em que possuem uma divisão social do trabalho claramente
distinguível em categorias com continuidade histórica, bem como uma heterogeneidade cultural, através da
pluralidade de tradições étnicas, religiosas, etc. (VELHO, 1997, p. 14)
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ideia de individuo como em relação aos temas e prioridades culturalmente
existentes. (VELHO, 1997)
Tal situação permite, portanto, que as experiências dos indivíduos, por mais
que sejam únicas, possam ser reconhecidas em outras, através de semelhanças e
coincidências. No contexto desta investigação, a experiência do intercâmbio, mesmo
que seja singular para o indivíduo que a vivencia, é também reconhecida através das
experiências de outros intercambistas. Cabe pensarmos como essas experiências
modificam diretamente os “campos de possibilidades” destes atores, afetando
consequentemente seus projetos e trajetórias individuais.
Quanto mais exposto estiver o ator a experiências diversificadas,
quanto mais tiver de dar conta de ethos e visões de mundo
contranstantes, quanto menos fechada for sua rede de relação a
nível do seu cotidiano, mais marcada será a sua autopercepção de
individualidade singular. Por sua vez, a essa consciência da
individualidade - fabricada dentro de uma experiência cultural
específica – corresponderá uma maior elaboração de um projeto.
(VELHO, 1997, p. 35)

Nestes termos, pode-se até pensar que a eficácia de um projeto depende de
sua capacidade de apresentar minimamente uma plasticidade simbólica, com a
possibilidade de se apoiar em diferentes domínios, com potencial de metamorfose.
Os projetos são, além disso, uma expressão simbólica, logo uma dimensão da
cultura, sendo, portanto, ligados à organização social e a processos de mudança
social. Além disso, pressupõem relações de poder, com dimensão claramente
política. “Sua eficácia dependerá do instrumental simbólico que puderem manipular,
dos paradigmas a que tiverem associados, da capacidade de contaminação e difusão
da linguagem que for utilizada, mais ou menos restritas, mais ou menos
universalizante”. (VELHO, 1997, p. 37).
Com vistas a dialogar tal perspectiva com meu lócus de investigação, cabe
destacar alguns dados que refletem os “projetos” de meus interlocutores, para
posteriormente pensar como os “campos de possibilidades” permitiram que esses
projetos se executassem e como, ao realizar o intercâmbio, há um alargamento deste
“campo”, permitindo a formulação de novos “projetos” em novos termos.
Carlos afirma trazer desde a infância o sonho de viver um período nos
Estados Unidos. Ele, que já possui graduação em Comunicação Social e está em sua
segunda graduação, começou a trabalhar logo depois que saiu o resultado do
intercâmbio. Trabalhou por quatro meses com vistas a juntar mais dinheiro para o
período que ia ficar fora, complementando o valor recebido pela bolsa. Ao comentar
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sobre seu projeto de realizar o intercâmbio, ele diz ter se resguardado não só
monetariamente, mas também psicologicamente.
Eles falam pra gente na seleção que é uma questão psicológica, que
a gente tem que se preparar, preparar a família, porque é um
período muito longo, e é o que eu tentei buscar, nesse período todo.
Trabalhar o meu interior para o que eu vou ver. Eu to tentando não
ter expectativa nenhuma, pra não ficar frustrado, nem nada, assim,
com a cabeça aberta, vamo pensar dessa forma, o que eu quero lá,
eu não to com espírito de passeador, de viajador, não! Eu quero
formação, eu quero vivenciar o período da universidade, fazer o
máximo de matérias que eu puder. Como eu tenho a comunicação
eu vou tentar puxar uma ou duas da comunicação também, que eu
acho importante pra aprimorar, e to em Nova York ali perto talvez
fazer um curso, uma coisa que eu gosto, de roteiro, alguma coisa de
dramaturgia que também é uma paixão, então esse período até
dezembro, que as aulas vão até 19 de dezembro, é o período da
formação, é aquilo que eu vou buscar curso, vou buscar contato, vou
buscar crescimento” (CARLOS, entrevista antes da partida,
06/08/13)

Os projetos, construídos principalmente em cima de expectativas e
informações diversas, nem sempre conseguiram se efetivar. Adriana, por exemplo,
antes de ir tinha como objetivo ficar um ano em Paris: “Acho que pra quem vai fazer
intercâmbio, tem gente que fala que seis meses já é pouco, quatro então. Aí eu resolvi
ficar um ano, que aí a gente volta ou em maio ou em junho.” (ADRIANA, entrevista
antes da partida, 08/08/13). Adriana tinha esse objetivo pois estudava francês desde
a época do colégio. Começou a estudar com onze anos e entrou no curso de Letras
com o objetivo de se tornar professora de francês. Quando saiu vaga para a França
no edital da UFJF, resolveu se candidatar com o objetivo de se aprimorar na língua.
Seu projeto de vida era ser professora de francês. Ela, porém, ficou apenas seis
meses, pois não conseguiu se integrar da forma como queria, além de dificuldades
financeiras. Além disso, antes de ir Adriana tinha pretensão de viajar pela Europa: “o
pessoal tá falando da gente fazer um roteiro, que não é pra ficar indo e voltando pra
Paris, que é pra deixar tudo pro final, por exemplo, e no final fazer um roteiro, nos
países ali perto” (ADRIANA, entrevista antes da partida, 08/08/13). Porém, o mais
longe que ela chegou do centro de Paris foi o Palácio de Versalhes, que fica nos
arredores da cidade.
Carla, conseguiu alcançar seus objetivos, sendo que seu projeto também era
ficar mais fluente no espanhol: “resolvi fazer intercâmbio pra ter mais contato com o
espanhol e consequentemente mais fluência para dar aulas pois eu faço licenciatura.”
(CARLA, entrevista antes da partida, 07/08/13). Porém, a questão monetária foi um
limitador para a escolha do país de destino: “escolhi Argentina por causa da língua
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1252

espanhola (a Espanha ficaria muito caro e a outra opção só Argentina). Pra Argentina
havia duas universidades mas a de Rosario só estava aceitando Serviço Social, então
restou esta.” (CARLA, entrevista antes da partida, 07/08/13).
Tiago, que foi para a Itália, apresentou como seu projeto não apenas ficar
fluente no italiano, mas viajar e adquirir atributos pessoais impossíveis de se
conseguir em Juiz de Fora: “espero conhecer um pouco mais da Itália e da Europa.
Espero me tornar mais maduro e mais independente também, porque é a primeira vez
que ficarei tanto tempo longe de casa. Espero me tornar fluente no italiano e
desenvolver ainda mais o inglês e o francês com outros alunos intercambistas.”
(TIAGO, entrevista antes da partida, 27/09/13)
Rita, diferente dos outros, não tinha pretensão de aprender outra língua, pois
estava indo para Portugal. Entretanto, tinha como projeto para seu período no
exterior conhecer diferentes países, como França e Itália (pois gosta de arte
clássica), e junto com uma amiga brasileira planejava morar juntas no exterior e
realizar as viagens. Em sua última postagem no Facebook antes da partida, dizia:
“Agora falta bem pouco tempo pra eu amanhecer em um Novo-Velho-Mundo, longe de
tudo aquilo que é certeza e perto dos meus sonhos mais distantes. A experiência que
vou viver nos próximos meses, com certeza, vai ser determinante na minha vida.”
(RITA, Facebook, publicado no dia 09/09/13). Essa amiga, que foi uma das principais
incentivadoras da viagem de Rita, assim que chegaram a Portugal, se distanciou.
Moraram por um breve período juntas, mas logo a amiga resolveu mudar de casa e
se afastar de Rita. Elas, que eram amigas de vários anos no Brasil, se tornaram
apenas conhecidas em Portugal. Rita acreditava que a ex-amiga se distanciou desta
forma em Portugal pois queria aproveitar o período do intercâmbio para novas
experiências. Caso ela e Rita mantivesse a amizade, a amiga continuaria com um
vínculo muito forte com sua família e sua vida em Juiz de Fora. Desta forma, Rita
acreditava que ela “era de certa forma, o vínculo que ela tinha com a cidade aqui né,
com a família dela, com os amigos dela aqui. Então, pra ela poder fazer o que ela
queria, ela tinha que se desvincular, sabe? Eu acho que foi isso que aconteceu assim,
chegou lá, mudou tudo. A vida dela quando ela voltou era outra, sabe?” (RITA,
entrevista após o retorno, 09/09/14). Sendo assim, todo o projeto construído no
Brasil em conjunto com a amiga teve que ser deixado de lado e novas interações e
projetos serem construídos durante o intercâmbio.
Ricardo, que foi para Coréia do Sul, antes de ir afirmou que sua vontade de
fazer intercâmbio existia desde o ensino médio, mas que apenas na faculdade é que
teve possibilidade real de fazer. Chegou a tentar a mobilidade através do “Ciência
Sem Fronteiras” por duas vezes, mas como não era de uma área prioritária do
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programa acabou não sendo selecionado. Ele, junto com outra amiga, se candidatou
para o intercâmbio e, combinado com outros dois amigos que já haviam ido
anteriormente, ficaram juntos no país estrangeiro. Ele e essa amiga chegaram
inclusive a conhecer duas coreanas que estavam fazendo intercâmbio em Juiz de
Fora. Se contactaram pelo Facebook e combinaram um café juntos. Mantiveram
contato sobretudo através das redes sociais virtuais, antes do intercâmbio, sendo
que estas duas coreanas já estudavam o Brasil antes de virem para cá e já falavam o
português. Estas interações foram fundamentais para que Ricardo, juntamente com
sua amiga, construísse uma projeção do que iriam e do que queriam encontrar na
Coréia do Sul.
Conforme relatos já apresentados anteriormente, cabe apontar que nem
sempre estes projetos foram bem-sucedidos. Adriana, por exemplo, tinha como
projeto ficar um ano em Paris e aprender francês. Por problemas financeiros e
segregação espacial, não conseguiu alcançar seu objetivo inicial. Carlos, que tinha
como pretensão criar uma grande rede de sociabilidade com norte-americanos nos
Estados Unidos, acabou limitando sua relação a outros intercambistas. Já Rita, que
pretendia viajar por diferentes países europeus, por falta de dinheiro acabou
visitando apenas dois dos vários países que pretendia. Os projetos, desta forma, por
mais que orientem as ações dos sujeitos, estes nem sempre conseguem alcançar seus
objetivos.
Esta realidade, negociada constantemente pelos atores sociais, está
diretamente relacionada com o campo de possibilidades destes sujeitos.
Desta forma, pensar nos projetos destes intercambistas em relação às suas
viagens é pensar em suas projeções, perspectivas e nos fins que queriam
atingir. Entretanto, para que tais projetos se efetivem, é preciso que o
“campo de possibilidades” permita. A hipótese aqui ventilada é que o
intercâmbio faz com que o campo de possibilidades destes sujeitos alargue
expressivamente. Cabe saber de que forma isso ocorre. Para tal, apresentaremos
alguns dados que nos auxiliarão nesta reflexão.
Os intercambistas, antes mesmo de partirem para o intercâmbio, já
configuravam suas jornadas de acordo com o campo de possibilidades que
possuíam. Carla, por exemplo, foi para a Argentina com o quarto já reservado, pois
conseguiu contato com uma senhora na cidade de destino através de uma
professora, que já havia estado lá e conhecia esse local de moradia. Tiago, que já
havia visitado a Itália em 2012, fez a opção por este destino para o intercâmbio pois
havia gostado do país e dos italianos, sendo que a principal forma de se preparar
para esta viagem foi se dedicar ao estudo da língua italiana. Já Ricardo escolheu
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Coréia do Sul em virtude de amigos que moravam lá e pelo interesse que possuía
pela “cultura” daquele país. Desta forma, os “campos de possibilidades” destes
sujeitos já foram responsáveis, desde o início, em definirem os países que iriam e
como iriam. Estes “campos” também tem o papel de ativar diferentes redes sociais,
sendo que quanto maior é a abrangência deste campo, maior a probabilidade de
articular diferentes redes.
Nesta perspectiva, os aspectos institucionais também são fundamentais para
compreender até onde é possível a agência destes sujeitos. Carlos, por exemplo, que
já era graduado em Comunicação Social também pela UFJF, disse que quando
cursou sua primeira graduação a prática do intercâmbio ainda não era comum,
sendo raríssimos os estudantes que o faziam. O intercâmbio, àquela época, não
existia nem como perspectiva para aqueles alunos: “Não era uma coisa que a gente
visava, não era uma coisa que a gente queria.” (CARLOS, entrevista antes da partida,
06/08/13). Há, claramente, um processo da estrutura forjando a agência, pois já
agora, na sua turma de Direito, além de Carlos mais três iriam fazer intercâmbio.
(GIDDENS, 1989; ELIAS, 1994)
Adriana, que estudou francês desde o ensino básico, queria uma universidade
francesa para aprimorar a língua. Entretanto, seu objetivo de ir para uma cidade do
interior da França não foi possível de ser atingido porque não havia acordos da UFJF
com qualquer universidade dessas cidades. Logo, ela se viu obrigada a ir pra Paris;
apesar de achar um lugar caro, não teve outra opção. Já Carla, que tinha como
pretensão inicial ir para a Espanha, desistiu por questão monetária, pois a bolsa
concedida pela UFJF não conseguia custear todos os custos relacionados à viagem.
Logo, ela optou pela Argentina, que era mais perto e também tinha o espanhol como
língua nativa, que era seu principal objetivo. Ricardo, que disse viajar pouco por
falta de dinheiro, afirmou que o intercâmbio era uma boa oportunidade para isso,
sendo que desde o ensino médio tinha essa vontade, mas nunca conseguiria fazer
uma viagem internacional sem alguma ajuda financeira, como a “bolsa”. Rita, que só
resolveu fazer intercâmbio por causa da bolsa, teve problemas em sua seleção e só
ficou sabendo da aprovação numa data próxima à viagem, o que a impossibilitou de
se organizar para conseguir mais dinheiro antes de partir. Planejava encontrar
emprego em Portugal para ajudá-la no custeio de sua permanência. Desta forma, os
aspectos institucionais da UFJF também são elementos importantes para
compreender a margem de agência destes sujeitos, que negociaram seus projetos de
diferentes formas com os aparatos institucionais da universidade.
Considerando que viajar é uma prática que requer algumas habilidades,
pensar nas experiências regressas destes intercambistas também nos auxilia a
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compreender como o ato de viajar em si já havia afetado o campo de possibilidades
destes atores. Carlos, por exemplo, morou por um mês na Argentina, em 2008, e
viajou para algumas cidades brasileiras durante a graduação, para participação em
congressos. Mas mesmo sendo algo que gostava de fazer, não possuía uma larga
experiência em viajar. Já Tiago ia vivenciar sua terceira experiência no exterior. Ele
havia morado por um mês no Canadá, para estudar inglês, e por um mês e meio na
França, para estudar francês. Porém, mesmo tendo essas experiências regressas,
acreditava que o principal desafio seria morar sozinho, ter que fazer sua própria
comida, pagar suas próprias contas. Nas suas outras experiências havia morado com
famílias nativas, já viajando para o país estrangeiro com tudo resolvido do Brasil.
Esta seria sua primeira vez morando realmente sozinho, em um alojamento
estudantil. Ele acreditava, entretanto, que já ter tido estas experiências exteriores,
bem como já ter um nível intermediário de italiano, o ajudaria na adaptação no país
estrangeiro.
Os campos de possibilidades destes sujeitos, portanto, mesmo antes de ir já
diziam muito sobre como vivenciariam aquela experiência. Isso inclusive afetou o
tempo que ficaram no país estrangeiro. Adriana, por exemplo, planejou inicialmente
ficar um ano, mas acabou ficando apenas seis meses. Além da questão financeira,
Adriana também estava recém-casada no Brasil quando viajou, o que também pesou
para que ela voltasse antes do tempo previsto. Já Carlos e Ricardo, que planejavam
inicialmente ficar seis meses, acabaram ficando por um ano. Ricardo, que além da
bolsa contava com apoio financeiro de sua família, acabou pedindo extensão para
um ano, bem como Carlos. Segundo ele:
Tinha vontade sim, de esticar o máximo, mas foi se tornando claro
no final do semestre, no final do semestre que eu vi que eu teria
oportunidade de fazer outras matérias que eu queria muito fazer e
já tava mais adaptado, então foi tudo uma articulação, com família,
com a universidade aqui, com a universidade lá, pra conseguir essa
extensão.” (CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14)

Além de suas possibilidades a partir de suas trajetórias no Brasil, as diferentes
vivências que tiveram morando no país estrangeiro geraram um alargamento
substantivo em seus horizontes, ampliando também as possibilidades de ação e
reflexão destes sujeitos. Carlos, por exemplo, relatou várias vezes em seu Facebook
as diversas experiências que teve na universidade estrangeira. Desde fotos de
viagens organizadas pelas universidades, até outras experiências que nunca havia
tido antes no Brasil. Uma delas se referia a uma aula que havia presenciado,
publicado no dia 26/08/13:
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Estou com adrenalina mental por causa da primeira aula na FDU.
Que professor coloca mickael jackson antes da aula comecar? Sem
contar que ela ja tocou em shows da broadway como Wicked. Como
assim? Demais. Depois, vc discute varias influencias da sua vida
como madonna, taylor swift, anos 70, 80... E tudo regado a videos
do youtube e setlists. Realmente historia da musica popular
americana tem tudo pra ser inusitado. Meus padroes estudantis vao
subir depois dessa.” (CARLOS, Facebook, publicado no dia 15/08/13,
grifo meu)

Outras experiências também relatadas por ele foi jogar um bingo em que os
marcadores eram preservativos masculinos (chamava “Condon Bingo”) e tinha que
responder perguntas sobre sexo, como também uma experiência numa aula de
investigação criminal sobre estupro, em que duas alunas contaram, publicamente,
que já haviam sido estupradas, sendo que o professor soube conduzir muito bem
aquela situação, agindo como um “psicólogo” dentro de sala. Relatou também uma
situação em que um jovem havia entrado armado em um shopping próximo à
cidade onde ele estava e havia se matado, e que isso também havia se tornado
assunto na aula de justiça criminal. Carlos ressaltava como as aulas tinham relação
direta com os acontecimentos cotidianos dos Estados Unidos, diferente de suas
aulas no Brasil.
Ricardo também destacou, em relação à universidade coreana, a quantidade
de professores estrangeiros que havia naquela instituição, que garantia uma
formação mais ampla, com reflexões a partir de várias perspectivas.
Outros intercambistas relataram várias experiências que nunca tinham
vivenciado no Brasil e que afetaram sobremaneira sua forma de pensar e agir no
mundo. Adriana, por exemplo, morou em um bairro de imigrantes em Paris, sendo
esta experiência considerada negativa pela estudante. Ao ir para aquela cidade
visando se tornar fluente em francês, morou num bairro habitado principalmente
por migrantes africanos, onde quase não se ouvia o francês. Longe de praticar a
língua nativa, Adriana conviveu, por seis meses, com a realidade dos imigrantes em
Paris e com os “conflitos” culturais ali presentes. Já Carla teve problemas sobretudo
com a burocracia das instituições argentinas. Relatou atrasos nas documentações
dos órgãos argentinos e problemas com a burocracia da universidade. No dia
10/10/13 ela publicou no Facebook: “Um dos grandes ensinamentos do intercâmbio é
ter paciência pra resolver as coisas porque é taaanto pepino que se não tiver paciência
você infarta... Tentando tirar os ensinamentos de cada circunstância...”. Carla
também vivenciou outras experiências, como tomar mate, que se tornou algo
rotineiro para ela lá, ou mesmo cozinhar, sendo que relatou no dia 12/12/13 que foi
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tentar fazer brigadeiro e maionese, e ambos os pratos não ficaram no ponto que
desejava.
Já Ricardo, antes mesmo de viajar acreditava que ao morar num país de
língua estrangeira, iria não apenas aprender uma nova língua, mas adquirir uma
nova forma de pensar, pois, segundo ele, “nós pensamos até onde nossa língua
permite, logo absorver completamente outra língua (sobretudo de uma raiz não
romana, como a nossa) era adquirir uma nova forma cognitiva.” Ele afirmava: “eu
acho que vai expandir bastante minhas habilidades, minhas faculdades” (RICARDO,
entrevista antes da partida, 06/08/13). Durante sua estadia no exterior, foram várias
as postagens nas redes sociais virtuais relatando diferentes experiências que ele
vivenciava, como usar máscara de ar, estar na Coréia em um momento de terremoto
ou quando uma tragédia acometeu o país, que foi quando um barco virou e matou
centenas de crianças coreanas, fazer compras de madrugada ou mesmo se tornar um
viciado em smartphone, como qualquer coreano - coisa que antes de viajar ele nem
se preocupava. A possibilidade de viver com pessoas de diferentes partes do mundo
também era algo a ser destacado. No dia 17/04/14 ele publicou no Facebook: “
Ensinar uma palavra em ingles para um norteamericano e para um sulafricano e
vencer na vida!!!!”
Rita foi uma das intercambistas que relatou por diversas vezes suas novas
experiências e impressões durante o intercâmbio. Coisas cotidianas, como tomar
banho com chuveirinho de mão, ironizar as roupas dos estudantes de Coimbra,
dizendo ser semelhante com as do “Harry Potter”, falar sobre os pratos que
cozinhou, do uso excessivo da internet em detrimento da televisão, enfatizar o
quanto se andava a pé e o tamanho das escadarias da universidade, ou mesmo
conhecer novas músicas e novos lugares. Ela enfatizava todas estas novas
experiências de forma positivada. Em uma postagem no dia 30/09/13, ela escreveu:
“À sério: não tem nada neste mundo que pague a troca cultural que tô vivenciando
aqui, e já não tenho dúvidas que essa é a melhor parte do intercâmbio: as pessoas.
Hoje a única certeza que tenho é de que, pra mim, só a vida compartilhada vale a
pena.”.
Todas estas experiências, enfatizadas de diferentes formas
demonstram novas possibilidades e percepções de compreender o
narrarem suas vivências, em que afirmam terem se transformado
pessoas”, enfatizam a experiência subjetiva do intercâmbio, que
modificam seus horizontes e perspectivas de vida. Rita, no dia 21/12/13,
Facebook um relato nesse sentido:

e prismas,
mundo. Ao
em “outras
ampliam e
publicou no
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[...]O que sei é que isso que eu tô vivendo, essa experiência, é sem
dúvida a mais intensa da minha vida e provavelmente nada se
comparará a isso tudo [ainda que algum dia eu pule de pára-quedas
do Everest ou que eu nade de biquíni no Ganges. rs] Enquanto
historiadora, confesso: tô curiosa pra saber como vou interpretar
todos esses fatos no futuro - porque quando a gente tá no olho do
furacão não consegue enxergar nada direito, só uma sequência
frenética de coisas, lugares, momentos. A fluência, a força e a
alternância dos sentimentos aqui também é outra coisa
inexplicável...Às vezes eu penso: essa sou eu mesma ou já comecei a
enlouquecer? Auto-descobrimento é a lei aqui. E agora é pra mim a
hora em que eu preciso parar e pensar: eu sou essa, outra, a mesma,
ou já esqueci quem sou? Pra viver é preciso, basicamente, de três
coisas: coragem, amor e fé[...]

Esta questão do autoconhecimento, do intercâmbio ser um “divisor de
águas”, foi algo mencionado por todos os intercambistas com quem conversei.
Carlos, por exemplo, não conseguiu aproveitar no Brasil nenhuma disciplina que
havia cursado nos Estados Unidos. Entretanto, segundo ele: “O Carlos de antes
morreu. O Carlos de agora é um novo!”. Ele diz que o intercâmbio foi um divisor de
águas, pois ele sempre teve a vontade de criar, de escrever, de ser roteirista, e essa
vontade se tornou clara durante o intercâmbio. Hoje isso se tornou a prioridade da
sua vida. Ele disse que antes era uma pessoa muito medrosa, sobretudo no campo
profissional, e que o intercâmbio foi fundamental para ele ter essa coragem.
Segundo ele, a partir do intercâmbio
[...]você vê como o mundo, seu mundo é pequeno. Por mais que
você seja viajado, tem condição boa, você tem uma noção de
universo que não é real – isso amplia a sua cabeça. E você vê um
monte de gente de tudo quanto é lugar, cê vê gente com o mesmo
problema, mesmo drama que você, você vê que o mundo é muito
extenso, muito, muito grande. O positivo é isso: eu acho que o
intercâmbio foi mais pessoal que acadêmico. Eu acho que eu cresci
como pessoa, cresci como olhar o indivíduo ali, sabe?” (CARLOS,
entrevista após o retorno, 01/08/14)

Adriana também reconheceu que foi uma experiência marcante, apesar de ter
sido o oposto do que ela esperava. Mesmo não conseguindo se integrar bem em
Paris ou ficar amiga de franceses, afirmou que foi uma coisa na vida que ela sempre
quis e que cumpriu, que ela poderá dizer, quando for lecionar francês, que já viveu
essa língua, já morou no lugar onde se fala francês.
Já Carla ressaltou que foi uma grande experiência, que viver em outro país,
outra cultura, falando outra língua, longe de tudo, fez com que ela crescesse muito
individualmente, bem como melhorou substancialmente seu espanhol, além das
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amizades que fez lá. No dia 11/12/13, nas vésperas de voltar para o Brasil, postou no
Facebook:
[...] Pero extrañar a las personas, momentos y lugares significa que
yo tuve una experiencia linda, que aproveché lo que pude y que yo
me recordaré para toda mi vida. Por eso no extrañaré de forma triste
sino alegre por todo lo que viví con ustedes. Todavia faltan unos dia
para que me vaya y veré la mayoria de ustedes, pero me gustaría
agradecer por todos estos momentos y espero no tardar mucho a
volver y verlos, o que me visiten en Brasil! Besitos a todos!

Tiago, que desde antes de partir acreditava que o maior desafio seria morar
sozinho, afirmou que essa experiência fê-lo amadurecer muito, pois teve que
conseguir se virar com a burocracia do país estrangeiro, com suas contas e que,
comparado com os outros intercâmbios que já havia feito, esse foi o mais
significativo, pois ele sempre foi muito ligado aos seus pais, sua família, sempre foi
bem caseiro, mas a partir do intercâmbio ele passou a querer sair mais, a ir pra
balada, a beber, prática que ele manteve quando retornou ao Brasil.
Rita, que durante todo o intercâmbio manteve o habito de escrever muito
sobre sua experiência, disse que o intercâmbio é como se fosse “a viagem pra dentro
e pra fora de si”; sua principal queixa ao retornar foi voltar a morar com a mãe. A
independência que havia ganhado lá em Coimbra, de sair à hora que queria de casa,
de cuidar das suas próprias coisas, de poder transitar a pé pela cidade, em Juiz de
Fora, já não encontrou mais. Viver em Coimbra a impossibilitou de voltar a ter a
vida que tinha no Brasil com a mesma harmonia de antes. Para ela, o intercâmbio
ampliou ainda mais seus horizontes, fazendo com que ela estivesse mais aberta para
novas experiências.
Rita: Eu acho que o intercâmbio é um divisor de águas tão grande
que é difícil da gente mensurar, sabe? Porque eu acho que a
mudança é tão, é tão grande que a gente acaba, e é um processo ao
mesmo tempo, sabe? É um processo que dura só seis meses mas é
tudo muito intenso assim, eu acho que a gente ainda tá, eu ainda tô
muito próxima dessa experiência pra poder mensurar assim, sabe, o
quanto isso afetou a minha vida. É fato que mudou muito assim, a
forma de pensar e, não sou só eu que digo, as pessoas a minha volta
falam, sabe? “Rita, você mudou muito” e tal, certas coisas, modo de
agir, modo de pensar, sabe? Acho que a própria questão da
segurança assim, também, sabe? Não sei...
Leonardo: Como assim da segurança? Sua segurança? Própria
segurança?
Rita: É.
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Leonardo: Uma auto-segurança assim?
Rita: Eu acho que depois do intercâmbio a gente tem a noção que a
gente pode chegar aonde a gente quiser, assim, sabe? Mais ou
menos isso, eu não sei explicar. Não sei, eu acho que a gente tem
mais firmeza assim, nas decisões. E por mais que o que você tá
fazendo não dê certo, sabe? Você sabe que você pode pensar numa
outra coisa depois e fazer de novo...
Leonardo: E foi a primeira vez que você morou fora de casa assim,
longe da sua mãe, né?
Rita: O máximo que eu tinha ficado longe de casa foram três dias.
Leonardo: E isso também pesa né?
Rita: Pesa, pesa muito. A gente percebe tanto que a gente tem que
se virar em muitas coisas quanto que a gente depende muito das
outras pessoas, né? (RITA, entrevista após o retorno, 09/09/14)

Para ela, não há nada de negativo num intercâmbio: “Eu acho que tem
negativo pra quem não sabe vivenciar, assim, essa experiência, sabe? Porque eu acho
que só agrega, muito, assim, de maturidade, de aprender a respeitar as pessoas
melhor” (RITA, entrevista após o retorno, 09/09/14). Segundo a estudante, a
habilidade de aprender a lidar com o inesperado foi algo que adquiriu, e ao escrever
sobre o estranhamento no Brasil após seu retorno, disse que ao voltar “é como se
desde então eu tenha a capacidade de me adaptar a qualquer lugar, a vivenciar o que
quer que venha pela frente, a tornar todo problema menor do que de fato ele seja. Hoje
sou outra mesmo sendo a mesma. No presente momento estou aguardando o tempo
me mostrar que ter as raízes no ar é mais divertido do que superficial.” (RITA,
Facebook, publicação no dia 17/02/14)
Por fim, Ricardo, o sexto intercambista que acompanhei, já dizia, antes de
partir, que a única certeza que tinha é que quando voltasse não iria ser a mesma
pessoa. Para ele
[...] quando você observa um novo estilo de vida, como as pessoas
levam uma outra vida completamente diferente, você começa a
arrumar exemplos pra sua própria vida, né? A gente é criado pra
estudar, passar no vestibular, sabe? Será que não existe uma outra
maneira de viver, sabe? Essa pra mim é a grande questão, assim, do
meu intercâmbio pra Coréia. (RICARDO, entrevista antes da
partida, 06/08/13)
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E, ao retornar, destacou que uma das coisas que mais lhe afetou durante o
intercâmbio foi que, ao vivenciar na Coreia do Sul todo o desenvolvimento
tecnológico admirado e mirado como exemplo pelo Brasil, percebeu que lá não há
liberdade de expressão, há uma ética do trabalho e da disciplina muito forte, que fez
com que ele valorizasse esse lado do Brasil que não existe lá. Além disso, foi também
importante em seu intercâmbio conhecer novas formas de vida, como asiáticos que
vivem fazendo “mochilão”, vivendo de artesanato, sem uma moradia fixa, que ele
passou a ter como uma perspectiva de vida possível.
Esta experiência, podendo ser entendida como um “fenômeno social total”
(MAUSS, 2003), fez com que os intercambistas reconfigurassem todas as dimensões
de sua vida naquela experiência. Esta experiência, por ser vivenciada em sua
totalidade e de forma tão intensa, acaba por conferir aos sujeitos um “potencial de
metamorfose” (VELHO, 2003) que seria impossível adquirir em outras experiências,
pois eles se tornaram capazes de transitar e compreender múltiplas realidades,
acionando diferentes códigos de diferentes universos simbólicos. Desta forma, a
principal queixa de muitos ao retornar é a falta de “liberdade” aqui no Brasil,
contrastando com a experiência que tiveram no exterior. Ou seja, a ampliação do
horizonte de percepção e potencial ação destes indivíduos foi tão intenso e
substancial que os tornam resistentes a estilos de vida que possuíam no Brasil antes
de viajar. Desta forma, há um alargamento substancial da forma de
compreensão e entendimento do mundo, exigindo dos intercambistas
habilidades e competências para lidar com adversidades, desafios e
diferenças não encontradas em suas trajetórias no Brasil. Esta experiência
permitiu aos universitários pensarem seus projetos em perspectivas mais
amplas e mais complexas. Longe de construir trajetórias lineares, passar por
essa situação liminar permitiu que estes atores redimensionassem suas
identidades e atuações, sejam elas acadêmicas, profissionais ou pessoais.
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23- Sessão 2
23.2 Guattari em Caxias: Sobre Etnografia e Cartografia608
Cristiane Maria Medeiros Laia609
Evandro José Medeiros Laia 610
Resumo: A etnografia (por meio da Observação Flutuante) e a Cartografia são
trazidas nesse artigo como metodologias que se complementam em uma experiência
antropológica. Por meio do relato de uma inserção em um movimento cultural de
periferia urbana – a Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro de Duque de Caxias,
RJ – a união dessas duas formas de pesquisar são trazidas como a possibilidade de
estabelecer o equilíbrio entre o que se busca na pesquisa e uma abertura ao que
surgir de novo no percurso.
Palavras-chave: Etnografia. Cartografia. Observação Flutuante. Lira de Ouro.
Na Antropologia Social, consolidada enquanto disciplina científica ainda em
finais do século XIX, a etnografia configura-se como importante instrumento para se
conhecer uma cultura. Trata-se de um método utilizado no levantamento de dados
e na produção de conhecimento através da inserção e descrição minuciosa de uma
cultura. Nessa inserção, também chamada de trabalho de campo, além da
observação (fundamental nesse processo) outras etapas ou atividades como a
identificação de informantes, o levantamento de genealogias, o registro dos dados
no diário de campo e assim por diante, são importantes para a construção desse
relato ou descrição etnográfica.
A descrição etnográfica é a transformação da observação minuciosa em
linguagem. A partir dela é possível ao pesquisador passar ao outro o que foi
observado e iniciar assim um processo de produção de conhecimento.
Dessa forma, podemos dizer que o trabalho de campo é o que valida a
experiência antropológica, na medida em que possibilita essa observação e
consequente construção do saber antropológico em si.
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O que faz, no entanto, a observação ser fundamental nesse processo, é o
deslocamento que ela provoca no nosso ponto de vista. Inseridos em uma sociedade
que não conhecemos (muitas vezes o pesquisador se muda para a sociedade a ser
estudada para viver o dia-a-dia das pessoas do lugar e, assim, tentar conseguir tanto
mais informações quanto as mesmas experiências dos ‘nativos’) é possível o
confronto com o diferente, a experiência da alteridade, e a posterior atitude de
enxergar esse diferente como uma possibilidade. Com a distância enxergamos
melhor também o que está(va) perto, pois, enquanto permanecemos fechados em
nós mesmos, permanecemos não só cegos às outras formas culturais como também
míopes em relação à nossa própria cultura (Laplantine, 1989). DaMatta nos coloca
isso como a prática de transformar o familiar em exótico e o exótico em familiar
(Damatta, 1978), de tal forma que, quando voltamos a nossa origem, não mais
conseguimos vê-la como antes. Quando nosso ponto de vista muda, muda-se
também a nossa forma de observar, o que é observado e, consequentemente, as
nossas elaborações em torno do que é visto.
Ao longo do trabalho de campo, no entanto, as perspectivas iniciais e o
próprio objetivo podem sofrer pequenas ou grandes modificações. Levando em
conta que trata-se de uma experiência em uma sociedade da qual (na maioria das
vezes) sabe-se muito pouco, não é possível que no ponto de partida do trabalho de
campo o pesquisador tenha a exata dimensão do que encontrará ou não na
sociedade escolhida para o estudo.
Por isso é necessário selecionar as metodologias certas para a pesquisa, que
possam tanto definir previamente o caminho inicial a ser tomado, quanto
possibilitar que, a partir da observação, novas rotas sejam traçadas dentro do
mesmo processo.
Colette Pétonnet nos traz em seu relato de campo “Observação Flutuante: o
exemplo de um cemitério parisiense”, a Observação Flutuante como um método de
pesquisa etnográfica que sugere uma observação despida de roteiros ou expectativas
diretas, pré-estabelecidas ou formuladas, mas aberta as possibilidades que a própria
observação sugerir ou trouxer. Uma forma de se colocar à disposição do que o acaso
pode nos trazer de novo em uma pesquisa. Esse método
consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância,
em não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, mas em deixála “flutuar” de modo que as informações o penetrem sem filtro, sem
a priori, até o momento em que pontos de referência, de
convergências, apareçam e nós chegamos, então, a descobrir as
regras subjacentes. (PÉTONNET, 2008, p102)
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Essa abertura e o entendimento de que as regras surgirão naturalmente como
parte integrante do próprio processo de observação, nos remete à uma “atitude de
pesquisa” trazida à luz pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, chamada
“Cartografia”.
A Cartografia aparece em um primeiro momento em oposição à ideia de
método na orientação de uma pesquisa. Para os autores a diferença reside no fato de
que enquanto o método estabelece um caminho a ser seguido por uma pesquisa, a
cartografia traz a possibilidade de se fazer o caminho ao longo do próprio processo
de caminhar, considerando os devires e, sobretudo, as relações que se estabelecerão
entre o sujeito e o objeto estudado ao longo do próprio estudo. “A cartografia parte
do reconhecimento de que, o tempo todo, estamos em processos, em obra”, afirma
Virgínia Kastrup (BARROS; KASTRUP, 2009, p.73).
Dessa forma, o que será feito em situações que possivelmente surgirão e
sobre as quais não se tem controle, não constitui uma preocupação anterior ao fato
em si, quando as situações sequer existem. É importante lembrar, no entanto, que o
que ambos os autores eliminam não é o método como forma de pesquisar, mas o
engessamento que ele traz quando definido previamente à realização da pesquisa,
porque acreditam que o método deve ser traçado na experiência.
Assim, a cartografia se configura como uma forma, ou mesmo uma prática
que o pesquisador adota em que as regras são substituídas por pistas iniciais que
balizam o caminho a ser seguido, ao mesmo tempo em que abrem esse caminho aos
acasos e novas propostas que possam surgir.
Nesse processo assume-se ainda que o pesquisador não é isento de
interferências, opiniões e jamais é neutro. Aliás, essas atitudes são fundamentais e
definitivas no rumo da pesquisa, já que aqui fala-se em “atenção sensível”, vinda
mesmo dessa relação do pesquisador com o campo de estudo..
Ambas as formas de se pesquisar (ou “atitudes de pesquisa”, como prefiro me
referir a elas) aqui colocadas, Etnografia – por meio da Observação Flutuante - e
Cartografia, trazem uma postura de abertura diante do objeto pesquisado que nos
sugerem que, em muitas das vezes, os rumos, os resultados e até os próprios objetos
de pesquisa muito mais nos escolhem do que são escolhidos por nós. Á medida em
que nos abrimos de fato a uma proposta de estudo somos capturados pelo que
buscava-mos capturar e também sobre nós existe um juízo de valor que é concebido
(e mutável) ao longo de toda a pesquisa.
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Essas duas atitudes de pesquisa constituem a metodologia escolhida para o
trabalho de campo que realizei ao longo de dois anos na cidade de Duque de Caxias
– RJ. Com o objetivo de pesquisar um movimento cultural de periferia, existente há
mais de cinco décadas nessa cidade da Baixada Fluminense, mudei-me para o campo
de trabalho e me inseri na “Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro”. A busca,
que inicialmente era por mapear as ações do grupo, trouxe a possibilidade de
registrar grande parte da história cronológica e afetiva desse movimento que
constitui importante aparelho revolucionário e linha de fuga para a criação, em um
contexto árido de fomentos e iniciativas públicas em prol da cultura e do bem estar
da população, e fértil em produção cultural e trabalhos coletivos para o bem
comum.
A Lira de Ouro é um movimento cultural, criado na década de 1950 por
iniciativa da própria comunidade da periferia de Duque de Caxias, para garantir
diversão e ensino gratuito da música para as pessoas de baixa renda do lugar.
Inicialmente como uma banda de música, o espaço do movimento foi se abrindo à
realização de eventos diversos e aos poucos suas atividades foram se expandindo
para outras áreas da cultura local. Embora tenha passado por altos e baixos ao longo
de sua trajetória (sempre desvinculada das esferas públicas de fomento à cultura), a
Lira se recompõe e ressignifica suas ações de acordo com a demanda de quem a
compõe, levando em conta a identidade do lugar, seu histórico de exclusão e
resistência e sua população borbulhante de ideias e proposições para melhorar a
vida. As relações que se estabelecem com o movimento cultural, suas atividades e
dos integrantes entre si se faz por meio de laços de afeto e identificação e a lógica do
trabalho imaterial estrutura econômica e socialmente o espaço.
Da pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, trago para esse
artigo um dos relatos de campo, cuja base metodológica compôs-se da Observação
Flutuante e da Cartografia, essenciais para a inserção e coleta detalhada não
somente nessa visita que relato, mas em todo o processo do trabalho de campo, que
durou dois anos.
Com o tempo fui entendendo que na Lira é assim: a programação dos eventos
é colocada no site ou na página do facebook (ou em nenhuma rede e mesmo assim
todos ficam sabendo). As pessoas que querem ir vão chegando sem se apresentar.
Nesse dia (26/06/2013), o primeiro em que de fato participei do evento, fui
com meu marido, que já conhecia alguns freqüentadores da Lira e quis me
acompanhar na programação da noite, Mate com Angu. Ele foi um importante
informante naquele dia.
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Mate com Angu é um cineclube da cidade de Caxias, criado em 2002. Exibe
filmes alternativos, muitas vezes produzidos por seus próprios integrantes. O
público do Mate é bem diverso: produtores e fomentadores culturais da Baixada e
do Rio, a galera que se dedica a leis de incentivo a cultura, pessoas da comunidade
que curtem as exibições, o povo que se autodesigna “alternativo” e quem se
interessar pela temática escolhida para os filmes de cada sessão.
Embora já tenha mais de dez anos de existência, o cineclube não tem sede. As
produções acontecem, na maioria das vezes, nas casas dos próprios produtores. É a
Lira que, praticamente desde a criação do Mate, cede seu espaço na última quartafeira de cada mês para a exibição dos filmes.
Essas quartas-feiras são praticamente dias de festa. É quando os
freqüentadores do Mate se encontram, colocam o papo em dia e discutem as
produções e expectativas para as novas criações. Esses encontros tornam-se reuniões
de amigos regadas a muita cerveja, cigarros e discursos inflamados, gargalhadas e
olhares atentos aos vídeos que são previamente selecionados dentro das temáticas
que escolhem para cada mês. Tudo muito multicultural, misturado, acontecendo ao
mesmo tempo no mesmo espaço, que é a Lira.
Neste dia, minha primeira visita, o site marcava 20hs para o início das
atividades, mas eu já havia sido informada que atrasava muito. De toda forma
chegamos lá à 20h30min.
Algumas pessoas do Mate organizavam as cadeiras, colocavam o telão e
instalavam o som. Enquanto isso, no mesmo salão, acontecia uma oficina de
produção de cartazes para as manifestações que culminavam no Brasil naqueles
dias611. No espaço de cima uma turma terminava uma aula de dança.
Uma mulher chamada Bia, que logo me foi apresentada por alguma outra
pessoa que eu também não conhecia, deu-nos as boas vindas e convidou-nos a fazer
o que a gente quisesse: confeccionar cartazes, apenas ver os que estavam prontos,
sentar nas cadeiras ou mesmo tomar uma cerveja no bar da frente. Ela estava com
uma pluma na cabeça, maquiagem forte e colorida e adereços de carnaval.

611

Trata-se do movimento de manifestações de junho de 2013 que, a partir de São Paulo e do Rio de
Janeiro, se espalharam por todo o país, com motivações diferenciadas. O que inicialmente era uma luta
contra o aumento das passagens de ônibus passou a ser um movimento também contra os gastos pouco
claros do governo com a Copa do Mundo e por melhorias nos serviços públicos, principalmente de saúde e
educação.
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A grande maioria dos integrantes do Mate e alguns espectadores que já
haviam chegado não estavam ali. Aguardavam em um bar do outro lado da rua –
onde a Bia disse que a gente poderia ir tomar cerveja. Fomos pra lá.
As conversas eram as mais variadas e abertas a quem quisesse interagir.
Falavam de suas produções, expectativas, das manifestações daqueles dias, e de todo
assunto que surgisse entre as idas e vindas do bar à Lira, da Lira ao bar. Fui
apresentada ao Heraldo, que conversava em uma roda de amigos. Ele disse que
sempre ficam nesse bar antes de irem pra Lira, fazendo um “esquenta”.
Heraldo é figura conhecida no Mate, na Lira e no cenário cultural de Duque
de Caxias. Sobre o Mate está lançando um livro agora no mês de agosto. Também
chamado de HB, é irmão do Marcus Vinícius e trabalha com cultura nas periferias
do Rio, principalmente na Baixada, associado a um projeto da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Além de freqüentador assíduo da Lira, há mais de 10 anos, ele
também é músico e está a frente da Quarta Básica.
Quarta Básica é um evento de música da Lira de Ouro, realizado na primeira
quarta-feira de cada mês. Heraldo toca violão e canta, geralmente MPB. Recebe
convidados e, tanto os microfones, quanto os instrumentos e caixas de som, são
abertos para todo o tipo de música que se queira tocar, do rock ao samba.
Nesse dia, Heraldo usava adereços, como a Bia. Aliás, muitas pessoas usavam
cartolas, gravatas de paetês e adereços pelo rosto e corpo. Uma mulher (vinte e
poucos anos) vestia uma roupa listrada de preto e branco, uma boina escrito BODE
e trazia na mão um escudo de papelão escrito CHOQUE. Ela estava com um bigode
e fazia uma clara alusão ao BOPE. Perguntei ao HB o porquê das fantasias e ele disse
que cada mês eles se vestem com algum adereço de acordo com a temática dos
filmes que serão exibidos. Até então eu não sabia qual era a temática.
Às 21h30 alguém anunciou, do outro lado da rua, que o Mate ia começar.
Pagamos as cervejas tomadas no bar e fomos pra Lira.
As exibições acontecem no maior espaço da sede da Lira, um barracão de
telhas galvanizadas, portas de aço verde, com paredes por pintar e o chão de
cimento, no mesmo patamar da rua. Um pequeno palco se posiciona à frente da
porta principal (e única) de acesso ao lugar. Ao lado do palco uma escada leva à
parte superior que se prolonga por detrás do palco. Nela existe uma sala em que
funciona a secretaria, que, aliás, não está em funcionamento. Atrás da secretaria
seguem-se outras duas salas. Em uma delas acontecem os ensaios da banda e as
aulas de música. A outra serve de depósito, onde ficam guardados instrumentos,
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cadeiras e coisas que não são mais usadas. Essa sala, no entanto, não foi construída
para isso. Nela funcionava o centro digital da Lira, com aulas de informática
gratuitas. O projeto atualmente está parado. Na verdade a Lira toda está passando
por uma reforma.
Os banheiros estão instalados no grande espaço, ao lado direito. De um dos
seus lados, fazendo um L e com a parede dos fundos dando para a rua, tem o bar da
Lira. Do outro lado, uma escada leva à laje dos banheiros e do bar, compondo um
espaço como um mezanino. O pé direito do bar e dos banheiros mais o pé direito do
mezanino dão a altura total do galpão, cerca de cinco ou seis metros. O espaço é
simples, o chão é sujo e as paredes têm marcas de pés. No bar abre-se uma grande
janela para a rua, ao lado do portão de acesso à Lira.
O bar da Lira não funciona diariamente. Ele é mais uma estrutura física que
comercial, com geladeiras, fogão e freezers que só são abastecidos em dias de
evento. Quando o espaço é alugado para terceiros, o locatário também tem direito
ao uso do bar para lucro próprio. Quando o evento é da própria casa, ele funciona
por conta da Lira, mas na maioria das vezes não gera lucro ou nem mesmo se paga.
Ele existe para dar maior comodidade aos frequentadores e, geralmente, vende
apenas bebidas.
Nesse dia o bar estava aberto com a venda de cervejas, que as pessoas
começaram a comprar tão logo vieram do outro bar (o que fica em frente à Lira, do
outro lado da rua).
Antes de iniciar a exibição dos vídeos, foram entregues folhetos que traziam a
programação completa da noite. Ela incluía, além dos vídeos, a oficina de cartazes,
que acompanhei ao chegar à Lira, uma banda de música, algumas outras
apresentações e, ao final, microfone aberto para poesias.
Nesse folheto o início das atividades era marcado para 21hs, diferente do site.
Essa diferença de horários, no entanto, não parecia incomodar. Nem mesmo o
atraso parecia ser notado, quando um dos integrantes do Mate deu as boas vindas e
fez uma breve introdução à programação de vídeos daquela noite.
Havia sido preparada, anteriormente, uma sessão de filmes com temática
Feminina para aquela noite. Porém, diante das manifestações que aconteciam por
todo o Brasil nos últimos 10 dias, acharam importante que esses acontecimentos
fossem colocados em foco. Criaram, então, a Sessão Levante, como foi batizada a
exibição daquela noite, que trazia duas categorias de filmes: os caseiros, focando as
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manifestações no Rio sobre pontos de vistas diferentes dos que a TV mostrava, e
outros filmes que de alguma forma se identificavam com o momento.
A exibição começou sob uma salva de palmas, enquanto as pessoas iam
chegando e se acomodando em frente ao telão, em cerca de doze cadeiras e quatro
bancos que cabiam duas pessoas cada um. Parte dos integrantes do Mate e alguns
expectadores foram se acomodando no mezanino, formando lá em cima uma
espécie de praça de convivência com muita conversa e risos.
O primeiro vídeo a ser passado, No Olho do Furacão, exibia fotos que Michel
Souza, produtor do filme e integrante do Mate, fez em um dos dias de protesto no
centro do Rio. Elas mostravam, basicamente, cenas de policiais atacando
manifestantes e todo o pânico que isso provocava nas pessoas. Ao término da
exibição, ouviam-se, vindos do mezanino, palavras de ordem como Liberdade! e
Anarquia!
O segundo vídeo era uma entrevista em que Deleuze falava sobre seus
conceitos. Esse foi muito difícil de ver, porque, além do barulho e da conversa,
algumas pessoas se ajeitavam nos seus lugares e a leitura das legendas pelas pessoas
que estavam mais atrás, ficava comprometida. Além disso, houve um erro de leitura
do DVD no meio da exibição e logo se passou para o terceiro vídeo, Uma visita a
Elisabeth Teixeira.
Elisabeth Teixeira é viúva de João Pedro Teixeira. Ele é o fundador das Ligas
Camponesas, que após sua morte na luta pela causa, passou a levar seu nome.
Produtor rural, ele lutava pelos direitos do homem do campo, sempre com o apoio
de sua esposa Elisabeth. Foi morto por policiais em 1962 e inspirou o documentário
de Eduardo Coutinho Cabra Marcado para Morrer. Após sua morte, sua esposa
decidiu continuar a luta e hoje com 85 anos, após oito meses de prisão e 17 anos na
clandestinidade, conta, nesse vídeo, sua historia de resistência e militância na causa.
Vez ou outra, quando nós que estávamos vendo os vídeos batíamos palmas ao
final de alguma apresentação, a galera do mezanino nos acompanhava nas palmas,
fazendo um coro de apoio e aprovação ao que era exibido.
O quarto vídeo, A batalha da Avenida Presidente Vargas, mostrou a reação da
polícia na manifestação no centro do Rio, no dia 20 de junho de 2013, que ocupou a
Avenida Presidente Vargas da Candelária ao prédio da prefeitura. As cenas dos
confrontos entre manifestantes e policiais são mostradas sob o ponto de vista de
quem estava na manifestação. Os ataques de policias a manifestantes pacíficos e o
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abuso no uso de balas de borracha, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo,
deixaram claro o outro lado da história.
Durante essa exibição a conversa diminuiu e mais pessoas ficaram atentas ao
que se passava no telão. Após terminar A Batalha da Avenida Presidente Vargas, no
entanto, a conversa e as colocações sobre o que passou no telão se intensificaram.
Seguiram-se ainda Apnea, Fernando Birri de Olhos bem abertos, The Bull, The
Matador and 99% e Filme 100mil RJ.
Confesso que a conversa que vinha de cima era muito alta e me atrapalhou
assistir aos últimos vídeos. Essa conversa, no entanto, parecia algo natural ao espaço
e ao evento. Aqueles que pude identificar como freqüentadores assíduos do Mate
com Angu, prestavam a atenção nos vídeos naturalmente, teciam comentários entre
si e pareciam completamente imunes ao barulho externo.
Mais tarde fiquei sabendo que realmente é recorrente parte das pessoas irem
pro mezanino durante as exibições, mas que naquele dia a conversa foi mais alta que
de costume. Geralmente são os produtores dos vídeos que vão passar naquela noite,
as pessoas que os selecionaram, os que já os assistiram anteriormente ou mesmo
quem vai às sessões do Mate muito mais pra interagir e rever os amigos, que pelos
vídeos em si.
As exibições duraram cerca de 50 minutos e o som de cada uma delas foi
controlado pelo mesmo integrante do Mate que nos deu as boas vindas. Ao término,
todos aplaudiram e as pessoas do Mate e da Lira (ou dos dois – muitos da Lira fazem
parte do Mate e todos do Mate fazem parte da Lira) rapidamente reorganizaram as
cadeiras ao redor desse grande espaço onde aconteceram as exibições, tiraram o
telão, controlaram o som e iniciou-se a apresentação da Banda Cretina, mais uma
atração daquela noite.
Fui me despedindo de algumas pessoas enquanto essa reorganização toda
ainda era feita. Pelo folder da programação, supus que as atividades entrariam noite
adentro: depois da Banda Cretina teria ainda Performate – Laboratório de Arte
Performática, DJ Rodrigo (Junkie-Session) e microfone poético aberto.
No outro dia fiquei sabendo que as sessões do Mate costumam durar até as
4hs da manhã, quando volta a circular ônibus pro Rio de Janeiro e para as outras
cidades da Baixada, e as pessoas podem ir pra casa.
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23- Sessão 2
23.3 Considerações etnográficas e metodológicas em uma pesquisa
sobre o Santo Daime612
Paulo César Caminha Ramos Filho613
Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir algumas questões
metodológicas e teóricas envolvidas no processo do trabalho de campo.
Inicialmente, o texto, faz uma breve incursão pela doutrina do Santo Daime
enfatizando, principalmente, a categoria trabalho. Em um segundo momento, a
discussão aborda questões relativas aos problemas do engajamento, ou politização,
com o objeto de pesquisa, ou sujeitos pesquisados; para, por fim, suscitar pontos
correspondentes ao tema das dimensões envoltas na experiência etnográfica.
Palavras-chave: Santo Daime. Notas metodológicas. Etnografia.
Introdução
O Santo Daime é um movimento religioso brasileiro nascido em meados da
década de 30, século XX, na região norte, mais precisamente no estado do Acre. O
maranhense Raimundo Irineu Serra, posteriormente conhecido pelos adeptos do
Santo Daime como Mestre Irineu, nasceu na cidade de São Vicente Férrer, no final
do século XIX, e, por conta do fluxo migratório, encorajado pela extração de látex,
mudou-se para o Acre. Raimundo Irineu Serra é conhecido por ser o fundador614 da
doutrina do Santo Daime, cujo eixo central do ritual está na ingestão de uma bebida
considerada sagrada, com características psicoativas.615

Trabalho apresentado na IV Jornada de Ciências Sociais UFJF no GT 3 – Antropologia, Fronteiras
Conceituais e Teoria Etnográfica. O artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado, ainda em andamento,
orientada pelo Dr. Marcelo Camurça.
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UFJF. E-mail para contato: paulo.caminha@hotmail.com
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O mito de fundação do Santo Daime, basicamente, é contado da seguinte maneira: após a ingestão da
ayahuasca, Irineu teve um contato com a Rainha da Floresta, que ele identificou como sendo a Virgem da
Conceição. A partir desse momento, ela teria começado a “guiar” Irineu para que ele construísse a doutrina
do Santo Daime (GOULART, 1996; MACRAE, 1992; OLIVEIRA, 2007).
615
A bebida leva o nome de daime ou Santo Daime. Os seus usos ritualizados saíram do contexto das
sociedades indígenas amazônicas para se difundirem, desde os seringueiros da floresta até cultos urbanos
espalhados pelo Brasil e pelo mundo (ALMEIDA, 2009). O nome mais conhecido é ayahuasca, cujo
significado é, em quícha, vinho das almas (LABATE, 2009; LUNA, 1986). Para fins de diferenciação, nesse
texto, daime será entendido como a bebida e Santo Daime como a religião.
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Em seu processo de formação, o Santo Daime agregou e reelaborou um
conjunto diverso de elementos culturais. O xamanismo amazônico, movimentos
esotéricos, o espiritismo kardecista e matrizes de religiões afro-brasileiras, baseados
em um alicerce cristão, estão presentes nessa religião. Labate e Pacheco (2005)
afirmam que parece existir um consenso acadêmico em que três grandes matrizes
estariam presentes no culto do Santo Daime: a indígena ou amazônica, advinda do
consumo e preparo da bebida e alguns aspectos ligados ao ritual; a europeia, cuja
influência se mostra através do catolicismo e esoterismo e, por fim; a matriz afrobrasileira, marcada pela presença de entidades do panteão africano ou afrobrasileiro no meio daimista.
Dessa maneira, o Santo Daime é um movimento religioso extremamente
marcado por uma espécie de porosidade entre suas fronteiras e por uma
característica singular que é o uso de uma bebida considerada sagrada para o
alcance, segundo os membros da doutrina, do autoconhecimento, do
desenvolvimento espiritual e estados de contato com realidades extra materiais.
A ayahuasca616 consiste, essencialmente, na cocção de duas plantas: as cascas
e caule da liana malpighiácea Banisteriopsis caapi com as folhas do arbusto da
rubiácea Psychotria viridis. Diversas outras plantas de diferentes famílias podem ser
utilizadas na preparação do chá, sendo que os números chegam à casa de duzentas
espécies documentadas (LUNA, 2005).
“Luz é trabalho”
Atualmente, são diversos os formatos dos rituais exercidos na doutrina.
Alguns são advindos da época de Mestre Irineu e outros foram, gradualmente,
inseridos tanto por Sebastião Mota quanto por seu filho, Alfredo Gregório de Melo,
atual líder do Cefluris. Assim, o conteúdo dos ritos daimistas tem por característica
um dinamismo, transformando-se, a partir da experiência, da interpretação ou da
intervenção dos líderes do grupo (GROISMAN, 1999).
616

O Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal são as religiões brasileiras que consomem a ayahuasca
em seus diversos rituais. Isto é, são vinculados a uma mesma tradição, mais ampla, que concerne à da
tradição não indígena de utilização da ayahuasca em território brasileiro (LABATE, 2004), formando o que
Labate (2009) denomina como sendo as religiões ayahuasqueiras brasileiras. Existem, em linhas gerais, dois
grandes grupos que se autodesignam como Santo Daime, ou seja, afirmam seguir os ensinamentos deixados
por Mestre Irineu: o Alto Santo e o Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra
(Cefluris). Há também alguns grupos que, devido a diversas causas, não se ligam institucionalmente a
nenhuma dessas formações, como é o caso do Céu do Gamarra, uma igreja do Santo Daime, localizada no sul
de Minas, que será adiante abordada neste artigo, embora também reivindique como prática balizadora as
instruções advindas de Mestre Irineu e reconheça, como liderança, a figura do fundador do Cefluris,
Sebastião Mota de Melo. Mesmo havendo diferenças e conflitos entre tais linhas, principalmente entre o
Cefluris e o Alto Santo, podemos considerá-los como compondo um único grupo, ou melhor, constituindo
uma das três principais religiões ayahuasqueiras do Brasil (LABATE, 2009).
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No momento do rito, cada indivíduo é “um guerreiro”, fazendo parte do
“exército da Rainha”, comandado pelo “General Juramidam”617, ou seja, tal guerra se
configura na batalha pela doutrinação e salvação, “limpar-se” da sujeira dos atos e
também dos pensamentos que não condizem com os princípios doutrinários. Então,
os ritos são, concomitantemente, um evento estruturante da vida social e um espaço
momento de contato com o universo espiritual (GROISMAN, 1999). Este mundo
físico, isto é, a realidade material, o aqui e agora, para os daimistas, é o “mundo de
ilusão”. Por isso, todo adepto deve, além de tomar o daime nos trabalhos, ajustar
seus comportamentos as concepções da doutrina, pois nisso está o alicerce para a
transformação pessoal. No Céu do Gamarra uma frase extremamente utilizada pelos
adeptos resume bem a situação: “o daime sem a doutrina é como um veículo sem a
estrada”.
Neste ponto, é importante destacar o uso do termo trabalho, devido ao seu
uso para se referir a uma multiplicidade de práticas. Por exemplo: o ritual é
trabalho; o ato de fazer o daime, ou melhor, o feitio, é trabalho; uma passagem
ocorrida no ritual é trabalho; a concentração618 é trabalho; a cura é trabalho; o canto
é trabalho; o êxtase é trabalho; o hinário619 é trabalho. Sem dúvidas, essas
assimilações derivam de um ponto em comum: o trabalho no plano astral. Nos
hinos620, o verbo trabalhar é conjugado de diversas maneiras, embora todas tangem
ao seguinte raciocínio: a obrigação do adepto de concluir tarefas que são
substanciais para seu crescimento dentro da doutrina e para, consequentemente,
atingir a realização espiritual plena. Assim, podemos pensar como Soares (1989), ou
seja, trabalho designa o empenho espiritual (SOARES, 1989), relativamente
agregado ao cuidado direto com o corpo.

A expressão – Juramidam – equivale ao nome de Mestre Irineu no plano astral.
A concentração é um tipo de ritual onde os indivíduos tomam o daime, permanecem sentados e em
silêncio. O objetivo desse tipo de trabalho é tentar um mergulho individual mais profundo.
619
Um conjunto de hinos é determinado de “hinário”. Qualquer adepto pode vir a receber hinos, porém, o
recebimento de um hino está, de certa maneira, ligado a questão do merecimento. Vale ressaltar que, em
alusão a bíblia, foi me dito, em pesquisa de campo, que os hinos seriam uma espécie de terceiro testamento.
Este fato, demonstra a centralidade, tanto da música em si, quanto das mensagens contidas nos hinos, para os
daimistas.
620
Os hinos, devido a forma de seu recebimento - advindos de um contato extra material com o astral assumem, para os daimistas, o caráter de verdade revelada. Isto é, uma vez reconhecido pelo grupo como um
autêntico, o hino se transfigura em uma espécie de guia de princípios e condutas. Ele, presente em diversos
rituais, representa uma ponte ritual (GROISMAN, 1999) que liga as forças do cosmos e estrutura, ou
organiza, o ritual de acordo com o seu conteúdo. Então, os hinos no Santo Daime não são entendidos
enquanto composições musicais, mas como “presentes” (REHEN, 2007; 2009) entregues por um contato
extra material com o astral. Melhor dizendo, são uma espécie de mensagem de entidades espirituais que são
captadas pelo indivíduo (LABATE; PACHECO, 2009). Assim, podemos considera-los, por excelência,
portadores do corpus religioso e doutrinário do Santo Daime (LABATE; PACHECO, 2009).
617
618
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Então, o trabalho é o objetivo do adepto (OLIVEIRA, 2008), ou ainda, no
trabalho o sentido da espiritualidade se firma como uma ratificação de que a luta é
coletiva, sendo cada indivíduo responsável por desempenhar seu papel, cumprir sua
missão (GROISMAN, 1999). Para os daimistas, a busca de perfeição na vida material
acarreta e guia a uma perfeição espiritual. Ou seja, estamos diante de uma via de
mão dupla, pois se o ritual, ou trabalho, é de extrema importância para o alcance da
espiritualidade, o trabalho das práticas cotidianas também é.
Logo, o fiel compreende da seguinte forma: tudo que acontece no ritual é
espelho, ou depende de como o daimista está naquele momento. Dito isto, cabem
duas considerações. Primeiro, o trabalho, concomitantemente, depende de como o
adepto está no momento, mas também é de responsabilidade da corrente espiritual.
Segundo, a ideia de trabalho não pode ser entendida fora do seguinte eixo: trabalho
material, ou cotidiano; trabalho material no ritual, isto é, cantar, tocar e bailar;
trabalho espiritual, miração621, incorporação, êxtase.
Embora tenha essa concepção rígida sobre a função e organização do
trabalho espiritual, nos rituais daimistas é possível observar uma face, em certo
sentido, de festa. Goulart (2009) é quem vai ressaltar, especificamente, o caráter
festivo dos rituais do Santo Daime, ao pensar uma relação evidente entre as
cerimônias e a arcaica devoção aos santos, dado o forte caráter festivo como
marcador da própria tradição do catolicismo popular (GOULART, 2009). Portanto,
equivale dizer que os adeptos do Santo Daime permanecem intimamente
conectados com uma religiosidade onde não há o desmembramento entre a festa e o
sagrado (GOULART, 2009).
Feito esta pequena incursão acerca de alguns elementos componentes da
doutrina do Santo Daime, delinearemos agora outros caminhos para o texto, através
de pontos metodológicos específicos ligados a uma pesquisa de campo dentro do
universo ayahuasqueiro.
Problemas do “engajamento” ou “politização” com o objeto de pesquisa e/ou
sujeitos pesquisados
Meu primeiro contato com o Santo Daime não teve nenhum objetivo
acadêmico. Ele se deu em meados de outubro de 2012, tendo apenas um caráter um
tanto quanto experimental e motivado pela busca de plantas alteradoras da

621

Clodomir Monteiro da Silva (2009) ao definir miração diz que este estado não se confunde com visões
alucinatórias, ou seja, podem acontecer fenômenos análogos ao estados de transe, possessão ou êxtase.
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consciência, ou melhor, plantas de poder622. Porém, com uma conexão mais estreita,
as questões ligadas a um olhar sociológico e antropológico começaram a florescer.
Os rituais, os símbolos das crenças e cerimônias daquele grupo, aquela gama de
relações entremeadas no uso da ayahuasca, ali apresentadas, começaram a se tornar,
para mim, algo de extremo interesse acadêmico. Disso, tenho dois interesses
entrelaçados: o pessoal e o acadêmico.
Minha experiência aconteceu em uma igreja do Santo Daime localizada no
município de Baependi, ao sul de Minas Gerais. O Céu do Gamarra nasce em
meados de 1987, devido ao contato dos dirigentes atuais, Fabio Pedalino e Suzana
Pedalino, com Sebastiao Mota de Melo. A igreja está ligada institucionalmente ao
Ceflugg623, embora tenha sido dada por Sebastião Mota, ou Padrinho Sebastião, que
é considerado uma figura central no Cefluris. Atualmente, o número de fardados e
participantes ativos nos rituais da igreja gira em torno de trinta a cinquenta pessoas.
A igreja também passou por um movimento de expansão para além de suas
fronteiras originais, com a edificação de um núcleo situado em Varginha, Minas
Gerais; e outro ponto em São Carlos, no estado de São Paulo.
Logo, não é um fato incomum a participação de antropólogos, com seus
interesses pessoais e acadêmicos, no universo das religiões ayahuasqueiras. Dias
(2009), Goulart (1996), Groisman (1999) e Labate (2004) podem ser exemplos firmes
para tal questão. No meu caso, o fascínio, relativo a academia, pelo assunto, se
configurou justamente por um contato mais estreito, feito a partir da participação
em diversos rituais dessa manifestação religiosa.
Contudo, é importante ressaltar um ponto na relação dos antropólogos com o
sagrado. Groisman (1999) salienta que sua participação no Santo Daime, durante sua
pesquisa, não incluiu o fardamento, pois, na visão desse autor, o fardamento, com
seus deveres e responsabilidades para com a doutrina pode, mas não
necessariamente, prejudicar a pesquisa proposta. Em contraste, Camurça (2009),
valorizando a experiência de campo do antropólogo na etnografia, sinaliza a
positividade do antropólogo ter a oportunidade de experienciar o sagrado, devido a
abertura da possibilidade fecunda de interpretação do fenômeno focalizado no
exercício etnográfico. Seguindo, esse autor coloca o fato de “tornar-se nativo”, ou
manter um distanciamento para a compreensão do objeto, como talvez não sendo as
622

Para uma melhor compreensão do termo, ver: LABATE, Beatriz; GOULART, Sandra, (Orgs.). O uso
ritual das plantas de poder. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
623
Centro Eclético da Fluente Luz Universal Germano Guilherme. A não filiação ao Cefluris não é reflexo de
alguma discordância ritual ou doutrinária. O Cefluris enxerga a igreja como legítima, não tendo nenhum
problema com a direção de Fábio Pedalino, já que a mesma foi dada por Sebastião Mota. O importante é o
fato do Céu do Gamarra ser autossuficiente na produção do Daime, não necessitando do Cefluris para
conseguir a bebida.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1279

condições mais importantes. O crucial, então, seria “explicitar as condições de
produção do discurso etnográfico todo o tempo, assim como o lugar de onde fala o
antropólogo e sua interlocução com o nativo” (CAMURÇA, 2009, pg. 59). Mas, ao
explicitar o local de fala e interlocução do antropólogo com o nativo, é necessário
compreender o processo etnográfico enquanto um processo de construção subjetiva
(RABINOW, 1992), ou melhor, a informação obtida no processo não é processada
dentro de um laboratório, mas em um espaço de interação interpessoal de caráter
subjetivo (RABINOW, 1992).
Voltando ao ponto de minha relação, o interesse pessoal foi o catalisador para
as pretensões científicas, não somente na delimitação do objeto de estudo, mas
também para a escolha específica de onde o trabalho de campo se realizaria. Isto é,
desenvolvo minha pesquisa atual na igreja onde estabeleci o meu primeiro contato
pessoal com o Santo Daime, ou seja, no Céu do Gamarra.
A razão para a escolha do lugar onde realizo o campo se pautou em dois
pontos: uma maior facilidade de entrada no campo, pois já conhecia, em alguns
casos antes mesmo de ir até a igreja, algumas pessoas que frequentavam tal meio e
também pelo Céu do Gamarra se constituir no primeiro núcleo daimista do sul de
Minas Gerais, atestando assim sua singularidade nessa região. Dessa forma, de
alguma maneira, meu acesso ao campo foi facilitado por duas coisas; primeiro, as
relações pessoais624 outrora tecidas e também, não diretamente, mas muito
importante, pelo fato de estar lá tomando daime, junto com aquelas pessoas.
A etnografia, digamos, é por excelência o método antropológico. Na
academia, nós, antropólogos, passamos por um extenso período de estudos relativos
à teoria antropológica. Livros, artigos e trabalhos, envolvendo as experiências
etnográficas de diversos autores são lidos, relidos, apresentados e estudados. Em tais
escritos, está presente a importância do ir a campo. Malinowski (1976), EvansPritchard (1978) e Roberto Da Matta (1987) são exemplos de autores que salientam a
importância do trabalho de campo. Ou ainda, como ilustra Rabinow (1992):
Los membros del departamento de antropología de la Universidad
de Chicago pertenecían a dos mundos diferenciados: los que habían
realizado trabajo de campo y los que no; este último grupo no eran
antropólogos “autênticos”, independientemente del dominio que
pudieran tener de temas antropológicos. El profesor Mircea Eliade,
Digamos que tive uma espécie de “Doc” neste processo. Não necessariamente igual ao “Doc” de Foote
White (2005), embora tenha sido uma figura crucial na “abertura das portas”, tanto para a pesquisa quanto
para o interesse pessoal. Devido a minha proximidade com determinada pessoa, sua ajuda ainda é muito
presente em algumas reflexões, principalmente aquelas que advêm de algumas incertezas relativas às práticas
daimistas.
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por ejemplo, era um hombre de gran erudición en el campo de las
religiones comparadas y se le respetaba por su saber enciclopédico,
pero se subrayaba repetidamente que no era un antropólogo: su
intuición no había sido alterada por la alquimia del trabajo de
campo (RABINOW, P. 1992, p. 25).

Dito isso, passaremos a discutir mais afundo a relação proposta entre os
problemas do engajamento com os sujeitos pesquisados, ou objeto da pesquisa,
partindo do pressuposto proposto por Peirano (2006), ou seja, “a teoria é o par
inseparável da etnografia, e o diálogo íntimo entre ambas cria as condições
indispensáveis para a renovação e sofisticação da disciplina” (PEIRANO, M. 2006,
pg. 7)
Tratando dos rumos da reflexão metodológica, Ruth Cardoso (1986)
demonstra certa preocupação dentro do campo das ciências sociais. Tal discussão,
para a antropóloga, passa por uma ênfase tanto no papel do pesquisador,
juntamente com seu envolvimento, quanto nas consequências disto para a pesquisa,
mas, concomitantemente, há uma diminuição no que tange ao espaço dedicado ao
debate propriamente metodológico (CARDOSO, 1986).
Logo, a discussão estaria caminhado para uma aceitação do ecletismo
enquanto uma boa saída, ou um bom caminho, para o conhecimento e qualquer
indagação colocada “por este ou aquele método é impertinente” (CARDOSO, 1986,
pg. 95). Por isso, o debate se pauta na relevância do tema pesquisado e também na
maneira pela qual o cientista se engaja no estudo, se transformando, para Cardoso,
em um porta voz dos anseios e carências, ou das “verdades”, dos nativos.
Consequentemente, “o critério para avaliar as pesquisas é principalmente sua
capacidade de fotografar a realidade vivida (CARDOSO, 1986, pg. 95).
Prosseguindo, Cardoso não nega a importância dedicada a valorização da
pesquisa de campo, todavia seu alerta diz respeito a exercer uma reflexão sobre a
utilidade das técnicas empregadas pela antropologia em sua construção científica. Já
que a antropologia é uma ciência que não se define pelo seu objeto, mas sim através
de seu método, podemos pensar em tal análise enquanto uma nítida preocupação
direcionada a aplicação e importância do método.
Exemplificando o problema, Cardoso (1986) demonstra uma inconformidade
com a relação entre a defesa do engajamento e a “exigência” do pesquisador ser
“aliado” dos sujeitos pesquisados. Então, de acordo com a autora, a ideia onde o
conhecimento não pode se livrar de uma dose de ideologia, ou melhor, a
constatação da falsidade da neutralidade axiológica, postou o antropólogo enquanto
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um aliado de grupos minoritários, que foram priorizados nos estudos. Mas, a
natureza do impasse, digamos assim, reside fatalmente no fato do movimento de
intensificação da participação ser justificado por meio de razões políticas, ao invés
de ser pensado como instrumento de conhecimento (CARDOSO, 1986).
Assim sendo, como lidar com os problemas inseridos por Ruth Cardoso? Para
isso, parto do mesmo pressuposto colocado por Labate (2004) e, de certa forma, por
Camurça (2009), isto é, uma abordagem objetiva, não no sentido de existir uma
absoluta neutralidade, mas uma tentativa de explicitar e evidenciar, ao máximo,
tanto o lugar de falar do pesquisador, quanto as condições materiais que envolvem a
pesquisa. Logo, algo parecido com o argumento da necessidade de precisar as
relações sociais em seu contexto e estudar as condições sociais de produção dos
discursos (CARDOSO, 1986).
No que tange a questão da filiação, ou adesão, a determinadas práticas
religiosas e a participação no ritual, também me sinto em consonância com as
afirmações de Labate (2004), ou melhor, para os adeptos do Santo Daime talvez eu
seja mais um cientista, um pesquisador, do que um daimista; por outro lado, na
academia o meu provável vínculo religioso é, quase sempre, posto em pauta com
diversas questões, como por exemplo: “Você é fardado?”; “Mas você toma o daime?”;
“Como você pensa na pesquisa enquanto toma o chá?”. Sem dúvidas, a título de
reflexão, foi na academia onde mais me perguntaram sobre assumir compromissos
com a religião, sendo que, entre os adeptos, essa questão muito raramente é
levantada para mim.
Pensemos, nos termos propostos por Cardoso (1986), ou seja, a adesão
enquanto instrumento de conhecimento e não através de relações políticas. Mesmo
com a possibilidade dos nativos me reconhecerem mais enquanto um pesquisador,
sou, de certa maneira, de dentro do grupo, pois divido experiências extáticas com
eles. Todavia, também sou de fora, por ser um cientista interessado no grupo e não
ter uma posição de filiação rigorosa ao Santo Daime. Como forma de construção de
conhecimento, por ser de dentro, tenho acesso privilegiado a esse universo
(LABATE, 2004), muito pelos adeptos saberem qual a intenção, não compreendendo
minha busca por entendimento enquanto uma busca por sensacionalismo, por
exemplo. Em outras palavras, “isto facilita a pesquisa antropológica” (LABATE, 2004,
pg. 37).
Embora Labate (2004) compreenda a relação de inserção enquanto algo
positivo para a pesquisa, é fulcral entender alguns pontos. Camurça (2009) atenta
para o fato da interiorização das crenças, do grupo religioso, pelo antropólogo se dar
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em forma de metáforas. Isto é, o pesquisador, para ter sua inserção aceita e bem
vista, “mimetiza pela etiqueta da convivialidade o comportamento de seus “nativos”
nos rituais e preceitos, mas com uma percepção interior diferenciada destes”
(CAMURÇA, M. 2009, p. 56). Como consequência, mesmo com a posição do
antropólogo de se diluir no cotidiano do grupo, o resultado de suas experiências
subjetivas, em muitas vezes, acaba por ficar de fora dos resultados finais da
pesquisa. Claramente, as experiências, principalmente com substancias psicoativas,
enfrentam uma dificuldade para serem relatadas no modelo científico proposto pela
academia. Ou, como ilustra Dias:

Este foi um sério dilema que tive que enfrentar, ao ter que omitir
fatos e experiências que considerava relevantes, por não se
enquadrarem dentro dos paradigmas acadêmicos. A rigor, eu
deveria me ater à análise objetiva dos aspectos antropossociais do
objeto. Descrevê-lo, classifica-lo e enquadrá-lo dentro de um dos
códigos existentes, de maneira lógica e racional. (DIAS, W. 2009, p.
460).

Continuando, para Labate, o trunfo do antropólogo está justamente em
ocupar um espaço entre (LABATE, 2004), isto é, nem lá; nem cá. Então, só um
indivíduo não identificado totalmente com o espaço determinado tem a capacidade
de enxergá-lo como uma alteridade (LABATE, 2004). Logo, para a antropóloga, algo
muito similar ao que DaMatta (1978) cristalizou na expressão: “transformar o exótico
no familiar e/ou transformar o familiar em exótico” (DAMATTA, 1978, p 28). Creio,
concordando com Oliveira (2008), caso o pesquisador se situe adequadamente neste
espaço liminar, uma visão múltipla do objeto pode vir à tona, ou seja, ora o
pesquisador pode trabalhar com aspectos da observação a partir do viés cientifico,
ora o observador pode apreender de forma mais “clara” elementos da edificação do
rito que eventualmente possam ser mais bem salientados pelo adepto.
À vista disso, é necessário grifar dois pontos; primeiro, o fato de ter a
experiência extática junto com os nativos supõe uma relação de que o pesquisador
está do nosso lado (LABATE, 2004), construindo, assim, uma relação de confiança
mútua, cujo desenvolvimento está ligado, fortemente, ao bom andamento da
pesquisa. Segundo, a ideia nativa de que o próprio pesquisador deve experimentar o
daime por si mesmo, no sentido de que ele é o “professor dos professores”, trazendo
ensinamentos que não seriam entregues de outra forma.
Este último ponto já me foi ressaltado em campo, em um diálogo com um
dos líderes do Céu do Gamarra. No caso, foi me dito a necessidade, para qualquer
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pessoa que estudasse o Santo Daime, se examinar na força, ou seja, tomar o daime e
conhecer seus efeitos. Sem dúvidas, isso reflete, de certa forma, a própria relação
construída de um sentimento de cumplicidade, dos adeptos, para com a bebida.
Para finalizar esse tópico, salientamos que não é garantia de qualidade para a
pesquisa a inserção pessoal dentro do ritual, entretanto, como demonstramos, ela
pode ter um caráter extremamente produtivo. Contudo, uma autoanálise faz-se,
portanto, necessária e convém ser inserida na própria história da pesquisa
(VALADARES, 2007). Ou ainda, reconhecendo a identificação enquanto necessária
para “apreender” de dentro as categorias culturais (DURHAM, 1986), é fulcral
sempre voltar a atenção para o risco de explicar determinado complexo cultural
através das próprias categorias nativas, ao invés de interpretar tais “categorias
através da análise antropológica” (DURHAM, 1986, p. 33). Por fim, de certa forma,
ver e presenciar não condiz absolutamente com conhecer e compreender.
Consequentemente, o que vemos e encontramos não é fatalmente conhecido
(VELHO, 1978), assim, a “realidade” é sempre interpretada a partir do ponto de vista
do observador, ou melhor, é necessário perceber o estudo acadêmico da sociedade
enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa
(VELHO, 1978).
Dimensões da experiência etnográfica
O tema proposto desse ponto suscita uma interessante discussão, na ciência
antropológica, acerca de questões surgidas e/ou advindas da experiência
etnográfica, ou melhor, de quais maneiras é possível lidar com as impressões, os
afetos, os equívocos e o imprevisível, com o intuito de que tais fatos possam render
na hora da análise. Tentarei, então, discutir alguns tema que circulam a experiência
etnográfica de forma que consiga uni-los com a própria experiência em/no campo.
Assim sendo, esboçarei uma defesa da participação nos rituais religiosos, mas
sempre com a consciência, como mostrado acima, da centralidade das experiências
terem voz ao longo do texto.
Em consonância com Foote White (2005) e Valadares (2007), é importante
tomar nota e manter o diário de campo para uma auto disciplina, na observação e
na anotação sistemática dos eventos ocorridos. Normalmente, no dia após a
participação no ritual, anoto acerca das experiências lá vivenciadas, sejam subjetivas
ou físicas, juntamente com detalhes que tangem a estrutura e andamento das
atividades e, por fim, algumas coisas básicas como: quantidade de doses servidas,
número de hinos cantados, orações entoadas, modo como se procede a abertura e
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fechamento dos trabalhos, isto é, características específicas do modus operandi
ritualístico do Santo Daime.
Com isso, gostaria de insistir em um ponto, posto anteriormente, mas agora
através de outra ótica, que diz respeito à questão do estar lá dividindo as
experiências extáticas com os meus interlocutores. Ou seja, antes inserido na
questão de engajamento, agora, trabalharei com tal questão através do viés da
importância de experienciar a cultura estudada.
Laplantine (2004) salienta, igualmente a DaMatta (1978), a importância de
nos espantarmos com o que consideramos familiar e de tornar mais familiar o que
nos parece, inicialmente, estranho e estrangeiro (LAPLANTINE, 2004). Parece, dessa
forma, que, para ambos os autores, esse movimento é, por excelência, a experiência
da etnografia.
É uma atividade decididamente perceptiva, fundada no despertar do
olhar e na surpresa que provoca a visão, buscando, numa
abordagem deliberadamente micro-sociológica, observar o mais
atentamente possível tudo o que encontramos, incluindo mesmo, e
talvez sobretudo, os comportamentos mais anódinos [...], os gestos,
as expressões corporais, os usos alimentares, os silêncios, os
suspiros, os sorrisos, as caretas, os ruídos da cidade e os ruídos do
campo (LAPLATINE, 2004, p. 15).

Ver, na linguagem cotidiana, ou do senso comum, significa um contato
imediato com o mundo que não necessita nenhum tipo de treinamento
(LAPLANTINE, 2004). Contudo, o olhar do etnógrafo, quando não inquieto, deve
ser, no mínimo, questionador, em busca da significação das variantes
(LAPLANTINE, 2004). Logo, a visão etnográfica não é da estrutura do visto
imediatamente, mas da visão “mediada, distanciada, diferenciada, reavaliada,
instrumentalizada” (LAPLANTINE, 2004).
Entretanto, a descrição etnográfica não deve se conter apenas a uma
percepção meramente visual. A mobilização da totalidade da inteligência do
antropólogo, de sua sensibilidade e até de sua sensualidade são fatores que merecem
atenção. Por isso, é pela visão, audição, olfato, tato e paladar que o pesquisador
percorre as diversas sensações encontradas (LAPLANTINE, 2004). Logo, “a
observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os
sentidos” (VALADARES, 2007, p. 154). Dessa maneira, a experiência etnográfica é
uma experiência corporal.
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Isto posto, devemos observar que, de fato, o trabalho do antropólogo não
dialoga com uma metodologia exclusivamente indutiva, mas deve, sem dúvidas,
lotar-se dos temas da cultura estudada, portanto, de seus ideais e angústias
(LAPLANTINE, 2004). Consequentemente, “o etnógrafo deve ser capaz de viver no
seu íntimo a tendência principal da cultura que está estudando” (LAPLANTINE,
2004, p. 22).
Como dito anteriormente, tomar o daime junto com os participantes pode
estabelecer uma relação de confiança mútua, elementar para o bom andamento da
pesquisa. Laplantine (2004) também reforça esse tipo de reflexão, ao demonstrar a
não possibilidade de existência da etnografia caso a relação entre pesquisador e
pesquisado não possua uma confiança mútua e um intercâmbio (LAPLANTINE,
2004). Ou melhor, incluir-se subjetivamente, e não apenas socialmente, é parte do
objetivo científico, assim como do modo de conhecimento característico do trabalho
do etnólogo (LAPLANTINE, 2004). Então, de fato, a experiência no campo, isto é, a
observação participante, supõe uma interação entre o sujeito da pesquisa e o
pesquisador, colocando as informações obtidas sempre em conexão com o
comportamento e as relações desenvolvidas com o grupo estudado (VALADARES,
2007). Dessa forma, não devemos encarar a observação participante enquanto uma
prática simples, pois em sua existência há uma série de problemas teóricos e
práticos que devem ser gerenciados pelo próprio pesquisador (VALADARES, 2007).
Algumas palavras finais
Finalizando, o referido artigo se propôs discutir algumas nuances da
categoria trabalho no Santo Daime. Dessa forma, é perceptível a sua centralidade;
seja interferindo na concepção de entendimento dos rituais – enquanto uma
“batalha” a ser vencida – ou na própria influência das suas práticas na vida cotidiana.
Com isso, assinala-se uma via de mão dupla em tal questão, ou seja, é necessário
compreender, para os daimistas, o efeito do ritual nas atividades cotidianas e,
concomitantemente, o efeito dos atos cotidianos no trabalho.
Em um segundo momento, o texto se mobilizou para refletir acerca dos
problemas do “engajamento”, ou “politização” com os sujeitos, ou objeto, da
pesquisa; juntamente com as dimensões da experiência etnográfica. Quanto a isso,
percebe-se que o fulcral é conceber a etnografia enquanto um espaço de interação
interpessoal e de construção subjetiva.
Concluindo, temos a consciência da distância entre o observado e o escrito.
Afinal, o encontro com a alteridade nos coloca diante de uma revisão de nossos
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próprios conceitos, justamente pela experiência sensorial e perceptiva que envolve o
fazer etnográfico. Assim, é crucial compreender a centralidade do antropólogo em
manifestar suas experiências ao longo do texto – sinalizando o seu local de fala e
também o local de produção do discurso nativo – até porque o conhecer, de certa
maneira, tem uma dimensão de reconhecer.
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23- Sessão 2
23.4 Juventude como uma categoria de análise nas Ciências Sociais625
Adrielle Luchi Coutinho Bove626
Resumo: O presente trabalho busca compreender a noção de juventude e suas
implicações no campo das Ciências Sociais. Partindo da seguinte questão: quais as
transformações do conceito de juventude mediante seus contextos de análise? Por
meio da análise de revisão bibliográfica, o estudo partiu da noção de juventude das
teorias clássicas sociológicas de Parsons e Eisenstadt, passando pelas teorias críticas
de Mannheim para chegar por fim no campo da antropologia, com os estudos de
Abramo e Magnani.
Palavras-chave: juventude. Subculturas juvenis. Culturas juvenis. Circuito de
jovens.
Introdução
A forma como a juventude é entendida nas Ciências Sociais vem sofrendo
algumas mudanças desde da metade do século XX até os dias atuais. A pretensão
aqui é compreender quais foram essas mudanças e seus respectivos efeitos nos
estudos sobre juventude. Além disso busca-se também com a noção de juventude
atualmente utilizada nos estudos antropológicos compreender o jovem urbano, ou
seja, como essa categoria está presente nos estudos antropológicos e quais são suas
implicações dentro do campo da antropologia urbana.
Partindo de Groppo (2015), a primeira metade do século XX se tem as teorias
tradicionais da juventude de base estrutural-funcionalista, no qual autores como
Parsons, Coleman, Eisenstadt abordam a juventude como um risco ao desvio ou até
mesmo de “anormalidade”. Já na segunda metade do século XX surgem as teorias
críticas, que buscam compreender a juventude não mais como um desvio mas como
um principal expoente das transformações sociais. E no final do século XX,
caminhando para uma posição pós-moderna têm se as teorias pós-críticas, que
negam a juventude como uma transição para a vida adulta, nessa fase destacam-se
autores como Maffesoli e Baudrillard (GROPPO, 2015).
Trabalho correspondente a sessão de pós-graduação: GT 3 – Antropologia, Fronteiras Conceituais e
Teorias Etnográficas, sessão 2.
626
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No campo da antropologia especificamente, Vianna (1997) propõe identificar
os jovens a partir do seu padrão de consumo ou pela sua pertença em algum grupo
específico ou pela aquisição de certos signos. Seguindo esse aspecto outro conceito
que se apresenta como caro nos estudos de juventude é o de “culturas juvenis”, com
este pode-se abordar as diversas maneiras que as diversas “culturas juvenis” se
relacionam (VIANNA, 1997). Além de “culturas juvenis” outro conceito que se
encontra nesses estudos é o de “circuito de jovens”. Na formulação desse conceito
Magnani (2012) buscou ir contra ao de “tribos juvenis” de Michael Maffesoli. O
conceito de “tribos urbanas” é mais popular e difundido, uma vez que está presente
intensamente na mídia por trazer consigo uma característica estigmatizante. Já o
conceito de “culturas juvenis” corresponde num conceito mais utilizado no meio
acadêmico, principalmente em estudos culturais. No entanto, essa mudança
terminológica implica uma alteração no modo como irá enfrentar o problema
(MAGNANI, 2012). Assim, o termo “culturas juvenis” assinala “mais para as formas
em que as experiências juvenis se expressam de maneira coletiva por meio de estilos
de vida distintivos, tendo como referência principalmente o tempo livre”
(MAGNANI, 2012: 163).
Geração, moratória social e subculturas juvenis
A corrente geracional juntamente com as teorias de socialização (estruturalfuncionalista) tem início com Karl Mannheim, as quais por estarem baseadas em
uma concepção “naturalista” de juventude veem essa temática a partir das
continuidades e descontinuidades geracionais. Mannheim se contrapõe as noções
clássicas e até mesmo do estrutural-funcionalismo ao considerar a juventude não
apenas como um caso de desvio ou algo negativo, mas como portadora de uma força
revolucionária. Assim, essa abordagem estaria no que Groppo (2015) denominou
como teorias críticas, uma vez que para Mannheim “a geração é um tipo de situação
ou posição social” (GROPPO, 2015: 6).
Ainda no que se refere a geração para Mannheim, é na situação social que vai
se encontrar um determinado tipo de ação social, uma vez que entre os indivíduos
participantes desta ação vivenciam as mesmas experiências. Pode dizer que “a
transmissão da herança cultural e a transição de uma geração a outra é um processo
contínuo: não é marcada por uma ruptura bem estabelecida no tempo” (GROPPO,
2015: 7). Mas deve considerar também as diferenças entre as sociedades, como por
exemplo, nas sociedades modernas não há ritos que demarcam claramente as
passagens de uma fase a outra como há nas sociedades primitivas, há nas sociedades
modernas mais uma ideia de gradação do que de demarcação.
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Eisenstadt em contraposição a Mannheim, vê a juventude como um grupo
que compartilha de forma homogênea a mesma faixa etária com a função de
colaborar nas sociedades universalistas com a integração social (GROPPO, 2015).
Cabe ainda acrescentar que para Eisenstadt a juventude é entendida como fruto de
uma construção social e histórica, ou seja, dependente da sociedade que a configura.
Já para Mannheim, a juventude é o potencial transformador da sociedade, uma vez
que ela corresponde a uma experiência do jovem com a realidade.
No estrutural-funcionalismo ainda há uma outra noção apresentada, a de
moratória social. Erikson buscando compreender o espaço de mediação entre as três
dimensões, biológica, psíquica e social, foca-se no estudo psicanalíticos das idades
da vida, dando ênfase no fluxo da vida individual (GROPPO, 2015). A partir dessa
moratória psicossocial, os jovens são entendidos numa relação de liminaridade com
a sociedade moderna, Manheim já havia esboçado essa liminaridade. Pode-se dizer
que
a tese da moratória social encontra um lugar e tempo mais ou
menos à margem dos espaços e rotinas oficiais do mundo público
para a saudada experimentação de papéis pelos jovens. A moratória
social oficializaria a condição liminar da juventude, já reconhecida
outrora por Mannheim.(GROPPO, 2015:15-16)

Essa tese, para Kruskopf (2004), não coloca as práticas dos jovens como
sujeitos sociais de seus reais papéis, apenas apresenta os jovens como portadores de
“imaturidade”, fazendo com que as ações dos jovens sejam entendidas como uma
desordem. Magulis e Urresti inserem uma outra noção nos estudos sobre juventude,
a de “moratória vital”, corresponde de um “capital vital” do jovem, ou seja, sua maior
capacidade de vitalidade e energia em comparação aos de idades mais velhas.
Contudo, segundo Groppo (2015), a moratória social ou psicossocial só se
preocupava com uma certa homogeneidade das juventudes sem se atentar para suas
segmentações enquanto classe. O que deu abertura para a corrente classista
privilegiarem essa segmentação sobre o aspecto geracional da juventude, negando
em certa medida na análise sociológica a categoria juventude. Assim a concepção de
juventude de Margulis e Urresti se apresentam como uma resposta interessante para
conciliar esses aspectos da juventude: o da posição social e da desigualdade que ela é
vivida (GROPPO, 2015).
A corrente classista entraria no que Groppo (2015) denominou de teorias
críticas, por relativizar o aspecto tanto das gerações quanto dos grupos juvenis em
meio a uma sociedade que é marcada por desigualdades sociais. Um expoente dessa
corrente classista é a obra Resistance through Rituals (1982) escrita por Stuart Hall e
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Tony Jerfferson, que buscavam consolidar a relação entre as culturas juvenis e a luta
de classes. Nessa abordagem “se reconhece a dimensão etária e geracional,
entretanto, esta, assim como a dimensão cultural, é subsumida à determinação
socioeconômica advinda da estrutura de classes sociais, ainda que em uma análise
elegante e complexa” (GROPPO, 2015: 21).
Mediante o enfraquecimento dos referenciais de classe na segunda metade do
século XX, a noção de subculturas juvenis traz à tona novas formas de analisar os
jovens, mesmo que essa noção tenha influências do estrutural-funcionalismo ela
ganha uma nova roupagem. As subculturas juvenis valorizam a forma como os
jovens pertencentes a uma determinada classe estabelecem uma cultura de classe
que e compartilhada por essa classe, como por exemplo os momentos e espaços de
lazer e diversão. Assim,
as subculturas juvenis não são apenas “construções ideológicas”,
mas também meios para negociar espaços e sentidos no campo da
luta pela hegemonia cultural. Ao mesmo tempo, expressam a busca
de novos sentidos, valores e espaços aos jovens desta classe social.
São formas de negociação e resistência diante da cultura dominante.
(GROPPO, 2015: 22)

Outro aspecto, segundo Groppo (2015), das subculturas juvenis é que elas
trazem as relações entre os gêneros a partir da nova configuração da sociedade pósguerra e com uma nova formação da classe trabalhadora. As subculturas juvenis
também destacam relações entre as classes médias e classe operária, no qual na
primeira se encontravam os “colarinhos brancos” e as novas profissões da
modernidade. No que se refere a essa relação entre a juventude e as estruturas de
classe, o Centro de Estudos Culturais apresenta uma nova forma de análise a partir
da cultura (GROPPO, 2015).
Porém para Bourdieu (1983) a “juventude é apenas uma palavra”, ou seja serve
somente para demarcar socialmente o espaço, rejeitando assim seu valor para
análise sociológica. Margullis e Urresti (1996) vão contra à Bourdieu afirmando que
“a juventude é mais do que uma palavra”, pois por mais que essa noção de juventude
traga consigo um fundo ideológica nas representações simbólicas, ela traz também a
concretude da realidade social. Mesmo que a juventude seja um instrumento de
demarcação do espaço social ela se apresenta com um poder simbólico por fazer
referência a vida social do jovem.
Em suma, a noção de juventude está relacionada a três aspectos, a da
moratória social, o das experiências geracional e o da moratória vital. As teorias
críticas da juventude marcaram a segunda metade do século XX, por transformar e
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criar novos conceitos que fazem referências aos novos temas surgidos (por exemplo
o do lazer). “Estas teorias criticaram e ressignificaram aquelas concepções de
juventude elaboradas pelas teorias tradicionais” (GROPPO, 2015: 26).

Juventude no século XX
Na segunda metade do século XX a juventude vem sendo tematizada, como
uma “categoria social frente à qual se pode (ou deve) tomar atitudes de contenção,
intervenção ou salvação, mas com a qual é difícil estabelecer uma relação de troca,
de diálogo, de intercâmbio” (ABRAMO, 1997: 30). Partindo dos anos 50, a juventude
era entendida como sinônimo de transgressão ou delinquência, retomando a noção
do século XIX, como um momento tumultuoso da vida, que necessitava de atenção
dos adultos para controlar a situação de transição para à vida adulta. E para
intensificar a noção da juventude como uma fase “delinquência juvenil” surgiram
ainda na década de 50, movimentos de grupos jovens, como os de classe operária e
classe média buscando de certa forma “condições objetivas” para o ajustamento
social, uma vez que este era entendido como um momento angustiante. Ainda em
meio a esse momento se tem as culturas juvenis em contraposição à vida adulta. A
princípio a noção de culturas juvenis assume uma característica de alerta, para
conter a delinquência, mas posteriormente ela ganha um caráter de “normalidade”,
como um espaço de socialização dos jovens, deixando de ser um movimento de
delinquência passando para o de integração (ABRAMO, 1997).
Já nos anos 60 e início do 70, a juventude toma um aspecto de desconstrução
da ordem social, buscando transformações a partir de movimento juvenis, como por
exemplo o movimento hippie. Assim, essa categoria traz consigo uma característica
de profunda transformação e de revolução, em que o jovem não busca se “adequar”
a situação da sociedade. Isso, segundo Abramo (1997), é que vai fazer com que no
Brasil a noção de juventude, nesse sentido, ganhe visibilidade. Foi somente quando
os movimentos juvenis caíram em decadência é que a noção de juventude ganhou
uma imagem positiva, porém mantendo os ideais de transformação e inovação. Em
contraposição ao período da década de 60, na década de 80 a juventude assume o
papel oposto, ao invés de buscar transformações ela está muito mais ligada a uma
apatia como os assuntos e indiferentes ao que era relacionada a assuntos políticos.
Essa juventude estava muito mais focada num conservadorismo, individualismo e
num consumismo do que de uma inovação cultural (ABRAMO, 1997).

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1294

Nos anos 90, essa juventude sofre alterações, “já não são mais a apatia e
desmobilização que chamam a atenção; pelo contrário, é a presença de inúmeras
figuras juvenis nas ruas, envolvidas em diversos tipos de ações individuais e
coletivas” (ABRAMO, 1997: 31). Mas, ainda permaneciam como traços importantes o
individualismo e a fragmentação, só que permeados pela violência, o que retomou
em certa medida os aspectos da década de 50, no qual os jovens eram provedores ou
alvo das cisões da dissolução social.
Juventude, consumo e lazer na metrópole
As sociedades complexas são caracteristicamente possuidoras de uma
heterogeneidade cultural. Sendo frutos da Revolução Industrial, elas possuem uma
divisão social do trabalho definida, com aumento tanto de produção quanto de
consumo, que se articulam com o crescimento urbano e com o mercado mundial
(VELHO, 1997). A metrópole contemporânea, surge nesse sentido, como a expressão
desse estilo de vida das sociedades complexas e industriais. Este estilo de vida pode
ser entendido a partir da “heterogeneidade e variedade de experiências e costumes,
contribuindo para a extrema fragmentação e diferenciação de papéis e domínios,
dando um contorno particular à vida psicológica individual” (VELHO, 1997: 17, grifo
autor). E por meio da intensificação dos estímulos nervosos dessa sociedade
complexa é que será composto a base psicológica que subsidia a vida metropolitana
concentrada na individualidade (SIMMEL, 1973). Assim, o homem metropolitano
vivencia a “liberdade”, que não teria caso vivesse em uma cidade pequena ou rural.
Mediante a esse processo de individualização, advinda da vivência na
metrópole, é que “a pessoa precisa enfrentar a dificuldade de afirmar sua própria
personalidade no campo abrangido pelas dimensões da vida metropolitana”, quer
dizer, “a pessoa se volta para diferenças qualitativas, de modo a atrair de alguma
forma, a atenção do círculo social, explorando suas sensibilidades e diferenças”
(SIMMEL, 1973: 22). No que tange a vivência individual pode-se afirmar que “mesmo
que o ator viva sua experiência como única, ele de alguma forma reconhece-se nos
outros através de semelhanças e coincidências” (VELHO, 1997: 28).
Quer dizer, partindo do pressuposto de que a categoria juventude não
corresponde meramente a “uma faixa etária ‘objetivamente’ definida ou um grupo
naturalmente constituído por ‘problemas’ ou ‘interesses comuns’ (NOVAES, 2003:
117), e sim que ela é construída. E que como já foi dito, falar de “culturas juvenis”
está se referindo “as formas em que as experiências juvenis se expressam de maneira
coletiva, mediante estilos de vida distintivos, tendo como referência principalmente
o tempo livre” (MAGNANI, 2005: 176). Que possuem “estilos distintivos”, ao se
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identificaram através de um consumo de produtos específicos, como a música, as
roupas, os adereços, as próprias formas de lazer, os lugares de sociabilidade, etc. De
forma que sua identidade é construída à medida que se relaciona com os outros, ou
seja, “o self individual é construído e ativamente negociado pelo indivíduo em suas
interações com o outro” (SEMPRINI, 1999:101). A ideia da juventude assim, se
mostra não mais como uma classe, mas como uma extra-classe, amplamente
difundida na cultura juvenil (GROPPO, 2015).
Dentro desse consumismo moderno a ideia do novo, ou da novidade, aparece
como sendo algo almejado pelo indivíduo, por meio de seus interesses nas imagens
e nos significados de um produto, porém como o consumidor ao mesmo tempo que
cria suas necessidades as abandona, gera um processo infindável, no qual o
consumo se mostra sendo criativo e auto-dirigido (CAMPBELL, 2001). Com isso, o
espírito do consumismo moderno é caracterizado “por um anseio de experimentar
na realidade os prazeres criados e desfrutados na imaginação, um anseio que resulta
no incessante consumo da novidade (CAMPBELL, 2001:288). Entretanto, a lógica
cultural por trás modernidade não se reduz à lógica da racionalidade, expressada
pela economia como uma lógica calculista, mas sim uma lógica voltada par os
sentimentos do prazer e do sonho.
Atualmente, a juventude se apresenta como uma mercadoria sendo vendida
em lojas, em livros, em clínicas de estética, etc., uma vez que o “se manter jovem” ou
“ser jovem” se apresenta como o objetivo a ser almejado por todas as idades. Assim,
“tudo aquilo que é considerado ‘jovem’, que cai no gosto dos ‘jovens’, passa a ter
maiores chances de ser um produto sedutor para as traduções dos ‘usos e costumes’
heterogêneos do nosso mercado em vias de total globalização” (VIANNA, 1997: 8). O
fenômeno dos “não jovens juvenis” (DEBERT, 1999) encontrado na atualidade, traz
consigo aspectos de um mundo de consumo que é voltado para uma ideia de
juvenilidade, ou seja, até a velhice deve ser vivida de uma forma “jovem” (GROPPO,
2015).
Pensar o uso do tempo livre dos jovens é também pensar na forma como a
juventude utiliza seu tempo na sociedade complexa e contemporânea. Já que a
dinâmica sociocultural pode representar a realidade que é expressada pela vida
juvenil em seus momentos de lazer e de tempo livre. Não se cabe pensar que esse
uso do tempo livre é homogêneo no que se refere a uma realidade juvenil. Pois,
tal fato ocorre, talvez, pela percepção de que o tempo da juventude,
em geral, e o tempo das culturas juvenis, em particular, seriam em
“essência” momentos de fruição de divertimentos, prazeres e
distância relativa do mundo do trabalho, considerando-se que este
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último é uma característica principal do mundo adulto (BRENNER,
DAYRELL, CARRANO, 2008: 29)

Entende-se então que é especialmente nos tempos livres que os jovens vão
construir e consolidar suas práticas a fim de diferenciarem do mundo adulto. Ou
seja, “[...] os jovens elaboram subjetividades coletivas em torno de culturas juvenis”
(BRENNER, DAYRELL, CARRANO, 2008: 30). Em contraposição ao mundo do
trabalho o uso do tempo livre pelos jovens conota um aspecto positivo no que tange
a formação do sujeito-homem. A prática de lazer corresponde ao espaço no qual os
jovens por meio de suas atividades vão alcançar sua realização pessoal, que em certa
medida trazem ao indivíduo uma consciência de liberdade em comparação com a
rotina do trabalho e do campo das obrigações sociais. As atividades de lazer podem
ser entendidas então como atividades de pura sociabilidade, de forma que o
indivíduo participa da integração social espontaneamente.
Assim, “no espaço-tempo do lazer, os jovens consolidam relacionamentos,
consomem e (res)significam produtos culturais, geram fruição, sentidos estéticos e
processos de identificação cultural.” (BRENNER, DAYRELL, CARRANO, 2008: 31). O
fato de ter tempo livre não corresponde necessariamente ao lazer. O lazer é
resultado de uma atividade social, que sendo condicionada tanto pelos elementos
culturais quanto pelos materiais, ajudam a compor aos indivíduos e suas respectivas
coletividades. O tempo livre por si só traz uma conotação de falta de oportunidades
e penúria no campo do trabalho, o desemprego seria um exemplo disso.
Culturas juvenis, tribos urbanas e circuito de jovens
Por se tratar de comportamentos e práticas juvenis, Magnani menciona o
termo “tribos juvenis”, difundido em 1987 na obra O tempo das tribos do Michael
Maffesoli. Esse conceito traz consigo um nomadismo, uma fragmentação e um
determinado tipo de consumo, segundo Magnani (2012:161):
O ponto central era mostrar o lado “efetual” de microgrupos
caracterizados como um tipo de comunidade emocional: seriam
efêmeros, de inscrição local, desprovidos de organização. Com essa
postura, o autor trazia para o campo da análise social a perspectiva
então em voga que caracterizava como pós-modernas as
transformações que vinham ocorrendo nos campos da literatura,
arquitetura, moda, comunicações e produção cultural. No caso da
emergência desses pequenos grupos, voláteis, altamente
diferenciados, a novidade que apresentam era sua contraposição à
homogeneidade e ao individualismo característicos da sociedade de
massas e às identidades bem marcadas de modernidade.
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Fazendo uma crítica a esse conceito, Magnani mostra que ele é muito
generalizado e difundido pela mídia o que demonstra sua limitação conceitual. Mas
há ressalvas segundo ele, ou seja, o conceito não deve ser totalmente rejeitado, pode
ser usado contanto que saiba-se dessa limitação. Um mal-entendido na utilização
desse conceito destacado por ele é o entendimento de “tribo” como é utilizado nos
estudos de Etnologia. Para contrapor o conceito de “tribos urbanas” ele apresenta o
conceito de “culturas juvenis” trazido pelo antropólogo espanhol Carles Feixa
(2004). O conceito de “tribos urbanas” é mais popular e difundido, uma vez que está
presente intensamente na mídia por trazer consigo uma característica
estigmatizante. Já o conceito de “culturas juvenis” corresponde num conceito mais
utilizado no meio acadêmico, principalmente em estudos culturais. Assim, essa
mudança terminológica implica uma alteração no modo como irá enfrentar o
problema.
O termo “culturas juvenis” assinala “mais para as formas em que as
experiências juvenis se expressam de maneira coletiva por meio de estilos de vida
distintivos, tendo como referência principalmente o tempo livre” (MAGNANI, 2012:
163). Os estilos distintivos estariam relacionados como o consumo de produtos
específicos que vão estar em referência com a noção de “subculturas”, no sentido
desenvolvido pela tradição do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea na
Universidade de Birmingham. Magnani (2005) propõe pensar, tanto com a intenção
de complementariedade quanto a de alternativa as abordagens sobre juventude, a
categoria “circuitos de jovens”, de forma a pensar as práticas dos jovens nas
metrópoles. O foco dessa categoria é pensar o jovem a partir da forma como ele se
insere na paisagem urbana, seus espaços de encontro e conflitos, ou seja, a
etnografia deve buscar os espaços pelos quais os jovens circulam e constituem
relações de troca. A partir disso é possível, segundo ele, articular os seguintes
elementos: os comportamentos e os espaços.
Conclusão
As noções de juventude ao longo do século XX a partir das teorias clássicas de
base estrutural-funcionalista, como as de Parsons, Coleman, Eisenstadt, que
pensavam a juventude como uma forma de desvio e anormalidade. Mannheim,
mesmo sendo influenciado pelo estrutural-funcionalismo, propõe pensar a
juventude como possuidora de uma força revolucionária, dando assim espaço para a
situação social do indivíduo como determinante para sua ação social, o que coloca
essa abordagem como pertencente as teorias críticas. Outras noções que
contribuíram nesse período para se pensar a juventude foram a de geração e de
moratória social, a primeira enfatizada pela corrente classista e a segunda pelas
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teorias críticas. A própria noção de subculturas juvenis toma um novo aspecto nas
teorias críticas, buscando relacionar o comportamento juvenil com a sua situação de
classe, construindo uma cultura de classe. Pode-se dizer, então, que a categoria
juventude até meados do século XX está relacionada com as noções de moratória
social, moratória vital e com o campo das experiências geracionais.
Já passando, especificamente, para o campo da antropologia e pensando no
contexto das sociedades complexas, a categoria juventude sofre transformações
mediante ao alto grau de heterogeneidade cultural. O foco de análise nas
abordagens antropológicas desse período é entender como a juventude é construída,
por meio de suas experiências coletivas e seus usos do tempo livre, abrindo espaço
para se falar de “culturas juvenis”. Ainda nesse sentido, tem-se o termo “tribos
urbanas” e o de “culturas juvenis”, que buscam pensar os jovens a partir de suas
expressões coletivas, a primeira encontrada mais em meios midiáticos e segunda
mais difundida no meio acadêmico. Um outro conceito que trouxe contribuições
para os estudos da antropologia urbana, mais precisamente para os jovens na
metrópole foi o de “circuitos juvenis”. Por fim, o presente trabalho buscou
apresentar de que forma a categoria juventude foi utilizada pelas ciências sociais e
de que forma como cada noção contribui para os estudos de suas respectivas épocas.
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24- Sessão 1
24.1 A atuação das mulheres no grupo guerrilheiro urbano argentino
“Montoneros”627
Amanda Monteiro Diniz Carneiro628

Resumo: O presente artigo tem como objeto, analisar a atuação das mulheres no
grupo de esquerda da Argentina, denominado Montoneros, no período de 1960 a
1979. O estudo da atuação das mulheres, principalmente em grupos políticos que se
denominam revolucionários, torna-se fundamental para problematizar os espaços
masculinizados da política e também para se pensar as mulheres como atores
históricos, principalmente nos movimentos populares e no jogo político na
Argentina.
Palavras Chave: Mulheres. Atuação. Montoneros.
Introdução
O grupo de esquerda da Argentina, denominado Montoneros se organizou
em fins dos anos de 1960. Recebeu influências do contexto Argentino e também da
revolução cubana, principalmente no que se refere à luta armada. Era constituído,
em sua maioria, por jovens que tinham a pretensão de transformar a Argentina em
um país socialista, defendiam o anti-imperialismo e o fim do capitalismo. Nas
décadas de 1960 e 1970 muitas mulheres jovens se envolveram na luta política,
entretanto, por serem mulheres, em muitos casos, não alcançaram espaços de
direção ou desenvolviam tarefas ditas “femininas”. Dessa forma, buscamos então,
discutir a inserção de algumas dessas mulheres e mostrar de maneira geral, como
atuavam nos espaços masculinizados nesse período.
Poucos estudos discutem sobre a condição feminina nos espaços políticos,
como por exemplo, nos partidos, sindicatos, etc, durante esse período. Geralmente,
debates são realizados sem diferenciar a questão de gênero, seus impactos e
diferenças na militância e no interior das organizações políticas. Dessa forma,
pretendemos explorar novas perspectivas para se pensar as mulheres como sujeitos
históricos. Inicialmente abordaremos a formação e atuação do grupo Montoneros no
contexto argentino, em seguida a atuação das mulheres no grupo.
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A formação e atuação do grupo Montoneros
O grupo Montoneros629 surgiu aproximadamente em fins dos anos de 1960, a partir
da esquerda peronista.
O peronismo630 englobava uma direita e uma esquerda com diferentes ideais.
A direita peronista era constituída pela corrente sindical-burocrata e por grupos
empresariais que se beneficiavam com a política protecionista e antiliberal
estabelecida pelos governos de Perón (1946-1955, 1973-1974). Além desses, a direita
era constituída também por organizações para militares que incitavam o terror em
nome de uma bandeira peronista. Já a esquerda peronista, era composta em sua
maioria, por jovens que acreditavam que a luta dos trabalhadores seria o alicerce
principal, para a luta- inspirada na revolução e não na democracia- contra o
imperialismo e o fim do capitalismo. Era caracterizada como um grupo que se
sustentava na figura de Perón, mesmo que esse não compartilhasse da sua posição
ideológica. Dessa maneira, a esquerda utilizava-se dos discursos peronistas a fim de
alcançar o apoio das classes trabalhadoras para legitimarem-se enquanto
movimento social ou partidário. (ROCHA, 2011).
É importante ressaltar que a formação do grupo em 1960 sofreu, além de
influências específicas do contexto da Argentina, influências externas que moldaram
a identidade do grupo. Partindo desse princípio, podemos destacar como influencia
externa, a urgência revolucionária trazida pela Revolução Cubana, principalmente
no que se refere à luta armada. Como influências internas podemos destacar as
manifestações no seio da Igreja, em que muitos jovens lutaram contra a exploração e
a pobreza, e o próprio Peronismo que também influenciou no processo de formação
desse grupo e de outros que também surgiram nesse período.
O grupo Montoneros foi um dos mais importantes do período. Era
constituído, em sua maioria, por jovens que tinham a pretensão de transformar a
629

Um montonero era aquele que se rebelava por razões políticas contra as autoridades departamentais,
provinciais, ou nacionais. Em alguns casos, revolucionário e montonero eram sinônimos. (LA FUENTE,
2007, p. 112). Os montoneros, aos olhos dos oligarcas representavam um monte de ignorantes selvagens- os
montos- Os montoneros formulavam-se em fins dos anos 1960. Contudo o grupo que marcou a luta
antiimperialista na especificidade Argentina teve sua primeira aparição pública em 29 de maio de 1970 com a
chamada operación Pindapoy. (ROCHA, 2011, p. 80).
630
Segundo Etulain, o peronismo é um “objeto” complexo, porque não se compõe apenas pelo partido
peronista, ou mesmo pelos sindicatos. Trata-se de um movimento que reúne diferentes setores sociais em
torno de uma amálgama definida a partir do vínculo entre o povo e a figura de Perón. O peronismo em sua
função de representar os interesses populares promove sua unidade com base na força opositora deste
conteúdo popular. (ETULAIN, 2001 p.100-101).
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Argentina em um país socialista, defendiam o anti-imperialismo e o fim do
capitalismo. De maneira geral, seus principais objetivos eram o desenvolvimento
nacional, a justiça social e o poder popular.
Os Montoneros foram a guerrilha argentina mais importante da
década de 70. Entre seus líderes mais importantes podemos
mencionar a Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus, José
Sabino Navarro, Emilio Maza, Carlos Capuano Martínez, Norma
Arrostito, Mario Firmenich. Identificada como a esquerda peronista
e com a realização do “Socialismo Nacional”, Montoneros enfrentou
o governo militar autodenominado “Revolución Argentina” (19661973) e lutou pelo retorno de Perón sob o lema “Lute e volte” a
organização se popularizou entre os jovens (...) (GARATEGARAY,
2012, p. 2).

E ainda:
Alguns montoneros consideravam que o objetivo perseguido era
uma variante nacional de socialismo; outros viam nele uma forma
socialista de revolução nacional. Todos acreditavam que a principal
contradição que afetava a Argentina era a do nacionalismo contra o
imperialismo e que os interesses do país estavam representados por
uma aliança popular mais multiclassista. (GILLESPIE, 2008, p. 434).

O grupo atuava em assaltos a bancos e sequestros, especialmente em
acampamentos militares, com o objetivo de arrecadar dinheiro e armas, que
segundo eles, seriam usados para a construção de uma nação livre, justa e soberana.
Assassinaram importantes lideranças políticas e membros da Segurança Nacional,
como o Major Júlio Argentino de Valle Larrabure.
“Habitualmente operavam em comandos integrados por homens e
mulheres que realizavam acampamentos em localidades como
Garín, na província de Buenos Aires, e a Calera, em Córdoba,
assaltos a bancos, sequestros a empresários para obter fundos,
roubo a caminhões de leite y sua posterior distribuição em bairros
populares é o que eles chamavam "ajusticiamientos", é dizer o
assassinato de algum dirigente sindical ou algum chefe militar.”631

Aproximadamente em 1960, Montoneros iniciou sua luta a fim de
desestabilizar o então governo de Arturo Frondizi (1958-1962); isso porque, para eles,
este governo foi o grande responsável pela derrocada de Perón, com o golpe de
estado conhecido como “revolução libertadora”, em setembro de 1955. Perón foi
exilado, seu partido-justicialista foi proscrito, além de seus principais líderes
631

PIGNA, Felipe. La política en los 70. Captado em: <www.elhistoriador.com.ar>. Acesso em 05 set. 2014.
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sindicais perderem seus cargos e serem presos. A elaboração do projeto político
organizado por Montoneros, esteve muito ligado a este contexto político, na medida
em que foi a partir da derrocada de Perón e do distanciamento da maior parte da
sociedade das atuações e lutas políticas, -haja vista a falta de esperança criada por
toda essa situação citada acima- que o grupo organizou seu projeto político.
Abaixo as pautas do projeto.
1.— Asunción de la guerra popular 2.— Adopción de la lucha
armada como la metodología que hace viable esa guerra popular,
mediante formas organizativas superiores.
3.— Absoluta

intransigencia con

el

Sistema.

4.— Incansable voluntad de transformar la realidad. 5.—
Identificación de la burocracia, como formando ' parte del campo
contrarrevolucionario.
6—

Entronque
pueblo

efectivo

en

las

luchas del

7.— Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la
clase trabajadora
peronista
8.— Caracterización del General Perón, como conductor
estratégico. 9.— Correcta evaluación sobre los amplios márgenes de
posibilitantes de actuación dentro del Movimiento Peronista.
10.— Decisión de luchar hasta el costo de la propia vida.632

Em 1970, sequestraram e assassinaram o ex-presidente da Argentina, Pedro
Eugenio Aramburu7. Este era considerado o principal inimigo do grupo Montoneros,
visto que foi responsável por dois crimes imperdoáveis para o grupo: a ordem de
fuzilamento de 27 peronistas e a expatriação dos restos mortais de Eva Duarte de
Perón.
As nove em ponto da manha do 29 de maio de 1970, dois jovens de
uniforme militar subiram ao apartamento de um general
aposentado, no piso oitavo de um edifício da rua Montevideo de
Buenos Aires. O motivo de sua visita era lhe disseram, oferecer-lhe
una custodia. Por vários minutos sustentaram uma amável conversa
durante a qual tomaram una xícara de café..., até que um dos
632

Documentos Montoneros. Captado em: http://www.elortiba.org/docmon.html. Acesso: 26 jun. 2015. 7
Pedro E. Aramburu foi presidente no período de 1955 a 1958, defendia uma linha mais dura em relação a
peronismo, sindicatos e trabalhadores. A repressão se agudizou. Em resposta a resistência popular se reforça.
(ETULAIN, 2001, p. 103).
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1306

visitantes disse: “Meu general, você vem conosco”. Três dias depois
o general havia deixado de existir, e a organização montonera fazia
com ele uma sensacional aparição na cena política argentina. El
Operativo Pindapoy, ou el Aramburazo. (GILLESPIE, 2008, p. 547).

Para Montoneros, o assassinato de Aramburu tinha também significados
simbólicos, visto que naquela data, 29 de maio 1970 os militares comemoravam o dia
do Exército. O grupo pensou estrategicamente esse fato para sua divulgação em todo
o país, o que para eles seria o batismo público do grupo.
A atitude de assassinar o ex-presidente legitimava a posição do grupo em
utilizar todas as formas de luta contra a ditadura, inclusive a armada. Esse fato foi
impactante para a sociedade e para os militares. “Assim, o “Aramburazo” deu aos
Montoneros um nome que se fez familiar para todo mundo e foi bem acolhido pelos
peronistas, mas não trouxe por completo a identidade política da organização”.
(GILLESPIE, 2008, p. 566).
Em 1974 o grupo Montoneros entrou para a clandestinidade. Com isso
surgiram muitas dificuldades, tais como a falta de recursos e, sobretudo, a
diminuição do contato político com as massas, entre outros problemas. Entretanto,
as dificuldades se intensificaram ainda mais, com o golpe militar de 24 de março de
1976, que levou à derrocada do governo de Isabel Perón. Um grupo de militares,
liderados por Jorge Rafael Videla, e apoiado por grupos civis e pelos Estados Unidos,
assumiu o poder.
O grupo, não tinha a dimensão do aparato montado pelos militares para
destruição das organizações guerrilheiras, uma vez que a experiência vivida em
golpes anteriores ao de 1976 não se comparava com esse último. Não imaginavam,
por exemplo, a dimensão do aparato repressor montado pela ditadura que envolvia
sequestros, torturas e assassinatos.
A estratégia do grupo era resistir à repressão por meio da luta armada.
Entretanto, devido ao forte aparato montado pelo regime militar, o grupo foi
desaparecendo rapidamente, haja vista, a frustrante estratégia de luta armada e
também a grande repressão que se instalava naquele momento. Alguns dos
integrantes do grupo não resistiram à violência das torturas e acabavam entregando
informações a respeito da atuação do grupo. Dessa forma, os militares aumentavam
a repressão, atingindo os principais quadros do movimento. Em outubro de 1976, a
organização já apresentava muitas perdas. “Durante os dois primeiros anos de
resistência armada, o exército montonero da capital federal havia perdido 60% de
suas forças”. (LARRAQUY, 2006, p. 126)
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Enfim, é importante destacar, que a atuação dos grupos guerrilheiros neste período,
não era fácil. Entretanto, podemos notar, que a causa pelo qual eles lutavam
ultrapassava todas as dificuldades e era o que lhes mantinham nessa luta até o fim
último de suas próprias vidas. Nessa perspectiva, poderíamos nos perguntar como se
dava a atuação das mulheres neste período, já que a situação feminina envolvia o
que podemos chamar de dupla militância, ou seja, duas posições de resistência ao
mesmo tempo. A primeira, era a resistência a uma sociedade machista que só
aprovava a atuação feminina em espaços privados e a segunda, a resistência ao
sistema político instaurado. Dessa maneira, ser mulher militante era uma tarefa
extremamente difícil, entretanto como veremos a seguir, isso não impedia a inserção
e luta das mulheres nestes grupos.
A atuação das mulheres no grupo Montoneros
Para discorremos sobre a atuação das mulheres, a discussão em torno do conceito
de gênero se faz importante. O gênero é dado como uma construção social e
cultural, e não como uma relação já estabelecida. As visões que justificavam que as
diferenças entre homens e mulheres relacionavam-se apenas ou prioritariamente
pelas diferenças biológicas já são questionadas pela historiografia e sociologia que
tratam do tema, uma vez que as construções culturais ganharam espaço nos estudos
das relações de gênero. Tenta-se desmistificar o estabelecimento de características
biológicas “manipuladas culturalmente”.
As determinações de tais características colocam a mulher em uma condição
“subalterna”, ou seja, em um mundo privado, apenas como cuidadora do lar e
excluindo-a do mundo público.
Joan Scott define a categoria gênero, em seu uso mais recente, da seguinte maneira:
Minha definição de gênero tem duas partes e várias sub-partes. Elas
são ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O
núcleo essencial da definição baseia-se na conexão integral entre
duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo de relações
sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero
é uma forma primeira de significar as relações de poder. As
mudanças na organização das relações sociais correspondem
sempre à mudança nas representações de poder, mas a direção da
mudança não segue necessariamente um sentido único. (SCOTT,
1989, p. 2).

É importante ressaltar também, a questão das disputas por poder presentes
nas relações sociais e, sobretudo, nas relações entre homens e mulheres. Os
interesses e estratégias, também se fazem presentes nessas complexas relações, são
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eles, juntamente com o poder simbólico - que podem estar no âmbito do consciente
ou inconsciente-, que legitimam o poder e consolidam os modos de vida e hábitos
dos sujeitos. Assim, através das lutas e legitimações, alguns comportamentos se
tornam naturalizados. As relações entre homens e mulheres, onde a mulher ocupa
apenas o espaço privado e o homem é responsável por todo o espaço público, são
exemplos desses comportamentos naturalizados, das lutas e legitimações de poder.
Estas relações não se explicam apenas pela imposição ou coação, são legitimadas e
construídas consciente e inconscientemente pelos próprios sujeitos.
Destarte, essas legitimações ocorrem de maneira inconsciente, quando as
próprias mulheres reproduzem o discurso masculino, o considerando natural, nas
palavras de Bourdieu (1996), “um natural poder masculino”. Conscientemente,
quando as próprias mulheres se colocam como insignificantes, atribuindo a elas
mesmas características inferiores, se excluem do poder político e o reservam
exclusivamente aos homens. Dessa maneira, podemos entender uma das vertentes
que contribuíram, de forma decisiva, para que a história da humanidade, de homens
e mulheres, fosse escrita apenas no gênero masculino.
Para que a dominação simbólica funcione, é preciso que os
dominados tenham incorporado as estruturas segundo as quais os
dominantes percebem que a submissão não é um ato da
consciência, suscetível de ser compreendido dentro de uma lógica
das limitações ou dentro da lógica do consentimento, alternativa
“cartesiana” que só existe quando a gente se situa dentro da lógica
da consciência. (BOURDIEU, 1996, p. 36).

Nas décadas de 1960 e 1970 muitas mulheres jovens se envolveram na luta
política, Norma Arrostito, a Gaby, foi um dos exemplos de atuação feminina nesse
período. Junto com ela, podemos citar Antônia Canizo, Amanda Peralta, Marta
Bazan, entre outras.
No Brasil, Marcelo Ridente encontrou 15 a 20% de mulheres nas
organizações armadas, em dados obtidos nos processos contra elas.
No Uruguai, entre os Tupamaros, Ana Maria Araujo menciona que
um terço dos militantes eram mulheres. Da mesma forma, entre os
militantes desaparecidos na Argentina, em torno de 30% eram
mulheres. Para o Chile, Bolívia e Paraguai, não tenho ainda dados
numéricos, mas a participação de mulheres em grupos de guerrilha
e resistência também é reportada. (WOLLF, 2013, p. 3).

Por ser mulher, Arrostito, não conseguiu alcançar o poder merecido no grupo
Montoneros. Participou do sequestro de Aramburu e foi uma figura emblemática
dentro da organização. Não era usual uma mulher fazer parte da condução de um
grupo guerrilheiro, e no caso do Montoneros, não foi diferente. “Foi relegada por um
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problema de manejo machista da condução. Do grupo inicial foi ficando
marginalizada. Em uma etapa esteve muito sozinha”. (SAIDON, 2005, p. 56)
No entanto, como tem enfatizado distintas investigações, foram
poucas as mulheres que participaram de responsabilidades de
direção e frequentemente lhes davam tarefas associadas a condição
feminina. A reestruturação das relações de gênero teve um lugar
secundário nas organizações de esquerda (COSSE, 2010, p. 144).

Norma foi a única montonera, juntamente com Fernando Abal Medina, que
foi à Cuba para receber treinamento militar, haja vista que o restante do grupo
quase não tinha conhecimento acerca da luta armada. Norma participava
ativamente naquele grupo, opinava nas decisões político- ideológicas e nas questões
técnicas de segurança, tais como usos de explosivos, entre outros. Mesmo
considerando seu significativo papel, nunca alcançou a liderança do grupo, nem
mesmo com a morte de Fernando Abal Medina, um dos mais importantes
integrantes do grupo. “Igualmente, para todos os demais, amigos e inimigos
continuará sendo a Norma Arrostito, o bronze, mas além dos cargos formais como
uma nomeação no governo de Oscar Bidegain.”. (SAIDÓN, 2005, p. 131).
É importante ressaltar, que a situação das mulheres militantes na ditadura
civil militar era muito complicada, principalmente se pensarmos na vulnerabilidade
da sua condição de mulher nos centros de tortura, sendo bastante exploradas pelos
militares. Muitas delas foram levadas aos centros de tortura grávidas, e seus filhos
foram entregues para famílias de militares e de civis, desestabilizando
psicologicamente a militante. Além disso, muitas delas foram estupradas pelos seus
algozes. Enfim, mesmo tendo conhecimento desses fatos e com todos os riscos,
muitas mulheres tiveram atuação política intensa nesse período.
Em dois de dezembro de 1976, Norma foi capturada e levada para o centro de
detenção, Escola de Mecânica de Armada –ESMA, onde passou os últimos 410 dias
de sua vida. Foi usada como troféu pelos militares. Quando chegavam os novos
detidos, eram levados até ela com o objetivo de desestrutura-los psicologicamente.
A primeira coisa que faziam os militares, quando chegavam à
Escola Mecânica Armada (ESMA) com o novo detido-desaparecido
era levá-lo ao porão, onde estavam as salas de tortura e ali
apresenta-lo o troféu. Parte da conversa de boas vindas ao recémchegado era: Você acredita que os da condução, os agarramos e
massacramos. Bom, aqui temos a Arrostito. Acredita que a havíamos
matado. Não. Está viva. Nós a temos. (SAIDON, 2005, p. 151).
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Diferente de muitos dos capturados, do referido centro de detenção, Norma,
expressava tranquilidade e aceitação à sua condição de detida.
Gaby tinha uma atitude distinta de todos os demais, parecia um
morto vivente. Era uma espécie de presença fantasmagórica. Era
uma pessoa muito calada, muito estranhável, muito sorridente,
transmitia a imagem de alguém que tivesse paz interior e aceitado o
seu destino. (SAIDÓN, 2005, p. 163).

Dessa forma, podemos pensar que a luta de Norma pela libertação do seu
país e do seu povo, ultrapassava sua própria necessidade de permanecer viva
naquele momento. Essa é uma das razoes pela qual Norma aceitava sua condição de
detida.
Norma é muito coerente em seu pensamento e sua ação. Ela
pensava algo e o realizava. Era uma pessoa muito simples, tanto em
sua presença como em seus projetos. Era revolucionária, pois deixou
tudo para seguir uma luta pela libertação de seu país e de seu povo e
por conseguir um objetivo político. Por isso foi muito mais que um
guerrilheiro, um soldado (SAIDÓN, 2005, p. 95).

Destarte, devemos compreender não só Norma Arrostito, mas todas as
militantes, como atores históricos atuantes em diferentes espaços políticos, em que
se fazem presente diferentes formas de poder e conflito. Entendendo assim, estas
relações, como lutas e legitimações, das mais diferentes formas de poder e não
necessariamente como manipulação e coerção.
Considerações Finais
Estudar as mulheres que atuaram no grupo Montoneros é importante,
principalmente para questionarmos os espaços políticos masculinizados e para
refletirmos a respeito da adaptação das mulheres a estes espaços, com objetivo,
muitas vezes, de atuação própria, sem necessariamente ser dependentes dos
homens para desenvolvimento de diferentes atuações políticas.
Além disso, a importância do estudo das mulheres se fundamenta, na sua
grande inserção nos grupos guerrilheiros mesmo com todas as dificuldades,
inclusive da dupla militância. Levando tudo isso em consideração, não podemos
omitir o estudo de sujeitos tão importantes e atuantes na história, uma vez que,
assim corremos o risco de não compreendemos diferentes perspectivas da mesma.
Dessa forma, devemos então, abordar, homens e mulheres de forma
igualitária entendendo suas implicações, relações históricas, e lutas políticas ao
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longo do tempo. Por conseguinte, Devemos refletir, acerca das relações entre
homens e mulheres quebrando sistemas estáticos e assimétricos, que existem entre
estas relações.
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24- Sessão 1
24.2 O islã e a aprendizagem do corpo: um estudo sobre condutas
corporais masculinas no contexto islâmico633
Ana Clara Alves de Oliveira (UFJF)634

Resumo: A partir de minha pesquisa de campo realizada na Mesquita Islâmica de
Juiz de Fora, proponho pensar a conduta religiosa de homens muçulmanos sob a
perspectiva do corpo. Inicio com a possibilidade de compreender a palavra islã
através da ideia de “entrega” religiosa, expandindo o significado do que é “ser
muçulmano”. Passo então a explorar as categorias nativas de “revertido” e “nascido”,
que norteiam as comunidades muçulmanas brasileiras, e identificam os atores que
edificam esse cenário. Ao analisar dois casos de vivência religiosa, o primeiro de um
brasileiro que se “reverte” ao islã, e o segundo de um imigrante “nascido” islâmico,
que freqüentavam a mesma mesquita, busco salientar o que chamo de processos de
vivência religiosa, experimentados por meio do corpo. Proponho a ideia de que
aquele que se converte ao islã se empenha no processo de aprendizagem da religião,
buscando no aperfeiçoamento a legitimidade como muçulmano. Aquele que nasce
muçulmano possui um corpo empoderado, ou seja, é intrinsecamente dotado de sua
autoridade perante a prática religiosa, não necessitando de trilhar o caminho do
esforço do revertido. Por fim busco comparar os dois casos, apresentando a
hierarquia que configuram, e o valor inerente a cada trajetória.
Palavras-chave: corpo, revertido, nascido, islã.
Introdução
No campo antropológico as comunidades islâmicas se configuram como área
substancial de estudo, o antropólogo e historiador Talal Asad apresenta a idéia de
uma “Antropologia do Islã635” (1986), que trata de analisar as diversas facetas
encerradas pela religião, e as múltiplas formas de abordá-las. No entanto, o cerne da
discussão deste trabalho não está na tentativa de definir a esfera religiosa da vida
social. Clifford Geertz, em sua obra clássica “Observando o Islã 636”, afirma que
Artigo a ser apresentado no GT 4 – Gêneros, Sexualidades e Corpos: Cotidianos, subjetividades e
trajetórias.
634
Email: claracatitacakes@gmail.com
635
Em seu artigo “The Idea of an Anthropology of Islam” publicado pela Universidade de Georgetown, Talal
Asad discute os meios de se tratar o Islã como objeto de estudo na antropologia, os obstáculos e as
dificuldades de realizar pesquisas neste campo.
636
Obra clássica de Clifford Geertz sobre seu trabalho de campo no Marrocos e Indonésia. No qual compara
os dois países através de sua característica comum, o Islã.
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“nosso problema que piora a cada dia, não é definir religião, mas encontrá-la”,
acreditando que a tarefa do antropólogo é se dedicar ao “entendimento da vida
humana” (2004) por meio da observação do outro.
A propagação da cultura islâmica emerge como um grande campo de estudo
para as Ciências Sociais, em particular para a Antropologia, estabelecendo objetos
de estudo infinitamente ricos, que contrastam realidades religiosas e sociais,
reelaborando estilos de vida. A partir dos dados de minha pesquisa de campo na
Mesquita Islâmica de Juiz de Fora, e do contato com homens muçulmanos, busco
nesse artigo expor algumas percepções do que significa “ser muçulmano”.
Apresento uma breve introdução sobre a religião islâmica, assinalando suas
características centrais. Passo então para a abordagem da questão da corporeidade
como crucial, uma vez que, é no corpo que as práticas religiosas serão construídas e
expressadas. Primeiramente exponho a possibilidade de entender a palavra islã
como entrega religiosa, que abarca um enorme leque de significâncias e práticas
cotidianas. Passo então para a investigação das categorias nativas inerentes as
comunidades muçulmanas brasileiras, com as quais me deparei em campo. Por fim
apresento a questão da religião como aprendizado do corpo, explicitando dois casos
de vivência religiosa muçulmana, o primeiro de um brasileiro que se converte ao
islã, e o segundo de um imigrante que já nasceu em uma família islâmica. Ambos
freqüentavam o a mesquita e interagiam no mesmo grupo social.
1. O Islã
O islã é a terceira das “religiões reveladas637”, considerada uma das “religiões
do livro”, os muçulmanos respeitam e valorizam os livros sagrados anteriores (a
Biblia e o Torá), admirando Jesus como profeta anterior a Maomé (HILU, 2010). Tem
como base os “cinco pilares da fé: a profissão de fé (shahâda), a oração (çalât), a
esmola aos pobres (zakât), o jejum durante o mês do Ramadan (çawn) e a
peregrinação a Meca (hajj)” (HILU, 1996, p.92).
O islamismo é uma ideologia universal que se difundiu por diversas
culturas, através de um enorme território, incorporando-as à
comunidade dos fiéis: a Umma. Apesar de separar as diferentes
comunidades religiosas, o islamismo permite a entrada na sua
comunidade de novos adeptos. (...) O islamismo tem sua doutrina
codificada no Alcorão, livro sagrado que transcreve as revelações
feitas a Maomé no século VII a.d., nele se encontrando tanto
Segundo Jostein Gaarner, as “religiões reveladas” são aquelas que através de um ator sagrado foram
comunicadas pela palavra para as comunidades humanas. Primeiro a Bíblia, o Torá e por último o Alcorão
(2000) considerado pelos muçulmanos a revelação definitiva.
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preceitos teológicos, quanto regras jurídicas, administrativas e
comportamentais. O sistema religioso do islamismo se fundamenta
na crença na unidade absoluta de Deus e no papel profético de
Maomé. Em termos institucionais, não há intermediação na relação
entre o homem e Deus, pois o islamismo é, do mesmo modo que o
judaísmo, uma religião sem clero. (HILU, 1993, p.97-98)

A ideologia islâmica orienta que o indivíduo muçulmano deve praticar a
religião a todo tempo de sua vida. Realizando as cinco orações diárias, o homem
islâmico se conecta com sua fé por meio de sua conduta cotidiana, tanto no âmbito
moral, como nas práticas corporais da vida. Enfatizo que o ser muçulmano implica
em uma entrega total da vida humana aos preceitos religiosos, no entanto, essa
“entrega” se dará de múltiplas formas, de acordo com o contexto em que cada “ser
muçulmano” está inserido (FERREIRA, 2009).
2. O ser muçulmano e a entrega
Na maioria dos livros introdutórios sobre religião, como por exemplo,
dicionários638, a palavra árabe islam está traduzida como submissão, no sentido de
submissão a Deus. Esse sentido limita o sujeito islâmico, como algo seguidor de
regras definitivas e estagnadas. Segundo a pesquisadora Francirosy Ferreira, alguns
especialistas na língua árabe afirmam que a tradução correta de islam é “aquele que
é entregue a Deus”, vendo sob uma nova luz a experiência do “ser muçulmano”
(FERREIRA, 2009). A ideia de uma “entrega” religiosa, não é somente mais aberta,
como mais interessante, à medida que se compreende a experiência religiosa, como
um processo, tanto de aprendizagem, como de autonomia. Tal perspectiva procura
enxergar as interfaces de uma religião repleta de complexidades que não podem ser
generalizadas, segregações que não podem ser negligenciadas e especificidades que
estão presentes em cada grupo que vivencia o islã em seu cotidiano.
O “ser muçulmano” no Brasil, é extremamente diferente do “ser muçulmano”
no Irã. Existe um grande vácuo de significados religiosos entre esses lugares, claro
que também existem convergências e diálogo, mas a experiência da vida religiosa
certamente é diferente. A “entrega” ocorre conforme o contexto no qual os devotos
estão, e como, a partir de suas bagagens culturais ressignificam os preceitos
religiosos na experiência vivida. Procuro aqui expor as nuanças da trajetória do
nascido e do convertido, por meio de uma das formas em que a religião se manifesta
substancialmente, a forma do corpo.
2.1 Nascidos e revertidos: categorias nativas

638

Por exemplo o Dicionário das Religiões de Eliade Mircea.
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De acordo com Paulo Hilu, a combinação de diásporas, migrações e
conversões, culmina na formação de novas “identidades islâmicas” (2005), as quais
estão dispostas como complexos universos cognitivos, revelando reinterpretações e
associações culturais. No contexto brasileiro as categorias de nascido e de revertido
assumem papel central para a compreensão das relações e da formação dessas
identidades. É comum nas comunidades muçulmanas se dirigir aqueles que se
converteram ao islã como “revertidos”. Isso descende da idéia de que todos nascem
islâmicos, apenas é preciso retornar a Deus, voltar-se para Ele, e qualquer sujeito
pode ser novamente muçulmano. O revertido ocupa lugar central no panorama
islâmico nacional, em que as conversões só aumentam, e o islã prolifera sua fé entre
aqueles que antes o desconheciam.
Os revertidos que frequentam a mesquita de Juiz de Fora variam entre
homens e mulheres jovens até pessoas de meia idade, que geralmente já foram
adeptos de outras religiões, mas foi no islã que se estabeleceram. A fala de Leonardo,
25 anos, revertido há sete meses, quando o indaguei a respeito de porque escolheu o
islã, ilustra essa transição:
Fui da igreja metodista, e lá eu tinha uma carreira religiosa
promissora, estavam me preparando para ser pastor já até coordenei
alguns cultos de fim de semana. Mas tinha muita coisa que eu
achava errado, muito mercado sabe. Tem bíblias para crianças,
mulheres, tudo é venda de livro gospel, música gospel, eu estava lá,
mas já não me interessava, não estava contente”. Eu procurava a fé
em um Deus único, e o islã me deu a certeza nesse Deus, e o
contentamento da fé.

Os nascidos são aqueles que já crescem em famílias muçulmanas, a maioria
imigrantes como o próprio shayk639 da mesquita de Juiz de Fora. Esses muitas vezes
são procurados para orientar os recém revertidos, tirar dúvidas, e são vistos com
respeito por aqueles que se convertem. Estabelecendo certa hierarquia de valores
entre nascidos e revertidos, principalmente se o nascido for de um país muçulmano.
3. O aprendizado do corpo
Em seu artigo sobre “como falar do corpo”, Bruno Latour640 procura superar o
dualismo mente e corpo, confabulando de forma “inteligente” a definição de corpo
como a “aprendizagem de ser afetado”. Entendo, portanto, que o corpo não
compreende uma dicotomia simétrica entre o fisiológico e o fenomenológico, mas é
639

A Mesquita de Juiz de Fora, possui um shayk sunita egípcio, que coordena as orações de sexta-feira, dá
aulas de árabe e ensina o alcorão aos muçulmanos e interessados.
640
“How to talk about the body”, artigo referente a uma comunicação, originalmente publicado na revista
Body and Society em 2004.
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“um empreendimento progressivo que produz simultaneamente um meio sensorial
e um meio sensível” (LATOUR, p.40, 2004). O revertido adquire uma voz, pernas e
braços muçulmanos, no sentido de que ao se reverter ele tem a tarefa de se
empenhar na aprendizagem de uma nova conduta corporal, que afetará todos os
âmbitos de sua vida. Assim como os aspirantes a “nariz” explicitados por Latour, o
revertido aprende a ser afetado através de seus sentidos, e durante essa
aprendizagem, tem-se um processo de sofisticação, na execução das prostrações, da
vocalização nas orações, no diálogo religioso, na postura do corpo. Tal sofisticação
pode ser reconhecida como uma autonomia da própria religiosidade, e essa tem
como objetivo o reconhecimento dentro do grupo e perante ao Deus islâmico.
No caso do individuo que se reverte, é preciso que aprenda as práticas do
corpo de acordo com a nova ordem de significados, e classificações que a religião
compreende. Realiza-se, portanto, o exercício da dialética entre a linguagem do
corpo e a linguagem social (RODRIGUES, 2010). Segundo José Carlos Rodrigues, o
corpo se constitui através dos processos simbólicos, em que codificações do corpo e
da ordem moral social expressam-se através de emoções. O “ser muçulmano” exige o
conhecimento básico de uma nova língua641 (o árabe), e de uma postura corporal
que extrapola os momentos das cinco orações diárias, exercitada no cotidiano.
Como por exemplo, homens com a barba, e as mulheres com o véu, a postura ereta
do corpo, obedecer as restrições alimentares (não comer carne de porco), seguir
certas regras de conduta que implicam na distância entre homens e mulheres que
não sejam casados.
3.1 O revertido
Apresento primeiramente o caso de Ricardo, 35 anos, revertido há treze anos;
que ocupa um lugar de liderança na mesquita. Afirma que o processo de conversão
foi muito difícil, pois sua família reprovava a mudança, percebida em seus novos
interesses, hábitos e trajes. Relata que vem de uma família sem tradição religiosa,
afirma: “em que todo mundo vai em tudo quanto é igreja e acha que está adorando à
Deus”. Antes de se reverter relata que sua vida era desregrada, bebia, frequentava
bares com seu pai, se considerava uma pessoa perdida, sem parâmetros e metas de
vida. Nos primeiros dois anos de revertido ele ficou desempregado, e enfrentou um
processo de exclusão muito forte, afirmou que sua família culpava a religião pelo seu
fracasso profissional. O estranhamento ocorreu quando parou de beber e sair, e
deixou sua barba crescer, tornando-se, segundo ele um sujeito mais sério aos olhos
de sua família:
641

As citações do alcorão na oração só podem ser feitas na língua na qual foi concebido, o árabe. Por isso na
maioria das mesquitas são oferecidos cursos de árabe.
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Meu pai me chamou pra ir pro bar, eu fui, mas não me sentei, então
ele me disse: “Se você não se sentar não será mais meu filho”, tentei
conversar com ele, explicar porque não bebia mais, mas ele não
aceitou, e fui embora.

Aqui retomo a idéia de entrega à religião, haja vista que o caso de Ricardo
elucida a questão de se dedicar totalmente a um novo estilo de vida abdicando de
diversos hábitos anteriores. Ricardo passou a fazer as cinco orações todos os dias,
rompeu vários relacionamentos amorosos até encontrar uma companheira que fosse
adequada as suas orientações ideológicas e se afastou dos costumes de sua família
que o ligassem ao seu passado assimilado por ele como “desregrado.” Atualmente é
frequentador assíduo da mesquita nas orações de sexta-feira, se alocando a um
contexto diferenciado, construiu aos poucos sua “identidade islâmica”, e a sua
autonomia religiosa, passando a assumir um papel na comunidade islâmica da
cidade.
3.2 A salat (oração de sexta-feira)
A prática corporal da oração é muito importante, pois exige o domínio da
gestualidade relacionada às etapas da ablução, das genuflexões, e da vocalização de
fragmentos do alcorão. A oração de sexta-feira envolve uma série de conhecimentos
rituais prévios:
Quem conduz a oração coletiva são os imames642 (imam). Em geral,
são pessoas que conhecem bem o Alcorão, que conhecem os hadiths
do Profeta. No caso de terem todos o mesmo conhecimento, então
quem for mais velho entre os fiéis deverá conduzir a oração. O
imam fica à frente da comunidade e faz com os fiéis a oração, sendo
que seus gestos são repetidos por esses. Os sermões de sexta-feira
são lições nas quais os imames tratam, semanalmente, dos
problemas que nesse período surgiram na sociedade. A oração de
sexta-feira só é valida se for feita na mesquita. O horário
estabelecido é o da oração de duhr (meio-dia). Antes de sentar-se na
mesquita, faz-se duas genuflexões voluntárias, como “saudação à
mesquita” (FERREIRA, 2009, p.113)

É notável o empenho de Ricardo em “ser afetado”, na sua preocupação em
executar eficientemente a salat, estudando e praticando as formas de realizar as
prostrações, e a língua árabe. A antropóloga Francirosy Ferreira compara o
momento da oração islâmica com o momento da “performance” do ator de teatro,
em que se tem a experiência “de ser o outro” através de uma gestualidade pré
concebida (2009).
642

A autora se refere a líderes religiosos, como o shayk, ou a figura de um ancião que detém mais
conhecimento sobre o alcorão que os outros.
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O antropólogo Thomas Csordas, ao delinear um paradigma da
corporeidade643 para a Antropologia, argumenta que o sagrado torna-se concreto na
experiência corporificada (2008). No cotidiano de Ricardo a oração é o momento em
que desempenhará todas as habilidades adquiridas durante seus estudos,
exercitando-as no gesto e na voz, sempre em busca de um aperfeiçoamento que o
aproximara de Deus. Diante do contexto exposto percebe-se que a “experiência
corporificada”, é um estágio de transcendência corpórea, em que através do corpo
durante a oração, os muçulmanos se consideram mais próximos de Deus. O corpo é
um instrumento poderoso, no sentido em que, se for adequadamente manipulado,
pode elevar o religioso ao contato com o sagrado. Ferreira entende esse momento
como a “teatralização do sagrado”, onde o muçulmano vai se aperfeiçoando através
da “repetição” das palavras, “ensaiando” a vocalização, e a gestualidade inerente a
oração aspirando o aperfeiçoamento.
Cabe ressaltar, que Ricardo detém grande autonomia religiosa, isso significa
que domina as técnicas do corpo referentes aos rituais religiosos, possui bom
conhecimento do Alcorão, e portanto, se articula com grande eficiência entre os
muçulmanos. Ricardo utiliza esse aperfeiçoamento também como instrumento de
inserção social e prestígio dentro da comunidade muçulmana. Ao perceberem que
exerce bem a salat e tem uma boa compreensão dos textos sagrados, ele ganha
respaldo dos demais integrantes e chega a ocupar uma posição hierárquica de poder
dentro da mesquita.
4. O corpo empoderado: o nascido muçulmano
Sob outro prisma existe o corpo do nascido muçulmano, destaco aqui o caso
de e Nader, 32 anos, nascido muçulmano, imigrante iraniano, mora no Brasil há três
anos. Ele representa a noção de um corpo empoderado, legítimo na perspectiva dos
demais muçulmanos. Além de ser nascido em uma família muçulmana, Nader é
proveniente de um país que possui um Estado Islâmico644, o que lhe concede ainda
mais respaldo entre os revertidos.

643

Neste artigo Thomas Csordas elabora uma concepção de corpo a partir da composição entre o conceito de
pré objetivo de Merleau-Ponty, relacionado a percepção objetificada imanente ao humano, e o conceito de
habitus de Pierre Bordieu que é assimilado a prática. Chegando então a noção de corpo socialmente
informado, que se trata do princípio gerador e unificador de todas as práticas. O habitus retorna como
“mediador universalizante” de dupla função, é princípio gerador de práticas, e em uma esfera maior é o
princípio unificador.
644
Após a Revolução de 1978-1979 no Irã, a hierarquia religiosa xiita ascendeu ao poder do Estado iraniano
e posteriormente instaurou-se um Estado Islâmico, que transformou a estrutura social do país, se
estabelecendo até os dias atuais. . (COGGIOLA, Osvaldo, 2008)
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Para Nader, o islã é tão familiar como a sua própria língua materna, 645 suas
reflexões sobre como viver a religião e praticá-la nas ações diárias perpassam por
uma rede simbólica que diverge muito da de Ricardo. Frequentar a mesquita não era
algo muito importante para ele, apesar de todos os dias realizar as cinco orações
diárias, e cumprir as restrições alimentares islâmicas646. Sob o ponto de vista de
Nader a “entrega religiosa” está na percepção dos ensinamentos do Alcorão nas
relações entre as pessoas e nas mesmas com o mundo. Pode-se dizer que o “ser
muçulmano”, a entrega, já é algo internalizado em suas práticas. Para Nader seria
difícil conceber o mundo se não por meio da religião.
No contexto de Nader, a “performance” da oração não é tão valorizada, já que
nasceu e cresceu em uma sociedade majoritariamente muçulmana. No entanto, a
prática dos ensinamentos do Alcorão é desempenhada em outro nível. Ele está
sempre atento a ser um “ser muçulmano” no sentido moral, mais preocupado em
agir e refletir sintonizado aos preceitos islâmicos, do que frequentar a mesquita ou
aperfeiçoar a gestualidade da oração. Ele não precisa fazer nada específico para ser
considerado um muçulmano, para construir sua “identidade islâmica”, já que está
demarcado desde o momento de seu nascimento que ele é um muçulmano. Retomo
a ideia de que Nader possui um corpo empoderado, sua gestualidade e voz, emanam
e demarcam alguém que possui intrinsecamente a autoridade de sua religiosidade.
5. Contrapontos
Em seu estudo sobre o islã no Marrocos e na Indonésia, Clifford Geertz
chama a atenção para o poder simbólico da motivação no contexto religioso, as teias
de significados delineiam padrões religiosos sob duas perspectivas “são molduras da
percepção, telas simbólicas pelas quais a experiência é interpretada, e constituem
orientações para a ação, guias de conduta” (GEERTZ, 2004, p.105). Argumenta ainda
que o religioso não é aquele que pratica um ato de devoção, mas aquele que é capaz
de praticá-lo.
Na antropologia é comum referir-se a coleção de noções de um povo
sobre como as coisas são em seu conjunto como sua visão de
mundo. A seu estilo geral de vida, a maneira como fazem as coisas e
gostam que elas sejam feitas, chamamos de ethos, é função dos
símbolos religiosos, então, ligar essas coisas de tal maneira que elas
se confirmem mutuamente. Tais símbolos tornam crível a visão do
mundo e tornam justificável o ethos, e fazem isso invocando um em
apoio ao outro. A visão de mundo é crível porque sentimos que o
ethos, que dela decorre tem autoridade; ele é justificável porque a
645

No Irã se fala persa, mas o árabe é aprendido nas escolas.
Não comer carne de porco, não beber, não fumar, jejuar durante o mês do Ramadã.
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visão de mundo em que se apóia é considerada verdadeira. Vista de
fora da perspectiva religiosa, essa operação que se assemelha a
pendurar um quadro num prego fixado em sua própria moldura
parece uma espécie de truque de prestedigitador. Vista de dentro,
parece um simples fato. (GEERTZ, 2004, p.105)

Tanto o ethos do revertido como do nascido muçulmano partilham da
mesma ideologia religiosa, que os fundamenta e orienta na vivência social. No
entanto, a interpretação com que elaboram a orientação depende do contexto em
que a religião será articulada.
A partir da idéia de que o corpo se reflete na sociedade como aquilo que se
quer ou não ser (RODRIGUES, 2010), é possível pensar sobre os esforços do
“revertido” em aprender a “ser muçulmano”. Para ele o processo de “ser
muçulmano” não é apenas um procedimento interno (psicológico), mas também
uma necessidade de ser reconhecido pelo ambiente ao seu redor, pela sociedade que
frequenta. Seu corpo é seu instrumento de aprendizagem, e veículo de legitimação
da autoridade religiosa, ao se “deixar afetar” o revertido empreende uma trajetória
construtiva de sua identidade e corporalidade, rompendo drasticamente com seu
estilo de vida anterior. Não basta apenas se reverter, é preciso conhecer os textos, a
língua, manejar a gestualidade e, a partir do domínio desses instrumentos, realizar
uma interação social satisfatória na comunidade.
Nota-se que o revertido se empenha mais em cumprir as regras tradicionais
dos preceitos islâmicos, enfatizando a gestualidade, a realização de todas as orações
corretamente e a ambição pelo conhecimento do Alcorão. Percebo que existe certa
vontade dos próprios revertidos de se afirmarem perante os nascidos, havendo,
mesmo que inconscientemente, um sentimento de uma desigualdade “cultural” que
precisa ser superada. Por conseguinte, aqueles canalizam grande parte de seu tempo
nas práticas de aperfeiçoamento de seu “ethos” muçulmano. Os revertidos se
desarticulam em alguma medida de sua vida anterior, e se rearticulam ao islã. Tal
desarticulação não significa um rompimento total com seus hábitos e simbologias
anteriores, mas uma ressignificação das mesmas de acordo com a maneira que
interpretam o islã.
Os nascidos têm um envolvimento diferente com a religião, pois, assim como
relatou Nader, ir à mesquita não é uma prioridade. Isso não os faz mais nem menos
muçulmanos. Acredito que, como as normas religiosas já estejam mais
internalizadas, eles atentam-se para a execução da conduta religiosa no nível de suas
relações sociais, e de suas escolhas pessoais de vida. No contexto da Mesquita
Islâmica de Juiz de Fora, o nascido possui suas vantagens, e transmite poder, já que,
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está carregado de uma “originalidade”. No caso de Nader que é oriundo de um país
no qual não se tem apenas pequenas comunidades islâmicas, mais uma nação
majoritariamente islâmica, para tanto, entre os companheiros da comunidade
brasileira, sua nacionalidade é o suficiente para autenticar a legitimidade de sua
identidade islâmica. O corpo do nascido empodera-se de valor no contexto
juizdeforano, fazendo-se muitas vezes, de parâmetro para o corpo do revertido.
Considerações Finais
Segundo Geertz, “os usos da diversidade” prevêem uma ausência de
hierarquização, na qual os mundos devem ser comunicados para exercer a
tolerância. Minha intenção não é realizar um juízo de valor perante as percepções
do revertido e do nascido (apesar da mesma ocorrer no contexto da mesquita), mas
demonstrar como cada um vive um processo religioso distinto, que se desdobra de
acordo com o contexto no qual o sujeito está imerso. Tais processos foram
retratados sob a perspectiva do corpo, e da forma como este pode elucidar questões
delicadas das relações do humano com suas crenças religiosas.
O nascido e o revertido respondem as demandas simbólicas que os
legitimarão como “ser muçulmano”, e a ordem simbólica inevitavelmente produzirá
uma hierarquia dentro do grupo em que atuam. Cabe ressaltar a ideia da
sofisticação de aprendizagem expressa no corpo, como legitimidade de autoridade
religiosa, que permite inserção e ascensão dentro do grupo. A despeito da valoração
entre nascido e revertido preterida na mesquita, existe grande diálogo entre eles, o
que propicia a relativização desses corpos, e novas aprendizagens dos mesmos.
Tanto o revertido “que aprende a ser afetado”, quanto o nascido “empoderado”,
estão em processo contínuo de articulação e aprendizagem, seja na gestualidade
correta da oração, ou na reflexão moral da conduta dos indivíduos.
Proponho que não há um jeito certo ou errado de se praticar o islã, apenas
caminhos que são percorridos tanto pelas pessoas que nascem dentro do contexto
islâmico, ou que escolhem se converter depois de adultos (FERREIRA, 2009). Cada
um dos ethos confabulados molduram a percepção e guiam a conduta, sendo
imensamente criativos, pois elaboram formas de vida diferentes, mas comungam
uma ideologia religiosa, conseguindo ainda exercer um diálogo frutífero.
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24- Sessão 1
24.3 Desejo, saberes e poderes na corporeidade do tango de salão647
Cristiana Felippe, PUC-São
Paulo648

Resumo: Códigos e gestual específico são marcadores sociais de uma dinâmica de
representações de gênero e da sexualidade no baile de tango salão. A circulação
feminina garante o evento, ao serem escolhidas para dançar, além da manutenção
dos papéis sociais pré-estabelecidos para o homem e a mulher. A partir dos
conceitos de corpo nas relações de saber e poder, de Michel Focault, de Davi Le
Breton e de domínio, de Pierre Bourdieu, o estudo busca refletir sobre poderes,
subjetividades e trajetórias dentro do tango.
Caracterizando-se metodologicamente como pesquisa bibliográfica
documental e de campo, com participação observante em milongas de casas de
tango, em São Paulo e Buenos Aires, o trabalho analisa a virilidade e os jogos de
domínio e poder. A princípio, o homem é condutor do movimento feminino, mas o
corpo na dança ressignifica as relações de gênero e sexualidade e cria novos saberes
e poderes, a partir da tensão de gênero, étnica, intergeracional, de desejos
reprimidos e emoções ocultas.
Palavras-chave: Tango. Gênero. Sexualidade. Corpo.
De um lado as mulheres, sentadas à mesa, na expectativa de receberem um
convite, num ambiente à meia luz ou com a predominância suave de algumas
lâmpadas vermelhas ou azuis, para ressaltar o mistério e a sensualidade envolvida
no salão. Do outro, os homens observam cada uma delas com seus gestos,
vestimentas e olhares e investigam qual o momento mais adequado de mostrar
quem eles elegeram como parceiras para levar para a pista.
Por meio da observação participante, em bailes de tango de salão em
Buenos Aires e em São Paulo, o presente artigo visa traçar a etnografia de uma
milonga649, analisando os jogos de saberes e as relações de poder a partir da
modelagem específica dos corpos.

647

GT 4 - Gêneros, sexualidades e corpos: Cotidianos, subjetividades e trajetórias. Orientador: Profa Dra
Eliane Hojaij Gouveia
648

cristiana.fs@hotmail.com
refere-se ao nome dado ao baile de tango e também pode designar um dos ritmos bailados.
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Na milonga, a própria dinâmica da disposição dos corpos no salão, reforça a
fragmentação de gênero. A circulação de mulheres garante o acontecimento e a
continuidade do baile, além da manutenção dos papéis pré-estabelecidos pela
sociedade para o homem e a mulher, reforçando a virilidade e a alternância de
poderes. Códigos e gestual específico são marcadores sociais de uma dinâmica de
representações de gênero e da sexualidade, onde o corpo é agente produtor de
significados, dentro de um ambiente onde circulam relações de poder, tensão e
conflito.
Os códigos milongueiros e o reforço da virilidade
O baile é dançado no sentido anti-horário do salão em forma de ronda,
composta por um círculo de casais na pista. As regras são rígidas e devem ser
obedecidas, o fluxo precisa ser mantido, não se deve ultrapassar o casal da frente e
nem esbarrar, situação onde se percebe os olhares desaprovadores tanto de quem
está bailando quanto dos que estão na mesa observando. Quem não domina muito
a técnica é convidado a dançar no meio do salão para não atrapalhar. Nesse caso, o
saber da técnica estabelece o domínio e poder.
A milonga é formada por tandas, são seleções de três a quatro músicas de
um mesmo estilo (tango clássico, tango-valsa, milonga e em alguns bailes mais
jovens tango-eletrônico). Quando a tanda termina, o rapaz deve levar a moça até a
sua mesa e despedir-se dizendo gracias. Nesse momento é o intervalo do baile,
quando são tocados outros ritmos como rock e salsa e (em Buenos Aires) e
também forró e samba (no Brasil). Nessa hora, os casais não dançam, porque é o
momento estratégico de fazer uma radiografia corporal do salão para já se
formarem novos pares.
Como as mulheres precisam circular na pista, normalmente, não se dança
mais que quatro músicas seguidas com a mesma pessoa e assim novas mulheres
são escolhidas para dar prosseguimento à dinâmica do baile. Bailar duas vezes com
o mesmo homem, ainda que a dança seja ótima e que não haja proibição oficial,
configuraria que ela já está interessada no rapaz e consequentemente os outros não
a tirarão mais para bailar.
Se a moça sair do baile acompanhada de um homem, também é entendido
que ela está tendo algo mais que dança com ele. Como trata-se de um ambiente
bastante sensual, não é incomum que o desejo além da dança apareça em alguns
casais, mas neste caso, eles discretamente no intervalo da dança, marcam os
encontros para um outro dia em outro lugar, para não sairem juntos.
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Se a mulher quer dançar, não deve sentar-se acompanhada de um homem,
mesmo que seja apenas um amigo, pai ou irmão, porque os outros homens
respeitam a regra de não chamar as que já estão em “pareja”. Normalmente, nesses
casos, cada um vai para um canto diferente da pista para que possam circular
livremente. Na avaliação de Carrozi, “a magia do tango como forma ritualizada
parece fundar-se na observação desse segredo que faz o homem varão poderoso
criador, origem e gerador de todo o movimento feminino”. (CARROZI, 2009)

O Cabeceo
O convite para o baile, não é verbal. Ao contrário de outras danças de salão
onde o homem pergunta se a mulher gostaria de dançar, no tango, o código mais
utilizado é o cabeceo. O homem vira ligeiramente a cabeça para baixo ou para o
lado olhando para a mulher e ela deve responder com um sim ou sorriso para que
ambos comecem a bailar.
Os códigos do tango, a princípio, o apresentam como uma dança de
dominação masculina, onde o homem é o condutor, o líder, e a mulher seria apenas
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1328

a sua seguidora passiva. Neste sentido, a dinâmica do baile apresenta traços
semelhantes com a etnografia do povo Cabila, na Argélia, realizada por Bourdieu
nas décadas de 50 e 60. Nessa sociedade, o masculino e o feminino se diferenciam
na forma de uma oposição, de dualidade e de assimetria. Para o autor, essas
estruturas cognitivas e sociais, com predominância do masculino, seriam
reproduzidas até hoje de forma parcial e fragmentada. Segundo Boudieu, esses
aspectos retratam a ordem social por meio de um sistema de estruturas que se
perpetuam e sao reproduzidas ao serem incorporadas.
Bourdieu descreve a diferenciação na modelagem dos corpos, dizendo que a
“feminilidade requer uma combinação de contenção e sedução” e que a contrução
do ser mulher se dá pela “atitude de se fazer pequena”:
Fechar as pernas, cruzar os braços sobre o peito, olhar para baixo e
evitar usar o rosto são posturas desejáveis para a mulher. (Bourdieu,
1999 p. 5).

Bourdieu avalia ainda que este comportamento demonstra a dominação
masculina, quando certos gestos como “olhar no rosto, nos olhos, encarar de frente
são atos monopolizados pelo homem”.
O “homem viril” e a “mulher delicada” são construídos para legitimar o papel
de cada um na sociedade. Entre os Cabila, enquanto o rosto e os olhos são
associadas ao masculino e ao público, ao passo que a cintura, os órgãos reprodutores
e as costas estão diretamente relacionadas ao feminino e ao privado.
No entanto, a observação participante mais atenta no baile de tango nos leva a
enxergar a existência também do poder feminino dentro dessa dança de casal,
ocorrendo a alternância de saberes e poderes no baile, onde a mulher também
exerce seu domínio. A alternância de poder pode ser explicada pelo conceito de que
toda relação humana é a um certo grau uma relação de poder “, como avalia Focault:
(…) nas relações humanas, qualquer que sejam - que trate de
comunicar verbalmente, como fazemo-lo agora, ou que trate-se de
relações amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder continua
presente : eu quero dizer a relação na qual um quer tentar dirigir a
conduta do outro. estas são, por conseguinte,relações que pode-se
encontrar em diversos níveis, sob diferentes formas; estas relações
de poder são relações móveis, ou seja elas podem alterar-se, elas não
são dadas de uma vez para sempre.(Foucault, 2001, p. 1538).

O poder feminino
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Diferente do que aparenta, as tangueiras também exercem suas relações de
poder dentro do baile. As marcas de forte construção do ser feminino realmente
aparecem no vestuário que privilegia salto alto, saias e vestidos, maquiagem,
acessórios e arranjos no cabelo. As pernas com as coxas mais fechadas também são
indicadas quando se baila. Algumas professoras chegam a dizer que a postura
correta para que os passos saiam mais delicados, é juntar e contrair as coxas como
se estivessem com vontade de ir ao banheiro fazer xixi.
No entanto, ao contrário das mulheres Cabila, descritas por Bourdieu, as
milongueiras exercem seu domínio por meio de uma forte arma: a mirada. Se elas
ficarem olhando para baixo e com os braços cruzados, simplesmente não bailam.
Aparentemente, o homem é quem escolheria e faria o convite. Mas no ritual do
baile-tango, a mulher inicia o convite e mais do que isso: ela escolhe com quem
quer dançar. Embora pouco se comente o assunto nas escolas de tango, onde
vemos muitos professores reproduzindo um discurso no qual o homem escolhe,
conduz e a mulher obedece, ao conversar com mulheres e vivenciar a prática, é
possível ver que por meio do olhar são elas que escolhem com quem vão dançar.
O olhar feminino “toca o outro e este contato está longe de passar
despercebido no imaginário social”, como avalia Le Breton:
(...)acariciamos, metralhamos, inspecionamos com o olhar,
exercendo força sobre o olhar alheio. Ele pode ser penetrante,
cortante,
incisivo, cruel,
indecente, carinhoso,
terno,
meloso.(...)Seria longa a enumeração dos qualificativos que
atribuem uma tatilidade ao olhar, fazendo dele uma arma ou um
gesto de carinho de acordo com as circunstâncias , a qual alveja
seus pontos mais íntimos e vulneráveis. (LE BRETON, 2009, p 215216)

Nas narrativas colhidas em conversas informais nas mesas do salão, as
tangueiras mostram como exercem o seu poder: “faço uma radiografia do baile,
olho todos, observo como eles dançam e atiro uma mirada certeira naquele que eu
desejo para que ele me cabeceie”; “fazia competição com minhas amigas, para ver
no final do baile quem tinha conseguido mirar e bailar com os homens mais
desejáveis”; “já me coloco numa posição estratégica para que eu possa ver e ser
vista”; “ uma boa mirada é como uma flechada”; “alguns homens pensam que me
tiraram para dançar, mas fui eu que os convidei com o olhar”, “se você ficar
olhando para o nada, não mirar forte, não baila”.
No tango, a mirada é primordial entre homens e mulheres para começar o
jogo de sedução do ritual da dança. O processo começa com a troca de olhares que
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1330

tem como retribuição um convite para bailar. É explícito o ritualismo da mirada,
como poder sobre o outro, pois “manifesta certa ascendência sobre sua identidade,
causando-lhe um sentimento de não mais pertencer a si mesmo e de estar sob
influência”. (Breton, 2009 p216).
É preciso estar atento e observar todos os gestos para conseguir que a dança
a dois se realize. É um exercício de ver o outro, e do olhar como interação: a mulher
dispara a mirada para o homem que quer que a tire para dançar, e ele cabeceia
(virando a cabeça para o lado ou para baixo), esperando o seu consentimento.
O olhar dos atores sociais no tango “não é somente um espetáculo, mas um
exercício de poder”, como avalia Davi Le Breton:
“(…)contém um temível poder metamorfoseador. O olhar de um
ator sobre o outro é sempre uma experiência afetiva, mas ele
também produz consequências físicas: a respiração acelera, o
coração bate mais rapidamente, a pressão arterial eleva-se e a tensão
psicológica aumenta. Os olhos do outro tocam metonimicamente o
rosto e atingem o sujeito no seu todo.(Le Breton, 2009, p. 215)

O poder feminino aparece também na autoridade para dizer não a um
convite. Se o homem a cabecear e ela não quiser bailar com ele, ela simplesmente
direciona o olhar para outro canto. “Desviar os olhos implicaria o rompimento do
encanto, a retomada da liberdade, o reencontro da reserva pessoal”, como explica Le
Breton (2009).
Se o rapaz for insistente, pode ir até a mesa para fazer o convite, mas já
sabendo que pode receber um não. O discurso dos homens, nas conversas informais,
é de que ser recusado mexe muito com a auto-estima e traz a sensação de
vulnerabilidade aos varões: “antigamente não era assim, agora acho que essas
professoras modernas ficam ensinando as alunas a dizer não”, “eu não gosto quando
essas mulheres ficam fazendo frescura, depois reclamam que não tem homem para
dançar”; “prefiro o cabeceio, porque se ela nos recusar ninguém fica sabendo”; “eu
preferia que no tango fosse igual outras danças de salão no Brasil, onde algumas
mulheres já estão tomando a iniciativa de nos tirar para dançar, me sinto prestigiado
quando isso acontece”. Para evitar essa sensação de fragilidade, muitos só dançam
quando têm certeza de que a moça realmente deseja sua parceria.
A mulher também pode se permitir fechar os olhos por alguns momentos
para sentir melhor a música, algo mais complicado para o homem que precisa
conduzir no salão, no entanto ela também mostra que a dança é formada por
parceria quando pode avisar o seu cavalheiro com um leve toque nas costas, caso
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haja algum empecilho que ele não tenha observado, para que remodele o passo e
não esbarre em outro casal.
Panóptico e saberes técnicos
O olhar é um exercío de dominação e poder e permeia as relações do tango,
exercido também por olhos observadores e vigilantes. Como uma espécie de
panoptismo, analisado por Focault, ou um grande olho invisível, os que não estão
bailando observam para saber quais bailam bem e principalmente checar se os
códigos estão sendo cumpridos, se não há nenhum abuso de uma dança
excessivamente colada e mais sexualizada, se vestem indumentária imprópria e
quais os casais que se formam na vida real. Como no panóptico de Bentlham650,
mencionado por Focault, tudo que é feito pelos indivíduos no baile está exposto ao
olhar vigilante que ninguém vê, mas ao mesmo tempo é realizado por todos, para
que se cumpram os ordenadores sociais.
O baile do tango é um exercício de alteridade, onde cruzam-se diferentes
idades, gêneros e nacionalidades. A experiência se traduz em poder, quem tem mais
técnica e dança há mais tempo costuma ser mais desejado na pista. Frequentar aulas
dos mestres das academias de dança, funcionaria como rito de passagem, para
aprender além da técnica, os códigos de conduta dentro do salão. Sobre o domínio
desses saberes milongueiros, Carozzi, avalia:
Supõe-se que geralmente a iniciação ritual comporta uma
transmissão de saberes misteriosos e separa o grupo que conhece os
segredos daqueles que os desconhecem, preservando o saber como
um domínio sagrado e contribuindo para manter o poder nas mãos
de quem os possui. (Carozzi, 2009 p129)

650

representação arquitetônica de edifício em forma de anel, dividido em pequenas celas, no qual tudo o
que era feito pelo indivíduo estava exposto ao olhar de um vigilante, que ninguém poderia ver.
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Os saberes e poderes do tango perpassam também pelos caminhos da tensão
e do conflito que aparece desde os corpos tensionados para receber e responder ao
estímulo do parceiro; ao conflito de gênero, com as trocas de poder; intergeracional
e em alguns casos, étnico (na preferência por dançar com nativos argentinos).
Não é incomum ver homens mais velhos, criticarem o jeito de bailar dos mais
novos e tentando exercer sua virilidade, ensinando as meninas mais jovens
iniciantes, prática que não é correta no baile, onde deve-se apenas usufruir o abraço
sem palavras ou ensinamentos.
Na conversas das mesas e principalmente nas aulas de tango, vê-se muitas
mulheres culpando os homens pelos erros cometidos e pelo insucesso na dança, e o
contrário também acontece. O outro aparece, muitas vezes, como o responsável
pelos equívocos e não o conjunto dos dois.
Algumas senhoras, se queixam de que bailavam com homens hoje senhores
que não as tiram mais para dançar e de que hoje eles só querem “saber de se exibir
para as novatas”. Como em alguns bailes, em São Paulo, principalmente, o número
de mulheres às vezes é maior que o de homens, aparece um certo ar de disputa.
Muitas senhoras costumam já chegar nos bailes paulistas, acompanhadas de garotos
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para garantir que irão bailar a noite toda. Eles são os chamados personal trainers,
dançarinos que cobram para bailar na noite.
Talvez por influência de outros bailes de salão mais alegres e informais com
outros ritmos (forró, salsa, zouk, samba etc) já existem mulheres que convidam os
rapazes para dançar, principalmente se já são amigos há muito tempo e estão em
grupo na mesma mesa. Se não os tiram diretamente para dançar acabam usando
estratégias como elogiar a canção, ou dizer discretamente que adora dançar aquela
música, ou até perguntar se ele já dançou muito naquela noite.
Outro fato que pode ser destacado é que começam a aparecer nas aulas,
práticas de academias e nos bailes, mulheres que dançam com mulheres, talvez pelo
fato, de especialmente no Brasil, ainda o número de homens ser um pouco inferior
em algumas milongas, refletindo ainda a dificuldade da sociedade ver com “bons
olhos” o homem que dança. Embora o tango tenha nascido de homens dançando
com homens no cais de porto para ressignificar a saudade e solidão que sentiam de
sua pátria e de sua família, hoje é muito raro ver, pelo menos no Brasil, homens que
dançam com homens, nas milongas, apenas no caso de bailarinos que querem
treinar com seus colegas e alguns alunos treinando nas aulas.
Considerações finais
O baile de tango de salão apresenta códigos e marcadores sociais específicos,
numa dinâmica de representações de gênero, que alternam relações múltiplas e em
diferentes níveis de poder, onde umas apóiam-se ou contestam-se sobre as outras,
avaliadas a partir do conceito de Focault. Na dança, onde a princípio, o homem
lidera o movimento feminino, a corporeidade dita femimina ressignifica as relações
de gênero e sexualidade, construindo novos saberes e poderes, a partir
principalmente do poder gestual da mirada.
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24- Sessão 1
24.4 A igualdade de gênero num contexto de desigualdades: Relação
possível? Uma análise a partir da centralidade da mulher na política
social.651
Fabiana Pereira de Oliveira Marques (PPGSS/UFRJ)652

Resumo: O artigo em questão pretende abordar de forma preliminar os avanços e
retrocessos da problemática de gênero no contexto brasileiro, as lutas presentes
para o enfrentamento e estratégias às formas de opressão de gênero bem como os
limites e possibilidades dessas lutas no capitalismo contemporâneo, especialmente,
no cenário da política social, que reafirma a centralidade da mulher no cuidado à
família. Compreende-se que o desafio da igualdade de gênero precisa estar
vinculado à totalidade das relações sociais envolvendo todos os sujeitos afetados
pela ofensiva do capital, cujos princípios estão alicerçados na exploração e na
desigualdade.
Palavras-chave: Gênero. Família. Política social.
Introdução
Em vários momentos na nossa história, especialmente nas duas últimas
décadas verificamos conquistas importantes na luta contra as desigualdades sociais
das quais as mulheres são protagonistas. Vimos, também neste período, os discursos
sobre a consolidação da democracia, suas formas de exercício e o aumento da
participação das mulheres no cenário político e econômico, permeando por
diferentes esferas institucionais.
Ao mesmo tempo em que as mulheres dos movimentos de mulheres e dos
movimentos feministas passam a compor um ideário e uma pauta de
reivindicações, assistimos que as formas de opressão, geradas a partir da questão
de gênero, ainda são uma realidade objetiva e, neste sentido, é importante salientar
que tal questão só pode ser entendida no contexto sócio histórico-cultural, num
movimento complexo e contraditório entre sociabilidade e individualidade, entre as
relações de gênero e no conjunto da vida social. Assim, buscou-se resgatar neste
trabalho um breve contexto sócio-histórico da mulher no capitalismo,
especialmente na sociedade brasileira, a centralidade feminina nas relações
651
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familiares, bem como, o papel no qual as mulheres vêm sendo convocadas no
cenário da política social atual.
Gênero: notas preliminares
O tema sobre gênero tem cada dia mais se destacado, ganhando espaço e
legitimidade nas análises sociais e políticas. Todavia, o uso dessa categoria até o
início dos anos 90 era pouco conhecido, ficando restrito aos movimentos feministas
e de mulheres, além do mundo acadêmico. Hoje, ao contrário, encontra-se
disseminado em vários contextos, seja nas normas legais, nas políticas públicas, e,
especialmente no cenário político atual, sendo o tema, inclusive, utilizado como
bandeira de muitos candidatos e partidos.
A substituição dos estudos de mulher pelos de gênero destacou, dentre
outras coisas, a relação de poder presente, haja vista que a autoridade masculina era
tão universal que chegava a ser aceito por muitas mulheres e homens como algo
natural. Mas, embora frequentemente reforçada pelos atributos físicos, a autoridade
não é um atributo somente biológico. É um comportamento aprendido, um
privilégio, uma recompensa, uma conquista legítima ou arbitrária, dada ou tomada.
Os homens são socializados para exercê-la, as mulheres são socializadas para se
submeter a ela.
Tomando-se por base as diferenças sexuais, a sociedade define o que é ser
homem e o que é ser mulher, o que é masculino e o que é feminino, estabelecendo
assim as representações de gênero.
A célebre frase de Beauvoir “não se nasce mulher, torna-se mulher”,
estabeleceu uma nova era para o feminismo, pois se compreendeu que o ser mulher
é uma construção cultural. Argumentos foram utilizados para desconstrução da
premissa da fragilidade natural da mulher, mostrando que a desigualdade não é algo
natural, e sim a diferença biológica.
Segundo SAFFIOTI (1992, p.188), “embora haja um bem-sucedido esforço da
sociedade para naturalizar processos de caráter social, a criação de seres
heterossexuais e com identidade de gênero deve-se a um processo social
extremamente complexo e profundamente não natural”.
Para a autora, o conceito de relações de gênero precisa captar a trama das relações
sociais, bem como as transformações historicamente por ela sofridas através dos
mais distintos processos sociais. Neste sentido, as relações de gênero não resultam
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apenas da existência de dois sexos, macho e fêmea. É ao contrário, do social para o
indivíduo.
Nas palavras da socióloga PAOLI (1985, p.72) “gênero teria como primeiro
significado ‘diferenciar o social do biológico’, ou seja, enfatizar a construção social
de ‘homem’ e ‘mulher’”.
Na análise de SCOTT (1987, p.106), as relações de gênero implicam relações
de poder; e neste sentido, ressalta que essa relação permite a apreensão de duas
dimensões, a saber: “o gênero como elemento constitutivo das relações sociais,
baseado nas diferenças perceptíveis entre os sexos e o gênero como forma básica de
representar relações de poder em que as representações dominantes são
apresentadas como naturais e inquestionáveis”.
Ademais, conforme destaca SAFFIOTI (1992, p.187), os indivíduos são
transformados “através das relações de gênero, em homens ou mulheres, cada uma
destas categorias-identidades excluindo a outra”. As relações sociais de gênero
apresentam-se como uma categoria histórica e analítica e, juntamente com as
relações de classe e étnico-raciais, fundamentam a vida social. (POUGY, 2012).
Nesta linha teórica, a tripla constituição do sujeito-gênero, raça/etnia e
classe afasta a idéia de sua unicidade. Ao contrário, mostra que ele é múltiplo e
contraditório, mas não-fragmentado. Por conseguinte, esses três antagonismos
constituem um nó (SAFFIOTI, 1987; SAFFIOTI et al., 1992) que potencia o efeito
dessas contradições tomadas, cada uma de per si, isoladamente.
Para a autora, as relações de gênero, refletem concepções de gênero
internalizadas por homens e mulheres. O “quem somos” vai se formando através das
relações com os outros, com o mundo dado, objetivo, onde o indivíduo vai
configurando uma identidade pessoal a partir das relações sociais, uma história de
vida. Neste processo, o fato de se pertencer a um gênero ou outro, ser menino ou
menina também conformam referências iniciais no mundo.
A condição da mulher no capitalismo e o seu o “lugar” na família: entre a
opressão e a afirmação de direitos
Sabemos que a questão de gênero é anterior ao capitalismo, no entanto, com
o surgimento do modo de produção capitalista, eleva-se ao máximo as contradições
presentes em todas as formações econômico-sociais anteriores, baseada na
apropriação dos meios de produção e na exploração do trabalho humano.
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Todavia, é importante salientar que esta economia de mercado, ao mesmo
tempo que produz desigualdade e concentração de renda, implica,
simultaneamente, a igualdade jurídica dos homens e, consequentemente, um
afloramento à superfície da sociedade do fator econômico como distribuídos de
oportunidades sociais (SAFFIOTI, 2013, p. 54).
Se considerarmos ainda a construção social dos gêneros como imbricada num
processo mais complexo que compreende as várias dimensões de como a sociedade
está organizada e de como cada em cada conjuntura se alteram a composição e a
dinâmica da luta de classes, compreendemos assim que a igualdade de gênero está
muito além da equidade entre masculino e feminino, ou mesmo da conquista de um
novo papel para a mulher na sociedade. O que só pode ser obtido com igualdade
substantiva na vida social, na qual mulheres e homens de diferentes raças/etnias,
classes, orientação sexual e identidade de gênero, possam vivenciar sua diversidade
sem opressão, o que requer avaliar que as significações atribuídas ao feminino e ao
masculino são desenvolvidas nas interfaces de relações sociais mais amplas” (CISNE,
2004, p.116), permitindo uma mediação do gênero com outras dimensões.
Nesta esfera das diversidades verificamos que as mulheres estão inseridas
num contexto de desigualdade que, determinado por relações sociais construídas
historicamente, coloca-as em situações de subordinação e opressão, advindas seja
por se apropriarem historicamente de menor poder do que os homens; seja por seu
pertencimento a uma classe dominada, alheia à riqueza socialmente produzida ou,
seja, ainda, por pertencer a uma raça/etnia historicamente oprimida.
Não significa aqui “colocar o sujeito em suas caixinhas”, mas identificar que
determinada conjuntura específica exigirá do mesmo um posicionamento mais
acentuado de sua identidade de gênero, classe e, ou ainda, raça/etnia, derrocando a
idéia do pensamento autoritário que sempre buscou hierarquizar determinadas
identidades, classificando e hierarquizando identidades, segundo critérios de
importância, as três contradições sociais básicas (SAFFIOTI, 1995, p.9).
Por conseguinte, o processo de constituição dos espaços público e privado
tem relação com o modo como se produzem as relações sociais. Especificamente no
capitalismo, com o surgimento da propriedade privada, exige-se novas
configurações nos agrupamentos familiares, nas relações de trabalho e na
organização social, nas quais prevalecem novas relações sociais que incidem sobre a
vida de homens e mulheres.
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Neste sentido, o modo de produção capitalista, que propõe a exploração da
força de trabalho, atinge duplamente a mulher, a qual, sob bases hierarquizadas, é
alijada no sistema produtivo e, socializada no âmbito privado, exercendo seu papel
“natural” de trabalhadora doméstica e de educadora dos filhos.
A desigualdade de gênero, como parte intrínseca do conjunto de
desigualdades sociais, é caracterizada por Almeida:
As desigualdades de gênero fundam-se e fecundam-se a partir da
matriz hegemônica de gênero. Isto é, de concepções dominantes de
feminilidade e masculinidade, que vão se configurando a partir de
disputas simbólicas e materiais, processadas, dentre outros espaços,
nas instituições cuja funcionalidade no processo de reprodução
social é inconteste. (ALMEIDA, 2007, p. 27).

Esta construção social aqui elencada, do que é ser mulher e do que é ser
homem se relaciona diretamente com o sistema patriarcal brasileiro, aqui entendido
como um sistema de dominação masculina, com constituição e fundamentação
históricas, em que o homem organiza e dirige, majoritariamente a vida social
(detentores da força) e mulheres em posição subordinada. Desta forma, o
patriarcado refere-se “um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres”
(HARTMANN, 1979 apud SAFFIOTI, 2004, p. 104).
SAFFIOTI (2004) ao apontar que todos somos socializados a partir da
ordem patriarcal de gênero, esclarece que muitas práticas e posicionamentos de
homens são construídos a partir de ideologias machistas, onde os atributos
masculinos são considerados positivos, e, portanto, superiores, enquanto os
atributos femininos negativos e inferiores. A teórica sinaliza ainda, como esses
discursos machistas, sobretudo nas famílias, são reproduzidos pelas próprias
mulheres quando:
[...] imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado,
mulheres desempenham, com maior ou menor frequência e com
mais ou menos rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos
e outras crianças ou adolescentes, segundo a letra do pai. Ainda que
não sejam cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-lo.
(SAFFIOTI, 2004, p.7).

Em suma, podemos dizer que a posição da mulher, na família e na sociedade
de um modo geral, desde a colonização até os dias atuais, demonstra que a família
patriarcal foi uma das matrizes de nossa organização social e ainda hoje, se percebe
a existência um “patriarcado contemporâneo” (MACHADO,2000), que foi alterando
suas configurações ao longo da história na forma de um patriarcado moderno.
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Para SILVA (2004, p. 54), o contexto atual das relações de gênero é composto
pela intrínseca relação entre o patriarcado e o capitalismo, sendo que este se
apropria das “estruturas simbólicas” e das “condições objetivas” do primeiro,
proporcionando a afirmação da “trajetória patriarcal-capitalista do sistema de
gênero. ”
Todavia, apesar do conceito de patriarcado atualmente ter sido questionado
por diversas correntes teóricas, não podemos desconsiderar o seu papel
fundamental e sua importância e sua influência no desenvolvimento de diversas
políticas públicas, construídas nos últimos anos, especialmente àquelas voltadas
para as políticas sociais, de gênero e de famílias no Brasil.
Famílias na atualidade e o lugar da mulher
A reflexão proposta até aqui indica que a questão da centralidade feminina na
responsabilização dos cuidados com a família trata-se de uma herança
conservadora, com base no modelo tradicional de família burguesa, nuclear e
patriarcal, que ainda é legitimada nas relações de gênero, nas relações familiares e
nas relações sociais no Brasil, especialmente no âmbito da política de assistência
social, como veremos adiante.
Todavia, é importante lembrar que a família não pode ser pensada como um
modelo pronto e bem definido, mas como uma construção social e humana que
sempre se estabelece e/ou modifica de acordo com as transformações da sociedade.
Por isso, consideramos a necessidade de pensarmos a família de forma mais
clara e fundamentada para que possamos compreender melhor os seus diferentes
significados e atribuições. De acordo com CARVALHO (2003):
“A família é o primeiro sujeito que referencia e totaliza a proteção e
a socialização dos indivíduos. Ela se constitui num canal de
iniciação e aprendizado dos afetos e das relações sociais (...). Cabe à
família, os cuidados, a proteção, a construção de identidades e
vínculos relacionais de pertencimento, capazes de promover uma
melhor qualidade de vida a seus membros e a inclusão na sociedade
em que vivem”. (2003, p. 15).

Estudando a família durante todo o processo histórico brasileiro verificamos
que ela sempre foi um espaço perpassado por valores morais, religiosos e ideológicos
e, muitas das vezes era vista somente como algo “natural”, calcada apenas na
consanguinidade e na filiação.
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Todavia, a família não pode ser pensada como um processo natural, mas
como uma construção histórica, que como tal, é estruturada na relação com o
mundo, com o contexto sócio-cultural, com as mudanças dos sistemas sócio
econômicos.
A família contemporânea tem vivenciado uma série de questões que vão
desde aumento do número de divórcios, uniões homoafetivas, redefinição de papéis
para homens e mulheres, maior participação da mulher no mercado de trabalho e
na vida pública, a evolução das práticas contraceptivas, etc.
É salutar destacar o papel do movimento feminista brasileiro na luta por
muitas destas mudanças, especialmente a partir dos anos 70, não somente com
mulheres se posicionando contra a ditadura, mas também contra violação dos
direitos humanos e outras práticas de opressão e dominação, exigindo liberdade e
igualdade de direitos.
As questões trazidas pelo feminismo objetivando entender o universo das
desigualdades como patriarcado, autonomia, público e privado, direito ao corpo,
democratização das relações de poder entre os sexos, trabalho doméstico, dupla
jornada, mulher e desenvolvimento, direitos reprodutivos e sexuais, violência contra
a mulher, dentre outros, vem sendo incluídas numa agenda que hoje ultrapassa a do
próprio movimento de mulheres, ganhando por sua vez novos campos de afirmação.
Apesar deste intenso processo de lutas, mudanças e conquistas, ainda vimos
sociedade atual transversalizada por uma cultura andocêntrica653, intrínseca à
ordem patriarcal, onde ainda predomina uma educação pautada num ordenamento
em que o feminino está relacionado à docilidade, sensibilidade, comportamentos
apaziguadores, tendência à inferioridade em relação ao masculino; o masculino
relacionado à força, à virilidade.
Mais do que isto, ao mesmo tempo que em vivenciamos esse processo de
mudanças e as novas maneiras de ser e viver em família, revelando novos conceitos,
ainda é perceptível a realocação de um modelo tradicional.
Outro aspecto que deve ser enfatizado é a centralidade das famílias nas
políticas públicas, especialmente após a década de 80, com a promulgação de
legislações como a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do
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Adolescente(1990) e posteriormente o Programa de Renda Mínima (1991), onde a
mulher assume papel de destaque no grupo familiar.
Contudo, essas leis não garantiram o rompimento do caráter patriarcal de
gênero, ao contrário, reforçaram na sua plenitude o viés conservador quando não
incide por exemplo na divisão do trabalho doméstico, colocando a mulher como a
principal (se não a única) responsável pelos cuidados com a família, com o bem
estar da casa.
Se por um lado, “valoriza-se” a mulher na esfera pública, por outro, a recoloca
no papel de mãe e cuidadora. Nesta direção, CARLOTO e MARIANO (2008)
acreditam que:
A concepção de família está mais aberta e ampliada, porém são
mantidas as mesmas expectativas sobre o papel da família e suas
responsabilidades enquanto um grupo/arranjo de proteção e
cuidados dos indivíduos, principalmente o papel da mulher/mãe
como principal elemento provocador de mudanças, e tendo um
papel ativo para a configuração de uma “boa família”. (2008, p. 56).

Contudo esta centralidade e a valorização da mulher-mãe654 reforçam a
disparidade histórica dos conflitos de gênero e tendem a consolidar os tradicionais
papéis femininos e masculinos ditados na sociedade, como veremos a seguir.
A centralidade da família nas políticas sociais e os rebatimentos sobre
as mulheres
A política neoliberal instalada no Brasil e demais países da América Latina e
do Caribe a partir do início dos anos 90 acarretou consequências irreversíveis,
principalmente na área socioeconômica.
Esse modelo neoliberal, restringe a concepção de cidadania e insere na
sociedade não só a queda vertiginosa dos salários, a informalidade no trabalho, o
desemprego e o subemprego, como, também, faz surgir a “nova pobreza” na
América Latina e um retrocesso social acirrado. É o moderno que se construiu em
meio ao arcaico na sociedade brasileira (IAMAMOTO, 2007).
Com isto, vimos acentuar cada vez mais uma realidade social perversa, na
qual a violência do capital traz consequências devastadoras para as políticas sociais,
onde o Estado desresponsabiliza-se cada vez mais dos seus gastos sociais e a
654 BADINTER, Elisabeth. Um Amor Conquistado: o Mito do Amor Materno. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1985.
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cidadania é vista no âmbito do mercado e não do trabalho, reforçando os valores
individualistas em detrimento do coletivo.
Essas modificações estruturais do capitalismo contemporâneo afetam e
alteram a família em sua estrutura, seus sistemas de relações, papéis e formas de
reprodução social.
O processo de diminuição do Estado retomou para o debate o papel da
família como Instituição fundamental na provisão de bem-estar e proteção. Aliás, a
proteção social passou a ser definida a partir de três eixos: o do Estado como o
recurso de poder; o do Mercado como recurso do capital; e o da sociedade e da rede
familiar como recurso da solidariedade (ABRAHAMSON, 1992 apud PEREIRA, 2004,
p.32).
Todavia, essa noção de individualidade e solidariedade devem ser pensadas
nas diferentes classes.
SARTI (2005) salienta que, a família, para os pobres, associa-se àqueles em
quem se pode confiar. Por isso, “não é à toa que as redes de solidariedade e
sociabilidade engendradas a partir da família ganham importância na política social,
e, em especial, na proteção social movida neste final de século”. (CARVALHO, 2003,
p.16). Isto fica claro até na própria legislação quando reforça essa solidariedade na
chamada convivência familiar.
Olhando para a realidade brasileira atual (considerando seu desenvolvimento
histórico) é óbvia a carência de vários fatores importantes para a realização humana
e para a promoção de uma cidadania plena, já que a situação do núcleo familiar,
principalmente nas famílias pobres, é também marcada por precariedades e
fragilidades.
Sobre este aspecto, MIOTO (2000) entende que:
[...] os problemas que se apresentam ao longo da história das
famílias estão relacionados prioritariamente com a impossibilidade
de elas articularem respostas compatíveis com os desafios que lhes
são colocados. Assim, a proposição de cuidados a serem dirigidos às
famílias deve partir do princípio de que elas não são apenas espaços
de cuidados, mas, principalmente espaços a serem cuidados. (2000,
p. 219).
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Todavia, vimos que permanece no trabalho realizado com famílias uma
organização institucional pautada em uma leitura segmentada das suas questões
(mulher, criança, idoso...) determinando assim, uma intervenção limitada.
Sendo assim, a família não vem sendo considerada em sua totalidade, e por
isso, está sobrecarregada, tendo que enfrentar as mudanças sem ter condições de
garantir a própria sobrevivência. Além de suas privações materiais, também está
carente no sentido político e em sua cidadania. Deste modo, vimos ressurgir hoje, a
expansão dos serviços a partir do dever moral e humanitário (que não realizam
direitos), onde as mudanças nas famílias são marcadas por estigmas e são vistas
como as grandes desencadeadoras da “desestruturação familiar”.
No âmbito da política de assistência social a centralidade atribuída à família é
enquanto núcleo social básico, cujo papel social está voltado ao acolhimento,
convivência, poder de autonomia, sustentabilidade e protagonismo social,
entretanto, esta política ao implantar programas de renda mínima, confere à
mulher-mãe, novos papéis, reforçando assim sua responsabilidade no tocante à
reprodução social do grupo familiar, na medida em que às beneficiárias de
programas de renda mínima (CARVALHO, 2003; DUQUE-ARRAZOLA, 2006;
RODRIGUES, 2008) são destinadas atribuições que as tornam as principais
protagonistas na implementação de programas como o Bolsa Família, Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, entre outros.
DUQUE-ARRAZOLA (2006) apresenta bem essa relação entre a mulher-mãe
e o Estado na política de Assistência Social ao dizer que:
Na participação das mulheres-mães nas políticas públicas de
assistência social, o Estado usufrui, sem custo algum ou irrisório, do
tempo de trabalho feminino da reprodução e das capacidades e das
competências de gênero das mulheres com o trabalho doméstico e
dos cuidados da produção ou reprodução, aprendidas e
desenvolvidas desde meninas, no processo de socialização. (2006, p.
238).

Um outro fator importante a ser destacado em relação ao acompanhamento
familiar trata-se das condicionalidades impostas aos beneficiários de diversos
programas sociais, na qual o Estado estabelece uma série de obrigações e tarefas,
especialmente na ótica do cuidado. Ao fazê-lo, o Estado está gerando, para as
mulheres pobres, responsabilidades isoladas relacionadas à reprodução social e
tentando dar respostas sem que a própria família (em especial mulheres e crianças)
tenham a nítida compreensão e a participação livre e democrática na proposta de
“proteção”.
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GARCIA (2011) enfatiza bem o caráter confuso das condicionalidades, quando
diz:
As condicionalidades impostas aos beneficiários do programa,
produzem uma ambiguidade no entendimento da cidadania.
Crianças e mães são protegidas compulsoriamente, sem liberdade
para demandarem tal proteção. Ainda mais, a condição para
acessarem um direito está submetida ao usufruto obrigatório de
outro direito. O que deveria ser considerado direito figura como um
dever– exigido às famílias – aparece de modo unilateral. (2011, p.10)

Embora apontando os impasses e contradições implicados no
reconhecimento do lugar da família e em especial, o da mulher na política social,
não podemos deixar de mencionar os grandes avanços e a importância da família na
vida social, nas leis e políticas, ao ampliarem os espaços de participação
democrática, além do reconhecimento legal de grupos historicamente
discriminados. Diante das mudanças societárias ocorridas ao longo das décadas e
através da intervenção do Estado na família, este desmistificou o discurso entre
público e privado e assumiu um papel no intuito de promover novas políticas de
proteção social à família, que, ao ampliar políticas sociais de atendimento, em
especial às mulheres, configurou um novo cenário, que considero de avanços e
conquistas.
Entretanto, o trabalho com famílias e as políticas voltadas nesta área, apesar
de obterem um grande avanço nos últimos vinte e cinco anos, ainda é fragmentado,
pontual e muitas vezes disassociado das demais Insituições também responsáveis
pela chamada “proteção social”. Ou seja, embora haja um reconhecimento explícito
e inegável sobre a importância da família na vida social, credora da proteção do
Estado, tal proteção têm sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade
refletida no espelho parece evidenciar processos de desproteção e penalização das
famílias brasileiras.
Segundo GARCIA (2011):
A crença na família como responsável pelo caráter e conduta social
de seus membros, combinada com uma certa suspeita em relação às
famílias pobres da sua capacidade de proteger e transmitir valores
positivos ainda são concepções associadas a formas contemporâneas
de trabalho com famílias, constituindo uma referência híbrida de
ciddania com controle e disciplinamento moral”(2011, p. 2).

Diante dos novos desenhos das políticas sociais, especialmente aquelas
voltadas para o combate à pobreza e inclusão social dirigidas às famílias, uma antiga
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questão das discussões das lutas feministas deve ser retomada: qual é o lugar das
mulheres na família e na relação com o Estado? Como garantir a igualdade entre
homens e mulheres se ainda percebemos a reprodução dos papéis sociais de gênero
na ordem patriarcal que aprisionam as mulheres nas tarefas relacionadas ao
cuidado, à maternagem e, de modo mais geral, à reprodução social?
Considerações finais
As reflexões aqui suscitadas nos possibilitaram apreender como as políticas
sociais, sobretudo, aquelas de combate à pobreza podem atuar para reforçar lugares
sociais marcados pelos papéis tradicionais de gênero, dificultando assim, a busca
pela redução de desigualdades.
Percebemos que ainda impera a idéia de que as relações de gênero se
resumem nas diferenças sexuais, ao se legitimar um lugar para o homem e outro
para a mulher na sociedade. E, em sua maioria, refletem concepções que tendem a
limitar o papel das mulheres ao de mãe/cuidadora da família em consonância a uma
perspectiva patriarcal e do modelo de família nuclear tradicional.
Desse modo, acreditamos que se faz urgente superar essa perspectiva
conservadora e patriarcal, no entanto, é necessário que a sociedade como um todo e
as políticas públicas, sejam revistas no que tange a responsabilidade familiar, no que
tange os cuidados com os filhos, por exemplo.
Entendemos que a ampliação da cidadania das mulheres conquistada
arduamente nestas últimas décadas resultou, dentre outras conquistas, numa pauta
que redimensiona a responsabilidade do poder público em intervir nas situações
reais de discriminação e desigualdade que atingem as mulheres no país. Entretanto,
o desafio de reafirmar políticas públicas orientadas para a desconstrução de valores
sexistas e machistas e para questões culturais e sociais ainda é tarefa urgente e
necessária, pois sabemos que a questão de gênero é complexa e requer a ação
articulada de diferentes áreas, não sendo possível ser colocada no plano individual
ou de forma “departamentalizada”.
Por fim, é fundamental demarcar que o atual sistema dominante é marcado
por várias contradições e, são nessas contradições, no confronto com o real, que
podemos construir estratégias que efetivamente vão no caminho de garantia de
direitos, já que, seria utópico pensar em igualdade nesta ordem social burguesa.
Neste sentido, MÉSZÁROS(2002), conclui que as relações de gênero, assim
como as raciais e as do campo afetivo-sexual, não se apresentam como ponto de
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partida da desigualdade e do antagonismo inerente ao sistema do capital, elas se
encontram, na sociedade, “entrelaçadas numa rede de relacionamentos dialéticos,
profundamente afetados pelas características estruturais fundamentais de todo o
complexo social".
Deste modo, não há como a emancipação das mulheres nesta sociabilidade se
efetivar, embora haja o reconhecimento pelas forças dominantes de algumas das
reivindicações, pois é um tipo de sociabilidade que não pode prescindir da
exploração do trabalho das mulheres e dos homens, no processo de acumulação.
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24- Sessão 1
24.5 Masculinidades gays: um estudo sobre relações masculinas em
ambiente corporativo na cidade do Rio de Janeiro655
José Batista Loureiro de Oliveira (IUPERJ/UCAM /RJ)656

Resumo: O estudo explora as relações de poder, humilhação, tensão e negociação
entre masculinidades gays e hegemônicas em ambiente corporativo na cidade do
Rio de Janeiro. Homens gays são considerados subordinados perante a
masculinidade hegemônica porque preferem sexualmente homens. A pesquisa
apresenta resultados parciais. A metodologia usada foi histórias de vida de 10
homens gays entre 20-60 anos que trabalham em corporações no Rio de Janeiro. O
referencial teórico é a teoria das relações de gênero, masculinidades e instituições de
Connell (2005), Kimmel (1987, 2011), Acker (1992).
Palavras-chave: Poder. Hegemonia. Subordinação. Masculinidades Gays
Os estudos do gênero, ancorados na teoria feminista, trouxeram uma grande
diversidade de linhas de pesquisa para as ciências sociais e humanas, aceleraram o
ativismo gay e feminista assim como também proporcionaram o nascimento da
sociologia das masculinidades nos anos 80. A socióloga Raewyn Connell (1985)
juntamente com Carrigan e Lee escreveram o artigo revolucionário Toward a new
sociology of masculinity, em Gender and Power (1987) ela cunhou o termo
masculinidade hegemônica, regime e ordem de gênero; onde ordem de gênero
está a sociedade como um todo, e regime caracteriza relações regenerificadas
em instituições; em 1995 publicou Masculinities. O conceito de masculinidades tem
sido difundido amplamente nos estudos da sociologia do gênero. Connell
(2005) argumenta teoricamente e empiricamente
que
há
quatro
masculinidades: hegemônica; subordinada; cúmplice
e
marginalizada.
Brevemente: masculinidade hegemônica está ligada ao ideal de macho, virilidade
com atributos tipicamente patriarcais se
distinguindo gritantemente das
mulheres e homens gays; masculinidade subordinada: aquela em que os
homens gays são subordinados ao homem hegemônico devido a catexia
gay (objeto sexual masculino); efeminização do corpo masculino; masculinidade
cúmplice: endossa a hegemonia masculina patriarcal; tira proveito de ser
GT 4 – Gêneros, Sexualidades e Corpos: Cotidianos, subjetividades e trajetórias. Orientador Dr. Rogério
Ferreira de Souza.
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machista mas não assume - apóia, aplaude mas não comunga a violência,
arrogância patriarcal, mas subordina homens gays e mulheres também.
Impreterivelmente, masculinidades aqui não são
tipologias psico-sociais;
determinísticas e nem tampouco essencialistas, fixas; elas são solúveis; não
premeditam comportamentos pré-ordenados; e nem tão pouco predizem
porque, e somente estão nas relações sociais imbuídas de liquidez,
imprevisão sujeitas a relações de dominação , aliança e subordinação (vide
figura 01) - onde o poder não descarta nem a si mesmo - mas novamente:
não são tipos – se são seriam tipologias rígidas do sex-role da psicologia /
sociologia anterior ao feminismo.
Relembrando que os três trabalhos acadêmicos, mencionados no inicio
do texto, são considerados um marco acadêmico para o estabelecimento dos
estudos sobre masculinidades segundo Beasley (2005). Connell (1985, 1987, 1995);
(Kimmel (1987, 1998, 2011); Messner (1987) entre outros, romperam com a teoria do
papel sexual (sex role theory), teoria então vigente dos anos 30 aos anos 60 nas
ciências sociais e humanas (Connell 1999). As teorias do papel sexual são
funcionalistas, essencialistas atrelando a masculinidade/feminilidade ao sexo
biológico, as expectativas e normas sociais funcionalistas onde homens e mulheres
devem corresponder aos modelos sociais vigentes. A teoria do sex-role não dá conta
da importância do patriarcado, das questões de poder e homossexualidade (Connell
1987,1995).
Masculinidades Gays
A minha pesquisa versa sobre homens gays que trabalham em corporações
nacionais e multinacionais na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Mas por que pesquisar
homens gays dentro de uma perspectiva das masculinidades, e não
homossexualidades? A minha principal motivação em colocar esse estudo dentro
das masculinidades, é devido ao fato de que os estudos sobre homens gays
continuam ainda sendo classificados somente a nível dos estudos da
homossexualidade, como por exemplo, os estudos dos anos 80 durante a epidemia
do HIV/AIDS etc. E ainda quando se estuda masculinidades no Brasil,
Figura 01657
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Figura elaborada pelo pesquisador a partir das leituras e compreensão dos textos teóricos de Kimmel e
Connell.
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Dominação

Subordinação

A figura 01 aborda dois pontos fundamentais das teorias de Connell (1995, 2005) e Kimmel
(1998). Dentro da pirâmide – estão os três elementos que constroem as masculinidades
segundo Kimmel (1998), esses elementos ilustram como os homens se constroem nas
relações de poder (homem/homem & homem/mulher); do lado de fora em posição
triangular estão as três formas básicas das masculinidades se relacionarem segundo Connell
(1995, 2005).

Os estudos são voltados para a saúde do homem heterossexual como, por exemplo,
no trabalho de Pinheiro et al (2012); Gomes (2011) entre outros trabalhos; assim
dando a entender que os homens gays não são ‘homens de verdade’ e que deveriam
ser estudados somente como homossexuais. Estudos sobre masculinidades não
devem ser entendidos, reduzidos, estigmatizados como sinônimo, adendo da
heterossexualidade, da masculinidade hegemônica.
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Então onde colocamos os homens gays? Como homens subordinados também nos
estudos acadêmicos? Essa é uma questão fundamental do meu trabalho onde tento
resgatar a masculinidade gay dentro da sociologia das masculinidades que entra em
vigor depois dos anos 80. Levine (1992, 1995); Nardi (1999), e outros autores,
começam a estudar as masculinidades gays entre os anos 80 e 90. No Brasil, por
exemplo, o trabalho de Zago (2010), numa perspectiva pós-estruturalista, começa
a questionar as masculinidades gays em estudos em sites para homens gays. Zago
(2010) também usa a terminologia masculinidade gay.
Em termos de metodologia, optei por trabalhar com histórias de vida por ser um
método usado por Connell (2005) no seu trabalho empírico com masculinidades e
outros autores como Messner (1996); Dowsett (1996); segundo a autora o método
história de vidas é relevante para a análise social, não somente do ponto de vista da
análise psicológica, mas revela também como a sociedade e as instituições são
construídas pelas práticas sociais. Os participantes são vistos mais amplamente
numa perspectiva temporal de tempo, espaço e história pessoal.
Connell (2005) afirma que não há uma masculinidade, mas masculinidades. Connell
(2005) não está preocupada em identificar a masculinidade branca, a negra, a
burguesa de colarinho branco; por que não? Connell (2005) sugere que seria muito
fácil criar, simplificar estereótipos masculinos, e talvez reforçar mais ainda os
estigmas, sexismos que existem, então explora as relações entre as masculinidades a
partir de uma perspectiva das relações de gênero – onde as experiências
generificadas de ser homem podem ser vividas de uma forma menos classificatória,
menos normativa como na teoria do sex-role (papel sexual). Connell (2005) afirma
que há quatro masculinidades: hegemônica; subordinada; cúmplice; marginalizada.
Segundo Connell (2005) elas não são uma tipologia que poderá ser aplicada. As
masculinidades se formam, se transformam nas relações dinâmicas de gênero em
constante tensão – isto é, as masculinidades se formam nas relações de aliança,
dominação e subordinação. Segundo Connell (2005) é importante notar que:
Nas relações de gênero entre homens é necessário para manter uma
análise dinâmica, para prevenir o colapso das múltiplas
masculinidades se tornarem em uma tipologia de caráter, como
aconteceu com a pesquisa de Fromm sobre a Personalidade
Autoritária. Masculinidade hegemônica não é um tipo de homem
universal, unívoco em qualquer lugar. Em vez, ela é a masculinidade
que ocupa a posição hegemônica em uma dada estrutura das relações
de gênero, sempre em uma posição contestável. (Connell 2005, p. 76,
grifo meu)
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A pesquisa explora as masculinidades subordinadas, que segundo Connell (2005)
são as masculinidades gays. Os homens gays seriam subordinados as masculinidades
hegemônicas dominantes em ambiente de trabalho e em geral.
Segundo Kimmel (2012) a homossexualidade ainda tem sido muito associada a tudo
o que é efeminado, feminino, isto é, não ser homem de verdade e aí há uma série e
insultos para aqueles que não são condizentes com as masculinidades hegemônicas,
como no modelo do macho tipicamente heterossexual por exemplo
nas
corporações.
Segundo alguns dos participantes da nossa pesquisa sobre masculinidades gays, os
adjetivos abusivos mais comuns que expressam discriminação, bullying e ódio contra
homens gays seriam: ‘viado’, ‘boiola’, ‘bicha’, ‘bichinha’, ‘mulherzinha’, ‘biba’, ‘gilete
(para bissexual), ‘fresco’, ‘bicha loca’, ‘mãe’, ‘pervertido’, ‘pederasta’, ‘aberração da
natureza’, ‘coisa estranha’, ‘coisa do diabo’, ‘manifestação demoníaca’, entre outras
agressões verbais.
Joan Acker (2006) afirma que a masculinidade hegemônica está nas organizações
corporativas que normalmente são dominadas, gerenciadas por homens que
excluem pretos, pardos, mulheres (por exemplo, com salários inferiores) e afirma
que a masculinidade hegemônica em relações de gênero corporativas exclui
abertamente homens gays (masculinidades subordinadas). Ela ainda alerta que a
masculinidade hegemônica não é somente organizacional, mas está disseminada em
outras organizações como no esporte, nos departamentos da policia, e no exército.
Segundo a autora as masculinidades hegemônicas alternativas caracterizam as
religiões dominantes, as seitas, enquanto os professores universitários, médicos,
políticos produzem as suas próprias versões de masculinidade dominante.
Kimmel (1998) em seu artigo A Producão simultânea de masculinidades
Hegemônicas e Subalternas afirma que “os significados de masculinidade variam de
cultura a cultura, variam em diferentes períodos históricos, variam entre homens
em meio a uma só cultura e variam no curso de uma vida.” (Kimmel 1998, p. 106).
Para Kimmel (1998) assim como para Connell (1995, 2005) as masculinidades não
são produtos inatos, mas são criadas, construídas nas relações de gênero que não
são monolíticas, fixas e variam no tempo e no espaço em diferentes regimes de
gênero que ocorrem em paralelo nas culturas. Segundo Kimmel (1998) as
masculinidades se constroem socialmente em base as diferenças, contrastes porque
“assim os dois elementos que constitutivos na construção social de masculinidades
são o sexismo e a homofobia.” (Kimmel 1998, p. 105 – grifo nosso – vide figura 01).
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Esse conceito é importante quando o tema de pesquisa são as masculinidades gays.
É um conceito que ajuda a clarificar as implicações, instrumentalizações, usos e
abusos que as masculinidades subordinadas sofrem porque:
Desde a virada do século até hoje em dia, são as mulheres e os homens
gays que têm servido como as visões clássicas da identidade de
gênero subalterna. As mulheres e os homens gays são os outros
clássicos, o pano de fundo contra o qual os homens brancos
heterossexuais projetam as suas ansiedades de gênero e é sobre a
emasculação destes que os self-made men constroem definições
hegemônicas. As mulheres emasculam os homens representando o
lar, a vida doméstica, a obrigação familiar, assim como uma
carnalidade insaciável. Os homens gays são bichinhas passivas e
efeminadas assim como são sexualmente insaciáveis e predatórias.
(KIMMEL 1998, p. 116, grifo nosso).

Os conceitos de Kimmel (1998) e Connell (1995, 2005) sobre as masculinidades
hegemônicas e marginalizadas são conceitos que estão sendo usados nessa pesquisa,
ajudam a esclarecer as estruturas das relações de gênero e a construção social das
masculinidades gays.
Vozes Insubordinadas
Coston e Kimmel (2012) afirmam que as masculinidades subordinadas podem
sucumbir ou resistir ao regime hegemônico; as masculinidades subordinadas podem
se transformar em masculinidades de resistência, ação e agência; o corpo masculino
nessa perspectiva está em tensão com os valores do regime do gênero das
corporações que são predominantemente masculinas e hegemônicas, e que lutam,
rejeitam e excluem abertamente homens gays (Acker 2006) que são normalmente
rotulados de “bichinhas passivas e efeminadas assim como são sexualmente
insaciáveis e predatórias. (Kimmel 1998, p. 116, grifo nosso). Um dos participantes da
nossa pesquisa afirmou com relação ao seu ambiente de trabalho:
Eu trabalho na área de engenharia, e eu acho um ambiente muito
homofóbico. Hoje o que eu vejo na prática, no meu ambiente – é o
seguinte: A empresa tem políticas muito rígidas – em relação à
discriminação em relação a raça, etnia, orientação sexual – então
existe na verdade um direcionamento da empresa, e isso restringe as
pessoas dentro da empresa a serem eticamente corretas; então as
pessoas dentro da empresa elas se comportam de uma maneira – e
fora da empresa de uma outra forma. Então há dois ambientes internamente é impecável - tudo é possível então - o que eu estou
chamando de impecável?
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É – existe uma quantidade grande de gays onde eu trabalho – como
equipe trabalhando comigo - existe um ambiente onde ninguém
comenta abertamente a respeito disso ou daquilo - qualquer tipo de
comportamento comentário positivo, negativo - não existe – você está
para trabalhar – isso eu vejo claramente. Mas com os colegas fora da
empresa nas horas de laser, por exemplo, na hora do shop – a
homofobia é muito clara, constrangedora, discriminatória.
Homofobia existe! (Grifo nosso).

O nosso participante fala do regime do gênero da empresa, as premissas éticas contra
a discriminação de homens gays em ambiente corporativo – que funcionam em
ambiente interno de forma impecável, mas que se tornam líquidas, rarefeitas e
homofóbicas quando ‘fora’ das paredes do ambiente corporativo tipicamente
chauvinista e
patriarcal (Irigaray, 2012). Mas será que realmente as paredes
corporativas contém a homofobia? Há uma grande distância entre a homofobia
ontológica e a institucional? Como elas se relacionam com as masculinidades
subordinadas e as hegemônicas? Essas questões emergem a partir das afirmações
dos participantes desta pesquisa. Essas questões são mais aprofundadas no decorrer
da pesquisa. O mesmo participante ainda relata como se estabelece a sua relação
com homens heterossexuais quando afirma que:
A maioria dos meus amigos não são gays - assim de convivência
pessoal - é que há muitas pessoas que são extremamente homofóbicas
- e a relação comigo é: agente convive – agente tem uma relação de
amizade – mas agente não vai para esse caminho, para essa área, para
esse assunto - nem da minha vida pessoal e nem da vida pessoal
deles.

O participante explicita bem a relação entre masculinidade hegemônica e
subordinada, onde os limites, as discriminações, homofobia e sexismo são
encontrados. O ponto culminante entre hegemonia e subordinação está na
catexia gay - que elege os homens como objeto sexual; essa relação de
poder e dominação passa por aquilo que masculino/feminino; ativo/passivo.
Homens gays estão sempre negociando com as masculinidades hegemônicas no
ambiente corporativo e vida pessoal (2005). Kimmel (1998) afirma que a
masculinidade heterossexual é construída em base ao sexismo (com as mulheres) e
homofobia (com as masculinidades subordinadas). Segundo Connell (2005) as
masculinidades gays têm sempre que negociar as suas relações a nível familiar, local
de trabalho, vida social em geral devido a hegemonia heterossexual que descrimina
os homens gays por não considerá-los homens de verdade.
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Homens gays, como já citado, ainda são vistos como efeminados – o que quebraria a
ordem social das relações de gênero e ainda estaria subvertendo o binário
homem/mulher; macho/fêmea.
Considerações Finais
Essa pesquisa sobre masculinidades gays é uma tentativa de estudar homens gays
em ambiente corporativo numa perspectiva que não sejam aquelas dos estudos das
homossexualidades que buscam normalmente as causas, patologias freudianas,
psiquiatrizadas, curas e campo de trabablho exclusivo para homens gays. Então
tentando ver homens gays como homens masculinos, deletando os adjetivos
abusivos, sexistas e tendo como base teórica os autores dos estudos das
masculinidades (men´s studies), foram apresentados alguns pontos que
caracterizam essa pesquisa. Aqui foram alinhavados somente alguns pontos da
pesquisa, para que o leitor se interasse minimante com o meu objeto de
pesquisa, e foi apresentado um mínimo de material empírico, já que este é
muito rico, amplo - e ainda estou com ele no prelo. Aqui não abordado o
tema da sociologia das organizações e relações sociais do trabalho.
Enfatizei somente uma das duas partes teórico/empírica da pesquisa.
Como explicitado anteriormente a pesquisa visa contribuir academicamente com
produção de material empírico sobre homens gays porque não somente os estudos
organizacionais ainda carecem muito de pesquisas sobre masculinidades gays
em ambiente corporativos, mas também faltam contribuições no campo dos
estudos do gênero que priorizem pesquisas voltadas para outros autores
fora do campo teórico do pós-estruturalismo evidenciado na teoria queer
nos dias de hoje.
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25- Sessão 1
25.1 A influência da escola, do trabalho e do território na interpretação
dos jovens da EJA.: a inserção destes jovens no mundo do trabalho658.
Aparecida Mercês659 (UNIRIO)

Resumo: No trabalho aqui proposto, pretendemos analisar a partir dos dados de
um survey660, de que maneira o contato com o mundo do trabalho se relaciona com
a escolarização e com as perspectivas dos jovens estudantes da EJA Ensino Médio da
Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro661. Além disso, também pretendemos:
avaliar como os elementos escola, trabalho e território interferem na
escolarização dos Jovens em questão, e analisar se estes elementos influíram em
suas decisões de sair e de regressar à escola. Sendo assim, um dos objetivos é
começar a responder os questionamentos pertinentes a pesquisa, por isso, elegemos
para esta ocasião iniciar o desenvolvimento do elemento trabalho considerando
primeiramente uma analise geral das respostas do Survey662.
Palavras-chave: Escolarização, trabalho, território, EJA
Introdução
O projeto educacional brasileiro para a população jovem começa a se
fortalecer a partir do final da década de 1990. À época, as políticas públicas
direcionadas a juventude, além de precárias, davam a entender que era necessário
criar projetos que envolvessem a população jovem no intuito de evitar a proliferação
da criminalidade, uma ideia que colocava os jovens pobres como propensos ao
mundo do crime. No entanto, a partir da segunda metade da década de 2000, outro
referencial marca uma nova etapa de políticas públicas para a população jovem. E
agora, com uma viés mais humano, passou a colocar o jovem como um cidadão e
digno de direitos como lembra Abramo (2005), ao se opor a ideia de: jovens pobres
sinônimo de marginalidade. Deste período em diante, várias políticas sociais foram
criadas no âmbito da educação. Tais políticas puderam alcançar os grupos de jovens
658

GT 5 - Educação e Sociedade - orientação: Profª Drª Mônica Peregrino
merces.merces@gmail.com
660
Este Survey foi um estudo documental produzido a partir de uma pesquisa elabora por pesquisadores da
área de Educação de três universidades (UERJ, UFF e UNIRIO) situadas na região metropolitana do Rio de
Janeiro. A pesquisa foi realizada no sentido de obter informações sobre a trajetória escolar de jovens
estudantes de EJA das escolas Estaduais da cidade do Rio de Janeiro.
659

661

Além disso, pretendemos também fazer uma comparação (da analise da Z. Oeste) "com outras" regiões da
cidade.
662
Os dados sobre a Zona Oeste estão inseridos nestas analises gerais, no entanto, já está em fase de
construção as analises específicas dos dados de tal região.
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pobres que não puderam realizar as etapas de ensino numa trajetória de
escolarização linear e por isso encontravam-se excluídos das escolas por não
conseguirem aliar trabalho e estudos .
Com expansão do Ensino Médio, a ampliação de cursos noturnos, como por
exemplo a EJA ,e também o desenvolvimento de programas de trabalho, renda e
inclusão, como o caso dos programa: Projovem, e mais recentemente o FIES (Fundo
de Financiamento Estudantil) do ensino superior, a junção das atividades trabalho e
escola tronou-se acessível para muitos jovens pobres. Embora o trabalho apareça
como um entrave na trajetória escolar de muitas pessoas, com as novas mudanças
ocorridas no setor laboral, como por exemplo a busca por profissionais mais
qualificados, e a EJA tem sido para muitos jovens uma oportunidade para melhor se
colocarem na mundo do trabalho, principalmente aqueles jovens que tiveram as
etapas de estudos interrompidas por abandonarem a escola devido sua entrada
precoce no setor laboral. Além disso, esta modalidade de ensino, segundo Carrano
(2007), tem sido também uma oportunidade para os jovens que possuem
escolarização acidentada663 (e que ainda estão no início de sua juventude) poderem
acelerar os seus estudos e recuperar o tempo perdido.
Metodologia
É pensando na relação que alguns jovens pobres tem coma com a escola,
com o trabalho e com o território que nos propomos a investigar como se dá esta
relação no processo de escolarização dos jovens da EJA Ensino Médio, residentes da
Zona Oeste da cidade do Rio de janeiro. Propomos também avaliar como os
elementos Trabalho, Escola e Território se configuram como um diferencial nas
aspirações e nas práticas sociais destes jovens. Além disso, pretendemos conhecer
como se deu o processo de escolarização e, em que momento o trabalho influiu em
suas decisões de sair e também de regressar à escola.
Na intenção de analisar se estas relações os têm produzido efeitos sobre as
populações de jovens desta região e de outras regiões da cidade, propomos para
este trabalho realizar as analises a partir dos dados de um Survey que foi realizado
no ano de 2013, em algumas escolas de Ensino Médio localizadas em diferentes
regiões da cidade. Para dar conta das analises nesta fase inicial da pesquisa, a ideia é
cruzar os dados do Survey, com informações pertinentes sobre trabalho escola e

663

Percurso não linear marcado por repetência, entradas, saídas e abandono da escola.
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território664 e com o auxílio das leituras propostas, realizar um estudo mais
qualitativo e reflexivo.
Referencial Teórico
Para entender como se dá a relação jovem e trabalho, consideramos
importante compreender um pouco mais sobre alguns temas que poderão nos
ajudar nas analises sobre os referidos elementos e também sobre a juventude. Por
esta razão, elegemos as seguintes leituras 665:BOURDIEU (1983) tal qual, argumenta
que juventude também está relacionada a questão social, pois a forma de vivenciar
esta etapa da vida está relacionada com a classe social a qual o jovem pertence;
CARRANO (2007) que faz uma discussão sobre os desafios da EJA como uma escola
de oportunidade ou de segunda chance. O argumento do autor reforça a ideia da
EJA como uma proposta de assegurar a educação básica à maior quantidade de
pessoas. E isso incluí não só os jovens e adultos que abandonaram a escola em
algum período da vida, mas também aqueles alunos que, por repetência, se
encontram fora da idade /série regular. Neste caso, esta modalidade de ensino
funciona como um modo de "acelerar o tempo perdido". PEREGRINO (2015),
apresenta uma discussão sobre como os jovens tem acessado o mundo do trabalho e
o modo como a precarização do trabalho afeta a escolarização dos Jovens da EJA
Ensino Médio. Além destas leituras, também propomos as leituras de: CASTELS
(2012) sobre as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, e a pesquisa do DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realizada
em 2011, sobre qualificação profissional e mercado de trabalho.
1:Modificações no mundo do trabalho: o acesso da juventude ao sistema
laboral
Sobre as questões do trabalho, em Castels (2005) encontramos alguns
aportes. Ao dialogar sobre as mudanças ocorridas nas relações de trabalho na França
(considerando, é claro, que há uma diferença entre direitos trabalhistas na França e
no Brasil) - o autor traz uma rica contribuição que pode nos ajudar a compreender
664

Para a dissertação, Também pretendemos fazer uma caracterização da região estudada e dos grupos de
jovens que responderam os questionários do Survey.
665

MANNHEIM, (1968). O problema da Juventude na Sociedade Moderna; SANTOS, Milton, O espaço do
Cidadão, 2014. MARGULIS, M.; URRESTI, M. Juventud es más que una palabra: ensaios sobre cultura e
juventude. Buenos Aires: Biblos, 1996. SPOSITO, Marilia P.(2003) Uma perspectiva não escolar no estudo
sociológico da escola. Revista USP, São Paulo, n.57, p.210-226, mar./maio 2003.HAESBEART, Rogério, Viver
no limite, 2014.
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o impacto que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho tem causado nos
grupos de jovens pobres. Embora as analises realizadas por ele não se refira ao
Brasil, nem diretamente sobre os grupos jovens, a discussão sobre as incertezas
geradas nas novas relações de trabalho do mundo pós-sociedade salarial - como à
define - nos ajuda a compreender de que modo a precarização do trabalho afeta o
processo de escolarização dos jovens da EJA. Para o autor há uma incerteza que é
gerada tanto pelas mudanças, quanto pela conseqüente precarização das relações de
trabalho, e ambas afetam o futuro dos jovens quanto a sua inserção e garantias
posteriores no emprego. Segundo Castels:
Esta transformación está globalmente marcada por una
precarización creciente de la inscripción en el orden del trabajo que
hace para que los jovenes (...) las trayectórias profesionales, e
incluso la posibilidad de tener una trayectória profisional, a menudo
están marcadas com en sello de la incertidumbre.

Pensando estas quentões e analisando os dados do Survey, percebemos que
há incerteza não só quanto ao acesso ao mundo do trabalho, mas também quanto a
preparação deste jovens para o setor laboral. Por isso, surgem
alguns
questionamentos: que tipo de trabalho os jovens que tem pouca escolarização estão
sujeitos? De que forma o grau de escolarização influencia no acesso e permanência
no mundo do trabalho?
Embora não possamos aferir que estes já jovens estão destinados a trabalhos
precários ou ao desemprego (dada as condições do percurso escolar que eles fazem
como: abandono escolar e repetência - que resulta numa educação truncada666, e na
falta de qualificação ), sabemos que eles estão mais propensos a ter dificuldades de
acessarem empregos melhores e que lhes garantam direitos. Ainda porque, são
jovens que possuem características peculiares a de trabalhadores que ocupam vagas
em trabalhos precarizados e/ou em subempregos.
2: O trabalho e a Escola para os grupos de jovens pobres:
Relacionando a situação social e a escolar, ao analisar o mesmo Survey,
Peregrino (2015), diz que a maioria dos jovens que responderam aos questionário
possuem a seguintes características: escolarização "acidentada", ou seja, aquela que
é marcadas por repetência, entrada e saída na escola, ocupam as mais baixas faixas
de renda, habitam territórios na maioria das vezes precários ou escasso de

666

Conceito desenvolvido por Monica Peregrino (2009): Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v31n84/a07v31n84.pdf.
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equipamentos públicos e culturais, além de vivenciarem a experiência do trabalho e
da escola ao mesmo tempo.
Sobre percurso escolar realizado por estes jovens, os dados do Survey
informam que, enquanto alguns deles abandonaram a escola antes de iniciar o
Ensino Médio, outros desistiram dos estudos quando ainda cursavam esta etapa do
ensino. De acordo com os dados, mais de 27 % dos jovens de sexo masculino
abandonaram os estudos quando cursavam o Ensino Médio. E do total geral de
respostas, um dado curioso, que no entanto reforçam algumas hipóteses: enquanto
20% dos jovens que começaram a trabalhar abandonaram essa etapa de
escolarização pelo menos uma vez , mais de 60% prosseguiram sem abandonar os
estudos, conforme podemos observar no gráfico abaixo:
Grafico1: Abando no ensino médio - total geral consultado

Extração dos dados : Anna Levy
Considerando as informações do gráfico, a hipótese é: para muitos jovens
estar matriculado e estudando permite o acesso ao primeiro emprego. Além disso, o
trabalho aparece como um dos incentivadores para aqueles que procuram aumentar
seu nível de escolaridade, uma vez que uma parte significativa dos jovens buscam a
EJA com o intuito de melhor se inserir no mercado de trabalho.
3:Escolarização, situação social e trabalho:
Um dado bastante importante que relaciona escolarização, situação social e
trabalho, se refere a idade com que alguns alunos da EJA começaram a trabalhar. Do
total geral, 38% dos jovens entre 18 e 24 anos disseram ter começado a trabalhar
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com idade entre 16 e 18 anos. Respondendo aos questionários do Survey alguns
deles, ao informarem sobre a idade em que acessaram o mundo do trabalho,
também responderam se o trabalho teve ou não impacto em seus estudos. O gráfico
abaixo nos ajuda a compreender a visão dos jovens sobre a relação escola/trabalho.
Grafico 2:

Dados extraídos do Survey que foi realizado com alunos do Ensino Médio na cidade
do Rio de Janeiro em 2013.
Além disso, mais de 50% dos jovens começaram a trabalhar com idade entre
10 e 15 anos, no período em que cursavam as séries do que atualmente
denominamos Ensino Fundamental. Quanto a faixa etária compreendida entre 16 e
18 anos, mais de 30% começaram a trabalhar quando cursavam as series finais do
Ensino Fundamental. Referente aos que começaram a trabalhar com mais de 18
anos, 70% já cursavam o Ensino Médio. Conforme pode ser verificado no gráfico a
seguir.
Grafico 3: Idade quando começou a trabalhar período escolar que cursava.
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Dados extraídos do Survey que foi realizado com alunos do Ensino Médio na cidade
do Rio de Janeiro em 2013.
Segundo pesquisa do DIEESE o mercado de trabalho está cada vez mais
exigente quanto a formação e o perfil profissional dos trabalhadores. Na pesquisa
realizada pelo órgão em 2011, observou-se que a qualificação do trabalhador é
inferida por uma combinação de fatores como: experiência profissional, anos de
estudos e qualificação profissional. E, quanto a qualificação profissional, verificou-se
que num período recente diminuiu a presença de pessoas menos instruídas no
mercado de trabalho. E ainda, que as pessoas menos escolarizadas ao serem
demitidas passam mais tempo a procura de emprego. Isso demonstra a mudança no
perfil de trabalhadores tal qual as empresas estão buscando. Estas informações nos
permitem concluir que no momento atual terá maior oportunidade de trabalho
aquele que além de ter maior escolarização, também agregue qualificação
profissional.
Castels(2012), também faz uma observação quanto a profissionalização. Para
o autor o a qualificação e o nível de exigência tem contribuído para a
individualização e concorrência entre trabalhadores, como também para a maior
exploração do trabalhador, que agora precisa buscar a cada dia aperfeiçoamento e
conhecimento sobre diversas áreas, no intuito de garantir sua permanência no
mundo do trabalho.
Quando analisamos a relação dos jovens entre trabalho, escola e renda,
percebemos que não é possível dicotomizar ambas relações, pois para os jovens
pobres, trabalho e escola são sinônimos que se completam e caminham no mesmo
período. Pois não há uma separação entre o tempo de estudar e o de trabalhar. A
condição social, na maioria das vezes, é que condiciona o processo de escolarização
destes jovens e a sua entrada mais cedo no mundo do trabalho.
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Fazendo uma analise mais detalhada e comparando com a indicação série e
idade indicada pela LDB (Lei de diretrizes e Bases da Educação) como o ideal para
uma escolarização linear, os dados da pesquisa apontam que a presença do trabalho
na fase escolar destes jovens podem ter contribuído para uma escolarização
acidentada (mesmo no final dos estudos), conforme mencionamos anteriormente na
argumentado de Peregrino (2015). O gráfico abaixo nos ajuda a perceber como
ocorre a relação trabalho e escola para alguns jovens no Ensino Médio.
Gráfico 4: Ingresso no ensino médio e período em que começou a trabalhar:

Dados extraidos por Anna Levy . Gráfico confecção própria.
A partir da extração de dados, percebemos que, do total geral, 38% dos
jovens entre 18 e 24 anos, disseram ter começado a trabalhar com idade entre 16 e 18
anos. Estes dados apontam que boa parte dos jovens pobres não conseguem concluir
a Educação Básica sem aliar trabalho e estudos. Isso demonstra que eles não tem
acesso a "moratória social", um "bônus" ou crédito social concedido para que os
jovens possam concluir suas etapas de estudos. Isso confirma a tese de Margullis e
Urresti, que este crédito vai variar de acordo coma a classe social tal qual o jovem
ocupa (Marguls e Urresti, 1996).
Ao realizar as analises, percebemos que o fato de a maioria dos jovens que
responderam ao survey acessarem o mundo do trabalho ainda em idade escolar,
colabora para que este acesso seja firmado numa fragilidade oriunda não só das
mudanças que ocorreram no sistema laboral, mas também da precarização
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permanente no sistema de trabalho no Brasil667, não permite que estes jovens
consigam uma trabalho em sejam bem remunerados. Os dados apontam que mais
de 50% dos que começaram a trabalhar no período em que cursavam o Ensino
Médio, recebiam apenas um salário mínimo. E apenas 7,2 recebiam até 5 salários.
Conforme referenciamos No quadro abaixo:
Quadro 1: trabalho e remuneração

Começou a trabalhar no ensino médio X Valor de remuneração
paga pelo trabalho.
Qual remuneração?
até um de 1 a 2 de 2 a 5
salário
salários salários
mínimo mínimos mínimos Total
começou sim
a
trabalhar
no
ensino
médio
Total

Contagem
%
Total

47

8

111

50,5%

42,3%

7,2%

100,0%

56

47

8

111

50,5%

42,3%

7,2%

100,0%

do

Contagem
%
Total

56

do

Conclusão
A partir das leituras somadas às idéias obtidas através da analise qualitativa
dos dados, percebemos que há uma relação intrínseca entre situação social, acesso
precoce ao mundo do trabalho e a escolarização deste jovens. Embora ainda não
possamos confirmar nossas hipóteses, no pouco que podemos aferir, consideramos
que a conjunção entre trabalho e escola, ao mesmo tempo em que acarreta um
percurso de escolarização permeado por entradas e saídas da escola, também
proporciona a busca pela ascensão, pois, se por um lado o trabalho implica no
abandono escolar, por outro ele influência na decisão de regressar a escola.
667

Estamos considerando aqui que o país não atingiu uma estabilidade de emprego como a sociedade salarial
apontada por Castels (2005).
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Como estamos em uma fase inicial da pesquisa, trabalharemos para que a
pesquisa seja desenvolvida de modo a oferecer mais relevância às informações que
os objetos nos trazem. Aspiramos para que o resultado da pesquisa possa apontar
não apenas as respostas que buscamos, mas também outros questionamentos, além
de contribuir para uma visão mais crítica e reflexiva sobre os processos educacionais
que são implementados no país, bem como uma compreensão da EJA como uma
importante modalidade de ensino, e o seu valor na escolarização dos grupos de
jovens pobres.
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25- Sessão 1
25.2 O campo da educação no Brasil: disputas sobre a educação escolar
pública668
Marcele Juliane Frossard de Araujo (PUC – RJ)669

Resumo: O objetivo geral deste trabalho é analisar as disputas em torno do
significado da educação pública no Brasil, e muito especialmente do impacto do
mercado e do terceiro setor na produção de conhecimento e opinião sobre a
educação formal no Brasil após a promulgação da Constituição de 1988. O trabalho
apresenta disputas sobre a educação escolar pública, como o Plano Nacional de
Educação aprovado em 2014, e os principais atores das organizações civis que
participaram na aprovação destes processos.
Palavras-chave: Políticas públicas. Campo da educação. Educação. Sociologia da
educação.
Introdução
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa de mestrado que realizei junto
ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio e suscita alguns
novos questionamentos . Seu objetivo é discutir sobre o campo da educação no
Brasil, em especial a respeito da educação escolar, mapeando as principais disputas
e os atores que dele participam.
Ao observar os principais momentos de reunião para deliberação sobre a
educação no Brasil670 notou-se a presença significativa de atores que não estavam
ligados aos grupos que tradicionalmente participavam destes processos.
Principalmente nos últimos dez anos os espaços públicos de discussão para a
regulamentação da educação escolar vêm sendo ocupados cada vez mais por atores
do terceiro setor, do mercado e de novas formas de organização social que não os
tradicionais movimentos sociais e os representantes das instituições de ensino
privadas.
GT 05 – Educação e Sociedade. Orientador: Marcelo Burgos
marcelefrossard@gmail.com
670
Os principais momentos observados foram os anos que antecederam a Promulgação da Constituição de
1988, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, a aprovação do Plano Nacional de Educação
(PNE) de 2001 e o PNE 2014.
668
669
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Para iluminar a participação destes novos atores, optou-se pelo conceito de
campo de Pierre Bourdieu. O conceito é importante por permitir permitir delimitar
o objeto a ser analisado, ele enquadra o objeto de maneira relacional, lembrando
sempre que o “objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações de que
retira o essencial das suas propriedades” (BOURDIEU, 2011: 27).
A fim de certificar que o conceito e o objeto em questão eram compatíveis
decidiu-se por realizar um histórico de alguns momentos cruciais e observar os
atores que deles participaram para comparar com os atores ativos no momento
presente no debate sobre a educação escolar. O Plano Nacional de Educação
aprovado em 2014 foi escolhido como objeto de análise por refletir com mais
fidelidade a situação atual, permitindo realizar uma comparação com os momentos
que o precedeu.
O conceito de campo
Ao analisar a sociedade do ponto de vista relacional, das representações
simbólicas construídas a partir das relações sociais, Bourdieu defende que a
realidade social não deve ser compreendida como uma realidade unívoca ou como
artefatos abstratos. Para ele, o que existe é um espaço de relações que é tão real
quanto o espaço geográfico.
O campo social é um espaço multidimensional de posições; um agente nunca
é, ele está em relação a outros agentes, e esta posição se altera de acordo com
múltiplas variáveis. Normalmente quando o pesquisador se interessa por um
determinado objeto ele se interessa por uma de suas faces, ou seja, ele se interessa
por uma realidade que se fez notar, e a partir deste ponto busca as interfaces que se
relacionam com este objeto. As relações que o envolvem, as categorias préconstruídas a seu respeito e o lugar que ocupa no espaço social, formam uma teia de
relações de forças – campo de poder – que estão envolvidas nas lutas pelos
monopólios de poder.
Os campos envolvidos na análise de um determinado campo serão diversos,
visto que o objeto sociológico construído não pode ser pinçado da sua realidade
social. Ao estudar um campo específico, rapidamente se perceberá sua relação com
o campo institucional a que está ligado, ao campo de poder que o sustenta e assim
por diante. O campo é também uma luta política pela dominação e, assim
estruturado, exige de seus agentes estratégias, métodos, posicionamento
(BOURDIEU, 1994).
Enquanto espaço de relações objetivas, o campo, é o espaço de disputas, de
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competição pelo monopólio do poder e da produção de conhecimento. Um dos
principais instrumentos dos agentes para conquistarem posições no campo é o
discurso. Mas onde está a força do discurso?As palavras retiradas de seu contexto ou
os enunciados performativos retirados do momento e do grupo para o qual ele
deveria se destinar perdem sua força. Então que força faz com que as palavras sejam
acolhidas por um determinado grupo de agentes e, mais ainda, que se tornem
práticas?
Para Pierre Bourdieu a força simbólica do discurso se relaciona com o grau de
autorização e de autoridade daquele que o proclama. “A língua não é apenas
insstrumento de comunicação ou de conhecimento, é também instrumento de poder”
(BOURDIEU, 1977), e para perceber os limites do discurso é preciso compreender
até que ponto seus atores estão autorizados e ao mesmo tempo possuem autoridade
para tanto, já que o discurso supõe um emissor legítimo.
As competências linguísticas não se resumem ao ponto de vista linguístico,
mas constituem capacidade de produção socialmente classificadas, ou seja, não são
apenas a força linguística, mas também a estrutura social que se faz presente em
cada interação. Para Bourdieu ela não se contitui como simples capacidade técnica,
mas como capacidade estatuária.
O discurso e o habitus, o modus operandi próprio dos agentes de um campo,
são as principais estratégias de legitimação do campo. Ao analisar o campo da
educação no Brasil e as suas mudanças o que se buscou foi compreender as
principais disputas no plano do discurso, deixando para uma próxima etapa da
pesquisa a análise sobre as práticas destes agentes.
O conceito é uma ferramenta metodológica que permite mapear os agentes,
as instituições, as diputas, as relações com outros campos e as principais tensões
que o caracteriza. Porém, a principal hipótese sustentada neste trabalho é a de que,
embora haja um campo da educação no Brasil atualmente ele passa por uma
reconfiguração.
A presença de novos atores que participam dos principais espaços de disputa,
como as audiências públicas dos espaços legislativos671, e que produzem
conhecimento de forma independentes, a partir dos seus próprios intelectuais,
questiona a existência de um corpo de intelectuais, de textos normativos e de
práticas próprios do campo da educação.

671

Por exemplo, as audiências públicas do Senado e da Câmara dos Deputados Federais.
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Este trabalho aponta para a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada
sobre o momento atual, envolvendo um aprofundamento a respeito destes novos
atores, como os “think tanks”672 e as redes de movimentos, suas estratégias, como a
participação na regulamentação da educação , e disputas sobre o sentido da
educação. É preciso não apenas mapear, mas analisar as relações entre estes atores e
as principais instituições que regulamentam a educação.
Novos atores em disputa
O avanço das políticas neoliberais e o processo de adequação das políticas
brasileiras a estas novas diretrizes abriram espaço para uma maior participação da
sociedade civil durante a década de 1990 (PEDROSO, 2008). É neste contexto que
diferentes organizações do terceiro setor e representantes do mercado se articulam
para representarem os mais diversos interesses junto ao poder estatal673.
O objeto de análise escolhido para compreender a participação destes novos
atores no momento atual foi o PNE 2014. Os debates que precederam o PNE, como a
Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada em 2010, apontam para uma
maior participação da sociedade civil. Este PNE foi organizado de forma diferente
do PNE 2001, pois a chamada para a discussão do documento foi realizada pelo
Executivo, através do MEC, abrindo para a participação de setores que não
participam dos grupos tradicionais relacionados anteriormente.
Dois novos atores se destacam durante o processo: a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação e o Movimento Todos pela Educação. Estes dois atores
participaram da CONAE 2010 e do processo legislativo que discutiu e aprovou o PNE
2014. O que chama atenção nestes grupos são as relações que possuem com
diferentes empresas e instituições674. Classificados como redes de movimentos nos
documentos disponibilizados pela Câmara dos Deputados Federais, estes atores são
os exemplos mais evidentes de novos atores que participam das disputas
relacionadas a educação escolar pública.

As organizações denominadas “think tanks” são centros de estudos privados voltadas à formulação de
políticas públicas, agrupa fatores que se diferenciam das ONGs e das fundações do terceiro setor.
673
É importante deixar claro que a existência de instituições não governamentais começa neste momento,
diversas entidades realizam trabalho semelhante há mais tempo, principalmente àquelas destinadas a
caridadade. Mas este momento é muito significativo devido ao aumento da participação deste setor,
principalmente em relação ao debate sobre políticas públicas.
674
Essas relações são características das organizações que pertencem ao Terceiro Setor - compreendido
aqui como o setor que agrega todas as organizações que não são governamentais ou pertencentes ao
mercado (COELHO, 2000).
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A CONAE 2010 foi outro momento analisado para comparar com o PNE 2014.
Todo o processo de discussão a respeito do novo PNE foi realizado de forma
democrática, com rodadas de discussão municipais, estaduais e interestaduais até a
conferência nacional que aconteceu em Brasília. Os atores que participaram deste
processo não foram sempre os mesmos que foram convidados a debater o projeto do
PNE durante o processo legislativo.
A ausência durante a CONAE de alguns atores, como os representantes do
setor privado e do terceiro setor, aponta para outras formas de participação que não
os canais públicos de debate, segundo Kelly Souza (2012) este é um indicativo de que
alguns atores possuem um modus operandi próprio para apresentarem suas
demandas.
Ao analisar as audiências públicas que aconteceram na Câmara e no Senado é
possível perceber a presença de atores de diferentes setores, como os movimentos
sociais, sindicatos, grupos profissionais, grupos de pesquisa, representantes do
terceiro setor, do setor privado e do Estado. Porém, um novo grupo convidado
desperta curiosidade: os “think tanks”.
Os “think tanks” são organizações do terceiro setor, declarados sem fins
lucrativos e que se dedicam a realizar pesquisa com o intuito de participar do
processo de regulamentação de políticas públicas. Assim como o Movimento Todos
pela Educação e a Campanha Nacional pelo direito à Educação estes atores também
possuem patrocínio de empresas privadas e de diferentes instituições.
Todas as discussões que nortearam a construção do texto do PNE 2014
tratavam da definição de uma agenda. As principais polêmicas deste debate público
foram consequência da ausência de um consenso entre os diferentes atores a
respeito das metas que estavam sendo propostas para os próximos dez anos.
Os temas que aparecem com maior frequência nas audiências analisadas,
durante a tramitação na Câmara e no Congresso, foram: financiamento, o uso do
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) como centro de avaliação,
educação especial (Meta 4), a instituição do Sistema Nacional de Educação, a defesa
da gestão democrática, a valorização do profissional de educação e currículo
unificado.
As audiências públicas convocadas pela Câmara foram temáticas e as do
Senado não tinham temas específicos. As audiências eram abertas, mas os
representantes que participavam como convidados para apresentarem suas posições
sobre o assunto pré-determinados eram convidados. Este dado é importante porque
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1378

permite perceber quem foi convocado a participar oficialmente destes debates.
O grupo dos movimentos sociais foi o que mais compareceu durante as
audiências públicas, confirmando sua força no campo da educação. Outro fato que
chama atenção diz respeito à participação das universidades, este trabalho aponta
para a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre o papel das
universidades durante os processos de regulamentação da educação escolar. A
hipótese é de que estes novos atores, orientados por intelectuais próprios destas
novas organizações, como os “think tanks” e demais fundações, vêm ocupando
gradativamente o espaço antes dominado pelos intelectuais da academia.
Durante as audiências analisadas os representantes destas novas
organizações675 apresentam experiências de sucesso e grande domínio sobre os
assuntos pelos quais advogam. Um dos pontos mais debatidos durante as audiências
estavam relacionados ao orçamento destinado à educação e ao gerenciamento da
educação.
O tema da gestão também foi recorrente. A polarização do debate entre
gestão e orçamento é consonante com as mudanças que aconteceram na década de
1990 a nível internacional, ou seja, a educação passa a ser tema de debate de outros
atores que não mais aqueles pertencentes ao campo da educação. A disscussão
envolve economistas, administradores e os setores que tradicionalmente vem
participando, como sindicatos e associações de pesquisa.
A presença de atores como Grupo Positivo, Cenpec, Instituto Alfa e Beto,
Campanha pelo Direito à Educação e o Movimento Todos pela Educação
demonstram que há novas formas de articulação para participar das disputas do
campo da educação. A pergunta aqui não é saber se estes novos atores são parte
deste campo, mas buscar conhecer como sua presença nos espaços de disputa
normalmente ocupados pelos atores próprios do campo da educação influenciam
nas estratégias de participação do campo.
Nas audiências públicas foi possível perceber que as estratégias não se dão
apenas no âmbito escolar, como é o caso da gestão, mas requisitam mudanças
estruturais para que a escola possa sofrer mudanças. Sendo assim, há uma dúvida
sobre a potência da escola em gerar mudanças estruturais, ou seja, através do
aumento da escolarização da população aumentar a oferta de mão-de-obra
qualificada e consequentemente melhorar as condições de vida, ou em ser ela
mesma dependente destas mudanças para se tornar um agente de mudança.
675

Estas agências possuem em média dez anos de atuação.
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Por fim, o que se percebe é que o debate sobre o Plano Nacional de Educação
se estruturou principalmente em três eixos que envolvem o discurso, sua
legitimação e sua prática. Os diferentes atores se inserem nesta disputa visando
conquistar a autoridade e a validade dos seus discursos através de sua oficialização
no PNE.

É interessante notar que estas disputas simbólicas figuram no âmbito do
discurso, o PNE é um discurso que planeja metas para o futuro, mas que não
necessariamente impõe práticas. Este trabalho é uma análise de discurso, de como
os diferentes atores, a partir dos lugares de onde falam, disputam posições no
campo da educação, em especial sobre a educação escolar, mobilizando esforços
para fixar uma agenda.
Ficou claro que as disputas não se polarizam apenas entre o público e o
privado, mas se complexificaram, principalmente com as novas formas de
articulação dos atores e a presença de novas instituições, não estatais, mas de
interesse público. A produção de conhecimento é um instrumento valioso na
legitimação dos discursos e na luta por autoridade no campo e, por isso mesmo,
algumas organizações, como os think tanks, se especializam neste sentido, visando
influenciar os processos de deliberação sobre políticas públicas.
Conclusão
Esta pesquisa traz mais perguntas que conclusões fechadas. Talvez, a
principal conclusão, que mais se aproxima de uma constante dúvida que de uma
resposta final, é a de que as práticas e os atores do campo da educação no Brasil
estão se reconfigurando.
O que este trabalho apontou é que os novos atores que participam das
principais disputas do campo possuem diferentes modos de atuação, alguns são
mais pragmáticos e optam por uma atuação mais diretas, que se relaciona com os
agentes públicos, enquanto outros estão presentes nos espaços públicos de debate e
também nos espaços diretos
As audiências analisadas tinham um caráter instrutivo e discursivo, o que não
permite avaliar, com maior contraste, o enfrentamento destes atores. Também não
foi possível analisar suas práticas e experiências. Os novos especialistas do campo,
oriundos, também, de novos lugares, como os “think tanks”, produzem novas
disputas no campo. E sofisticam o debate a partir do momento em que produzem
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diagnósticos independentes e propõem novas formas de fazer políticas públicas. Se
antes o discurso dos profissionais de educação e de seus representantes tinha
legitimidade frente aos especialistas de outros campos, como os da economia,
devido à experiência vivida, agora, estes novos atores, que requisitam participar do
campo, também possuem um discurso legitimado pela experiência. Eles não
precisam ser professores ou diretores, mas eles participam na gestão das escolas
públicas de perto, eles estão nas secretarias municipais, produzem métodos e
técnicas de gerenciamento, acompanham os resultados de suas experiências e os
apresentam.
Portanto, se configura uma disputa pela produção de conhecimento e, por
conseguinte, pela legitimação dos discursos. A produção de dados, experiências e
pesquisa em geral evidenciam este processo de complexificação. A maior parte dos
atores que participou dos processos anteriores participou deste PNE com a mesma
força, mas agora articulados em novas frentes. Mas estas novas frentes não são
simplesmente esquerda e direita, público e privado, elas se reconfiguraram.
O grau de complexidade destas relações, que foram superficialmente
esboçadas aqui, merece mais atenção. Principalmente aponto para a necessidade de
observar a prática destes novos atores. O PNE foi apenas uma amostra, que figurou
na esfera do discurso; as disputas do PNE pretendiam ressignificar um discurso e
questionar sua base de legitimação, visando modificar a prática educacional. Mas,
como estes atores participam cotidianamente do campo da educação e como
disputam a educação escolar na prática diária, é uma outra questão.
Por fim, é preciso compreender quem participa do terceiro setor, qual a
influência dos patrocínios e como se dão as relações entre os diversos atores que
participam de uma mesma frente, como o Movimento Todos pela Educação. Por
outro lado é preciso conhecer como os “think tanks” participam deste jogo, forjando
novos intelectuais e métodos de pesquisa. O campo, conforme o conceito de Pierre
Bourdieu , não é algo imutável, mas está o tempo todo sendo modificado através de
lutas como estas que envolveram o PNE.
Referências bibliográficas
ANDE; ANPED; CEDES. Carta de Goiânia, 5 de setembro de 1986. Anais da IV CBE.
Tomo 2. São Paulo: Cortez, 1988, p. 1239-1244. Disponível em:
http://www.cedes.unicamp.br/carta_goiania.pdf Acessado em 01/03/215 às
11h47min.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as leis de diretrizes e
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1381

bases
da
educação
nacional.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf Acessado em
08/04/2015 às 09h56min.
Ministério da Educação. Conferência Nacional da Educação – CONAE. Anais da
Conferência Nacional de Educação: CONAE 2010: Construindo o Sistema Nacional
Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de
ação. – Volume I.Brasília: MEC, 2011ª.
Plano Nacional de Educação 2014-2024 [recurso eletrônico]: Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras
providências. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. Disponível
em: http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documentoreferencia.pdf Acessado 27 03 2015 às 10h24min.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. Reproduzido de L’economia
des échanges linguistiques. Langue Française, 34, maio de 1977. Traduzido por Paula
Montero.Disponível
em:
http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/12933/11099/AEconomiadasTroca
sLi ngsitcasPierreBourdieu.pdf Acessado em 28/02/2015 às 9h24min.
─ O campo científico. In: ORTIZ, Renato (Org.). A Sociologia de Pierre
Bourdieu. São Paulo: Ed. Ática, 1994.
─ A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Editora
Universidade de São Paulo, 1996.
─ O Poder Simbólico. Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2011.
─ A economia das trocas simbólicas. São Paulo; Perspectiva, 2013.
BROOKE, Nigel (org.). Marcos históricos na reforma da educação. – 1.ed. – Belo
Horizonte, MG: Fino Traço, 2012.
BRZEZINSKI, Iria. Princípios da Carta de Goiânia/IV CBE na Constituição Federal
“cidadã”: participação da sociedade civil nas políticas educacionais. Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE), v. 29, n. 2, p.233-241,
mai/ago.
2013.
Disponível
em:
http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/viewFile/43521/27391 Acessado em
01/05/2015 às 19h26min.
COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro setor: um estudo comparado entre
Brasil e Estados Unidos. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1382

GAJARDO, Marcela. Reformas educativas na América Latina: balanço de uma
década. In: BROOKE, Nigel (org.). Marcos históricos na reforma da educação. – 1.ed.
– Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2012.
PAIVA, Angela. Redemocratização, movimentos sociais e os desafios para a fruição
da cidadania: mudanças no acesso ao ensino superior. In: XXIX Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociologia, Chile, 2013. Disponível em:
http://www.actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT13/busca13.html Acessado em
28/05/2015 às 16h57min.
PEDROSO, Jociane Martins. A consolidação do público não-estatal nas políticas
educacionais: um estudo a partir da transferência de fundos públicos para as ONGs.
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, nº 30, pg175-199, jun.2008. Disponível em:
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/30/art12_30.pdf Acessado em
27/05/2015, as 18h:35min.
SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional: sistemas e Conselho
Nacional de Educação, Plano e Fórum Nacional de Educação. Educação e Sociedade,
Campinas, v. 31, n.112, p. 769-787, jul-set. 2010. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/07.pdf Acessado 25/05/2015 às 17h02min.
SILVA, Carmen Silvia Bissolli da. A nova LDB: do projeto coletivo progressista a
legislação da aliança neoliberal. In: Nova LDB: trajetórias para a cidadania? Angela
Viana Machado Fernandes...(et al.); Carmem Silvia Bissoli da Silva, Lourdes
Marcelino Machado (organizadoras). São Paulo: Arte e Ciências, 1998.
SOUZA, Kelly Cristina Russo de. Os “argounautas da cidadania” no mar da
educação: movimentos sociais, ONGs e fundações empresariais na escola pública
brasileira. Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Departamento de Educação,
2011. Disponível
em:http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=17251@1 Acessado 12/05/2015 às
07h49min.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1383

25- Sessão 1
25.3 A escola está preparada para a sociedade da informação?
Priscila Alves Silva (UCP)*

Resumo: Com o desenvolvimento das TIC’s (Tecnologias de Informação e
Comunicação), a sociedade industrial deu lugar à sociedade da informação e do
conhecimento. Esta caracteriza-se por alterações constantes, que percorrem a
sociedade impondo rápidas adaptações dos indivíduos. A necessidade de formação
contínua é essencial. A Escola ganha um papel primordial em vista deste novo
cenário social cabendo a ela a utilização criativa das antigas e novas tecnologias.
Palavras-chave: Tecnologias. Educação. Sociedade da informação.
Este trabalho tem a pretensão de refletir sobre como as tecnologias estão sendo
utilizadas em sala de aula, como um mero instrumento ou se há uma metodologia
que se sobre põe ao uso de técnicas pura e simples. Segundo, Lévy (1993), a internet
apresenta-se como uma nova tecnologia da inteligência que modifica,
consideravelmente, as formas de acessar e organizar as informações, alterando nossa
maneira de pensar o mundo. E se é assim não cabe mais as instituições de ensino, e
principalmente, aos professores a não utilização destas ferramentas. Com o
desenvolvimento das TIC, a sociedade industrial deu lugar à sociedade da
informação e do conhecimento. Esta caracteriza-se por alterações constantes, que
percorrem a sociedade impondo rápidas adaptações dos indivíduos. Passaram a ser
exigidas novas competências aos profissionais e uma atualização permanente dos
conhecimentos. A necessidade de formação contínua é essencial para a
sobrevivência dos profissionais, a qual tem por objetivo melhorar as suas
competências a todos os níveis: qualidade profissional, iniciativa, comunicação,
trabalho de equipe, entre outros. A Escola não pode estar afastada desta nova
realidade. Ela deve se adaptar à sociedade de informação, proporcionando aos seus
alunos o desenvolvimento de competências no âmbito das TIC’s e utilizando as
mesmas como ferramenta de trabalho, proporcionando ambientes de aprendizagem
mais significativos e interessantes. Embora o uso das TIC em sala de aula seja
imprescindível na escola atual, o modo como se usa é extremamente importante
para que os resultados sejam satisfatórios.
Na atualidade, as tecnologias de informação e comunicação, são uma realidade que
faz parte integrante da vida da sociedade. A escola tem um papel fundamental na
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promoção do acesso às tecnologias, de modo a que estas ferramentas facilitem a
concretização de aprendizagens. Os professores como mediadores do processo
ensino/aprendizagem devem ou deveriam promover à integração das mesmas,
contudo este trabalho quer refletir se essa realidade é ainda muito limitada pois
essas ferramentas são utilizadas de forma pontual ou se há uma metodologia se
formando a partir destas ferramentas. É importante refletir sobre o que é necessário
para que se verifique uma utilização sistemática e consistente no sentido de a sua
integração ser efetivamente real. Pretendemos pensar qual o papel das tecnologias
no desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem nos primeiros anos do
Ensino Fundamental e quais as competências necessárias para proceder à sua
integração. Espero que esta reflexão contribua de alguma forma mesmo que
minimamente para que possamos ao menos repensar sobre como estas práticas
devem estar em harmonia com esta nova sociedade que se transforma numa
velocidade cada vez mais impactante.
Tentar compreender o papel que os professores devem assumir e que competências
têm que dominar para efetivar a integração das novas tecnologias. Alguns
professores manifestam alguma indiferença, resistência ou até mesmo rejeição
relativamente à adoção das TIC’s como instrumentos de trabalho. Por outro lado,
têm também receio em ser substituídos por estas novas ferramentas ou então serem
ultrapassados pelos alunos que revelam uma grande facilidade em apreender e
dominar o computador. Existe ainda o receio de serem substituídos por outros
professores com maior domínio das tecnologias e que facilmente as conseguem
introduzir no processo de ensino/aprendizagem.
A tecnologia introduziu mudanças na forma de comunicar e de interagir, quer a
nível individual, quer em termos de grupos. Moran (2001) afirma que:
“O cerne da educação escolar reside na capacidade de gerir as
tecnologias da comunicação e da informação, que converge na
capacidade de discriminar a informação essencial
determinando, simultaneamente, o enriquecimento e uma
maior participação nos processos de comunicação”.

Ou seja, ensinar com e através das tecnologias, como reforça não se trata apenas de
incorporar o conhecimento das novas tecnologias e as suas linguagens, mas sim
adotar uma abordagem pedagógica comunicacional na sua utilização.
A velocidade no surgimento de informações e da renovação destas, dos dados e das
redes que se criam e recriam, repercutem-se nas múltiplas ligações, algo ambíguo
que se gera entre os indivíduos. Neste sentido, a revolução tecnológica que se deseja
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para a escola não se pode reduzir apenas à criação de novos usos para as tecnologias
que surgem diariamente, mas deve considerar, sobretudo, os comportamentos e os
produtos das relações entre os sujeitos e as ferramentas, que conduzem à produção
e disseminação de conhecimentos, informações e aprendizagens (Lévy, 2000).
Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como elementos
insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas também na construção
de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade e no
desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias
(Nóvoa, 2009). Sendo assim, não se trata de qualquer professor mas do mediador
preparado para compreender e interagir com as múltiplas facetas da interação social
se utilizando delas para produzir uma linguagem mais dinâmica em sala de aula.
Algo interativo na prática de ensinar significando de uma nova maneira conteúdos
considerados necessários. O professor precisa atuar em vários domínios, como por
exemplo o acesso à informação e ao conhecimento que deixou de ser um exclusivo
da escola. Os professores competem com as diversas solicitações a que os alunos são
sistematicamente sujeitos através de meios apelativos e motivadores, que garantem
uma resposta quase imediata às suas dúvidas, curiosidades e necessidades. O
professor tem um papel fundamental na formação de atitudes e deve fomentar a
autonomia, estimular o rigor intelectual e desenvolver condições para que as
aprendizagens dos seus alunos sejam concebidas numa perspectiva a longo prazo,
em que cada passo é determinado em função das aprendizagens de cada um,
progredindo-se rumo à individualização dos percursos de formação e à pedagogia
diferenciada. Face a estes requisitos o professor apto para ensinar, na opinião de
Perrenoud (2000), deverá saber utilizar as novas tecnologias, procurando a formação
que lhe permita ser “fluente” em utilizar processadores de texto, dominar
ferramentas de comunicação à distância, utilizar suportes multimídia e servir-se de
software educativo adequado. Formando assim uma metodologia de ensino com a
utilização das mídias e não apenas utiliza-las como se estas só pelo uso fossem
tornar apto a qualquer um que lhes fizer uso. Segundo Lévy (2000), o docente tem
vindo a transformar-se num moderador da inteligência coletiva no seio das turmas
que orienta, em que a sua principal função será acompanhar e gerir as
aprendizagens e as relações interpessoais, incentivando a troca de experiências e de
saberes, conducentes a caminhos de aprendizagem significativos para os alunos.
Uma sociedade em constante evolução coloca um permanente desafio ao sistema
educativo. A imagem e a atividade do professor têm tendenciado a mudar. Há cada
vez mais exigência relativamente ao seu desempenho, no nível pedagógico, no
didático, mas também a outros níveis, tais como: programação e organização de
atividades, dinamização de projetos e envolvimento com a comunidade. É cada vez
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maior a exigência quanto à sua atividade, pois há necessidade de introduzir
mudanças no processo educativo de acordo com aquelas que ocorrem na sociedade,
respondendo de forma eficaz à inovação e à mudança. Do professor não se espera
apenas o ensino de conteúdo, mas também o ensino de formas de ser e de estar,
bem como o desenvolvimento nos alunos de capacidades que lhes permitam
enfrentar os desafios da sociedade atual, que é cada vez mais complexa e exigente. A
necessidade ou exigência de introdução das TIC no processo de
ensino/aprendizagem é um dos fatores mais salientes da mudança acelerada, a que a
escola tem de ser capaz de responder eficazmente e mesmo promover. Para tal, é
necessário o empenho das escolas e dos professores na promoção de aprendizagens
autónomas e cooperativas por parte dos alunos. Esta situação deve passar pela
utilização integrada das TIC em várias áreas curriculares por forma a que seja
assegurado um percurso coerente de formação e o desenvolvimento de um conjunto
de capacidades que possibilitem a concretização de aprendizagens e a construção de
conhecimentos consistentes e significativos. Para ensinar, é fundamental saber
ouvir, observar, apoiar, orientar, criar, inovar, de forma dinâmica, reflexiva,
analítica, crítica, consciente e responsável. Isso independente das novas tecnologias
estarem presente em sala de aula. Então podemos refletir que o aparato tecnológico
nada pode fazer sem estas capacidades do professor mediador. Pensar que o simples
fato do aluno ter contato com computadores, celulares, internet e etc, não significa
lhe dar ou proporcionar um ensino de qualidade. Se isso pudesse acontecer apenas
com este contato com as (TIC´s) realmente não haveria mais sentido na instituição
escolar, mas não é assim. Há um oceano profundo de informações e conhecimentos
na internet, mas não tem como uma criança diferenciar sozinha o que é verídico ou
não. Pensar sobre as informações de forma crítica e discutir, debater, pensar sobre.
São estas as competências que a escola deve carregar para produzir o aprendizado
significativo. Claro que a escola de “ontem” não serve mais para os alunos de hoje.
Com isso não quero dizer que os alunos de hoje nasceram com alguma habilidade
inerente as tecnologias, mas que nasceram um mundo social cheio de novas
ferramentas que tanto mudaram as crianças como qualquer pessoa de qualquer
idade que tenham acesso a essas interessantes e instigantes ferramentas, aqui incluo
a televisão e outros meios de comunicação que não só a internet e computadores.
Mas o contato com estas novas formas de comunicação social tem um impacto
realmente significativo na educação, não somente pela quantidade de informação,
mas pelo impacto instigante, agradável e estimulante para o ser humano de
qualquer idade.
O regente deve organizar uma pedagogia construtivista, criar situações de
aprendizagem, administrar a heterogeneidade, regular os processos e percursos da
sua formação destacando, para o efeito, posturas fundamentais ao nível de práticas
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reflexivas e uma implicação crítica. O docente deve, ainda, inovar, negociar e regular
a prática educativa, nesta sociedade em constante transformação, sendo esta mesma
prática imprescindível para o favorecimento de novos saberes (Morin, 2000). Sendo
assim o papel do professor ganha novo significado frente aos novos recursos da área
do conhecimento. Para que o professor promova a integração curricular das TIC,
tem que desenvolver um trabalho que vai muito para além da utilização das
tecnologias. É fundamental envolver os alunos no sentido de promover a autonomia
no tratamento da informação e do conhecimento de modo a que seja possível uma
participação ativa na construção do significado. Considerando competência como a
disposição dos professores para responder a situações pedagógicas com recurso das
TIC, mobilizando conhecimentos que adquiriram, as capacidades e atitudes que
desenvolveram, resolvendo com sucesso os problemas causados por essas situações ,
então, os docentes deverão dominar rotinas e procedimentos atitudinais que lhes
permitam o desenvolvimento de uma prática letiva recorrendo às TIC de forma
adequada às caraterísticas dos alunos e aos objetivos do processo
ensino/aprendizagem proporcionando assim um fio condutor que ligaria
habilidades e competências a recursos da atualidade. Gostaria aqui de transcrever
um parágrafo importante do livro “Qu’est-ce le virtuel?” de Pierre Lévy:“Antes de
mais nada, jamais pensaríamos sozinhos, mas sempre na corrente de um diálogo ou
de um multidiálogo, real ou imaginário”. Esta citação esforça o que foi dito
anteriormente, não aprendemos sozinhos e sim através do diálogo, da comunicação,
da cultura. E nos primeiros anos certamente que boa parte deste diálogo acontece
nas instituições escolares. Isso implica em dizer mais uma vez que não basta dar a
uma criança todos os tipos de recursos tecnológicos, ela jamais aprendera a falar,
escrever ou pensar sem a interação de outro. A introdução das TIC’s no ensino
formal não implica só colocar à disposição das escolas computadores e formar
professores, mas sim desenvolver uma outra concepção do ensino das que passa por:
valorizar as aquisições fundamentais, desenvolver um maior interesse pelo saber
fazer, promover estratégias de reflexão e análise, proceder a uma avaliação mais
formativa e corretiva, estabelecer novas relações entre professor-alunos.
Algumas pessoas pensam, equivocadamente, que existiria uma certa geração
“digital”. Mas o fato de crianças terem contato cada vez mais cedo com as
tecnologias não quer dizer que elas tenham este domínio tão apurado a ponto de
não precisar de interferências para uma aprendizagem realmente eficiente. Como
vai nos dizer Silvestone em seu artigo para a revista Matrizes, em 2011(p. 12):
“No caso das mídias mais antigas – livro, quadrinhos, cinema,
rádio e televisão – mesmo que os pais não tivessem
familiaridade com os conteúdos específicos sobre os quais
seus filhos se interessavam, pelo menos podiam ter acesso e,
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de qualquer forma, entender esse meio se quisessem saber o
que seus filhos estavam fazendo ou poderiam compartilhar
com eles a atividade. Com o advento das mídias digitais, as
coisas mudaram. As demandas da interface computacional são
significativas, relegando muitos pais à condição de
dinossauros na era da informação em que habitam seus filhos.
Mas, principalmente, a atenção a essas demandas nos cega
para o verdadeiro desafio da utilização das mídias digitais,
nomeadamente o potencial para a vinculação a conteúdo
informativo e educativo, e para a participação em atividades
on-line, redes e comunidades. Na verdade, a própria
dificuldade em acessar e usar a internet leva muitos adultos a
acreditarem que, se pudessem – como seus filhos – dominar a
arte de clicar em links com o mouse então seriam experts em
internet. Essa não é uma crença que temos em relação à
caneta, senão pararíamos de ensinar inglês aos alunos quando
tivessem aprendido a ler e a escrever, mas a criança que
maneja a tela nos parece tão habilidosa que podemos concluir
confortavelmente que já sabe tudo o que precisa.”

Por isso devemos ter cuidado ao supervalorizar este contato que acontece realmente
cada vez mais cedo, mas que de maneira nenhuma pode ser considerar suficiente,
autônomo e eficiente. Para isso existe a interação didática. Para que com ela e
através dela possamos nortear as crianças no universo digital de maneira crítica e
reflexiva para que estes não sejam apenas mero grupos de usuários manejáveis e sim
pessoas autônomas e criativas. No artigo citado a cima Silvestone também vai
apresentar três crianças com acessos diferenciados a internet. Este acesso
diferenciado vai trazer diferenças no modo de utilizar e no modo de aprender com a
mesma. Trazendo para a realidade brasileira, onde as desigualdades sociais são
gritantes este acesso é ainda mais diferenciado e as vezes até inexistente. Assim
sendo, a instituição escolar deveria ser uma apaziguadora desta desigualdade, mas
num pais tão grande onde em boa parte nem acesso à internet existe fica muito
difícil dar aos jovens as mesmas oportunidades de desenvolvimento no que diz
respeito ao acesso digital. Numa sociedade com características tão profundas e
enraizadas de desigualdades, a instituição escolar pública torna-se uma importante
fonte de acesso das crianças de classes mais humildes às informações e recursos
tecnológicos. Pretto afirma que “em sociedades com desigualdades sociais como a
brasileira, a escola deve passar a ter, também, a função de facilitar o acesso das
comunidades carentes às novas tecnologias” (Pretto, 1999:104).
Tenho assim que destacar neste artigo que a sociedade da informação não é, a
princípio, o sinônimo de uma sociedade de justiça social. Há sim, uma bandeira de
democratização do conhecimento, mas numa realidade de desigual e injusta. O
acesso às tecnologias de uma criança de classe alta não é o mesmo de uma da classe
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humilde. Nem mesmo nas instituições escolares onde deveria se amenizar esta
discrepância social. Com esta fala, cito Papert(1994,p 13):
“Com muito mais poder persuasivo do que a filosofia de um
pensador até mesmo tão radical como Dewey, a Informática,
em todas as suas diversas manifestações, está oferecendo aos
Inovadores novas oportunidades para criarem alternativas. A
pergunta que permanece é: estas alternativas serão criadas
democraticamente? Em essência, a educação pública mostrará
o caminho ou, como na maioria das coisas, a mudança
primeiro melhorará as vidas dos filhos dos ricos e poderosos e
apenas lentamente e com um certo grau de esforço entrará
nas vidas dos filhos do resto de nós?”

Considerações finais
Voltamos então a pergunta inicial no qual nos propusemos a pensar, que é: a escola
está preparada para a sociedade da informação? Bem, diante de toda esta reflexão
que fizemos até aqui podemos perceber que depende de que escola estamos falando.
A escola dirigida para as classes mais altas ou as das classes humildes? Se estamos
falando de escolas voltadas para as classes populares e humildes de certo modo
ainda não, mas que caminha em passos apressados tentando alcançar uma melhor
desenvoltura no que diz respeito ao acesso as tecnologias. Se falarmos de classes
altas com acesso a todo tipo de recurso e profissionais preparados, podemos dizer
que sim. Mas quantas crianças e jovens tem este tipo de acesso? No Brasil, podemos
ver que são bem poucas. As desigualdades sociais afetam as instituições escolares
tornando-as reprodutoras das tais, se perpetuando em nosso país. A atribuição das
“culpas” não melhora esta realidade. Que há profissionais e cidadãos querendo
mudá-la, não tenho dúvidas. A vontade política também deveria refletir esta
vontade de democratização do conhecimento. Mas no Brasil, isto não é fato.
Podemos dizer isso baseados nos estudos da TIC Educação de 2014 que revelou que
94% das escolas públicas no Brasil têm pelo menos uma sala com computadores que
em sua maioria não tem sinal de internet ou se tem é de péssima qualidade, além de
profissionais com pouca qualificação para um bom aproveitamento deste material.
Encontramos assim uma “democratização do conhecimento” muito superficial e
injusta. Não poderia deixar de citar uma frase de Perrenourd (2000) que muito
contribui para nossa conclusão: “O objetivo da escola não deve ser passar
conteúdos, mas preparar - todos - para a vida numa sociedade moderna.”
Poderíamos acrescentar a esta frase mais adjetivos a esta “sociedade moderna” o de
informatizada e globalizada. Não basta colocar um computador na frente de uma
criança esperando que ela aprenda. É como colocar um livro debaixo do travesseiro
dela esperando que ela saiba ler. Então a escola e a interferência de um professor
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mediador são os fatores que fazem uma grande diferença nesta realidade que
vivemos carente de vontades políticas. O conhecimento escolar ainda é a grande
esperança de mobilidade social para as classes menos favorecidas, mas não dá mais
para pensar estes conhecimentos sem um aparato tecnológico que o favoreça. As
tecnologias estão para todos os lados cada vez mais imbuídas nas atividades
humanas, então não devemos dissocia-la das atividades educativas.
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25- Sessão 1
25.4 A PRODUÇÃO SOCIAL DA DIFERENÇA
Thiago de Andrade Romeu Alexandre (UFJF)

Resumo: Um fato recorrente nos estudos em estratificação educacinal é que os
filhos de pais de maior escolaridade e renda familiar vão melhor na escolar do que
aqueles em condição inversa. Ao se questionarem sobre como estas características
familiars se convertem em filhos mais áptos ao Sistema escolar, grande parte destes
estudos se limita a uma análise superficial dos processos de conversão e transmissão
do capital familiar à novas gerações. A proposta do artigo é focar nos processos
microssociais que exercem forte influência na conformação de capacidades e
habilidades dos alunos que serão exigidas pelo sistema escolar e que terão impacto
em suas trajetórias sociais futuras.
Palavras-chave: Desigualdades sociais. Desenvolvimento infantile. Uso do tempo.
A origem social dos indivíduos é preponderante em sua realização escolar e
social. A correlação entre a origem socioeconômica dos alunos e suas trajetórias,
bem como as estruturas que a permeiam, são objeto da estratificação educacional.
Uma sociedade é mais justa e democrática quanto menor for o peso da origem social
dos alunos em seu desempenho e alcance escolar. As famílias sempre investiram na
escolarização de seus filhos no intuito de possibilitar sua ascensão na hierarquia
social, no entanto a realização desta mobilidade é fortemente influenciada pelo grau
de permeabilidade do sistema escolar, um importante determinante de
oportunidades (Silva e Hasenbalg, 2002; Mont’Alvão, 2011).
Uma parte significativa do progresso captado no desempenho do sistema
educacional se deu pela melhora na condição de vida das famílias que passaram a
dispor de mais recursos para empregar na educação de seus filhos. Melhora essa
atribuída às transformações estruturais como a urbanização e o êxodo rural, a
industrialização, a formalização do emprego e a transição demográfica
experimentada mais intensamente pelo país nas duas últimas décadas do século XX
(Silva e Hasenbalg, 2002). Recentemente, a partir da primeira década do século XXI,
o Brasil viveu um momento de intensas transformações políticas, econômicas e
sociais que alçaram o país a um novo patamar de desenvolvimento e elevaram o
nível de vida e renda da população brasileira. Para Pochmann (2011), o país entrou
em um novo padrão de mobilidade que implicou uma maior fluidez posicional dos
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segmentos populacionais na hierarquia social. O alto grau de mobilidade
experimentado pelo país nesta época pode ser interpretado como reflexo dessas
transformações que impactaram positivamente a economia e pela ação de políticas
públicas.
No entanto, a despeito dos resultados dessas transformações, o estudo de
Silva e Barbosa (2012), ao se ater às relações entre alguns aspectos da qualidade da
realização escolar final dos indivíduos pesquisados, mostra que ainda é forte o peso
da origem social na determinação das trajetórias escolares. Por mais que a
escolaridade tenha um impacto evidente na renda, ela ainda é sobremaneira
dependente da posição social familiar do educando. Essa conclusão encontra
paralelo com o estudo de Tavares (2011) acerca dos limites sociais das políticas de
educação. Por mais que a correlação entre mobilidade educacional e social tenha se
mostrado vigorosa, reforçando a educação como estratégia promissora de
mobilidade em uma sociedade desigual como a brasileira, a tendência é a de que o
aumento da escolarização perca efetividade na realização da mobilidade social dos
indivíduos. A expansão do acesso ao ensino não cumpriu com a promessa de
equalização das desigualdades sociais, e por mais que tenha propiciado efeitos
positivos, como a diminuição da pobreza e das desigualdades educacionais, a origem
social continua a desempenhar papel determinante nos destinos sociais dos
indivíduos.
A persistência deste fenômeno nos leva a indagar sobre as características
diferenciais de classe que levam crianças em idade escolar a um maior ou menor
desempenho ao longo das sucessivas etapas do sistema escolar e,
consequentemente, a um destino social mais ou menos promissor. Raymond
Boudon (1981) desenvolveu uma teoria baseada na abordagem da escolha racional,
em que a desigualdade de oportunidades educacionais se perpetua através de dois
mecanismos de seleção fortemente determinados pela origem e a posição social. O
primeiro remete a herança cultural, onde as condições de socialização iniciais são
preponderantes para o pleno desenvolvimento físico e intelectual das crianças,
influenciando na formação de habilidades e competências que serão valorizadas no
curso do processo educativo. O segundo remete a escolhas a que indivíduos e
famílias fazem acerca dos destinos educacionais, baseados em decisões racionais em
torno dos custos, riscos e benefícios de determinada trajetória. O campo em que
essas decisões são tomadas é determinado pela condição de classe, o que explica a
relativa persistência da desigualdade de oportunidades educacionais em sociedades
industriais modernas uma vez que a avaliação dos destinos mais promissores é
favorável àqueles oriundos de classes privilegiadas e desfavorável àqueles que
ocupam posição social inferior.
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Boudon reconhece a importância da influência da transmissão de valores
culturais de classe no desempenho dos alunos, mas concentra uma atenção maior
nos momentos de transição e ramificação do sistema educacional, onde as relações
entre origem de classe e destinos possíveis tornam-se mais evidentes. As escolhas
sobre prosseguir ou não nos estudos e quais caminhos seguir é fruto de uma
avaliação que as crianças e seus pais fazem em torno dos custos, riscos e benefícios
de determinada trajetória. A estratificação educacional seria o resultado destas
avaliações condicionadas por fatores estruturais de classe. Mesmo aqueles que a
despeito dos efeitos primários conseguissem alcançar um padrão escolar semelhante
aos seus iguais sofreria com os efeitos das diferenças de origem, produzindo
trajetórias sociais distintas. Ele compreende, portanto, que a influência dos efeitos
secundários são dominantes em relação aos efeitos primários.
John Goldthorp (2010) tenta avançar nas explicações oferecidas pelas
abordagens que analisam as desigualdades sociais e educacionais nas relações
contidas entre classe e cultura. A mais proeminente delas é a teoria da reprodução
cultural de Pierre Bourdieu. Bourdieu entende que o sistema educacional funciona
antes como um meio de controle social do que como uma instituição capaz de
ampliar as oportunidades sociais, uma vez que atua de maneira padronizada à
totalidade das relações de classe. A reprodução cultural é o instrumento pelo qual a
escola contribui para perpetuar a estrutura social ao exigir que crianças ingressem
no sistema educacional já socializadas a certos elementos de uma cultura dominante
como condição para o sucesso educativo. As diferenças de classe na realização
educacional são assim explicadas pela dotação desigual de capital cultural que as
crianças carregam consigo para o sistema educacional, que ao invés de compensálas, exploram tais desigualdades através do reconhecimento do mérito.
Apesar de explicar o porque de as diferenças entre classes persistirem, a
teoria de Bourdieu tem alcance limitado para se compreender como estas diferenças
se mantém mesmo em um contexto de expansão e aumento das qualificações
educacionais que têm sido a experiência geral de sociedades avançadas desde a
segunda metade do século XX. Em outras palavras, existe uma estabilidade de
regularidades macrossociais e entre elas a persistência de diferenças na realização
educacional, que não encontram explicação satisfatória até então. A teoria, segundo
Goldthorp, deve explicar porque as diferenças de realização educacional persistem
ao mesmo tempo em que acomodam um aumento contínuo na participação dos
jovens na educação e o aumento de suas qualificações educacionais. Ele argumenta
que as diferenças de classe na escolha dos destinos educacionais se mantém em
razão das maiores garantias de sucesso exigidas pelas famílias menos favorecidas do
aquelas já privilegiadas, para quem a escolha de um destino educacional ambicioso
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implica consideravelmente menos constrangimentos em relação aos custos e riscos
de determinada trajetória. Junto a isso, há de se considerar também que a
quantidade de educação que as pessoas têm só conta em relação aos seus
concorrentes no mercado de trabalho, o que confere um grau de vantagem
persistente aos de origem social privilegiada.
A análise de Goldthorp (2010) tem como base a teoria de Boudon, no entanto
ele confere maior importância ao primeiro mecanismo, onde os processos de
socialização inicial têm preponderância sobre os determinantes das desigualdades
educacionais, entendendo que os efeitos primários devem ser vistos de forma ampla,
correspondendo não apenas aos processos de transmissão dos elementos de uma
cultura dominante socialmente valorizada, mas também fatores que englobam o
bem estar psíquico e a constituição genética das crianças. Estes componentes
participam de uma distribuição arbitrária de habilidades, que em conjunto à
estrutura do sistema educacional, atua de forma a produzir resultados educacionais
que reproduzem características diferenciais de classe. Em seguida é que se operam
os efeitos secundários, atuando através das decisões feitas por crianças e seus pais
em relação a escolha de destinos educacionais mais ou menos promissores.
Diversas evidências empíricas no campo da neurociência, economia,
psicologia do desenvolvimento e sociologia da educação (Araújo, 2011), têm
demostrado que as condições de socialização na primeira infância, de 0 a 6 anos, são
fundamentais para o desenvolvimento de potencialidades que serão determinantes
no alcance social dessas crianças. O acesso a condições adequadas de moradia,
saúde, nutrição, sanitária e de educação, são preponderantes na formação fisiológica
e cognitiva das crianças, traduzindo-se em condições mais favoráveis de
aprendizagem no curso do processo educativo. Segundo Carlos Hasenbalg (2003),
O bem-estar nos primeiros anos de vida interessa tanto em si
mesmo quanto por suas consequências posteriores. Há uma
crescente tomada de consciência de que as oportunidades sociais
das pessoas ao longo de suas vidas estão fortemente determinadas
pela qualidade de vida e condições de socialização experimentadas
nesses anos iniciais, particularmente no que se refere às
potencialidades físicas e intelectuais. (Hasenbalg, 2003:86)

Evidências indicam também (Hasenbalg, 2003) que crianças que iniciam o
processo de escolarização mais precocemente, por meio do acesso a creches e à préescola, tendem a apresentar melhor desempenho nas etapas posteriores do sistema
educacional. Assim, crianças que são socializadas em ambiente adequado e iniciam
mais cedo seu processo de escolarização tem mais chances de ampliar suas
oportunidades sociais na medida em que estão mais aptas a cumprir com sucesso as
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sucessivas etapas do processo educativo. O sucesso educacional é aqui entendido
como o acesso à educação de qualidade que permite o desenvolvimento de
habilidades e competências (aprendizagem – desempenho), a partir da progressão
nas sucessivas etapas da escolarização (fluxo – rendimento).
Distingue-se três tipos de recursos ou “capitais” que são mobilizados pelas
famílias no intuito de prover os filhos de melhores estrutura e capacidade para
enfrentar a competição escolar. A distribuição desses recursos obedece a
determinadas condições de classe, o que leva a serem desigualmente distribuídos. O
primeiro desses capitais é o “capital econômico”, indicado principalmente pela
renda familiar oriunda do trabalho. Indivíduos em ocupações socialmente
desvalorizadas e de baixa qualificação auferem rendas significativamente mais
baixas do que aqueles com maiores qualificações educacionais e melhores posições
no mercado, o que evidencia uma desigualdade de condições no provimento de
recursos físicos facilitadores do aprendizado e da manutenção dos custos diretos e
indiretos envolvidos no processo educativo.
O segundo desses recursos é o “capital cultural” (Bourdieu, 1977), que se
refere ao conjunto de conhecimentos, comportamentos e atitudes que são
recompensados pelo sistema escolar. O capital cultural é comumente associado ao
nível de escolaridade dos pais, que se traduz em um “clima educacional” familiar
mais ou menos favorável para o desenvolvimento das crianças. Pais mais
escolarizados tendem a ter melhores condições de investir na educação de seus
filhos, além de estarem mais preparados para transmitir aquelas disposições que são
socialmente valorizadas, aumentando as chances de sucesso.
O último desses recursos é o “capital social” familiar (Coleman, 1988), que se
refere às condições de socialização a que a criança é submetida desde tenra idade. A
relação entre os pais e os membros adultos da família com a criança, o tempo e a
atenção a que se dedicam a ela, fazem parte do capital social. Em circunstâncias
favoráveis de capital econômico e cultural, as famílias tendem a produzir melhores
condições de socialização, o que se reflete no desenvolvimento de habilidades
cognitivas, motoras e emocionais que proporcionam relativa vantagem no decurso
do processo educativo.
As expectativas da sociedade contemporânea sobre o que é ser um indivíduo
de sucesso, influenciam no conjunto de habilidades, disposições e comportamentos
socialmente valorizados, que se fazem presentes nas aspirações e valores dos pais
sobre como criar os filhos para “se darem bem na vida”. A teoria de Melvin L. Kohn
(1963), suscitou uma tradição de pesquisas que têm investigado a relação entre as
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1397

classes sociais e os valores parentais na criação dos filhos. O estudo clássico
encontrou que pais da working class valorizavam mais as característica de disciplina,
obediência e respeito à lei do que os pais da middle class, cujo os valores de
autonomia e criatividade foram tidos como os mais preponderantes. A teoria de
Kohn sustenta que membros de classes sociais diferentes experimentam condições
de vida particulares, desenvolvem diferentes concepções da realidade social,
aspirações, medos, e perspectivas diversas sobre o que é desejável para seus filhos.
Para ele, a ponte entre a estrutura social e o comportamento do indivíduo está nos
valores desenvolvidos por cada classe que são empregados pelos pais na criação dos
filhos, condicionando o comportamento.
Em trabalho análogo, Anette Lareau (2003) investigou a importância da classe
social na criação dos filhos e nas oportunidades de vida das crianças. O estudo
acompanhou doze famílias brancas e negras de classes diferentes: operária e média.
Lareau chamou de “educação acompanhada” as práticas das famílias de classe média
em que “os pais estimulavam e valorizavam ativamente os talentos, opiniões e
habilidades dos filhos”, estimulando as crianças a “se desenvolverem e cultivarem
suas habilidades cognitivas e sociais” (Laureau, 2003:238). Em contraste, as famílias
da classe operária criavam os filhos sob a lógica do “crescimento natural”, vendo “o
desenvolvimento da crianças como algo espontâneo, contanto que elas recebessem
conforto, comida, abrigo e outros suportes básicos” (Laureau, 2003:238). O
argumento desenvolvido foi de que as práticas diferenciais de classe na criação dos
filhos levam à reprodução de desigualdades sociais ao desenvolverem nas crianças
noções de autonomia ou resignação em face às suas circunstâncias de vida
Dada a importância deste fato, as pesquisas de uso do tempo têm uma
importante contribuição a dar ao mostrar como a apropriação dos capitais
econômico, cultural e social pelas famílias se traduzem com condições mais ou
menos favoráveis à socialização das crianças, em termos do tempo e da qualidade do
tempo em que pais e filhos passam juntos. As pesquisas de uso do tempo são
comumente utilizadas no estudo da organização do espaço doméstico, das relações
de trabalho, gênero, lazer, estudos, etc., produzindo evidências empíricas relevantes
para orientar políticas públicas nestas áreas. Elas são um instrumento valioso na
compreensão sobre quanto tempo as pessoas passam em deslocamento de um lugar
a outro, como distribuem as tarefas domésticas ou quanto tempo ficam expostas à
publicidade televisiva. Internacionalmente, as pesquisas de uso do tempo vêm se
desenvolvendo desde as últimas décadas do século passado, sendo incorporadas no
escopo de pesquisas de grandes órgãos internacionais, como a American Time Use
Survey (ATUS), realizada pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), órgão de pesquisa do
governo norte americano. No Brasil, o desenvolvimento de pesquisas deste tipo é
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recente. Em 2009 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou
pesquisa piloto com resultados sobre a forma de organização do tempo cotidiano de
cidadãos brasileiros, no entanto a pesquisa não teve continuidade.
A metodologia comumente empregada neste tipo de pesquisa tem sido a de
diários (Aguiar, 2010). Os diários consistem em tabelas de registro do tempo
juntamente com variáveis de contexto, como a localização, e “com quem” cada
atividade é exercida, podendo-se distinguir também a atividade principal e a
secundária. A forma de aplicação remete ao contexto de cada pesquisa em
particular, seja por telefone, por meio de smatphones ou outras tecnologias, por
questionário rememorativo ou pelo preenchimento simultâneo do indivíduo no
decorrer de suas atividades diárias. Ela nos permite analisar a forma como crianças e
adolescentes utilizam o tempo, a que atividades se dedicam foram da escola e qual
parcela de tempo destinam a elas. Pode-se compreender também o contexto em que
essas atividades são exercidas, com quem e onde ocorrem. Informações deste tipo
podem ser usadas para mensurar a quantidade e a qualidade do uso do tempo e
determinar quais tipos de comportamento são mais ou menos favoráveis ao
desenvolvimento desses jovens. Pesquisas indicam (Sharp, 2010) que crianças e
jovens expostos a um maior tempo de atividades não supervisionadas ou não
estruturadas, ou seja, sem a presença de adultos, estão mais propensos a cometer
crimes, usar drogas ou a iniciar a vida sexual precocemente, assim como aqueles que
conciliam estudo e trabalho tendem a ter um desempenho acadêmico insatisfatório.
Por sua vez, aqueles expostos a atividades estruturadas, com a presença de adultos –
cognitivamente mais desenvolvidos -, tendem a apresentar um melhor engajamento
escolar, um desempenho acadêmico satisfatório e uma melhor percepção sobre suas
oportunidades de vida.
O trabalho de Sandberg (2011) analisa a influência dos valores maternos na
socialização dos filhos com o tempo em que gastam estudando e em atividades não
estruturadas. Esta relação foi construída através de diversas evidências empíricas
que sustentam a centralidade do papel dos pais na organização da rotina diária dos
filhos, determinando em quais atividades se engajam e o tempo a que se dedicam a
elas. As condições ocupacionais dos pais, associada ao status socioeconômico e de
classe, determinam a rotina diária dos pais e consequentemente a dos filhos, o que
pode ter implicações importantes em escolhas ou oportunidades futuras. Os valores
ou as qualidades que os pais desejam para seus filhos também são influenciados por
estas características, uma vez que pais da classe trabalhadora - que executam tarefas
mediante ordens dadas, tendem a valorizar mais a obediência, enquanto que pais
pertencentes à classe média - geralmente em trabalhos de liderança ou de
criatividade, tendem a valorizar mais a autonomia dos filhos (Laureau, 2002; 2003).
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Dessa forma, os valores de socialização a que a criança é exposta exercem forte
influência no tempo e nas atividades a que se dedicam, o que pode gerar condições e
comportamentos futuros mais benéficos.
O artigo analisa o tempo em que pais de diferentes níveis educacionais
passam com os filhos, ressaltando também as diferenças entre gênero no tempo
dedicado à criança. O tempo parental é altamente benéfico ao desenvolvimento da
criança, sendo amplamente reconhecido pela literatura da área (Neidell, 2002; Izzo
et al., 1999; Fleisher, 1997; Datcher-Loury, 1988; Holferth and Sandberg, 2001;
McLanahan % Sanderfur, 1994). Existem variações entre o uso do tempo ente pais e
filhos por características como sexo, idade, nível educacional, status de trabalho,
idade da criança, renda familiar e tipo da família. O artigo foca na variação do
tempo parental no período, analisando: i) as diferenças de uso do tempo por grupos
de nível educacional; ii) as diferenças entre os grupos;iii) as diferenças dentro dos
grupos de educação. A questão do estudo é se as diferenças educacionais entre os
pais influenciam em melhores resultados de vida para seus filhos. As evidências
levantadas indicam que pais mais educados passam mais tempo com seus filhos do
que os menos educados, o que implica dizer que pais mais educados estão mais
aptos a investir na educação dos filhos, transmitindo maior capital humano e
cultural e, desse modo, gerando melhores resultados para seus filhos. Isto sugere a
existência de um mecanismo pelo qual as desigualdades socioeconômicas são
geradas e transmitidas intergeracionalmente, uma vez que as diferenças
educacionais entre os pais evidenciam desigualdades futuras em termos de ganhos
cognitivos e não cognitivos para seus filhos.
Conclusões
A classe é uma categoria que exerce forte influência sobre as relações sociais
e as oportunidades de vida. As condições de origem familiar, especialmente aquelas
referentes a renda, educação e ocupação dos pais permitem definir agrupamentos
com algum grau de coesão em torno de concepções, condicionamentos, formas de
consciência e ação. Há uma série de pesquisas que relacionam determinadas
condições de classe ao tempo de interação pais-criança, ao conjunto de valores e
comportamentos que são desejáveis aos filhos e a condições de saúde e nutrição,
fatores que refletem condições desiguais de desenvolvimento e socialização que
participam no desenvolvimento de habilidades e capacidades que acompanharão o
indivíduo durante toda a sua vida. Grande parte dos estudos em desigualdades
sociais se debruça sobre fatos já consolidados, limitando as possibilidades de
interferência e ação. A estratégia que empregamos foi partir de quadros
macrossociais para buscar em uma perspectiva micro seus elementos fundadores.
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Estudos da neurociência e da psicologia cognitiva têm demonstrado a importância
da interação pais-criança e dos mais variados estímulos (afetivo, motor e cognitivo)
para o pleno desenvolvimento cerebral ao longo dos primeiros anos de vida,
fundamental para o pleno desenvolvimento de habilidades que serão necessárias ao
longo do processo educativo. Em última instância o que se advoga aqui é que a
persistência dos fatores de origem social na realização escolar final dos indivíduos
deve ser observada nas relações microssociais que compõem a estrutura cotidiana
das relações familiares, das condições de saúde da gestante até o tempo de interação
entre pais crianças.
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25- Sessão 1
25.5 Desempenho escolar e estratificação educacional: análise de
correlações676
Wendel Alves Damasceno(UFJF)677

Resumo: Esta pesquisa tem por objeto três escolas públicas de Barbacena-MG , onde
por meio de pesquisa quantitativa pretendo analisar os efeitos diversos das
desigualdades sociais sobre o desempenho escolar.
A partir de avaliações oficiais, boletins e questionários sócio-econômicos pretendo
compreender como as influências sociais decorrentes dos diversos tipos de capitais,
cultural, social e familiar, e do estabelecimento escolar podem em conjunto ou
isoladamente influir sobre os resultados escolares.
Palavras-chave: Educação. Desigualdades Sociais. Estratificação. Desempenho.
Bourdieu
Introdução
Tive minha graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, em 2006. Como aluno do referido curso, passei a me interessar sobre a
forma como o conhecimento se legítima, como um determinado conjunto de
saberes adquiria um status de ciência e se este devido processo nos afastaria de uma
compreensão razoável da realidade social. Percebia que tomar parte em
determinados valores e preferências consistia na aprendizagem de uma determinada
teoria e não poderia acreditar ingenuamente que tal processo não envolvesse as
origens e interesses de cada estudante.
Poucos meses depois da minha graduação fui aprovado num concurso na
cidade de Contagem, em Minas Gerais, para professor de Sociologia para escolas
públicas da Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC). Onde atuei por seis anos.
Por condições impostas ao cargo, dividia meu trabalho em três escolas de realidades
muito distintas. Em uma destas escolas da FUNEC, localizada na região mais pobre
da cidade de Contagem, eu percebia que as expectativas em relação ao papel do
GT 5 – Educação e Sociedade
wendeldamasceno@yahoo.com.br
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professor, nível de dificuldades e tipos de relações estabelecidas eram muito
diferentes das que encontrava quando ao lecionar numa outra escola, localizada
numa região “nobre” de Contagem.
O convívio com estes contrastes, num mesmo sistema de ensino, com
profissionais com mesma remuneração e sujeitos as mesmas diretrizes
administrativas, me fez ver de forma mais concreta como os efeitos das
desigualdades sociais implicavam em trajetórias, preferências e mesmo em
expectativas diferentes quanto ao ensino. Era evidente como a mudança de região,
de uma mais rica para outra mais pobre implicava em perfis de alunos tão
diferentes. Não caberia de forma séria acreditar que questões cognitivas explicassem
o desempenho de forma tão marcada pelas desigualdades e regiões.
Em 2013, tomei posse como professor de sociologia do ensino médio, pela
Secretaria de Estado da Educação – MG, na cidade de Barbacena, onde exerço até os
dias de hoje a profissão. Diferente do sistema de ensino anterior, que se legitimava
junto à população por ainda reprovar os alunos de desempenho educacional baixo, o
sistema de ensino do Estado de Minas Gerais é extremamente refratário a
reprovações e quaisquer outras medidas que implicassem em desistências e evasão
escolar.
Esta preocupação com baixos resultados nas avaliações e evasão escolar se
concretiza não só por séries de regulamentos e exigências que dificultam a decisão
da comunidade escolar pela reprovação, como estabelece tantos outros mecanismos
que facilitam obtenção de nota e permanência na escola.
O que eu percebia em relação aos dois sistemas, um mais disciplinar e outro
massificador, era que as desigualdades sociais pareciam definir as formas como cada
indivíduo poderia aproveitar e fazer uso do espaço escolar. O uso e aproveitamento
do ambiente e recursos educacionais seguiam conforme os interesses ou nãointeresses dos alunos. As turmas que acabam se configurando como melhores e
piores exigem dos
professores disposições e interesses diversos, que se distanciam do que muitos
docentes consideram como relevantes para a formação do aluno para o mundo do
trabalho e para o exercício da cidadania.
O sistema de ensino de Contagem se vale de um processo seletivo, como um
concurso, para admitir os alunos nas vagas nas suas diversas escolas, além de aplicar
sem muitos empecilhos a reprovação como medida disciplinar e educativa. O
sistema de ensino do Estado de Minas Gerais é mais refratário a estas medidas,
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contrariando a visão que muitos professores têm sobre o que seria o verdadeiro
ensino. Além de não ser permitido por lei estabelecer processo seletivo (no sistema
estadual), já que a preferência das vagas é para os que moram nas proximidades da
escola.
Por conta destas questões e outros interesses profissionais fiz uma
especialização lato sensu em Ensino de Sociologia, onde procurei a partir do livro
AIdeologia Alemã, de Marx e Engels, e textos específicos de Bourdieu, explicar como
a classe social se relaciona com os interesses e expectativas quanto ao ensino e como
este, ignorando estas relações, não favorecia o desenvolvimento destes interesses,
que ora ficavam estagnados (indiferença do aluno) ou tinham nas amizades,
conflitos e projetos particulares uma forma própria de se desenvolver como
conhecimentos e habilidades.
O contato posterior com outras abordagens não reprodutivistas678, que
consideram que a herança cultural seja insuficiente para explicar estas
desigualdades no aproveitamento das oportunidades escolares, me fez pensar se
tanto os efeitos culturais, como estigmatização, indiferença ou depreciação da
própria capacidade pelo aluno, não precisariam ser consideradas de forma relacional
com os aspectos mais racionais como coloca Raymond Boudon em A Desigualdade
de Oportunidades, como campos decisórios com custos e benefícios relacionados à
posição social.
Por outro lado, considerar somente os aspectos conscientes e racionais na
explicação destas desigualdades, nos limitaria quanto à apreciação de efeitos
culturais relacionados. O projeto de conciliar perspectivas tanto avançadas quanto
divergentes na explicação da relação das desigualdades sociais com o
aproveitamento das oportunidades escolares se apresentou pra mim como possível
pelas condições e recursos que oferece uma especialização stricto sensu em
sociologia.
A linha de pesquisa “Políticas Públicas e Desigualdade Social” foi a que
considerei mais afim ao tema que pretendo pesquisar, por considerar que a
investigação das desigualdades sociais se relaciona tanto a componentes estruturais
678

O termo reprodutivista é dado aos autores, grosso modo, que compreendem a educação
formal como legitimadora de uma cultura dominante ou que por seus mecanismos intrínsecos
perpetuam as desigualdades de origem. Althusser, Bourdieu e Colleman são assim classificados.
Raymond Boudon não seria classificado assim, justamente por não encontrar na educação formal, mas
na estratificação social os mecanismos principais de continuidade das desigualdades sociais entre as
gerações.
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e geradores de desigualdades, que podem ser mensurados ou ter como base de
análise as estatísticas oficiais como as do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), como pela forma como indivíduo sujeito a estes processos e
desigualdades constrói identidades e perspectivas a partir destes limites e mesmo
contra estes limites.
A desigualdade social que se perpetua pelo sistema educacional, assim
como as expectativas sociais em torno de uma possível igualdade de oportunidades
educacionais que o sistema educacional deveria promover, não se encontra
suficientemente explicada nem pela teoria da ação racional, como proposto por
Raymond Boudon, e nem pelo reprodutivismo de Pierre Bourdieu. Isto por que se
trata de perspectivas diferentes sobre uma mesma realidade, que se conciliadas nos
permitiria ver não só de uma forma mais ampla a questão social do sistema de
ensino, como nos possibilitaria conhecer e contabilizar de forma relacional tanto
aspectos objetivos, dos campos decisórios e posições sociais, como dos subjetivos, da
legitimação, conflito e identidade relacionados a este processo.
Fundamentação e delimitação do Objeto e o Problema da Pesquisa e
Hipóteses
O objeto de estudo proposto pela pesquisa apresentada é a compreensão da
influência das desigualdades sociais nas relações que os indivíduos estabelecem com
as instituições destinadas à educação formal. As implicações desta relação no
aproveitamento da educação formal pública e na influência sobre os processos
avaliativos oficiais.
Esta compreensão permitiria também uma conciliação entre perspectivas
reprodutivistas, no aspecto da identidade, legitimidade e disposições, como da ação
racional, delineando campos decisórios conforme a posição social relacional
identificada.
Para compararmos de forma bem sucinta estas duas perspectivas,
prosseguirei nas linhas abaixo as proximidades e distanciamentos de Bourdieu e
Boudon sobre a relação entre educação e as desigualdades sociais.
Boudon (1981, p.25) define assim seus parâmetros teóricos iniciais:
De nossa parte, o que, sobretudo preservaremos da teoria
sorokiniana é o princípio de que os mecanismos geradores da
desigualdade das oportunidades devem ser concebidos como
resultantes da filtragem dos indivíduos por um sistema de instâncias
de orientação. Ao “penetrar” em cada uma destas instâncias de
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orientação todo indivíduo tem determinada faculdade de iniciativa.
Mas a posição de saída que obtém não depende apenas de usa
vontade ou de características individuais.

Da forma como Boudon apresenta a questão, podemos supor que de acordo
com a posição social, a instância definirá um ou outro tipo de saída. A decisão por
um ou outro caminho implica avaliação dos custos, riscos e benefícios dos mesmos.
De fato isto ocorre e nos permite avaliar de forma clara os diferentes momentos
decisórios e implicações no comportamento e expectativas, mas por quais motivos
as diversas posições sociais implicam em custos e benefícios diferentes? “que a
posição social dá um significado distinto ao benefício, ao risco e ao custo
correspondentes a aquisição de um nível de estudos dado” (BOUDON, 1981, p.86).
Por que as instâncias de orientação dão melhores condições de decisão para
certas posições e outras não? A suposição da naturalidade destas relações pode
auxiliar e simplificar a relação e análise de diversos dados, mas não implica que não
possamos explicar como uma posição social relativa se constitui em benefícios e
custos específicos.
De fato, se os valores característicos da subcultura de classe inferior
levam a desvalorização do ensino como meio de mobilidade, não se
entende por que tal “desvalorização” é mais ou menos intensa em
função de certos fatores (idade, êxito, etc.). Muito mais simples é
supor que os indivíduos obedeçam a um processo de decisão
racional cujos os parâmetros são funções da posição
social(BOUDON,1981, p. 86).

Simples se buscamos as relações entre estes aspectos, mas não quando
procuramos saber por que e como implicam em custos e benefícios diferenciados.
Por outro lado, separa-se a subcultura de classe das condições de classe em geral, o
que permite que mesmo considerando certos gostos e preferências, a idade e o êxito
escolar variem de forma quase independente desta subcultura de classe. Portanto,
numa análise comparativa das duas teorias, os mesmo termos implicam em efeitos e
significações diferentes.
A desigualdade das oportunidades perante o ensino resulta
sobretudo da própria estratificação social. A existência de posições
sociais distintas acarreta a de sistemas de expectativas e de decisão
distintos cujos os efeitos sobre as desigualdades de oportunidades
perante o ensino são multiplicativos (BOUDON,1981, p. 253)

Embora estimado com base em análises estatísticas, como muitas
conclusões e análises de Bourdieu também o são, Boudon aponta com base numa
teoria da ação racional, com elementos da teoria de Sorokin sobre instâncias de
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orientação, “sistemas de expectativas e de decisão distintos” que embora racionais e
conhecidos pelos indivíduos quanto aos custos e benefícios, não se explica como se
forma estes sistemas e a coincidência entre as instâncias de orientação familiar e as
posições que ocupam na sociedade.
Bourdieu define esta estrutura e função desta cultura como arbitrárias, não
no sentido de aleatórias, mas fundamentadas em relações de poder. Legitimar é
tornar natural aquilo que se estabelece como arbítrio, cujo sentido é o poder e
posição que conferem a certos grupos sociais.
Para Bourdieu (2010, p.29):
A seleção de significações que define objetivamente a cultura de um
grupo ou de uma classe como sistema simbólico é arbitrária na
medida em que a estrutura e as funções desta cultura não podem ser
deduzidas de nenhum princípio universal, físico, biológico ou
espiritual, não estando unidas por nenhuma espécie de relação
interna à “natureza das coisas” ou uma natureza humana.

O custo e benefício aqui implicam no valor de certo capital cultural e na
classe social de origem, como capazes de conferirem ao indivíduo este capital como
algo natural. O que será muito mais custoso para aquele que não vem de uma classe
que não detém nem vivencia tal capital cultural.
Neste sentido vejo certa complementaridade nestas perspectivas, pois o
conceito de herança cultural que utiliza Boudon (1981, p.75) é muito limitado em
relação ao utilizado por Bourdieu, pois neste há a implicação de disposições, visões
de mundo e gostos. O conceito de herança cultural, tomado de empréstimo de outro
autor, não tem em Boudon explicações em uma estrutura maior, são como dados
extraídos das habilidades, aprendizagens e facilitações recebidas dentro das famílias
segundo o grau de instrução das mesmas. Tal herança cultural teria, junto com a
posição social,embora em menor grau, influência sobre a formação dos diversos
campos decisórios.
Esta separação da herança cultural dos elementos de classe relacionados e
sua redução a habilidades cognitivas e culturais, e não a disposições e habitus, tem
por efeito deixar a posição social sem a devida fundamentação quanto a sua
capacidade de implicar em instâncias de orientação com diferentes resultados.
Simplifica ao tomar os resultados disto diretamente, de forma a podermos
relacionar com outros dados como idade, profissão do pai, êxito escolar, mas não
explica com profundidade a forma como são constituídas e a sua relação com a
estrutura social.
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A seleção de significações que define efetivamente a cultura de um
grupo ou de uma classe como sistema simbólico é sociologicamente
necessária na medida em que essa cultura deve sua existência às
condições sociais da qual ela é produto e sua inteligibilidade á
coerência e às funções da estrutura das relações significantes que a
constituem(BOURDIEU,2010,pag.29).

Explica Bourdieu porque a posição social estaria mais ou menos próxima às
exigências e valores encontrados na estrutura social. Entende que este sistema não
se constitui somente por uma luta de classes no campo econômico, mas se expressa
também pelo poder simbólico: “É enquanto instrumentos estruturados e
estruturantes de conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem sua função
política de instrumentos de imposição e legitimação da dominação” (BOURDIEU,
2007, pag.11). Não se trata de concordar ou não com este modelo, mas de
percebermos como a relação entre o indivíduo e estrutura social não pode ser
negligenciado quanto a sua constituição em benefício da compreensão mais simples
de seus efeitos.
Interessante como certo “pessimismo”679 de Bourdieu e Boudon se encontra
por maneiras bem próximas em relação ao papel da educação numa possível
alteração da estrutura das desigualdades. Enquanto no primeiro a educação implica
em legitimar como natural um conhecimento arbitrário, mas que se estrutura nas
relações de classe, ela não faz mais que formalizar e legitimar algo que encontra sua
força nestas relações de força e dominação (mesmo uma educação libertadora não
teria legitimidade se não tivesse por referência esta estrutura), então pouco poderia
fazer. Em Boudon (1981, p.253) a própria existência da estratificação social, como a
distribuição das posições sociais e seus custos e benefícios relativos, implica em
persistência da estrutura de mobilidade, de seus mecanismos, podendo a educação
pouco fazer, pelo menos em relação a isto.
Como aponta Goldthorpe (2010, p.330):
And here the prime need is for secure micro-fondations in the
analysis of individual action, and of its intended and unintended
679

De fato, quando a análise é feita no plano macrossocial das relações entre as classes, Bourdieu

tem boas razões para ser pessimista. Essa análise, no entanto, não pode ser transposta diretamente para

o plano microssociológico. Existem diferenças significativas no modo como cada escola e ou professor
participa desseprocesso de reprodução social. Essas diferenças foram, em grande medida, negligenciadas
por Bourdieu.(NOGUEIRA, 2002,pag.34)
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consequences, where individual are seen as acting as members of
classes in the sense of being subject to the differing levels and
forms of resources, opportunities and constraints that their
particular classe situations imply.680

Não podemos adotar soluções simples em relação a dados estruturais, a
decisão racional implica num limite, se supormos como interessante e pertinente
somente o que nos possibilita compararmos dados diversos sobre desigualdades
sociais. As ações não intencionais não podem ser tomadas somente como não
calculadas pelos indivíduos, mas as que refletem os valores e identidades individuais
que se formam durante o processo de ensino e das influências das desigualdades
sobre o mesmo.
Hasenbalg (2003, p.55) apresenta uma aplicação prática dos conceitos de
capital cultural de Bourdieu e capital social familiar de Coleman681 no trabalho
interpretativo de dados do IBGE sobre distribuição de recursos familiares. Ao
considerar informações como tipos de família, idade, escolaridade, número de filhos
como implicando em menor ou maior capital social e possível relação sobre a
qualidade de vida da criança e perspectivas educacionais e profissionais, ele nos dá
um bom exemplo de como uma análise macrossociológica pode ser potencializada
quando se tem clareza e objetividade quanto aos fundamentos microssociológicos.
A consideração de outro conceito de capital social familiar, somado aos já
conhecidos, capital cultural e econômico, potencializou o alcance explicativo e
relacional de suas análises.
A partir da análise comparativa de dados socioeconômicos e desempenho
de algumas escolas públicas, pretende-se com dados obtidos aprofundar e
desenvolver uma análise teórica que considere múltiplos aspectos da relação entre
desigualdades sociais e o aproveitamento das oportunidades de ensino.

680

“E aqui a necessidade principal é a de microfundamentos seguros na análise da ação
individual, e de suas consequências intencionais e não intencionais, onde indivíduos são vistos agindo
como membros de classes no sentido de estar sujeito às diferentes níveis e formas de recursos,
oportunidades e constrangimentos é que as suas situações de classe particular implica”. Tradução própria.
681

“Coleman compartilha a perspectiva que aborda o papel das famílias na construção de
capital social por dois ângulos. O primeiro focaliza o papel das famílias na construção de capital social
extrafamiliar, ou seja, em redes sociais fora do lar. O segundo ângulo examina a construção do capital
social no interior das redes familiares e a importância disso para o desenvolvimento individual de seus
membros, especialmente para o desempenho escolar e cognitivo dos filhos”. (ALVES, 2010, pag.491)
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A hipótese a ser considerada na pesquisa é que tantos elementos típicos do
que se compreende como capital cultural quanto os relacionados a campos
decisórios (ação racional) se encontram presentes na constituição das relações entre
ensino e origens sociais.
Objetivos
Ampliar o alcance teórico da compreensão dos reflexos das desigualdades
sociais sobre as relações que se estabelecem nas instituições de ensino.
Aplicar e desenvolver recursos de levantamento e relação de dados
escolares, quantitativos e qualitativos, como os disponíveis por instituições como
IBGE e os realizáveis nas próprias escolas.
Relacionar a pesquisa teórica com a pesquisa de campo entendido como
trabalho com dados e informações obtidas em campo compreensíveis com as teorias
sociais avançadas disponíveis na área.
Mostrar como tanto os dados quantitativos como qualitativos obtidos
podem refletir expectativas teóricas mais gerais, ou seja, como aquilo que observado
diretamente nas escolas e percebido por entrevistas e questionários pode ser
explicado ora por um tipo de abordagem ora por outra, nos forçando a busca de
uma conciliação que torne admissíveis estas duas perspectivas.
Metodologia
Fazer um levantamento bibliográfico e crítico das obras e textos de
Bourdieu, em que ele fundamenta sua visão reprodutivista da educação e sobre as
relações de classe e implicações culturais.
Fazer um levantamento bibliográfico e crítico de obras que utilizem um
enfoque da Teoria da Ação Racional para a compreensão das questões educacionais,
como a desenvolvida por Boudon.
Mostrar como a relação destas duas perspectivas teóricas permite um maior
alcance teórico quando aplicadas diretamente na interpretação de resultados
diversos observados em algumas escolas públicas.
Fazer pesquisa de campo em escolas públicas, aplicando surveys,
acompanhando aulas e entrevistando alunos, professores e demais envolvidos na
educação formal, levantando tanto dados socioeconômicos, como de desempenho
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escolar oficial e outros registros de desempenho e comportamento dos alunos.
Comparando resultados e relações nas escolas observadas.
A escolha da escola terá como base as diferenças de desempenho nas
avaliações governamentais. No caso, em Barbacena, será escolhida uma escola
pública central com ótimo desempenho em avaliações governamentais e perfil
socioeconômico elevado e outras de com perfil menos elevado com desempenhos
diferentes. Num total de três escolas e limitado à série de transição “9º ano”. Isto por
causa do período ser objeto de avaliação de um período (5º ao 9º ano).
A avaliação considerada será a do Programa de Avaliação da Rede Pública
(PROEB) do governo de Minas Gerais, que avalia alunos do 5º ao 9º ano e de 3º ano
do Ensino Médio.
Todo o sistema de ensino público do Estado de Minas gerais se submete a
esta avaliação, o que permite que tenhamos um parâmetro de desempenho geral
para qualquer escola do sistema. Sendo possível comparar desempenho na avaliação
com outras informações socioeconômicas como tipo de família, renda, escolaridade
dos pais, cor, número de irmãos e proceder a uma análise semelhante à feita por
Hasenbalg(1999, p.56) mencionada neste texto.
Aos diversos dados socioeconômicos citados, pretende-se introduzir
variáveis que se relacione com número de parentes próximos e familiares com curso
superior e a desigualdade social presente nas regiões de origem dos alunos. O
recurso a Regressão Logística5, como utilizada por Halsenbalg e a metodologia de
correlações descrita por Rosenberg (1976), permite a análise de dados que nos leve a
corroborar ou rechaçar colocações tanto da abordagem de Boudon quanto de
Bourdieu no caso estudado.
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26- Sessão 2
26.1 Saberes que emergem da experiência: os processos educativos
oriundos do cotidiano e dos movimentos sociais num contexto
quilombola682
Agda Marina F. Moreira (UEMG)683
José Eustáquio de Brito (UEMG)684

Resumo: As formas de se educar no interior das comunidades remanescentes de
quilombos são de suma relevância na formação identitária de seus sujeitos, que se
identificam politicamente enquanto categoria social dotada de especificidades.
Neste trabalho discorreremos acerca do processo educativo observado na
comunidade quilombola de Carrapatos da Tabatinga sendo parte do processo de
pesquisa de Mestrado em Educação que encontra-se em andamento.
Palavras-chave: Processos
Movimento quilombola.

educativos.

Oralidade.

Identidade.

Experiência.

A emancipação das comunidades quilombola enquanto sujeitos de direito
As comunidades remanescentes de quilombos são populações etnicamente
diferenciadas que possuem uma relação direta com a resistência à escravização ao
qual seus antepassados oriundos do continente africano se viam submetidos. A
formação de quilombos como uma das formas de resistência foi de suma
importância na manutenção desses indivíduos, que mantiveram vivas parte
significativa dos saberes-fazeres herdados do período escravista, aos quais nos
revelam elementos de suma importância na preservação de uma memória e de uma
cultura de matriz africana. A ressemantização do termo quilombo supera suas
referências históricas, criando uma nova categoria social, que com a promulgação
do Artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais (ADCT) passam a
serem reconhecidos como sujeitos de direito. Ou seja: Da forma como foi redigido, o
art. 68 cria não só um direito (propriedade definitiva das terras ocupadas), mas
também a categoria política e sociológica detentora deste direito (remanescente de
quilombos) (MARQUES; GOMES, 2013, p. 145).

682

Trabalho aprovado junto ao GT 5 – Educação e Sociedade. Orientado pelo Prof. Dr. José Eustáquio de
Brito (FaE/UEMG).
683
agda.quilombosgmail.com
684
eustaquio.uemg@yahoo.com.br
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Atualmente, a definição desses grupos designados pela legislação por
remanescentes de quilombos é apontada por (Almeida,2002), segundo as
características: (1) identidade e território indissociáveis; (2) organização social e
política que garantiram autonomia aos grupos; e (3) territorialidade específica,
mediante fator étnico. Vale ressaltar que a ressemantização do termo quilombo
coloca a exigência de compreender tal fenômeno não somente do ponto de vista
político, mas traz à luz a necessidade de uma reflexão científica do processo que se
encontra ainda em construção (Leite, 2003). Esta transição de caráter semânticoconceitual do termo quilombo aponta uma mudança não somente da compreensão
deste grupo, mas também de suas relações, estratégias de sobrevivência e atuação
sócio-política numa conjuntura em que estes indivíduos passam a ser reconhecidos
como detentores de direitos, ao contrário de seus antecessores que não eram tidos
nem sequer como cidadãos brasileiros.
Tal reconhecimento possibilita o fenômeno designado pelo antropólogo
(COSTA, 2011) como (des)inviabilização, processo em que as comunidades
quilombolas adentram o cenário político em busca da efetivação de direitos e do
reconhecimento enquanto categoria social específica. O processo de saída da
invisibilidade está diretamente relacionado à tomada de consciência desses grupos
acerca de sua identidade e na busca pelo acesso aos direitos previstos, sendo
descritos pelo autor a partir dos seguintes termos:
A este processo conceituo como (des)invisibilidade dos povos e das
comunidades tradicionais em que compreendo existirem duas
dinâmicas cruciais e diversas estratégias fundamentais que devem
ser consideradas para que se possa compreender qualquer povo ou
qualquer comunidade tradicional como partícipe efetiva do
princípio constitucional que os fez sujeito coletivo de direito.
Considero como dinâmicas: a) saber-se diferenciado frente a outros
grupos sociais partícipes da sociedade local que os engloba e b) ter
conhecimento de que se constituem sujeito coletivo de direito
constitucional por sua tradicionalidade (COSTA, 2011, p. 56).

Nesse processo de reconhecimento, a afirmação identitária torna-se uma
importante estratégia de legitimidade, ao qual suas lideranças e o próprio
movimento quilombola passam a adotar um discurso em torno de uma cultura
diferenciada, sendo a afirmação de suas diferenças culturais, uma característica que
as colocariam num patamar diferenciado no âmbito das políticas públicas. Em seu
trabalho Cultura com aspas e outros ensaios (Cunha,2009) afirma que: vários grupos
estão mais do que nunca celebrando sua ‘cultura’ e utilizando-a com sucesso para
obter reparações por danos políticos (p. 313). Tal afirmação nos aponta a necessidade
de compreendermos as articulações políticas e as mobilizações desses grupos em
prol da emancipação de direitos, sendo a formação de sujeitos engajados parte
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1415

constituinte desse processo, tenho na Educação seus aparatos de manutenção,
legitimidade e identidade coletiva.

Os sujeitos quilombolas na conjuntura educacional
O acesso ao ensino escolar nem sempre foi uma realidade para uma parcela
significativa da população brasileira, estando os grupos minoritários, dentre eles os
negros, precariamente incluídos nas possibilidades de inserção escolar. A educação
tornou-se espaço de reforço das desigualdades, sendo espaço privilegiado ao qual
parte significativa da população brasileira se viu excluída. Com uma proposta de
escola que privilegiava o acesso de determinadas classes à educação, tal processo foi
gradativo e tornando-se cada vez mais democrático. Entretanto, apesar dos avanços
que a legislação brasileira apresentava em seu processo de formulação de uma
educação universalizada, em suas instruções normativas, verificamos formas de
restringir ou dificultar o acesso de parte da população à educação, principalmente
dos mais pobres. Como exemplo, temos o Ato Adicional de 1834, ao qual transfere a
responsabilidade de oferta e gestão das escolas primárias públicas às províncias,
gerando uma descentralização administrativa. Em seu trabalho, Cury apresenta um
trecho de uma lei provincial do Rio de Janeiro, de nº. 02/01/1837, sob o artigo 3º, ao
qual apregoa:
São proibidos de frequentar as escolas públicas:
1º: todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas;
2º: os escravos e pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos
(CURY, 2008. p. 212).

A exclusão pode ser entendida como uma resultante do processo colonial,
orientada pela desigualdade de determinados grupos, estando os negros em
condições de inferioridade, não sendo considerado cidadão, excluído, portanto, do
acesso ao direito. Vale ressaltar que, no que diz respeito aos negros aquilombados
(quilombos históricos), o não acesso ao mundo escolar seria praticamente
generalizado, uma vez que a invisibilização e o consequente distanciamento do
mundo branco foi uma importante estratégia de sobrevivência utilizada por esses
grupos, sendo o acesso à escola uma realidade intangível neste contexto. A
efetivação de uma modalidade educacional propriamente quilombola somente se
dará mais de século após a abolição da escravatura, ao qual discorreremos adiante.
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No campo educacional, o movimento pela construção de uma Educação
Popular a partir da década de 1960 assume importante papel no período, trazendo
para a pauta as discussões relacionadas à superação de uma cultura predominante
(elitista), tida como homogênea, contrapondo-se à valorização de uma cultura tida
como popular. A valorização das culturas populares, reconhecidas por seus
protagonistas, sintetizava a conscientização de determinadas classes diante da
exploração, das desigualdades e exclusões historicamente mantidas na sociedade
brasileira, tendo a Educação uma função libertadora para estes grupos.
A valorização cultural abre precedentes para uma retomada à tradição, fator
indispensável para compreendermos as reivindicações dos grupos remanescentes de
quilombos e para seu reconhecimento enquanto categoria etnicamente
diferenciada. Para Brandão e Assumpção (2009), os valores que emergem de uma
cultura das classes subalternas denotam uma autonomia que deve ser considerada,
uma vez que sinaliza uma ação conscientizadora que emerge desse contexto
desigual:
Nesta situação, não sendo conscientizado por sua própria cultura, o
povo não poderá sê-lo por qualquer outro meio usual na conjuntura
de dominação. E, no entanto, somente a partir da ação
conscientizada e organizada das classes populares é legítimo
imaginar a possibilidade de um projeto de libertação de todas as
esferas de domínio na sociedade de classes (BRANDÃO;
ASSUMPÇÃO, 2009, p. 61).

Nessa perspectiva, nos atentarmos aos processos educativos existentes no
interior das comunidades quilombolas, mediadas pela cotidianidade e pela
transmissão oral dos saberes-fazeres é de suma relevância para compreendermos
suas interações socioculturais, sendo estes aspectos fundantes e que dão
legitimidade aos aspectos relacionados à identidade étnica desses grupos.
A proposta de uma educação escolar quilombola situa-se num quadro
político mais amplo, tendo nas emergências de novos saberes e do rompimento de
um pensamento científico tido como única fonte do saber, seus aportes. Boaventura
de Sousa Santos (2006) propõe a superação de uma visão unilateral que tem na
ciência sua fonte de legitimidade incontestável, sendo fruto de uma herança
eurocêntrica de construção do conhecimento influenciada pelo sistema capitalista
que tem seus aportes na legitimação de uma produção contínua de uma diferença
epistemológica (SANTOS, 2006). Para o autor, tal relação foi responsável pelo
silenciamento de inúmeras práticas e formas de saber existentes em todo o mundo,
resultando numa lacuna entre o Norte e o Sul, sendo um polo mais prestigiado que
outro. Nesse sentido, ao invisibilizar as práticas que emergem dos grupos
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subalternos, o sistema impõe formas de regulação social, responsáveis pela
manutenção das exclusões e desigualdades diversas:
A atual reorganização global da economia capitalista assenta, entre
outras coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença
epistemológica, que não reconhece a existência, em pé de igualdade,
de outros saberes, e que por isso se constitui, de fato, em hierarquia
epistemológica, geradora de marginalizações, silenciamentos,
exclusões ou liquidações de outros conhecimentos (SANTOS, 2006,
p. 153).

As formas de se educar no quilombo: saberes que emergem da experiência
Tendo por referência os escritos de Paulo Freire e sua contribuição para
pensarmos uma educação libertadora, a superação de uma concepção dos
educandos como indivíduos que nada têm a contribuir no processo educativo, a
valorização dos saberes que eles mobilizam ao longo de sua trajetória torna-se
ponto imprescindível em nossa discussão. Trazendo uma bagagem de vivências,
resultantes das interações sociais estabelecidas na luta, no fazer cotidiano e no
aprendizado transmitido de geração em geração, esses sujeitos trazem a necessidade
– e a proposta – de se efetivar uma educação que se relacione com sua realidade e
visão de mundo, podendo ser designadas como culturas rebeldes (BRANDÃO;
ASSUMPÇÃO, 2009). Nessa perspectiva, o protagonismo desses sujeitos e as
relações educativas que se constroem nos diversos espaços relacionados à sua
trajetória, tornam-se pontos de extrema relevância para, em seguida, pensarmos na
modalidade de uma educação diferenciada, libertadora. Para tanto, dois aspectos se
tornam indispensáveis na compreensão deste processo: a consciência e a experiência.
Para (Bakhtin,2009), a consciência só assume um caráter ideológico mediante
significados dados aos signos mediante interação social dos sujeitos e, o que teria
uma intrínseca relação com o caráter semiótico das palavras usadas por
determinado grupo, ou seja, as palavras ganhariam um novo sentido de acordo com
o contexto e as situações nas quais estariam implicadas. Sendo assim, as palavras
somente assumem expressão ideológica mediante construção de signos, o que,
consequentemente, reflete uma consciência que emerge das experiências de
determinado grupo social:
A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da
interação semiótica de um grupo social. Se privarmos a consciência
de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem,
a palavra, o gesto significante etc. constituem seu único abrigo. Fora
desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido
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pela consciência, desprovido do sentido que os signos lhe conferem
(BAKHTIN, 2009, p. 36).

Para Larrosa, “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos
toca” (p. 21), assumindo aqui, mais uma vez, seu caráter ideológico, subjetivo, uma
vez que a experiência só se torna experiência e passa a fazer sentido para um
determinado grupo e seus sujeitos se ela é sentida, vivida por eles mediante
interação social, ao contrário daqueles que se constituem sob os signos da opinião e
da informação. Para o autor, somada à pobreza ideológica que a opinião (sem
criticidade) impõe ao sujeito que nela se inspira, a falta de tempo, a não valorização
da memória e o excesso de trabalho tornam a experiência uma prática cada vez
menos recorrente.
Se escutarmos em espanhol, nessa língua em que a experiência é “o
que nos passa”, o sujeito da experiência seria algo como um
território de passagem, algo como uma superfície sensível que
aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos,
inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos [...] o
sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde têm lugar os
acontecimentos (p. 24).

Nesse sentido, a experiência vivenciada pelos remanescentes de quilombos,
perpassando por sua trajetória de exclusão, de estigmatização e, em contrapartida,
de resistência e de luta através do movimento instituído, podemos afirmar que essa
experiência traz aspectos importantes para a reflexão acerca de seus processos
educativos. O reconhecimento da experiência na formação desses sujeitos e sua
importância para a educação tornam-se de extrema relevância para
compreendermos a formação desses sujeitos que se reconhecem como quilombolas.
Para tanto, a compreensão de aspectos como tradição, identidade, memória e
oralidade torna-se imprescindível para que haja uma compreensão ampla acerca do
processo educativo dessas comunidades, que têm na transmissão intergeracional o
ponto chave para o problema que aqui se coloca.
Sendo assim, a Educação pode sintetizar ideias, valores, crenças e condutas
que interligam determinadas comunidades (grupos sociais), podendo ser uma fração
do modo de vida dos grupos que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de
sua cultura (BRANDÃO, 2007, p. 10).
Os aspectos e valores mantidos pelos grupos remanescentes de quilombos que constituem e sintetizam parte do universo e da forma de compreenderem e de
se relacionarem com o mundo - são imprescindíveis para nos apropriarmos daquilo
que seriam os processos educativos, indo do micro para o macro. Um processo
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dinâmico que se relaciona ao sagrado, à cosmovisão de matriz africana enquanto
herança, à organização comunitária, à solidariedade, às tradições culturais, à
memória e identidade coletiva, à oralidade e demais elementos extremamente
relevantes neste processo, ao qual discorremos ao longo do texto.
As formas de se educar na comunidade quilombola de Carrapatos da
Tabatinga
Localizada na área urbana do município de Bom Despacho, região centrooeste de Minas Gerais, a comunidade está dividida entre dois grupos distintos: o que
se autodeclaram como quilombolas e aqueles que não se identificam com esta
identidade e que não participam dos eventos e movimentos em torno da temática
quilombola. O grupo engajado é composto por uma família liderada por mulheres,
que tem por figura principal a matriarca Dona Sebastiana, liderança espiritual e
figura respeitada em toda a região, sendo a capitã da principal manifestação cultural
da comunidade: o reinado. Além de ser conhecida por sua mobilização local em prol
dos direitos quilombolas, a comunidade também é referência para todo o país,
sendo uma das filhas da matriarca, Sandra Maria da Silva, a atua presidente da
N’Golo685 e da CONAQ686 - principais entidades representativas em âmbito estadual
e nacional do movimento quilombola – aspecto que nos direcionou para defini-la
como objeto de pesquisa no processo de Mestrado em Educação.
Contrapondo-a às demais comunidades observadas ao qual pudemos
acompanhar ao longo de nossa atuação profissional em projetos sociais executados
em comunidades quilombolas, Carrapatos da Tabatinga apresenta características
muito específicas e que acabam diferenciando-a das demais. Um dos aspectos
principais e que se tornou um problema de pesquisa se deu em relação à
manutenção de práticas culturais tradicionais mesmo estando a comunidade
localizada em área urbana, o que geralmente resulta numa significativa perda das
referências tradicionais. Outra questão que nos instigou relaciona-se ao
envolvimento e afirmação identitária entre os jovens da comunidade, que
participam de todas as mobilizações políticas e eventos que têm enfoque na
temática quilombola, além de apresentarem uma expressiva auto estima por serem
quilombolas.

685

N’Golo – Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, entidade criada em 2005 e
composta por representantes quilombolas de diversas regiões do estado, sendo a principal articuladora de
políticas públicas voltadas ao atendimento do público quilombola.
686
CONAQ - Coordenadoria Nacional Quilombola, entidade representativa do movimento quilombola
brasileiro, composto por representantes de todos os estados da Federação que possuem comunidades
quilombolas.
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Diante de tais questões, identificar os elementos que fazem de Carrapatos da
Tabatinga uma comunidade diferenciada, politicamente, das demais, contribuiria na
discussão de uma educação que extrapola os muros da escola, uma vez que o
processo de formação dos sujeitos enquanto “quilombola” perpassa pela experiência,
pela consciência enquanto categoria especifica, pela memória coletiva, dentre outros
aspectos, tendo no processo educativo suas vias de transmissão. Nesse sentido,
discorreremos acerca destes aspectos ao longo do texto.
Partindo da premissa de que a cultura está diretamente ligada a uma
dimensão coletiva, adquirida nas interações sociais e assimiladas inconscientemente
por seus sujeitos, a Etnologia assume papel fundamental para se compreender tal
processo, uma vez que a cultura deixa de ser associada a características e distinções
puramente biológicas para ser associada às relações sociais, cabendo todo um
trabalho de descrição da mesma. A emancipação de direitos pode ser considerada
como uma das principais responsáveis pela distinção cultural – tendo por principal
referência as mobilizações pelo direito à diferença – colocando as culturas populares
e/ou tradicionais num lugar de destaque, de singularidade. Nessas relações de
disputa político-ideológica, a cultura se torna instrumento de reinvindicação e
contestação diante de um processo histórico de exclusão e de uma relação de
dominação, o que justificaria sua definição enquanto cultura diferenciada.
A afirmação de uma cultura diferenciada endossada em seus discursos e nos
momentos de interação política tem na tradição uma importante base de apoio
ideológico, pelo qual a memória coletiva da comunidade perpassa, reatualizando-se
no presente. Cumprindo uma função essencialmente política, a tradição passa a ser
assimilada pelos grupos etnicamente diferenciados como um instrumento de
valorização e legitimidade, tendo na manutenção/transmissão de uma cultura
específica, os aportes que os legitimariam enquanto sujeitos de direito. Nesse
sentido, a tradição é uma atividade do presente que encontra sua sustentação no
passado, sendo reatualizada no presente sob motivações diversas.
Utilizando uma conceituação antropológica daquilo que poderia ser
entendido por tradição, Antônio Carlos de Sousa Lima (2012) entende que as
tradições seriam resultantes da ação coletiva dos grupos sociais, sendo sua
reformulação e atualização no presente, tendo autenticidade pela assimilação dos
seus sujeitos, não devendo ser, portanto, tida como autêntica mediante sua
perpetuação no tempo, mas sim por sua vitalidade social (Lima, 2012).
Nesse contexto, as narrativas tornam-se elemento relevante para melhor
compreendermos o processo de formação política e educativa existente no interior
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da comunidade quilombola pesquisada, interligando diretamente as dimensões
ideológica e educativa desses grupos. Para tanto, buscaremos identificar esses
processos educativos que, mediante oralidade, contribuem para a formação
identitária dos indivíduos que a compõe, relacionados a uma identidade própria e,
ao mesmo tempo, coletiva.
Paul Ricouer, em sua obra Tempo e narrativa (1983), retoma uma reflexão
acerca dos elementos ‘experiência’ e ‘consciência’, tendo na narrativa os aportes que
legitimariam o tempo vivido de determinado grupo. Ao demonstrar a relação entre
o narrador e seu ouvinte, em que há um processo de troca e assimilação entre
aquele que transmite e aquele que capta, a experiência compartilhada se dá
mediante trocas intersubjetivas, articuladas por uma memória afetiva comum a
ambos. Em sua tese de doutorado. Dutra, citando Ricoeur, sustenta que
A narrativa é preciosa, pois conecta cada um à sua experiência, à do
outro e à do antepassado, amalgamando o pessoal e o coletivo. E o
faz de uma maneira democrática ou, mais precisamente, da única
maneira possível para que uma prática social seja democrática fazendo circular a palavra, concedendo a cada um e a todos o direito
de ouvir, de falar e de protagonizar o vivido e sua reflexão sobre ele
(RICOEUR, apud DUTRA, 2002, p. 374).

No caso da comunidade observada, outros elementos também podem ser
compreendidos como parte deste processo. Um dos mais significativos é a
participação de seus sujeitos junto ao movimento quilombola, sendo este, um
importante espaço de interação, de trocas culturais e de saberes sendo, portanto,
um espaço educativo para os sujeitos quilombolas.
A educação proposta pelos “coletivos sociais” tem por característica principal
a formulação de uma didática própria, construída em suas relações sociais e
familiares. Mais do que manterem vivos os saberes herdados de seus antepassados, o
processo educativo identificado no interior dos quilombos carrega sua experiência
própria, considerando instrumentos específicos para que haja tal processo (Arroyo,
2012).
Consequentemente, a invisibilização educacional desses sujeitos acaba por
enfatizar uma inexistência de sua luta, de sua trajetória, suas demandas relacionadas
às desigualdades que lhes são impostas e, principalmente, sua contribuição para a
educação tida como “popular”. Nesse sentido, reconhecer uma educação específica,
designada por Arroyo como Outras Pedagogias - forjadas pelo Outro – seria uma
forma de dar legitimidade a esses grupos e as suas trajetórias de luta:
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De um lado ao lutar por terra, território, espaço, moradia lutam por
ocupar os espaços do saber, do conhecimento, da ciência de que
foram segregados. De outro lado, ou articuladas a essas lutas,
resistem as representações sociais tão negativas com que continuam
pensados, avaliados, e reprovados, quando lutam por essa totalidade
de direitos (ARROYO, 2012, p. 124).

Outro aspecto observado é a inserção das crianças desde pequenas nas
atividades e movimentos organizados pela comunidade, o que demonstra que o
processo de aprendizado pressupõe um saber-fazer que acontece, em grande parte,
na prática, junto aos demais membros, sobretudo os mais velhos.

Considerações finais
Partindo das incursões em campo à comunidade Carrapatos da Tabatinga,
utilizando-se do método da observação participante, podemos relacionar algumas
características que perpassam pela formação de seus sujeitos, tendo na transmissão
oral dos saberes tradicionais e na participação junto ao movimento quilombo as
bases da formação daqueles que se auto declaram remanescentes de quilombos.
Contudo, vale ressaltar que as tais observações são resultados preliminares da
pesquisa.
Nesse sentido, buscamos observar em nossa imersão ao campo de pesquisa,
que experiências cada sujeito quilombola traz e absorve do grupo no qual está
diretamente inserido, somando-se às contribuições promovidas pela interação com
outros grupos quilombolas, tendo no movimento os principais espaços de interação
e de trocas. Para tanto, a observação participante foi adotada como um dos métodos
utilizados em nossa pesquisa, a fim de identificar elementos relacionados à
subjetividade do grupo em suas trocas cotidianas e à intersubjetividade entre
observador-observado. Aqui, as práticas sociais são importantes instrumentos de
observação e de construção epistemológica. Dentre as observações podemos elencar
alguns elementos principais:
 Os processos educativos relacionam-se diretamente aos aspectos
relacionados à identidade étnica e à memória coletiva do grupo, tendo na
referência ao cativeiro e à luta de seus antepassados uma das principais bases
de sua oralidade e de engajamento político. Em suma, existe a concepção de
que a efetivação dos direitos às comunidades quilombolas é uma forma de
reparação dos danos e desumanidades aos quais seus antepassados foram
submetidos. A re-atualização do passado no presente é um dos elementos
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responsáveis pelo sentimento de pertencimento desses sujeitos e por sua
ligação com os demais quilombolas, havendo uma compreensão de uma
causa comum aos demais quilombolas;
A transmissão dos saberes se dá de forma subjetiva sendo captada em
diversos momentos cotidianos (relações interfamiliares) e nas manifestações
culturais, onde os saberes são aprendidos na prática, onde crianças e jovens
aprendem participando dos diversos momentos culturais promovidos pela
comunidade;
A participação de lideranças da comunidade em coletivos e movimentos
sociais ligados à mobilização quilombola é um dos marcos na formação
desses sujeitos, que passam a se relacionar à uma identidade coletiva,
formando sujeitos politicamente engajados. Nesse sentido, podemos concluir
que a inserção dos sujeitos quilombolas junto ao movimento instituído é de
suma relevância para a formação destes sujeitos e para sua auto atribuição,
sendo o aprendizado oriundo dos movimentos imprescindível na formação
de lideranças que assumem uma identidade própria;
A forte ligação da comunidade com a religiosidade e a manutenção de um
centro de umbanda dentro da comunidade também é um dos aspectos que
contribuem na formação identitária de seus indivíduos, uma vez que é um
dos meios pelo qual a influência da cosmovisão africana se faz mais presente,
tendo na relação com os antepassados um aspecto que transcende o tempo
presente;
A figura de uma pessoa de referência, no caso a matriarca da comunidade, é
indispensável na inserção dos mais jovens, sobretudo na transmissão de uma
memória coletiva, propiciando a ligação de seus membros à reminiscência
relacionada à história de resistência dos antepassados escravizados.

Em síntese, podemos concluir que os processos educativos que emergem das
relações cotidianas das comunidades remanescentes de quilombos é uma etapa de
suma importância na constituição dos sujeitos que se auto atribuem como
remanescentes de quilombos, compreendendo que a afirmação identitária é de
cunho político, forjado mediante interação social do grupo e que se relaciona
diretamente a uma concepção de passado comum. Tal ligação é organizada pela
memória coletiva, reformulados e revividos mediante utilização das narrativas, que
são transmitidos nos diversos momentos de trocas intergeracionais.
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26- Sessão 2
26.2 Considerações sobre leituras do material iconográfico sobre a
escravidão em livros didáticos, a partir das interpretações de
estudantes.687
Caroline Antunes Martins Alamino (UFSC)688

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a relação entre educação e sociedade
na pratica educacional do ensino de História, para alunos do Ensino Fundamental, a
partir das leituras que os estudantes possuem de imagens que representam a
escravidão africana no Brasil apresentada nos livros didáticos. Analisando, apoiado
em dados qualitativos, as dimensões sociais que as interpretações de estudantes
sobre os livros didáticos produzem enquanto parte de uma formação de consciência
histórica.
Palavras-chave: Livro didático. Escravidão. Educação.
Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado em História intitulada O
pensamento histórico dos jovens sobre os movimentos de resistência à escravidão e os
usos dos livros didáticos de História (2001 – 2011), com ênfase na análise que
estudantes do Ensino Fundamental fizeram do material iconográfico apresentado
nos livros didáticos, sobre a escravidão africana no Brasil.
Para compreender a relação do uso do livro didático e os significados gerados
na educação histórica dos jovens, foi selecionado um recorte, primeiramente da
escola a ser pesquisada. Selecionei a Escola Municipal Osmar Cunha, localizada no
norte da ilha de Florianópolis. Essa escolha foi motivada por ser a escola municipal
com o maior número de alunos, quando realizada a pesquisa, o que contribuiu para
ampliar a coleta de informações dos questionários aplicados. A partir da escolha da
escola, foi feito um recorte no nível educacional que seria pesquisado, no caso foram
escolhidos os anos finais do terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental, que
correspondem a sextas e oitavas séries689. Essa escolha se deu para a análise dos
Trabalho apresentado no GT 5 – Educação e Sociedade.
Contato: alaminocaroline@gmail.com
689
No ano de 2006, passou a vigorar a Lei 11.274/2006, que modifica o período do Ensino Fundamental
anteriormente de oito anos passa a ter nove anos de duração e com isso a nomenclatura de séries passa a ser
substituída por anos, contudo a lei estabelece o prazo de implementação até o ano de 2010, as entrevistas
foram realizadas em 2011 e portanto a escola estava em processo de implementação da lei, apresentando
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estudantes no meio e no final do período escolar em que utilizam a mesma coleção
de livros didáticos de História. A coleção de livro didático utilizada pelos estudantes
e aqui analisada é coleção História, Sociedade e Cidadania de autoria de Alfredo
Boulos Junior da editora FTD, em sua primeira edição, produzida em 2009. Esta
coleção possui uma forte representação entre os livros didáticos de História
utilizados em escolas públicas do país, sendo a terceira coleção mais adotada nas
escolas municipais de Florianópolis, segundo a lista de distribuição de livros
didáticos fornecida pela prefeitura de Florianópolis e a segunda coleção mais
adotada nas escolas públicas de todo o Brasil segundo o Plano Nacional do Livro
Didático- PNLD.
Em abril de 2004, o Conselho Nacional da Educação aprovou o Parecer
CNE/CP 003/2004, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana. E indica políticas de reparação, de reconhecimento e valorização de
Educação sob a perspectiva das relações étnico-raciais, bem como ações afirmativas,
a serem tomadas no âmbito do poder público. O teor educacional que o documento
defende destaca-se pelo estudo de alguns pontos: História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana e suas Determinações; Consciência Política e Histórica da Diversidade;
Fortalecimento de Identidades e de Direitos. Nesse contexto, sugere ações
educativas de combate ao racismo e as discriminações e reitera a obrigatoriedade do
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras, Educação das Relações Étnico-Raciais.
Em 10 de março de 2008, foi sancionada a Lei 11.645 que modificou a Lei 10.639,
inserindo também as populações indígenas.
Em Florianópolis as modificações legais quanto ao ensino da cultura
afrodescendente ocorreu anteriormente ao processo federal. Em 1994 foi sancionada
a Lei Municipal nº 4446 que tornou obrigatória a inclusão de conteúdos afrobrasileiros no currículo escolar. Neste sentido, a proposta curricular de 1996,
Traduzindo em ações: das diretrizes a uma proposta curricular, com o apoio do
Núcleo de Estudos Negros (NEN) e do Grupo de Trabalho sobre Educação e
Desigualdades Raciais da FAED/UDESC, contemplava conteúdos e conceitos
relacionados com a História da África e Cultura Afro-Brasileira. Com a Lei 10.639/03
se intensificaram as discussões em torno da inclusão de tais conteúdos, de História
da África e afro-brasileiros, nos currículos escolares, tendo os sujeitos como
referência. A proposta curricular vigente atua no tema com diversas determinações
das quais vale o destaque para a que trata sobre a valorização da identidade:
“reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros,
sistema misto, havia turmas de ensino do primeiro ao quinto ano, e as demais ainda estavam no modelo
seriado.
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garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e valorização das raízes
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. ” (VIDAL;
RECHIA, 2008, p.194).
Pensando sobre o tema identidade da população de afro-brasileiros vale as
considerações de Rosenverck Estrela Santos (2008, p.3) “a identidade negra surge,
então, da dinâmica conflituosa entre a visão dominante eurocêntrica, que nega os
referenciais negros, e a busca pela valorização desses referenciais por esse segmento
da população. ” Para Santos é possível, apesar da ainda predominância na educação
histórica do Brasil do viés eurocêntrico, uma construção de identidade negra através
da busca de suas origens, “é uma resposta política à situação de opressão na qual a
população negra, descendente de africanos escravizados, se encontrou ao longo da
história do Brasil. ”(2008, p.3). O que tornou compreensível a preocupação da
proposta curricular no ensino municipal de Florianópolis proporcionar no ambiente
escolar o reconhecimento e valorização da identidade dos afro-brasileiros. Com a
introdução da Lei nº 10.639, em 2003, e depois sua ampliação na lei 11.645, em 2008,
ocorreu a implementação de diversas formas didáticas para o ensino de conteúdos
relacionados à História e à cultura afro-brasileiras para a Educação Básica. Devido à
liberdade da forma de implementação que a lei permite, algumas escolas trabalham
com datas comemorativas (como dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência
Negra), outras com debates, outras com troca cultural, sobretudo ligada a disciplina
de Artes. Alguns professores, em conjunto com a equipe pedagógica de suas escolas,
optam por um planejamento com atividades multidisciplinares para atender as
exigências da lei, de forma específica e programada. Esse procedimento, porém,
acaba muitas vezes esvaziando de significado os objetivos da legislação, pois a
discussão da história e cultura afro-brasileira torna-se um elemento esporádico
durante a Educação Básica, e não um elemento fundamental no desenvolvimento do
pensamento histórico de crianças e jovens, voltados para a construção de uma
formação histórica mais plural, capaz de constituir-se em ferramenta na promoção
de igualdade étnico-racial e valorização das culturas africanas e afro-brasileiras.
Em 2011 a rede municipal de educação em Florianópolis possuía vinte e
quatro unidades escolares que atendiam a demanda de estudantes que estavam
cursando o terceiro e o quarto ciclo do Ensino Fundamental na forma regular. Todos
os alunos receberam livros didáticos de História no início do ano letivo de 2011, os
quais deveriam ser devolvidos às escolas no término do período letivo. A partir do
Guia do Livro Didático, os professores de cada unidade escolar, escolheram as
coleções que consideravam mais adequadas, o que resultou em oito coleções
diferentes. A coleção História, Sociedade e Cidadania foi utilizada como referência
em minha pesquisa com os adolescentes, visto que todos os adolescentes
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entrevistados utilizavam essa coleção, no mínimo há dois anos. Além disso, todos
utilizaram apenas livros desta coleção nos terceiros e quartos ciclos do Ensino
Fundamental. Embora esta coleção seja apenas a terceira mais utilizada em escolas
municipais de Florianópolis, em abrangência nacional esta foi a segunda coleção de
livros didáticos de História mais utilizada, ficando atrás apenas da coleção Projeto
Araribá História, que representa 29% dos livros didáticos de História de séries finais
do Ensino Fundamental adquiridos pelo MEC, mas é utilizada em apenas 4% das
escolas municipais de Florianópolis690. A coleção História, Sociedade e Cidadania da
Editora FTD é de autoria de Alfredo Boulos Junior, mestre em História Social pela
Universidade de São Paulo- USP e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade
Católica – PUC-SP. Já atuou como professor de Ensino Fundamental em escolas
públicas e privadas além de cursinhos pré-vestibulares. Além da coleção analisada é
autor das coleções Construindo nossa memória e O sabor da História, entre outras
publicações didáticas que realiza desde 1998 pela Editora FTD.
A coleção História, Sociedade e Cidadania, atende à Lei 11.645/08 ao abordar
em todas as quatro unidades da coleção, capítulos referentes à História da África ou
dos afrobrasileiros “a questão afrodescendente na atualidade é presente ao longo da
coleção por meio de imagens e, particularmente no volume do 8º ano, é focalizada
com textos que fazem menções às lutas contra o racismo”. (Guia de Livros Didáticos
– PNLD 2011, p.58). Seguindo uma lógica temporal linear, confere a História da
África gradualmente no livro do 6º ano com a unidade chamada “Civilizações da
África e do Oriente”, trabalhando com os primeiros povos na África inclusive
trazendo a África como berço da humanidade. No livro do 7º ano existe a unidade
denominada “Árabes, Africanos e Chineses” que trata dos povos africanos antes da
chegada dos portugueses, e traz superficialmente o trabalho escravo de
afrodescendentes na unidade “América e Europa: encontros e desencontros”. No
livro do 8º ano na unidade “Povos, Movimentos e Território na América
Portuguesa”, traz detalhadamente o cotidiano dos africanos desde o tráfico negreiro
até sua venda e trabalho escravo em diversas áreas no Brasil. A unidade
“Independência na América” tem como subitem a “Revolta dos Malês”, e por fim, na
unidade “Brasil e Estados Unidos” no século XIX tratado todo o processo de abolição
da escravidão no Brasil. No livro do 9º ano na unidade “A Era dos Impérios”, é
tratado o processo de neocolonização na África.

Dados retirados da Relação dos Livros Didáticos de História – 2011, fornecida pela Secretária Municipal
de
Educação
de
Florianópolis
e
dos
Dados
Estatísticos
Disponível
em
http://www.fnde.gov.br/programas/livrodidatico/livro-didatico-dados-estatisticos/livro-didatico-cunsultasanos-anteriores, acesso em: 10 dez. 2012.
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A coleção História, Sociedade e Cidadania está repleta de imagens, figuras e
fotografias que trazem ao presente o ausente. No texto A sociedade colonial
açucareira há a figura Negro e negra em uma plantação, com a referência “obra de J.
Rugendas, cerca de 1835”.(BOULOS, 7º ano, 2009, p.254), em que aparece um casal
afrodescendente, com o homem encostado em pé à uma árvore apoiado em uma
foice e a mulher em pé a sua frente apoiada em uma pá, ambos com vestimentas
simples, a mulher está descalça e homem com sandálias. Logo após a imagem há a
proposta de uma atividade com o título Dialogando:
Observe a imagem acima com atenção. Será que as roupas que os
escravizados usavam pra trabalhar eram parecidas com essas que
você vê na pintura de Rugendas? Será que eles andavam calçados?
(Note que o homem usa sandálias). Será que a maioria deles tinha
aparência saudável como a do casal retratado na imagem?
(BOULOS, 7º ano, 2009, p.254)

E no manual do professor há a sugestão de se trabalhar a imagem a partir da
perspectiva que o autor da imagem amenizou a situação da escravidão, dando um ar
romantizado ressaltando a humanidade e a sensualidade dos afrodescendentes,
usando como referência para esta análise a obra O olhar europeu: o negro na
iconografia brasileira do século XIX, de Boris Kossoy e Maria Luiza Tucci Carneiro de
2002.
Para Rüsen (2001) a História é uma narrativa que deve ser entendida e
significada dentro de um método. A História não deve ser apenas verossímil, mas
deve ter veracidade que é comprovada por fontes até que surjam novas fontes que a
contradigam. A coleção trabalha com imagens de época que são fontes que geram a
princípio a ideia de veracidade, mas confronta com outros elementos
proporcionando uma reflexão crítica.
Na figura de Rugendas em questão há uma preocupação do autor da coleção
didática em demonstrar um pouco de como deve ser o trabalho do historiador
atuando criticamente diante das fontes, questionando-as demonstrando porque a
narrativa histórica não é uma ficção, através dos métodos de trabalho do
historiador.
No texto Os escravizados aparece a imagem de uma casa de pau a pique e a
referência que a casa pertence à comunidade de Laje dos Negros, na Bahia,
comunidade descendente de escravos, a imagem é usada para ilustrar o trecho do
texto que diz que as senzalas que geralmente eram feitas de pau a pique.
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A relação de representação é, desse modo, perturbada pela fraqueza
da imaginação, que faz com que se tome o engodo pela verdade, que
considera os signos visíveis como índices seguros de uma realidade
que não o é. Assim desviada, a representação transforma-se em
máquina de fabricar respeito e submissão (CHARTIER,1991, p.185)

A partir desta reflexão de Roger Chartier é possível conjecturar o perigo da
força que a representação de casas de pau a pique na atualidade, semelhantes a
senzalas podem reforçar preconceitos sociais que já permeiam a sociedade.
Na atividade A imagem como fonte há a proposta de analisar e produzir um
texto sobre a imagem Pequeno moinho de açúcar de Jean Baptiste Debret de 1822,
que mostra quatro homens afrodescendentes trabalhando na moagem de cana. No
manual do professor consta o indicativo para corrigir a informação, pois se tem
relatos que tal atividade era realizada na verdade quase sempre por mulheres por
serem mais atenciosas e mesmo se, se ferissem, escravas eram mais baratas que
escravos. Novamente é demonstrado, através da coleção didática, o oficio do
historiador em atuar na busca do verossímil nas suas fontes.
No volume do 8º ano o primeiro capítulo Africanos no Brasil começa com as
imagens de diversas personalidades afro-brasileiras, cantores, atores, políticos e
intelectuais e propõe reflexões sobre o que eles têm em comum e quais são as suas
contribuições para a sociedade brasileira. No item Dominação há duas imagens, um
homem descrito como originário do porto Benguela e uma mulher descrita como
originária do porto Mina, ambas imagens produzidas por Rugendas em 1835 e partes
de seu acervo particular.
Posteriormente há duas fotografias para ilustrar o item Os africanos e suas
culturas, uma com mulheres afro-brasileiras dançando tambor do crioulo no
carnaval de São Luís no Maranhão, para ilustrar a cultura jeje e na outra fotografia
há duas esculturas IwinIgi , representação do espírito ancestral da árvore, ilustrando
parte da cultura iorubá.
O autor da coleção utiliza esse espaço iconográfico para fazer uma
demonstração da cultura africana presente no Brasil e como parte integrante da
cultura brasileira, atuando com princípios da interculturalidade de uma forma mais
subjetiva, usando de imagens para demonstrar o diálogo e convivência de diversas
culturas possibilitando a troca de experiências.
Continuando no primeiro capítulo do volume do 8ºano aparece a imagem
Largo da Glória de H. Alken e Henry Chamberlain de 1822, a aquarela de Candido
Guillobel (sem título) de 1812-1816 e a gravura Carregadores de Jean Baptiste Debret
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de 1820. As três imagens retratam afro-brasileiros carregando cestos na cabeça e nos
ombros. No texto A violência aparecem quatro imagens de instrumentos utilizados
para punir os escravizados, como a palmatória, a gargalheira, correntes com algemas
e a máscara de flandres que aparece numa figura sendo utilizada por uma mulher
afro-brasileira com uma gargalheira também, e depois em uma fotografia com um
grupo de canto e dança baiano de mulheres, a Banda Didá, que utilizam as máscara
de flandres em suas apresentações na atualidade. No texto Resistência há a
fotografia de um grupo jogando capoeira em Salvador.
Interessante atentar para essas imagens de instrumentos de punição e tortura
que causam impacto no observador, possível notar nos relatos dos estudantes
pesquisados, segundo Paul Ricoeur (2007, p.438) “há também o reconhecimento
propriamente mnemônico, chamado também de imagem, deixado pela impressão
primeira”. Nas entrevistas quando se aborda a iconografia dos livros didáticos as
imagens de violências sofridas pelos escravos são as marcas mais fortes de referência
na memória dos estudantes.
No texto sobre quilombos há uma figura de homens afrodescendentes
trabalhando, carregando balaios e cuidando de gado e mulheres afro-brasileiras
fazendo trabalhos artesanais para ilustrar a organização dos quilombos. Uma
fotografia de uma manifestação contra o racismo ocorrida em Brasília em 1995 em
comemoração aos 300 anos da morte de Zumbi e uma fotografia de uma
comunidade quilombola na cidade de Cavalcante em Goiás, mostrando casas de pau
a pique e homens afro-brasileiros a cavalo.
A primeira imagem tem um caráter mais ilustrativo do que seriam os
quilombos durante o período de escravidão no Brasil, já a segunda imagem tem uma
dupla função, mostrar a força da representação do que são os quilombos no Brasil, a
sua importância política na atualidade e ressaltar o simbolismo que Zumbi tem nos
movimentos sociais negros na atualidade, sendo uma representação do passado com
força no presente nas lutas sociais para políticas públicas que contemplem o povo
quilombola, construindo um futuro.
No décimo terceiro capítulo do 8º volume, Regência: a unidade ameaçada,
aparecem duas fotografias, uma de uma mulher baiana e outra de uma mulher
nigeriana com traços físicos e vestes semelhantes, ilustrando o texto sobre a Revolta
dos Malês, o que deixa um vácuo iconográfico neste tema, pois nenhuma das
imagens possuem relação direta com a revolta.
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No décimo quinto capítulo do volume do 8º ano, Abolição e República, no
texto A resistência dos escravizados, aparece uma figura de jovens jogando capoeira
em uma praia em Salvador. Há uma escassez no trabalho iconográfico no que tange
o tema movimentos de resistência à escravidão, visto que há apenas uma ilustração
do tema e está retrata a prática de capoeira na atualidade vista como esporte e
pratica cultural, distante da sua representação como ferramenta de resistência à
escravidão afro-brasileira.
No texto O movimento abolicionista, aparecem os retratos de Luís Gama ex
escravo e abolicionista, o retrato de André Rebouças o primeiro afrodescendente a
se formar em engenharia no Brasil. A identificação dessas duas imagens demonstra a
intenção de dar rostos a luta abolicionista e a seu sucesso.
No mesmo texto há uma charge de Angelo Agostini de 1870 retratando um
soldado afrodescendente com uma expressão de desespero após o fim da Guerra do
Paraguai, demonstrando de forma cômica que a população afrodescendente
preferiria estar atuando na guerra a voltar para a vida de escravidão. No texto A leis
e a realidade aparece outra charge de Angelo Agostini de 1886, um escravo com os
pés acorrentados deitado sobre um tronco e um homem branco puxando-o pelas
correntes. Na legenda a charge é identificada como: “Charge de Angelo Agostini, de
1885, ironizando a Lei dos Sexagenários, que libertava, na verdade, os proprietários
da obrigação de dar comida e moradia aos poucos escravos com mais de 60 anos. ”
(BOULOS, 8º ano, 2009, p.262).
A charge é utilizada no livro didático com a clara intenção de ilustrar a crítica
à lei dos Sexagenários, assim como as diversas figuras que foram analisadas na
coleção, é perceptível que o autor utiliza de imagética para estabelecer uma maior
sensibilização do leitor quanto ao texto escrito.
Nas entrevistas, foram aprofundados com os adolescentes, os significados das
representações de afrodescendentes durante o processo de escravidão através das
imagens. As entrevistas foram realizadas com cinco estudantes da sexta série, três
do sexo feminino que foram identificadas como M.L.C., D.C.D. e C.S e dois do sexo
masculino que foram identificados como P.E.C. e G.R.A., todos possuíam doze anos
de idade no momento das entrevistas, e com cinco estudantes da oitava série sendo
duas do sexo feminino que aqui serão identificadas como A.A e A.V.S. e três do sexo
masculino que aqui serão identificados como W.M.P., L.F e B.F todos com quatorze
anos de idade no momento das entrevistas.
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Foi perguntado: Você se lembra de alguma coisa que você estudou sobre
resistência à escravidão de afrodescendentes? O intuito da questão era verificar se os
estudantes conseguiam se lembrar sobre conteúdos mais específicos dentro dos
estudos sobre escravidão afro-brasileira, especificamente se foi construído relações
de conhecimento significativas com esses estudantes sobre conhecimentos de
resistência à escravidão. Vejamos algumas respostas:
Eu estudei sobre os negros na 4ª série. Eu não me lembro muita
coisa, mas eu lembro que eles eram bastante mal tratados, e que o
livro não falava muito a respeito disso. (D.C.D.)
Me lembro pouco, mas assim me lembro de ver bastante imagens e
textos, mas só falando do negro apanhando nunca fugindo ou coisa
assim, revidando ao que os barões de antigamente faziam. (C.S.)

As estudantes D.C.D. e C.S. não conseguiram se lembrar de nenhuma forma
de resistência à escravidão, ambas só se lembraram de fatos de opressão e maus
tratos que os escravos sofreram. Contudo, divergiram sobre a quantidade de
conteúdos. A estudante D.C.D. alegou que o conteúdo era escasso em seus livros
didáticos, já a estudante C.S. apontou abundância em informações através de textos
e imagens sobre escravidão, mas nada sobre resistência à escravidão. Outros
estudantes conseguiram se lembrar de terem estudado sobre movimentos de
resistência à escravidão, inclusive citaram algumas formas de resistência.
Eu me lembro de pouca coisa, mas eu lembro deles fugirem agora
não me vem o nome à memória, um lugar que eles fugiram e
ficaram, eu me lembro disso. (A.A.)
Lembro que os negros faziam fugas, e tinham o Quilombo dos
Palmares, pra ajudar a libertar, pra eles não continuarem a serem
escravos. (A.V.S.)

As estudantes A.A. e A.V.S. conseguiram recordar de terem visto o assunto,
ficando claro que os movimentos de resistência mais marcante em seus
aprendizados foram as fugas para os Quilombos. Já outros estudantes conseguiram
se lembrar de movimentos de resistência à escravidão, mas assimilaram a questão
imediatamente a ideia de “fracasso” nas formas de resistência à escravidão.
Já vi eles resistindo, já vi eles resistindo, mas nunca conseguindo
totalmente. [...]Com lutas... assim...(G.R.A.)
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Fugiam, fugiram para quilombos né , é... tentaram lutar assim
contra, mas eu acho que não tiveram muito sucesso. (P.E.C.)

O estudante G.R.A. alegou lembrar-se de lutas, não especificando que tipo de
lutas, mas remetendo que houve resistência com pouco êxito. Já o estudante P.E.C.
se lembrou também das fugas e dos Quilombos, mas também remeteu a ideia de
insucesso nos movimentos de resistência à escravidão empreendidos pelos
afrodescendentes. Uma possível interpretação para essa leitura seria o fato da
abolição da escravidão ter sido realizada pelas mãos de personagens históricos
brancos e com isso entendimento de “sucesso” apenas a consolidação oficial do fim
da escravidão no Brasil. Uma resposta muito comum entre os estudantes é o
reconhecimento da prática da capoeira como forma de resistência à escravidão de
afrodescendentes.
Sobre alguma resistência? Assim... A capoeira... De resistência só
isso mesmo. (W.M.P.)
Capoeira, eles usavam a capoeira para lutar e para se defender dos
brancos eles colocava gilete ou navalha no meio dos dedos do pé
para quando eles derem um golpe machucar o branco. (L.F.)
Lembro, o que tem engraçado, na minha memória era a capoeira
que eles usavam a capoeira pra aprender a se defender, usavam
como dança e ficavam né, treinavam com aparelhos, não sei o que,
diziam que era dança, mas na verdade estavam usando pra se
proteger. (M.L.C.)

O estudante W.M.P. deixou claro que se lembrava apenas da capoeira como
forma de resistência à escravidão afro-brasileira, já o estudante L.F. recordou como a
capoeira tratada hoje como uma expressão cultural brasileira que mistura arte
marcial, esporte, cultura popular e música era utilizada de forma violenta contra a
opressão da escravidão. Já a M.L.C. se lembrou da capoeira como forma de luta que
podia ser treinada de forma encoberta como se fosse uma dança. Uma provável
interpretação para a capoeira ser a expressão de resistência à escravidão mais citada
é o interesse que lutas marciais desperta em crianças e adolescentes e por ser
presente sua prática até a atualidade.
Com intuito de compreender a interpretação histórica que os estudantes têm
dos movimentos de resistência à escravidão a partir dos usos do livro didático foi
perguntado aos entrevistados se eles utilizaram o livro didático para estudarem
sobre escravidão e movimentos de resistência à escravidão afro-brasileira. Vejamos
algumas respostas:
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Sim. A gente usou bastante textos, conteúdos que tinham de outros
capítulos e também várias utilidades que tinham no livro, e o
professor ajudava muito explicando a matéria. (D.C.D.)
Usei pouco não usei muito. (C.S.)
Sim. Textos, atividades, exercícios e trabalhos. (G.R.A.)
Sim. Questões, textos, trabalhos, provas.[...]Tudo em cima do livro
.(P.E.C.)
As imagens assim marcantes, mas também as questões e os
conteúdos. (M.L.C.)
Sim.[...]Texto, exercícios, imagens.(W.M.P.)
Sim. Bastante exercícios e principalmente os textos. (L.F.)
Usei. Mais textos. (B.F.)

As respostas foram quase unânimes quanto à utilização do livro didático de
História quando estudado os temas escravidão e movimentos de resistência à
escravidão afrobrasileira. Todos alegaram o uso de textos do livro como respaldo
teórico sobre o conteúdo. Também relataram a prática de exercícios do livro
didático e como as imagens foram importantes na fixação dos conteúdos.
Outra questão que ajuda a ilustrar a influência do livro didático na
construção dos pensamentos históricos foi: Você acha que o livro didático lhe
influencia sobre o que você pensa sobre escravidão e movimentos de resistência à
escravidão negra no Brasil? Todos os entrevistados responderam sim para esta
pergunta. Vamos trabalhar aqui com as respostas que foram justificadas:
Eu acho que muito, porque tirando o conhecimento que a gente
aprende na escola com o livro didático, ninguém vem falar sobre
história pra gente na rua, então os livros influenciam muito nesse
aprendizado. (D.C.D.)
Sim uma boa parte foi da minha opinião, mas quando eu li o livro
isso foi me esclarecendo e eu fui formando minha opinião, eu acho
que sim que me influenciou. (A.A.)
Sim. Tudo que eu li, é o que eu penso. (A.V.S.)
Sim, talvez não muito, mas sim. (M.L.C.)

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1437

Nestas respostas foi possível notar a ideia de relevância do papel dos livros
didáticos na formação de conhecimento histórico desses adolescentes, entendendo,
contudo, que o apresentado nessas entrevistas são representações construídas pelos
estudantes após apropriações não apenas dos usos dos livros didáticos, mas também
cultura histórica absorvida fora do ambiente escolar. Mas focando no livro didático
é importante pensar nessa questão que demonstra como são estabelecidas de formas
diferentes as relações entre os estudantes e o livro didático, em que alguns o tomam
como objeto de conhecimento e formador de opinião. A estudante A.A. acredita que
possui uma opinião sobre o tema e que o livro didático contribui para esclarecer
melhor o tema e formar sua opinião.
Alguns estudantes possuem uma ideia de que o livro didático é portador do
conhecimento e verdade, e, logo, tudo que eles sabem provem do livro, não
considerando que seu conhecimento histórico é carregado de influências externas à
escola e a presença do livro didático em suas vidas. Já a adolescente M.L.C.
reconhece que o livro didático não é a única fonte que influencia seus
conhecimentos sobre escravidão e resistência à escravidão no Brasil. Em todos os
casos, respeitadas as suas diferenças, é notável um reconhecimento dos estudantes
que o livro didático é formador de opinião e influencia na construção de seus
conhecimentos históricos.
Uma interpretação sobre pensamentos históricos e parte de suas consciências
históricas que podemos ter desses adolescentes sobre suas interpretações relatadas
nas entrevistas são as fortes representações da escravidão e as ausências dessa
mesma expressividade nos movimentos de resistência à escravidão. Quando
perguntado: Você se lembra de ter visto alguma imagem de escravidão ou de
resistência à escravidão negra, nos seus livros didáticos? Foram apresentadas as
seguintes respostas:
Eu lembro de ter visto no livro didático na quarta série que um
negro era chicoteado e depois enforcado .(D.C.D.)
Sim. Negros num barco, um barco negreiro e já vi negros sendo
açoitados também.(G.R.A.)
Conversei com meus amigos que me lembrava de uma que eu não
vou esquecer e não sei por que, que era de um branco dando uma
chibatada num negro. (L.F.)

O que se nota é que as imagens que ficaram fixadas em suas memórias
evidenciam retratos de extrema violência praticada durante o período de escravidão,
talvez devido ao choque que a violência causa nos jovens. Outros também se
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remeteram à violência sofrida, mas também é nítida a presença de atividades de
trabalho em suas memórias.
Sim eu lembro de uma imagem de um negro trabalhando na roça
com uma enxada e também eu lembro de uma negra segurando um
balde, um cesto assim de frutas assim por cima da cabeça. (A.A.)
Eu lembro dos negros na colheita e gente batendo neles e lembro
também das armas usadas para torturar eles as coleiras para segurar
eles e as armas que eles batiam. (A.V.S.)
As imagens que vi eram eles fabricando açúcar sabe, navios
negreiros também...negros apanhando também, e... figuras eram só
essas. (P.E.C.)
Duas, duas imagens vem, que uma foi de uma negra com uma bolsa
de roupas na cabeça, e outro de negros dentro do navio negreiro,
sabe assim jogados sem roupa. (M.L.C.)
Dois escravos trabalhando
chibatadas.(B.F.)

na

lavoura

e

dois

levando

Interessante perceber que a estudante A.A. se lembrou apenas de imagens de
afrodescendentes trabalhando sem remeter a nenhum tipo de violência. Já os
demais se recordaram de imagens de escravos trabalhando e sofrendo violência,
também aparece nas falas a imagem do navio negreiro e armas de torturas. Para
todos os estudantes que se lembraram apenas de imagens de escravidão foi
reforçada a pergunta se não se lembravam de nenhuma imagem de
afrodescendentes resistindo à escravidão e todos disseram que não. Apenas dois
estudantes dos dez entrevistados lembraram-se de imagens de resistência à
escravidão.
Sim. A do Zulu do Palmares, é... O Zumbi de Palmares quer dizer, e
outros negros apanhando de chicote, e coisa e tal.(W.M.P.)
A primeira imagem era do negro apanhando como sempre tem de
vários negros, apanhando com um palmatória que é uma colher de
pau que dava na mão dos negro, e negros fugindo para os
quilombos. (C.S.)

Também nota-se na fala deles a forte expressão de violência nas imagens
lembradas, contudo conseguiram se lembrar de imagens de resistência à escravidão
através de fugas e quilombos, importante notar que o estudante W.M.P. foi o único
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que se remeteu a Zumbi dos Palmares símbolo de resistência à escravidão mais
popular no ensino de História para o Ensino Fundamental.
As falas sobre a memória desses estudantes relativas à iconografia dos livros
didáticos referente ao período de escravidão no Brasil é muito semelhante à
apontada por Lana Siman em sua pesquisa sobre representações de crianças de 9 a 11
anos acerca dos afrodescendentes na história do Brasil, realizada em 2001 em Minas
Gerais, “como se pode observar, a grande maioria das crianças relacionou o
afrodescendente à escravidão e esta à violência, a qual é exercida no âmbito do
trabalho” (2005,p.355). Demonstrando que mesmo com a diferença de idades e grau
de estudos dos entrevistados suas memórias e imaginários são permeados por
imagens de escravos sendo submetidos à violência, certamente reforçadas pelos usos
cotidianos de outras mídias que trabalham o tema como em programas de televisão
e internet
Concluímos, portanto, que embora a coleção didática pesquisada apresente
diversas imagens representando a população afrodescendente no Brasil no que se
refere ao tema escravidão ocorre a ausência de imagens de resistência à escravidão.
Assim como foi possível notar nas falas dos estudantes entrevistados que embora os
livros proponham atividades que exerçam a sensibilidade crítica dos alunos em
relação as imagens apresentadas, poucos lembraram das imagens nos livros, se
remetendo mais a imagens talvez vistas em outros livros nos primeiros ciclos do
Ensino Fundamental, ou em outro local, visto que alegaram lembrar das imagens do
navio negreiro e de escravos sendo chicoteados, imagens que não constam na
coleção didática utilizada por eles, mas que está presente em suas consciências
históricas.
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26- Sessão 2
26.3 Relações de pertencimento dos moradores da periferia de
Petrópolis com
a Cidade Imperial frente às políticas públicas em educação oferecidas
como maneira de reprodução de uma cultura de segregação691
Edil de Souza Gonçalves692
Resumo: O presente trabalho traz os resultados preliminares da investigação sobre
os pontos de aproximação e distanciamento entre os moradores de uma periferia do
município de Petrópolis e as políticas públicas educacionais que envolvem o
processo de escolarização local. Tal análise busca elucidar como a população se
apropria dessas iniciativas em um contexto de aparente discriminação social e
étnica, tomando por base a relação entre a comunidade escolar e seus diversos
atores sociais.
Palavras-chave: Identidade. Pertencimento. Segregação. Políticas públicas.
Educação.
1 – Introdução
Em sua obra “A invenção das tradições”, Eric Hobsbawm estabelece uma
análise sobre o fenômeno da criação dos ritos que remontam um conjunto de
práticas e costumes que objetivam dialogar ou resgatar um “passado histórico
apropriado” (HOBSBAWM, 1984, p.10). Durante o período regencial brasileiro, a
cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi utilizada como local de
veraneio da família real. Antes de ser elevada a categoria de cidade – o que só veio a
acontecer em 1843 - teve sua urbanização planejada pelo Major Julio Frederico
Koeller a mando de D. Pedro II, sob a supervisão de seu mordomo Paulo Barbosa.
Todo o processo de ocupação passou por um ordenamento espacial direcionado na
primeira metade do século XIX. No entanto, apenas em 1981, o então presidente,
João Batista Figueiredo, assinou o decreto que designou o município como Cidade
Imperial. Até aquele momento a cidade de Petrópolis não era reconhecida
oficialmente como local que carregava a tradição real do período regencial brasileiro
(RIBEIRO, 2014).
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Com o passar dos anos se desenvolveu a economia baseada nos setores
secundários (indústria têxtil) e terciários da economia, alcançou um índice de
desenvolvimento humano superior ao de muitas cidades vizinhas (IBGE, 2010). Parte
dessa economia, principalmente a que está relacionada ao turismo, parece estar
ligada, em alguma medida, a apropriação que os habitantes fizeram dessa “tradição”
estabelecida pelo imaginário em torno de uma etapa da história do país e que
constantemente é incentivado pelos agentes estatais como forma de manter essa
distinção. Durante a observação participante em escolas da rede municipal não são
raras as menções feitas pelos petropolitanos sobre as ascendências europeias
observadas nos sobrenomes e os possíveis laços de alguns moradores e políticos com
a família real. A cidade, ainda hoje, mantém uma relação de dívida fundiária com
esta família693.
É possível compreender que essa denominação de cidade imperial ajudou a
legitimar um imaginário social que, alimentado pela história do planejamento
urbano, propiciou aos moradores da cidade uma pretensa distinção em relação aos
outros municípios do entorno. Esse status que a cidade alcançou, e que busca
manter através dessa indústria turística, encontra seu limite no ordenamento
existente nas regiões periféricas. Assim como em outras tantas cidades mais
populosas nestas regiões observa-se a ocupação desordenada, principalmente nas
áreas de encostas. O processo de favelização, no entanto, não é novo, uma vez que
ainda que a presença do Imperador D. Pedro II na cidade propiciasse um tom
aristocrático ao local, não se pensava nas populações que ali habitavam e
necessitavam de formas de trabalho e posteriormente ascensão social (GREGÓRIO,
2009). Em razão, principalmente do declínio da indústria têxtil a partir da década de
1970 o município passou a observar o adensamento populacional de suas encostas,
possuindo hoje duas das maiores favelas da região serrana.
O contraste que se estabelece é bastante evidente entre aqueles que buscam
manter a distinção, sobretudo os que se consideram de famílias tradicionais, e
aqueles que têm sua origem muito marcada pela segregação social. Luiz Antônio
Machado da Silva (2009), ao estudar esse tipo de relação na região metropolitana de
São Paulo, observa que as favelas se apresentam como um incômodo na paisagem da
grande cidade com moradias precárias e fora do padrão estético celebrado pelos
munícipes tradicionais, evidenciando o problema da integração social. Na periferia
que apresento é possível explorar também tais possibilidades.
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Toda negociação imobiliária dentro do primeiro distrito do município sofre o repasse de um percentual do
valor para a família real.
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As entrevistas e produções de imagens que estão sendo utilizadas na coleta
de dados com esta população, buscam contemplar todas estas questões. O desafio,
portanto, reside na objetividade para não perder de vista os possíveis
desdobramentos que surgem através das narrativas em torno dos diversos temas. O
local que foi elencado para o trabalho de campo é uma escola situada no bairro
Quitandinha, na região periférica do centro de Petrópolis, mais precisamente em
um recorte espacial conhecido como Espírito Santo. Como o público escolhido para
realizar esta tarefa são alunos, responsáveis e profissionais de uma escola situada
nesta periferia, há outro questionamento que não pode ser desprezado na coleta de
dados que é o próprio diálogo que se estabelece entre a escola e os moradores do
seu entorno, ou seja, qual é a formação esperada, e qual é a mediação possível que
esses moradores fazem para alcançar objetivos mais comunitários.
Minha hipótese inicial é que em uma cidade com características de acentuada
segregação social a população atendida pela escola desta região periférica não
consiga se apropriar e, portanto, usufruir plenamente de sua cidadania. Ao
comparar minhas observações preliminares e verificar os dados fornecidos pelo
IBGE sobre as condições de vida daquela população em contraste com a que vive na
cidade do Rio de Janeiro, mesmo em regiões de pobreza, surgiu a indagação do
porquê de uma aparente ausência de expectativas profissionais e de formação que
estes alunos apresentam. Ou seja, por que em uma cidade com índices de economia
mais prósperos, a população de áreas mais necessitadas não expressa relação de
integração ou pertencimento com a cidade e, principalmente, perspectivas de
mudança de vida?
A investigação aponta alguns desdobramentos da observação participante e
das entrevistas como o possível processo de privatização dos espaços públicos, as
tensões existentes entre profissionais da educação e educandos moradores do local e
o imaginário social implícito nas ações que norteiam a ocupação do espaço público.
2 – Metodologia e embasamento teórico
A pesquisa encontra-se em andamento. A metodologia adotada se faz através
de entrevistas e, a partir da observação participante, da coleta de dados qualitativos
com moradores de uma comunidade no entorno de uma unidade escolar municipal
do bairro Quitandinha, que possui uma subdivisão conhecida como Espírito Santo.
Nestas entrevistas estão sendo levantados aspectos que poderiam ter levado os
moradores a residirem no bairro em questão além da exploração de seus pontos de
vista em relação ao modo como o poder público oferece e faz a manutenção de
serviços essenciais, principalmente no que diz respeito a escolarização. As falas de
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profissionais que trabalham na unidade escolar também são coletadas e serão
analisadas considerando o mesmo viés, uma vez que estão diretamente envolvidos
no convívio com os alunos que moram no local.
O embasamento teórico principal que busquei para nortear minha pesquisa
consiste no conceito de ressignificação da realidade desenvolvido pelo francês
Marcel Postic em sua obra “O imaginário na relação pedagógica”, em que trata do
efeito que a imaginação pode causar no processo de explicação e dinâmica social
vivido pelo indivíduo. Esta teoria está relacionada com a própria noção de
imaginário social de Gilbert Durand, autor que defende que a percepção da
realidade é bastante afetada pela imagem que concebemos e retroalimentamos dela
mesma. Com isso, a forma como a população investigada é afetada pela tradição
construída em torno do município torna-se de extrema importância para mensurar
sua identificação.
Procuro também fazer uso das teorias que tratam do conceito de favela e
comunidade de Patrícia Birman e Marcelo Burgos, que trabalham com a ideia de
diferenciação entre as duas denominações. Pois, se por um lado, a favela apresenta
características próprias de ordenamento espacial e de “aglomerado habitacional”
(BURGOS, 2005), por outro a ideia de comunidade pode ser relativizada,
principalmente porque o conceito não reflete a concepção de pensamento comum e
objetivos comuns.
Para nortear a metodologia aplicada à pesquisa, uma das orientações que
busco está presente no trabalho de Luiz Antônio Machado da Silva (2009). O autor
suscita questões que levaram a reflexão da observação direcionada, quando o
pesquisador perceba que o levantamento das hipóteses deve fazer com que os
moradores das classes subalternas sejam alvo de atenção, seja pelo incômodo da
presença na cidade, seja pelas formas com que esse mesmo morador se apropria dos
bens e serviços que são de direito público.
2.1 – O imaginário como elemento norteador da realidade
Segundo MARCEL POSTIC (1993), a imaginação tem sua progressão através
da aglutinação de elementos do real, de várias fontes, usando como propulsora a
própria criação.
O imaginário está povoado de representações simbólicas do real. Eis
porque cada um de nós se encontra perto dos mitos, onde é
encenado o drama do homem, de sua condição de homem,
envolvido pelo que o assedia no mundo, presa de suas pulsões e de
suas angústias. (POSTIC, 1993, p. 14)
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Para o autor, o sucesso escolar necessita de ferramentas que auxiliem o fazer
pedagógico. Tudo isso ocorre porque o indivíduo se dá conta dos diversos elementos
que o influenciam e lhe dá suporte intelectual para ressignificar o mundo. Dentre
estes elementos norteadores do pensamento do ser humano, encontramos a
imaginação. Mas ela não é construída como a inteligência, é concebida através da
alimentação proveniente de várias fontes que, acrescentando-se, tem um propulsor
que é a criação.
É a partir dessa definição de imaginação que pretendemos estabelecer
diálogo entre o que o homem recebe do mundo e o que ele ressignifica e o
transforma. Para POSTIC (1993), esse processo imaginativo deve ser entendido, não
como meramente abstração, ou imagens do subconsciente. Na verdade ele deve
fazer parte do ser humano como elemento que desenvolverá a função simbólica em
outro processo de transformação daquilo que é real. O mesmo conclui que,
“imaginação é um processo. O imaginário é o seu produto” (1993, p. 13).
Portanto, chega-se à conclusão de que o imaginário é uma parte tão
importante da realidade humana que não se pode desprezá-la de forma alguma. Mas
o que é relevante ressaltar é que para Postic as maturações intelectuais, simbólica e
afetiva só serão possíveis de acordo com a influência cultural que o indivíduo estiver
exposto. Pois, a simbolização do mundo depende da realidade que está em
constante contato. Desta forma, considera-se que não exista um único caminho e
um único destino para uma construção do imaginário. Postic fala constantemente
sobre a revisão dos conceitos e símbolos em um movimento que chama de espiral.
Porém, como ordenar o uso da imaginação e como diferenciá-lo daquilo que é
tangível?
De acordo com POSTIC (1993), toda forma de imaginação deve ser usada na
resolução de problemas. É através dela que podemos sonhar, ter esperanças e até
desprezar as dores e as dificuldades. Mas, ao contrário do que se pensa, imaginar
não é relacionar fatos e ordenar as ideias, é capturar as imagens e explorar a visão
que existe por trás destes fatos, é esgotar as possibilidades para promover a
equilíbrio do sujeito. Ela deve ser alimentada, portanto por todo tipo de informação:
textual, imagético, sonoro, táctil, etc. para que haja uma apropriação mais
consistente do que nos cerca, como explicita Bachelard:
(...) As imagens nos fazem apreender o universo de modo
instantâneo. Enquanto os pensadores que reconstroem o mundo
percorrem um longo caminho de reflexão, a imagem cósmica é
imediata. Ela nos oferece o todo antes das partes (...). (Apud
POSTIC, 1993, p. 14).
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Entender este “todo” de que fala Gaston Bachelard, é envolver-nos em uma
dinâmica de absorver o mundo, que nos provoca a todo instante, e, através do
elemento simbólico, promover a troca do real pelo possível. Isso nos leva à segunda
indagação, pois, se o que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de
perseguir nossos sonhos e a nossa imaginação deve ser uma ferramenta útil para a
relação funcional na comunicação entre os homens, então como diferenciar o real
do abstrato? Postic considera o imaginário como uma forma do homem criar seus
modelos de referência para estabelecer diálogo com seu próximo e idealizando a
consciência do que é possível. Por incrível que pareça, o imaginário é, também, uma
forma de divisar o real do não real. É uma forma encontrada pelo autor de ter um
aliado quando somos confrontados pela realidade e temos de reagir.
Dependendo de nossa maturidade imaginativa, ou ficamos paralisados ou
dominamos nossas imagens e formulamos esquemas para chegar à criação.
Este processo assemelha-se muito com a desequilibração e reequilibração
daquilo que temos conformado em nossas mentes, mas o processo é mais
abrangente por se mover através da criação. Ou seja, a imaginação se dá de forma
cônica, espiralada, de acordo com Postic, pois ela tem que dar conta das imagens de
forma múltipla que requer a constante presença de modelos e recriações do mundo
real, para, paradoxalmente, entendê-los e modificá-los.
Os conceitos apresentados pelo autor nos dão o viés para compreender como
as relações podem ser fundamentadas e orientadas dentro de um contexto maior.
Como os moradores do local investigado apreendem e reagem à realidade que os
cerca e como concebem sua própria noção de cidadania através da imagem que
fazem dos estímulos recebidos, constituem o próprio objeto de estudo e pesquisa.
Retomarei este ponto mais adiante.
2.2 – A favela inserida no contexto da cidade
Em seu artigo “Cidades, Territórios e Cidadania” Marcelo Burgos explicita a
relação existente entre os territórios que possuem moradias precárias, que recebem
o nome de “favela”, com a vida na cidade, podendo transformá-la. Em princípio, de
acordo com o autor, a categoria alcançada pelo “aglomerado habitacional” é possível
quando se estabelecem condições ecológicas com a cidade que denotam um
“microssistema sociocultural próprio” (BURGOS, 2005). O que se percebe no bairro
observado é a ausência de paridade com os demais locais da cidade e de “identidade
territorial” que, segundo Burgos, são fatores importantes de formação de redes
internas de relacionamentos, que promoveriam o relacionamento de uma dinâmica
específica com os outros organismos da cidade. Não se trata, neste momento, de
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defender ou criticar a organização dos moradores, mas de tentar entender quais as
implicações que podem causar o fato dos moradores apresentarem uma aparente
falta de identificação com o local onde residem e em que medida se dão suas
percepções em relação às políticas públicas oferecidas.
As informações presentes na observação participativa sugerem que a
população local é constituída por um grupo de pessoas que não correspondem,
necessariamente, às definições do que viria a ser uma comunidade, de acordo com
Patrícia Birman. Ao mesmo tempo, repudiam a denominação de favelados, pois o
termo, conforme a própria autora conclui, causa depreciação:
Favelado, como há muito tempo estamos cientes, é uma das
designações mais segregadoras de uso corrente na cidade. Este
termo participa frequentemente das formas de se criar e se
reproduzir como “enclaves da cidade” as favelas, juntamente com
dispositivos de submissão de seus moradores às políticas de
segregação em curso. (BIRMAN, 2008, p. 103)

Embora os espaços analisados por Birman sejam específicos de um
determinado local, sua constatação sobre o que significa ser pertencente a um grupo
social marginalizado pode ser observado nos desdobramentos com a população
desta pesquisa. As afirmações feitas pela autora são bastante pertinentes, pois os
moradores parecem demonstrar tendência a enxergar sua vida na Cidade Imperial
como subalternos, agregando valores para si muito semelhantes daqueles que os
moradores de grandes favelas do Rio de Janeiro demonstram, como sentimento de
baixa autoestima, descrédito no poder público, sensação de diferenciação no
tratamento em relação a sua classe, etnia ou gênero.
Esta primeira observação pode ser corroborada pela análise de Gabriel
Feltran (2010) quando este chama atenção para o caráter de privação de direitos
sociais que os espaços da periferia apresentam. As favelas pesquisadas pelo autor
parecem ter desenvolvido uma linha de reivindicações pautada na politização
através dos movimentos sociais. Em contrapartida, faz-se necessário compreender
como se posicionam os movimentos e organizações sociais do local em estudo em
relação aos objetivos comuns a todos. Para efeito dos propósitos desta pesquisa,
cabe lançar o olhar sobre um ponto mais específico que surgiu durante o processo,
que relativiza se a periferia a que me dedico identifica-se com o discurso da ausência
do poder público para delinear sua performance de garantia direitos. O texto de
FELTRAN (2010) permite pensar a desmistificação dessa ótica cristalizada pela
sociedade.
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Um aspecto que ainda não foi possível investigar detalhadamente até o
presente momento da pesquisa é a razão que envolve a implantação de uma unidade
escolar pública de grande porte para os padrões do município bem no alto do morro
e bastante próxima de uma área com moradias extremamente precárias. Acredito
ser necessário investigar este fato, uma vez que não é visível a presença de uma
liderança comunitária local e a escola por diversas ocasiões serviu e serve como
espaço de promoção política da prefeitura, denotando uma possibilidade de
antecipação às lideranças comunitárias que ainda não estariam formadas
culminando em uma postura de clientelismo por parte do poder executivo
(BURGOS, 2005). Outra questão que merece aprofundamento é a aparente distância
entre a comunidade e a escola. Ao longo de dez anos de funcionamento a unidade
escolar teve aproximadamente quatro diretores diferentes e já foi alvo de
vandalismos por parte tanto dos alunos quanto de moradores em geral.
2.3 – A voz dos subalternos como instrumento de verificação da
realidade
Para MACHADO (2009) a fala que aponta as dificuldades existentes nas
relações deve ser oriunda do próprio público que está sendo pesquisado. Isso
aproxima, segundo o autor, a realidade da temática apresentada, ou seja, o olhar de
dentro possibilita impressões bem nítidas daquilo que se propõe a levantar como
hipótese. O autor usa uma expressão bastante apropriada para esta afirmação que é
o fato do pesquisador não agir como um “observador desencarnado”, e sim como
participante. Esta forma de realizar a pesquisa aproxima o investigador do campo e
dos informantes agregando experiências que podem refletir em uma análise mais
profunda.
Podemos considerar como ponto relevante desta abordagem a formação de
redes de conhecimentos. Ao relacionar-se de maneira mais dialógica o pesquisador
não só abre a possibilidade de uma coleta de informações direta, como tem a
oportunidade de verificação prática dessas informações. Outro aspecto positivo
considerado pelo autor diz respeito a própria verificação das teorias que servem
como base.
A valorização da fala dos atores envolvidos no processo não surte efeito
apenas no resultado da pesquisa. Ela pode ajudar a conferir status àquele que
socialmente dificilmente consegue estabelecer um canal de diálogo com
interlocutores de fora de seu cotidiano. Essa é uma constatação presente na obra
de Gayatri Chakravorty Spivak, “Pode o subalterno falar?” (2010). Em sua análise
sobre a possibilidade de agência da subalternidade, Spivak faz um relato da situação
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intervencionista e, portanto imperialista, nos costumes dos indianos pelos ingleses,
ainda na época da colonização daquele país. Para a autora, o subalterno corre o risco
constante de ter sua fala intermediada por agentes que impõem sua vontade através
de seus valores, alegando que estão fazendo o que é melhor para o interesse alheio.
A questão mais importante nesta relativização deve-se ao fato do subalterno
sempre ser tratado como alguém que precisa de tutela ou de orientações de
procedimento para realizar suas práticas culturais. Ao propor um olhar diferente
daquele tradicionalmente estabelecido pela sociedade e pela academia, Spivak lança
o desafio de mudança dos papéis, ou seja, o trabalho dos intelectuais junto às
populações marginalizadas deve ter como foco principal auxiliar para que se criem
canais de diálogo com outros setores da sociedade e assim alcancem espaço de
reivindicações e de reconhecimento de sua cidadania.
Sob este aspecto da forma como o olhar deve ser direcionado, a observação
participante com entrevistas e oficinas – este último é utilizado com os estudantes,
principalmente – são ferramentas de abordagem que tem se mostrado eficazes e,
portanto, foram escolhidas como meios de condução da investigação.
O ponto de divergência na escolha desse método encontra-se exatamente no
equilíbrio tênue da própria participação, pois a aproximação deve ser feita de
maneira a preservar o “estranhamento” em relação ao objeto de estudo e o campo de
pesquisa. A abordagem, portanto, requer cuidado, pois a objetividade não pode ser
relativizada.
3 – A subalternidade construída
Um aspecto que pode ser constatado nas entrevistas e observação
participativa durante a pesquisa na comunidade do Espirito Santo no Quitandinha,
Petrópolis, é a noção de territorialidade física e simbólica apresentada pelos
informantes. Esta dimensão é bastante marcante nas falas dos moradores por
demonstrar uma dificuldade em apropriar-se de seu “pedaço” (MACHADO, 2009).
Sua noção de direitos sociais aponta um distanciamento em relação às políticas
públicas, principalmente se forem mediadas por atores sociais que podem ser
representativos de uma lógica formal de Estado, como é o caso de agentes da escola
ou das entidades não governamentais.
Os moradores dessa periferia acabam reproduzindo uma lógica de
estranhamento ao que é oferecido nos espaços públicos. É comum encontrar
responsáveis e alunos da unidade escolar do local ocupando funções consideradas
de menor prestígio social em locais de grande concentração popular. Enquanto
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professores e seus filhos frequentam o interior de cinemas e teatros, por exemplo, os
alunos estão do lado de fora trabalhando como ambulantes ou guardadores dos
carros destes mesmos frequentadores.
É o caso de um grupo de discentes, que frequenta o entorno do Hotel
Quitandinha, localizado a poucos quarteirões de suas casas. Esse grupo atua como
guardadores de automóveis estacionados em volta do hotel, garantindo um tipo de
sustento considerado ilegal pelas autoridades e, em consequência disso, colocandose em situação de vulnerabilidade social (TELLES, 2013). Eles ocupam esse espaço,
mas não parecem confortáveis para frequentar as atividades gratuitas oferecidas ao
público, uma vez que o Hotel Quitandinha é gerenciado atualmente pelo SESC
(Serviço Social do Comércio). Essa espacialização separada da cidade parece se
consolidar no imaginário local amparada pela precariedade dos serviços essenciais
que contrastam com a parte mais “nobre” da cidade.
Essa postura de subalternidade dos moradores reflete a forma como a
sociedade petropolitana que tem acesso aos equipamentos públicos em sua
plenitude trata aqueles que aparentam diferença social. Polariza-se, portanto, entre
os que têm orgulho de serem considerados petropolitanos e uma parcela da
população que é inferiorizada. Essa atitude discriminatória, presente na fala e nos
hábitos dos entrevistados, contribui significativamente na formação desse
imaginário dualista que parece segregar dos espaços de conivência social pública os
atores que não “pertencem” ao lugar porque não apresentam características
compatíveis como cor de pele ou tradição familiar. Fica muito evidente que a
principal forma de utilização desses espaços limita-se àquilo que ocorre na rua.
Esta primeira verificação apresenta um dado bastante curioso, pois a maioria
dos funcionários da escola que foram alcançados pela pesquisa não corresponde
necessariamente aos profissionais com rendimentos tão altos. Alguns não possuem
sequer imóvel próprio. Esta construção desse imaginário em torno daqueles que
supostamente fazem parte de uma população subalterna, apresenta características
mais ideológicas que de origem financeira, corroborando assim, as conclusões de
Marcel Postic sobre a forma como as influencias culturais afetam nossa perspectiva
de mundo. E é no espaço escolar em que a pesquisa se desenvolve que
paradoxalmente se percebe a cultura hegemônica que uma determinada camada da
população acredita ser adequada.
3.1 – As tensões no espaço público
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O recorte analisado tem a ver com a discriminação, principalmente, dos
indivíduos de origem afrodescendente e com as possíveis dinâmicas de poder dentro
da instituição de ensino fundamental da rede pública municipal, e que possam
reforçar a exclusão social vivenciada do lado de fora,. Ou seja, como os processos de
significação e ressignificação da realidade vivenciados pelos alunos dentro do
ambiente escolar formal da rede pública, através de uma provável prática de
exclusão étnica e econômica, têm prejudicado a construção de cidadania.
Como observado no cotidiano escolar a maioria dos professores dos anos
iniciais do ensino fundamental que tem origem no município possuem um histórico
familiar mais tradicional, evidenciado no próprio sobrenome, geralmente de origem
germânica. A maioria desses profissionais teve sua trajetória de formação em escolas
que primavam pela disciplina e ordem. Além disso, aproximadamente 60% já
possuem mais de vinte anos de magistério. Esses dados servem para evidenciar uma
dificuldade apresentada em relação aos alunos que são atendidos atualmente, pois,
com o processo de adensamento que a cidade enfrenta em diversas áreas periféricas,
a clientela atendida atualmente apresenta um perfil no mínimo diferente daquele a
que estavam acostumados. Este choque cultural entre docentes e educandos torna
mais nítido o processo de tentativa de afirmação de valores considerados
consolidados, demonstrando o quanto os processos formativos dos estudantes
podem ser prejudicados por uma visão de apropriação pessoal daquilo que é
público.
Neste sentido, uma nova reflexão é suscitada: Qual é a efetividade das
políticas oferecidas a esta população? Os pontos de vista de alunos de diferentes
etapas do ensino fundamental através de oficinas de imagem e roteiro, utilizando as
tecnologias de comunicação disponíveis como vídeos, fotografias, produção textual,
etc., tem demonstrado a necessidade de uma investigação que determine com mais
clareza qual é efetivamente a imagem projetada por estes sujeitos em relação à
própria formação e à cidade a que fazem parte.
Tais provocações trouxeram até agora novas formas de significação. Assim
como novas visões em relação ao tema do pertencimento e construção de lugar
comum a partir de sua própria subjetividade, ressaltando a teoria de uma possível
privatização do espaço e poder público, promovido principalmente pelos atores
sociais que ocupam posição que é aparentemente privilegiada, ou seja, os
profissionais da educação.
Há também uma questão que surgiu durante o processo e que demonstra a
tensão existente nessa dicotomia que persiste no tratamento entre as diferentes
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classes sociais. Em um incidente ocorrido em março de 2013, aproximadamente
quarenta famílias permaneceram abrigadas nas dependências da escola, pois suas
casas estavam interditadas. Algumas perderam, além de seus bens materiais, alguns
familiares que morreram soterrados durante um grande deslizamento de terra.
Todas essas dificuldades acabaram sendo agravadas pelo acirramento nítido das
tensões entre os agentes do estado e a comunidade, em que os agentes agiam como
elementos que desejavam padronizar as ações dos moradores, normatizando a
conduta.
4 – Considerações finais
A pesquisa descrita no presente texto traz uma série de questões que
permeiam o cotidiano da cidade que são vivenciadas de maneira muito intensa por
causa da construção de condutas que surgem no imaginário de um povo que
aprendeu a buscar uma distinção como forma de subsistência aliada a uma
celebração do passado em todas as suas grandiosidades e vicissitudes. O trabalho é
apenas o início de uma investigação mais profunda que pretende desdobrar-se em
produções acadêmicas tanto de mestrado quanto de doutorado.
A análise feita através da metodologia da observação participantes foi
fundamental para que os aspectos levantados pudessem ser verificados, como a
postura de fomento a privilégios que levam a apropriação do espaço público por
parte de entidades ou pessoas físicas, a disputa de território entre os agentes
envolvidos na prática diária do local investigado e a imagem forjada pelos
moradores de seu lugar como sendo aquele que aparentemente não é o mesmo que
frequentam outros moradores da cidade.
Esta construção do imaginário que é transversal ao texto, além de nortear o
embasamento teórico, faz com que se perceba o quanto os instrumentos de ação das
políticas públicas e os sujeitos envolvidos, sobretudo na escola, acabam exercendo
um papel de reprodução da sociedade vigente e reiterando práticas de discriminação
ao invés de emancipação.
A problematização que levanto é exatamente como este cidadão percebe seu
lugar de convivência a partir de um ambiente aparentemente hostil que a seu ver
reproduz as desigualdades encontradas do lado de fora, mas que ele é obrigado a
enfrentar por se tratar de seu ambiente de aprendizado e possível ascensão social.
Acredito que todas essas questões relacionadas à construção histórica das
identidades, principalmente no que tange a diversidade cultural e as práticas sociais
possam contribuir para uma prática pedagógica mais democratizante. O estudo
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aprofundado se faz importante para que a partir da análise crítica da realidade do
município novas estratégias possam ser traçadas, numa perspectiva que garanta o
respeito e a autonomização dos indivíduos e grupos sociais.
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26- Sessão 2
26.4 O discurso dos deputados e senadores sobre a presença
obrigatória da Sociologia no ensino médio entre 1997 e 2008
Gustavo Cravo de Azevedo694 - UFRJ

RESUMO:O trabalho tem como objetivo principal contar e analisar a trajetória de
institucionalização da Sociologia como disciplina obrigatória no ensino médio entre
os anos 1982 e 2008, com atenção para seus avanços e retrocessos. Além do foco nos
estados, o estudo acompanha as duas tramitações de projetos de lei federal. A
primeira, em 2001, sem sucesso, a segunda, em 2008, com sucesso. Nas duas
tentativas, são analisados os discursos produzidos pelos parlamentares nas duas
Casas do Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Entre os
argumentos favoráveis à obrigatoriedade da disciplina, destacam-se os objetivos de
boa formação da juventude brasileira e construção de uma sociedade democrática e
cidadã. Entre os argumentos contrários, as dificuldades práticas dessa empreitada e
a suposição de que os conteúdos de Sociologia já estariam contemplados em outras
disciplinas de Humanidades.
Palavras-chave: Sociologia. Ensino Médio. Projeto de Lei. Congresso Nacional.
Introdução
São levantados e analisados neste trabalho os argumentos favoráveis e
desfavoráveis dos diferentes atores envolvidos na tramitação dos projetos de lei
3178/1997 e 1641/2003, que defendem a presença obrigatória da Sociologia no ensino
médio.
Defendo que todos os argumentos favoráveis ou desfavoráveis levantados
podem ser organizados dentro de cinco eixos com expectativas diferentes sobre as
disciplinas Sociologia e Filosofia. No decorrer do artigo, será observado um clamor
dos deputados e senadores por instrumentos para formar o bom cidadão, primeiro
grande eixo. É reproduzido aqui, principalmente, o mantra “preparar o jovem para o
exercício da cidadania”, texto reproduzido a partir da LDB. Há uma série de
argumentos dos parlamentares pedindo uma formação crítica, segundo eixo, o que
envolve a capacidade de refletir e de analisar sobre a sociedade e a realidade. O
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terceiro eixo envolve uma formação que leve os jovens a serem agentes de sua
própria história, pensando a Sociologia como instrumento para a transformação
social. O quarto eixo é pensar na formação necessária para que os jovens acessem o
mundo do trabalho, um mundo que necessita mais do que de um conhecimento
puramente técnico, segundo fala de senadores. É necessário que o jovem saiba
trabalhar com a informação e tenha a possibilidade de resolver problemas. Por
último, o quinto eixo envolve as características específicas da Sociologia e da
Filosofia como disciplinas no ensino médio. Entre os argumentos está a expectativa
da Sociologia em preparar para a cidadania a partir dos conteúdos clássicos ou
contemporâneos assim como temas e autores abordados pela disciplina no ensino
médio. Outro argumento se organiza em torno de um questionamento sobre como
poderão os estudantes, ao fim do ensino médio, contar com os conhecimentos de
Sociologia se não tiveram contato com esses conhecimentos de maneira formalizada
numa disciplina.
Os deputados e senadores mobilizam ainda outros argumentos. Dentre eles,
que a Sociologia é uma disciplina fundamental para o novo sentido do ensino
médio, última etapa da educação básica, e para a construção do cidadão brasileiro.
Defendem também que a disciplina é importante em períodos democráticos, que é
uma disciplina formativa e de análise, diferente das outras disciplinas, que são
informativas e de “decoreba”695. Entre os argumentos contrários, é dito que o
Congresso Nacional não deve interferir na autonomia das escolas, que não há
quantidade de profissionais para dar conta da demanda por professores, e que os
conteúdos de Sociologia e de Filosofia podem perfeitamente ser absorvidos pelas
disciplinas História e Geografia.
Importante comentar que, nesse período, a Federação Nacional dos
Sociólogos (FNSB) elege a inclusão da Sociologia no ensino médio como sua
principal bandeira.
É possível observar em diversos momentos uma expectativa muito grande no
papel da Sociologia, com expectativas quase “missionárias”, distantes do papel e do
espaço de uma disciplina no ensino médio.
Trajetória na Câmara dos Deputados – PL 3178/1997
O Presidente da República na 50ª legislatura (1995-1999) e na 51ª legislatura
(1999-2003) foi Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
695
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O bloco aliado do governo no Congresso Nacional era composto por Partido
da Frente Liberal (PFL), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido
Progressista Brasileiro (PPB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partidos citados como base aliada pelo
senador Romero Jucá no dia 14/06/2001, durante discussão no Plenário do Senado.
O projeto de lei ficou na Câmara entre 1997 e 2000.
Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD), o projeto é aprovado,
sob relatoria do deputado João Thomé Mestrinho (PMDB/AM). Em sua justificativa
para a aprovação, prevaleceu a argumentação calcada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB/96), na qual ele cita artigos que comprovam a vocação da
LDB para a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana, em
respeito ao bem comum e à ordem democrática. Além disso, cita a ditadura militar
como diretamente responsável pelas duas disciplinas estarem há tanto tempo longe
do currículo. Afinal, a ditadura militar, segundo ele, privilegiou disciplinas
moralizadoras no currículo ao invés de disciplinas que pudessem ensejar
pensamento crítico sobre o regime.
O projeto chega à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) e
como relator é designado o deputado Waldir Pires (PT/BA). O deputado afirma que
não há obstáculo de natureza constitucional e jurídica à tramitação livre do projeto.
Além dessa análise, objetivo da CCJC, o deputado faz elogios ao projeto de lei, o que
ele não é obrigado a fazer. Afirma que é muito importante a aprovação do projeto
para melhor inserção dos jovens na sociedade, no questionamento às injustiças
sociais e para que os jovens “compreendam a importância do conflito das ideias e
dos fatos sociais, dentro dos quais, naturalmente, hão de viver” (Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania, 1999, Parecer do Deputado Waldir Pires sobre
o PL 3178/1997, p. 2).
O projeto passou pelas duas Comissões com parecer terminativo, ou seja, sem
necessidade de ir à Plenário. Entretanto, recebe recurso assinado pelo deputado
Paulo Marinho (PFL/MA) e outros cinquenta deputados, exigindo que o projeto vá
ao Plenário ao invés de ir direto para o Senado. Os deputados que assinaram o
documento são quase em sua totalidade dos partidos PSDB, PMDB e PFL. Dos
cinquenta e um deputados que assinam o recurso, trinta e nove são deputados
desses três partidos.
Carvalho (2004, p.25) esclarece que o recurso aberto pelo deputado Paulo
Marinho (PFL/MA) foi fruto de lobistas do Ministério da Educação, que arrumaram
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cinquenta e um deputados para assinar requerimento solicitando a discussão em
Plenário, o que poderia prejudicar o projeto além de atrasar a tramitação. O
Ministro da Educação Paulo Renato era publicamente contrário ao projeto.
Com a movimentação da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB)
e dos demais interessados no Congresso Nacional retirou-se o recurso ao projeto
apresentado na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
Importante comentar sobre quem são os grupos interessados que atuam nos
bastidores e no lobby direto com os parlamentares, assim como conhecer o tipo de
ação que realizam.
A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) deu apoio institucional em dois
momentos citados por Carvalho (2004): apoiou institucionalmente o presidente do
Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (Sinsesp), Paulo Martins, em
conversa pessoal com o senador Álvaro Dias (PSDB/PR), relator da matéria na
Comissão de Educação do Senado; além disso, o presidente da SBS, professor José
Vicente Tavares dos Santos, assinou, em conjunto com Lejeune Mato Grosso
Carvalho, presidente da FNSB, e-mail endereçado ao sociólogo e presidente da
República Fernando Henrique Cardoso solicitando audiência quando o Congresso já
havia aprovado a matéria de obrigatoriedade da Sociologia e cabia a FHC vetar ou
não o projeto.
As entidades Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp) e Confederação Nacional dos Profissionais Liberais (CNPL)
colaboraram com apoio político e com apoio material, com passagens de avião e
aluguel de ônibus por exemplo. Além dessas, houve apoio eventual dos estudantes
dos cursos de
graduação de Ciências Sociais assinando e-mails e visitando a galeria do Senado em
dias de decisões importantes.
Trajetória no Senado Federal – PCL 009/2000
O PL 3178/97 chega ao Senado e, com isso, ganha uma nova nomenclatura e
abreviatura: Projeto de Lei Originária da Câmara (PLC) nº 009/2000.
Na Comissão de Educação, é distribuído ao senador Álvaro Dias (PSDB/PR),
filósofo, que dá parecer favorável e sugere que a matéria vá para a pauta na
Comissão de Educação. O parecer do senador se apoia no artigo 35 da LDB/96,
artigo que explicita que o ensino médio é a última etapa da educação básica e cita
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suas finalidades como primeira justificativa para a presença da Sociologia e da
Filosofia. Ele espera que, dessa maneira, o ensino médio assegure “aos alunos a
compreensão da relação existente entre o saber, historicamente construído e
criticamente apreendido, e o processo produtivo, entre o conhecimento e a
produção” (Comissão de Educação, Senado, 2001, Parecer do senador Álvaro Dias
sobre o PLC nº 09/00, p. 2). Outro argumento é que os conhecimentos de Sociologia
“são fundamentais para a construção da cidadania e da democracia, na medida em
que constituem chaves para a compreensão do desenvolvimento das sociedades...”
(Comissão de Educação, Senado, 2001, Parecer do senador Álvaro Dias sobre o PLC
nº 09/00, p. 3). Interessante comentar que o parecer favorável quanto ao mérito
dessa Comissão não impede que o projeto tenha que ir a Plenário, em turno único.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado com parecer conclusivo das
comissões, o que significa a dispensa da discussão do projeto pelo Plenário da Casa.
Houve três sessões no Plenário do Senado Federal para discutir o projeto que
prevê a presença obrigatória das disciplinas Sociologia e Filosofia no ensino médio.
As sessões ocorreram nos dias 13/06/2001, 29/08/2001 e 19/09/2001. Abaixo é
apresentado um compêndio com os principais momentos da discussão.
No dia 13/06/2001, a discussão começa com o Presidente do Senado no
período, senador Jader Barbalho (PMDB/PA), passando a palavra ao líder do
governo, senador Romero Jucá (PSDB/RR). O senador faz encaminhamento
contrário à aprovação da lei, motivado por comunicação do Ministério da Educação,
na pessoa do próprio Ministro Paulo Renato. O discurso se constrói afirmando que
as duas disciplinas podem ter seus conteúdos abordados por outras disciplinas, de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96). Ele cita três
argumentos para justificar: que a LDB fala em temas e não em disciplinas; que
interferir dessa maneira vai contra a autonomia pedagógica de cada escola; que não
há quantidade suficiente de professores, o que irá gerar problema principalmente
para as escolas do interior. Concluindo, ele pede que os senadores ali presentes dos
partidos da base do governo – PFL, PSDB, PPB, PTB e PMDB – votem
contrariamente ao projeto.
Em seguida, todos os senadores que pedem a palavra, inclusive da base
parlamentar do governo, com exceção do senador Bello Parga (PFL/MA), defendem
a aprovação da matéria contra o discurso do líder do governo. Pediram a palavra os
senadores Lúcio Alcântara (PSDB/CE), Marina Silva (PT/AC), Heloísa Helena
(PT/AL), Roberto Saturnino (PSB/RJ), Emilia Fernandes (PT/RS), Casildo Maldaner
(PMDB/SC), Ademir Andrade (PSB/PA), Bello Parga (PFL/MA), Pedro Simon
(PMDB/RS) e Roberto Requião (PMDB/PR).
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O senador Bello Parga (PFL/MA) afirma que o espírito da LDB é dar
autonomia para as escolas, e que elas escolham quais disciplinas irão incluir no
currículo.
O senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE) diz que não está convencido de que os
conteúdos de Filosofia sejam trabalhados na escola e que a sociedade anseia por
essas discussões. Cita o livro “O Mundo de Sofia”, de Jostein Gaarder, segundo ele
um livro muito vendido no Brasil e no mundo, como exemplo dessa demanda da
sociedade. Defende que a Filosofia “não tem nada de vã”, e que ela é muito
importante para a vida de todos. Por último, destaca a bancada do PT no Senado,
que está mobilizada para essa aprovação.
Em seguida, a senadora Marina Silva (PT/AC) consegue a palavra e defende
sua argumentação, da qual destaco trecho:
Com todo o respeito que tenho à memória e à contribuição que o
senador Darcy Ribeiro deu a este país, a LDB cometeu uma injustiça
com os alunos do 2º grau quando retirou do currículo a contribuição
que a Sociologia e a Filosofia dão para os nossos jovens no processo
de sua formação, principalmente no que concerne a sua visão de
mundo, a uma possibilidade de não simplesmente aprendermos a
observar a realidade, mas a decodificá-la e interpretá-la, ao invés de
sermos apenas aqueles que seguem o curso da história, como se não
tivéssemos uma participação ativa na sua transformação e na
construção, como sujeitos e agentes, da história. (Diário do Senado
Federal, dia 14/06/2001, p. 13.170-13.171)

Diz não entender o posicionamento do Ministério da Educação e aborda que,
já para a época, é um engano apostar todas as fichas em uma formação mais
“técnica” em detrimento de uma formação mais “humana”. Defende que o modelo
fordista de repetição técnica cada vez tem menos espaço e o que mais importa é a
capacidade do aluno de conseguir se adaptar aos novos desafios da vida profissional.
Para isso, o maior capital que pode ser dado aos alunos é o capital de administrar a
informação.
O senador Roberto Requião (PMDB/PR) destaca que os governos públicos
não querem as disciplinas por não ter professores e que o ensino particular não quer
mais duas disciplinas por economia.
Romero Jucá (PSDB/RR) tenta uma manobra para que a proposta saia de
pauta e mais, volte à Comissão de Educação, para que seja discutida na presença do
Ministro da Educação. A manobra não funciona. A senadora Heloísa Helena
(PT/AL) intervém e diz que não aceita que o projeto volte para Comissão. Aceita um
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período para que haja uma discussão política e, como ela mesma ironiza: “Dá tempo
do governo fazer a autocrítica”.
Na 2ª Sessão sobre a discussão, ocorrida no dia 29/08/2001, quem preside o
Plenário é o senador Edson Lobão (PMDB/MA).
O senador Romero Jucá (PSDB/RR), líder do governo no Plenário do Senado,
pede a fala e inicia comentando que abriu um requerimento para que o projeto seja
analisado somente no dia 18 de setembro. Apesar do tempo entre 13/06/2001 e
29/08/2001 ser destinado para que o governo pensasse melhor sobre o projeto, o
senador alega que no dia 11 de setembro de 2001, o Ministro da Educação Paulo
Renato estará presente na reunião da Comissão de Educação do Senado, ocasião na
qual discursará sobre o PLC 09/00. Ele pede a compreensão dos demais senadores e
promete que no dia 18 de setembro não tentará nenhuma manobra propondo
emenda, atrasando a discussão ou fazendo com que o projeto volte à Câmara dos
Deputados, e também não pedirá novamente o adiamento da discussão.
A senadora Heloísa Helena (PT/AL) pede a palavra e critica o governo FHC,
entre outras coisas, pela política de privatizações e, critica o governo federal pela
ingerência também em dificultar a aprovação desse projeto. Comenta que, em
votação, o projeto será aprovado. Ela admite o poder que os senadores da base
governista possuem de adiar a votação, ainda que a oposição não queira. E faz o
alerta de que, no fundo, há o medo de que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, um sociólogo, vete o projeto. Sua fala é aplaudida por uma plateia lotada.
O encaminhamento da votação torna-se também um momento de
continuidade da discussão pois senadores do PT e do PMDB desafiam o líder do
governo e afirmam que se o projeto for posto em votação, será aprovado.
O senador José Alencar (PMDB/MG), com a palavra, comunica aos colegas
senadores sobre as entidades que assinaram o “Manifesto em defesa da Sociologia e
da Filosofia no Ensino Médio, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº9/2000”. Chama a atenção para o fato de que o documento é assinado
por autoridades como os citados: Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, Dom Jayme Henrique Chemello, e o Presidente do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs do Brasil. Ele esclarece que fala como líder do PMDB, que é contrário
ao adiamento da votação, dada a importância do projeto, mas que o voto é aberto
para a bancada do partido.
O forte apoio católico, com a assinatura do presidente da CNBB e de reitores
de diversas universidades católicas, se deu possivelmente em apoio ao deputado
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Padre Roque Zimmerman (PT/PR). Roque Zimmerman é formado em
Filosofia/Teologia e se identifica como Padre, inclusive sua atuação religiosa consta
como sua identidade na Câmara dos Deputados.
O “Manifesto em defesa da Sociologia e da Filosofia no Ensino Médio, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 9/2000”, citado pelo
senador José Alencar (PMDB/MG) levanta quatro argumentos principais na defesa
da presença da Sociologia no ensino médio. O primeiro argumento é que a
Sociologia sempre fez parte do currículo desde a República, com um breve intervalo
entre 1964 e 1982, e que vários estados, após 1982, já oferecem a disciplina. Esse
argumento não condiz totalmente com a verdade já que a Sociologia entrou de
maneira mais forte no currículo em 1925 com a Reforma Rocha Vaz e deixou o
ensino médio com a Reforma Capanema de 1942. Antes de 1925, ela esteve presente,
mas não de maneira universal e, além disso, é necessário problematizar que o
sentido moralizante da Sociologia no ensino médio em 1925 é bem diferente do
sentido democrático de seu retorno a partir de 1982.
O segundo argumento interpreta a LDB/96 compreendendo que ela prevê a
presença da Sociologia já que o educando deverá demonstrar "domínio dos
conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários para o exercício da
cidadania". O terceiro e o quarto argumentos dizem respeito à formação proposta
aos jovens pelo ensino médio brasileiro. Defende que uma formação humanística,
em que os jovens tenham capacidade de análise é fundamental, e ainda que o ensino
médio seja “de qualidade, progressista, científico e humanista”.
O Manifesto foi assinado pelo professor Lejeune Mato Grosso Xavier de
Carvalho, presidente da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil (FNSB) e pelo
professor José Vicente Tavares dos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de
Sociologia (SBS). Cerca de 350 entidades representativas da sociedade civil foram
consultadas e se manifestaram em apoio ao presente Manifesto.
O senador Álvaro Dias (PSDB/PR) cita trecho do argumento do Professor
Franklin Leopoldo e Silva, filósofo e professor da USP, presente no relatório que teve
parecer favorável na Comissão de Educação do Senado:
Existe um lado pelo qual a Filosofia ocupa, na estrutura curricular
— isso vale também para a Sociologia —, uma posição análoga a
qualquer outra disciplina. Há o que aprender, há o que memorizar,
há técnicas a serem dominadas, há, sobretudo, uma terminologia
específica a ser devidamente assimilada. (Projeto de lei 3178/1997 de
autoria do deputado Padre Roque Zimmermman, p. 2)
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O realce pelo senador de trecho do projeto de lei 3178/1997, projeto que prevê
a inclusão obrigatória das disciplinas Sociologia e Filosofia é importante porque
envolve nessa Sessão Legislativa a primeira defesa das disciplinas como competência
específica, e não como instrumento para a cidadania ou para a crítica. Interessante
comentar que o discurso político é alheio à defesa de competências específicas das
disciplinas. É um discurso que se constrói pelo clamar dos senadores pela
necessidade de instrumentos para que o jovem possua uma formação crítica, em
termos gerais. Ou seja, é um discurso que não envolve a opinião dos especialistas
em Sociologia e em Filosofia.
Em 19 de setembro de 2001, o líder do governo, senador Romero Jucá
(PSDB/RR) é o primeiro a pedir a palavra e encaminha a proposta de que o projeto
volte à Comissão de Educação do Senado e lá seja reestruturado no sentido de que,
caso aprovado, a lei não tenha aplicabilidade imediata, que a obrigatoriedade das
duas disciplinas seja lançada daqui a “quatro, cinco, seis anos.” (Diário do Senado
Federal, 19/09/2001, p. 22.244).
Todos os outros onze senadores que pediram a palavra durante a sessão a
usaram em defesa da aprovação do projeto: os senadores Paulo Hartung (PPS/ES),
Tião Viana (PT/C), Marina Silva (PT/AC), Roberto Saturnino (PSB/RJ), Emilia
Fernandes (PT/RS), Álvaro Dias (PSDB/PR), Ademir Andrade (PSB/PA), Casildo
Maldaner (PMDB/SC), Arlindo Porto (PTB/MG), Lúcio Alcântara (PSDB/CE),
Maguito Vilela (PMDB/GO).
Os argumentos dos senadores foram muito parecidos aos apresentados na
sessão do dia 29/08/2001, sessão em que foram discutidos. A linha de raciocínio
sustentou que as duas disciplinas são importantes para construir o aluno cidadão
que saiba interpretar a realidade e interferir nela, que seja um “agente ativo da sua
História”, nas palavras do senador Paulo Hartung (PPS/ES).
Com o fim das falas, e dos senadores que pediram a palavra, o presidente
Jader Barbalho (PMDB/PA) encerra a discussão e inicia a votação.
O senador Romero Jucá (PSDB/RR) encaminha posição contrária696 ao
projeto. Os senadores Pedro Piva (PSDB/SP) e Hugo Napoleão (PFL/PI) pedem o
voto “não”. Os senadores Paulo Hartung (PPS/ES), Ademir Andrade (PSB/PA),
696

Carvalho (2004, p.41) traz a informação de que apenas o líder do governo, Romero Jucá (PSDB/RR),
defendeu contra o projeto. Entretanto, nos bastidores da votação, afirmou que era favorável à matéria e
que ela seria aprovada. Ressalta o apoio do líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros, que, ao
orientar sua bancada de 25 senadores a votar favoravelmente a matéria, praticamente decidiu o resultado.
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Nabor Junior (PMDB/AC), José Eduardo Dutra (PT/SE), Arlindo Porto (PTB/MG),
pedem o voto “sim”.
O projeto de lei foi encaminhado à votação e teve o seguinte resultado. Dos
65 senadores que votaram, 40 votaram SIM, 20 votaram NÃO, e cinco se abstiveram
de votar.
O bloco aliado ao governo era composto pelos partidos PFL, PSDB, PPB, PTB
e ao PMDB. No dia da votação, contava com 51 dos 65 senadores presentes. Ou seja,
muitos senadores não seguiram a recomendação do governo para votar.
No dia 09/01/2001, em despacho do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, ao Presidente do Senado, senador Romero Jucá (PSDB-RR), é
dado o veto ao projeto de lei. O texto argumenta que a inclusão das duas disciplinas
trará ônus para os Estados e que não há número suficiente de profissionais
formados.
PL 1641/2003
Diferente da tramitação do projeto de lei anterior, o PL 3.178/97, proposto
pelo deputado Padre Roque Zimmermman (PT/PR), que teve grande oposição do
Ministro da Educação Paulo Renato e do líder do governo no Senado, senador
Romero Jucá (PSDB/RR), a tramitação do PL 1.641/2003 passa por alguns percalços,
mas tem trajetória relativamente tranquila na Câmara dos Deputados e no Senado.
Foram poucos momentos de oposição e de apresentação de argumentos contrários
ao projeto. Ele não teve passagem pelo Plenário da Câmara dos Deputados e contou
com passagem rápida e sem maiores problemas pelo Plenário do Senado.
1ª etapa da tentativa via Legislativo – PL 1641/2003
O Presidente da República eleito para os períodos 2003-2006 e 2007-2010 foi
Luís Inácio Lula da Silva (PT).
A primeira Comissão a analisar o PL é a Comissão de Educação e Cultura
(CEC). No dia 26/09/03 foi designado como relator da CEC o deputado César
Bandeira, do Partido da Frente Liberal (PFL) do Maranhão. Seu parecer foi favorável.
Ele comentou que o projeto do deputado Ribamar Alves (PSB/MA), de 2003,
continha vários trechos do projeto do deputado Padre Roque Zimmermann (PT/PR)
de 1997, embora os projetos não sejam idênticos. Nas palavras do relator:
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Tramitou nesta Casa, o Projeto de lei n. 3.178, de 1997, de autoria do
então Deputado, Padre Roque. O projeto era idêntico ao que hoje
relatamos. Nesta Comissão e nas demais foi aprovado, tendo sido
encaminhado ao Senado Federal, onde também foi aprovado.
Sempre, os Parlamentares das duas Casas defenderam a necessidade
de tratar a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias, e
não, como fundamentos transdisciplinares, ou como temas
transversais expressos nas análises éticas, estéticas e sociológicas.
(Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
Parecer do PL 1.641/2003)

Além disso, o relator cita em seu parecer os documentos Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), de valor normativo anteriores ao ano de
2003, e que tratam da importância da presença da Sociologia no ensino médio. O
deputado César Bandeira (PFL/MA) citou a posição dos documentos favoráveis à
obrigatoriedade da Sociologia embora tanto as DCNEM quando os PCNEM não se
posicionem.
O relator ainda afirma que a definição de disciplinas no currículo escolar do
ensino fundamental e do ensino médio é da competência do Ministério da Educação
e também do Conselho Nacional de Educação, como órgão consultivo dessa
instância ministerial. Com isso, ele busca a legitimidade do Conselho Nacional de
Educação para a questão e, mais propriamente, da Câmara de Educação Básica, que
é quem opina sobre o assunto697.
Por fim, diz sobre a importância do ensino das disciplinas pautado pelo
discurso da construção da cidadania. Justifica que o projeto colaborará na formação
integral do estudante e na inclusão dos estudantes na sociedade com “senso crítico,
capacidade de analisar as situações, sentimento ético, lógica e identidade social”.
2ª etapa da tentativa via Legislativo
Logo no início da 53ª Legislatura, no dia 13/02/2007, o deputado Ribamar
Alves (PSB/MA), reeleito, abre requerimento solicitando desarquivamento698 dos

697

Chamo a atenção para essa disputa de legitimidade entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para
decidir as normas para o ensino médio nacional. Não é claro quem tem a “última palavra” sobre a questão, se
é o Poder Executivo ou se é o Poder Legislativo. Cito o caso da aprovação de lei em 2001 garantindo a
Sociologia obrigatória no ensino médio em Pernambuco como emblemático dessa questão. A Assembleia
Legislativa do Estado aprovou a lei, o governador sancionou e depois o Conselho Estadual de Educação
decidiu através do Parecer 33/2003 que não implementaria a mudança porque, em seu entendimento, a
Assembleia Legislativa do estado não deve decidir sobre mudanças no ensino médio.
698
Ao final de cada Legislatura, todos os projetos em tramitação são arquivados.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1465

projetos de sua autoria, dentre eles, o PL 1641/2003, projeto de lei sobre a
obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio.
Na CCJC, o projeto fica sob relatoria do deputado Fernando Coruja (PPS/SC),
que dá parecer favorável e que é aprovado pela Comissão no dia 18/12/2007. Desse
parecer enviado ao Senado, resulta o texto já muito parecido com a redação final da
lei n. 11.684/2008, que inclui obrigatoriamente a Sociologia no ensino médio.
No dia 10/01/2008, o projeto é remetido ao Senado Federal.
Tramitação do projeto no Senado Federal e Sanção Presidencial
O projeto de lei 1.641/2003, ao chegar ao Senado, ganha a nomenclatura
Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 4/2008.
Chega à Comissão de Educação (CE) e, no dia 20/02/2008, recebe como
relator o senador Valter Pereira (PMDB/MS).
Na aprovação do parecer, o senador Valter Pereira (PMDB/MS) justifica que a
Filosofia e a Sociologia já estão evidenciadas em documentos produzidos pelo
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica e cita o documento de
1998, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que
estabelece que os fundamentos do ensino médio se “assentam sob os conceitos da
estética, política e ética”, conceitos propícios das duas disciplinas e conceitos
indissociáveis da etapa do ensino médio.
Cita que o projeto, quando na Câmara dos Deputados, recebeu parecer
favorável nas duas Comissões em que passou, a Comissão de Educação e Cultura
(CEC) e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e que no
Senado foi distribuído somente à Comissão de Educação (CE). Cita ainda que em
outubro de 2005, a Comissão de Educação (CE) do Senado aprovou em caráter
terminativo o projeto de lei do Senado n. 4, de 2005699, que trata da introdução
obrigatória da Sociologia e que, no momento, tramita na Câmara dos Deputados.
Em seguida, afirma que a Sociologia e a Filosofia foram excluídas dos
currículos pela ditadura militar e que, desde o fim desse período, se dá a luta pela
reinserção das disciplinas, luta guiada pelos professores e estudiosos das áreas, que
compreendem seu potencial. Comenta que em 1997 houve projeto de lei sobre a
matéria que foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001. Cita

699

O projeto prevê a obrigatoriedade da Sociologia, da Filosofia e da Psicologia no ensino médio.
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que, no momento, em 2008, a situação é completamente diferente já que as duas
disciplinas estão presentes em quinze estados brasileiros e, além disso, o Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, em 2006, já havia se
pronunciado sobre o assunto.
O parecer do senador Valter Pereira (PMDB/MS) na Comissão de Educação é
aprovado no dia 06/05/2008.
No dia 09/05/2008, três dias depois, o projeto ganha a condição de
requerimento de urgência n. 550, de 2008. Um grupo de dezenove senadores
assinou o requerimento de urgência.
Garibaldi Alves Filho (PMDB/RN) coloca em votação o requerimento de
urgência, que é aprovado700. Logo, passa imediatamente ao item extrapauta, o PLC
n. 4 de 2008. É lido o parecer elaborado pelo relator senador Valter Pereira
(PMDB/MS) na Comissão de Educação do Senado, recomendando a aprovação total
da proposição.
A senadora Ideli defende o projeto no Plenário com três argumentos.
Primeiro, ela afirma que a ditadura militar retirou as disciplinas do currículo e as
substitui por Educação Moral e Cívica. Em seguida, a defesa se dá pelo argumento
de que as disciplinas, no ensino médio, colaboram para a formação de uma visão
humanista nas novas gerações “para que se formem conceitos, caráter, moral”. O
terceiro argumento é que o projeto já tramita há onze anos no Congresso Nacional e
já foi bem discutido tanto que chegou até a etapa da sanção presidencial da outra
vez.
Ela comenta também que houve pressão por emenda ao projeto para que
fosse incluída a Psicologia também como disciplina obrigatória. Entretanto, caso
houvesse essa emenda, o projeto retornaria à Câmara, onde, provavelmente,
demoraria mais alguns anos para voltar. A senadora se comprometeu, na ocasião, a
apoiar o projeto de lei n. 4/2005, de origem no Senado, que prevê a Psicologia como
matéria do ensino médio.
O Presidente Garibaldi Alves Filho anuncia que mais ninguém pediu a
palavra e que o projeto será posto em votação. Ele é aprovado.

700

Com isso, o projeto de lei da Sociologia obrigatória entra em pauta no dia seguinte à abertura do
requerimento de urgência e apenas quatro dias depois de sua aprovação na Comissão de Educação do
Senado.
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O Presidente em exercício, o Vice-Presidente da República José Alencar,
sanciona a proposta e a transforma na lei n. 11.684/2008 de 2 de junho de 2008.
Conclusões
No trabalho foram levantados diversos discursos sobre a Sociologia e a
Filosofia no ensino médio a partir do clamor dos deputados pela necessidade de
instrumentos para formar o jovem com características do bom cidadão e do jovem
crítico. Essa defesa é feita a partir de discursos alheios às construções dos
especialistas, vozes que não aparecem nesse momento da defesa do projeto. A
Sociologia e a Filosofia puderam ser observadas como instrumentos compensatórios
da formação no ensino médio, momento em que é citada a falta genérica de uma
“formação humanística”, um dos termos mais utilizados pelos deputados e
senadores.
É interessante ressaltar aqui que os comentários dos deputados e senadores
sobre o projeto, sejam comentários favoráveis ou desfavoráveis, raramente separam
os argumentos sobre a Sociologia e a Filosofia. Na prática, a defesa ou o ataque ao
projeto é feito com os mesmos argumentos. E o projeto de lei, que visa incluir duas
disciplinas diferentes entre si no ensino médio, cada uma com espaço próprio, corre
como se fosse uma discussão única.
Só foram apresentados argumentos negativos, em sua maioria argumentos
técnicos, na abordagem ao papel das disciplinas como componentes do ensino
médio com características específicas, quinto eixo de argumentos levantado. Ainda
assim, foram poucas as vozes. No Senado, os senadores Romero Jucá (PSDB/RR) e
Bello Parga (PFL/MA) foram os únicos a falar contra o projeto.
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26- Sessão 2
26.5 Juventude(s) e escola: reflexões sobre o processo de escolarização
de jovens da EJA701
DUARTE, Marcelo L. (UERJ / FEBF)702

Resumo: O presente trabalho traz uma discussão referente a problemática da
presença de jovens (cada vez mais jovens) nas turmas da Educação de Jovens e
Adultos de Ensino Fundamental. Procuramos refletir sobre as relações entre
juventude(s) e escola no cenário educacional brasileiro, problematizando a posição
da juventude neste sistema escolar, que tem sido fortemente marcado por
desigualdades e processos de exclusão, em especial com os jovens das camadas
populares O processo de investigação desenvolveu-se em Angra dos Reis, Município
localizado na região Sul do Estado do Rio de Janeiro. No Município, o cenário atual
da EJA vem apontando, em relação ao corpo discente, para um perfil com
predominância do público jovem - faixa etária entre 15 e 29 anos – processo que tem
sido debatido e citado por muitos autores da área da EJA como “juvenilização” do
público discente. Este processo não acontece de maneira isolada na Rede de Angra,
há semelhanças com outras redes de ensino do país. Partimos deste campo empírico
e avançamos nas discussões sobre o processo de escolarização de jovens pobres no
sistema educacional brasileiro.
Palavras-Chave: Educação. Juventude. Escolarização.
1. Introdução
O presente trabalho traz uma discussão referente a problemática da presença
de jovens (cada vez mais jovens) nas turmas da Educação de Jovens e Adultos de
Ensino Fundamental. Neste caso, referimo-nos aos jovens da EJA oriundos das
classes populares, por apresentarem, em geral, trajetórias de escolarização
acidentadas, caminhos de exclusão / marginalização do / no sistema educacional.
Tomamos por base a discussão acerca do processo em curso nos últimos
anos, a saber, o aumento significativo do número de jovens na Educação de Jovens e
Adultos em todo o país, processo, que, por conta de seus contornos específicos, vem

701
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sendo chamado de “juvenilização na EJA”703, para refletir e problematizar as
transformações que têm se desenvolvido no cenário educacional brasileiro.
“O novo público que frequenta a escola, sobretudo adolescente e
jovem, passa constituir no seu interior um universo cada vez mais
autônomo de interações, distanciado das referências institucionais
trazendo novamente, em sua especificidade, a necessidade de uma
perspectiva não escolar no estudo da escola, a via não escolar (...). A
autonomização de uma subcultura adolescente engendra para os
alunos da massificação do ensino, uma reticência ou uma oposição à
ação do universo normativo escolar, ele mesmo em crise. A escola
cessa lentamente de ser modelada somente pelos critérios da
sociabilidade adulta e vê penetrar os critérios da sociabilidade
adolescente, exigindo um modo peculiar de compreensão e estudo.”
(Spósito, 2003:19-20)

Estas alterações relacionadas ao público que compõe a EJA, operam de
maneira complexa, pois representam as transformações ocorridas na sociedade e no
sistema escolar do país e, exige cada vez mais mudanças na estrutura da escola
pública, com relação ao trato de demandas tão diversas e heterogêneas (diversidade
que podem ser de ordem sociais, culturais, de gênero, de ritmos e tempos cognitivos
distintos, de experiência de vida e, principalmente etárias / geracionais).
Neste sentido, temos percebido – com base nos estudos que norteiam o
trabalho – que o conjunto de transformações no público discente vem provocando
na Educação de Jovens e Adultos grandes rupturas, gerando tensões e conflitos nas
unidades de ensino que ofertam à modalidade, pois, uma vez que a escola esteja
“aberta ou não” para a diversidade de seus sujeitos, incluindo nestes, o público
jovem e suas demandas específicas704, que têm ocupado cada vez mais os bancos
escolares, a instituição pode (des)legitimar a “posição” destes sujeitos em seus
espaços/tempos, que em muitos casos são regulados por normas legais,

703

O fenômeno de juvenilização na Educação de Jovens e Adultos tem sido tema de importantes discussões
na área educacional, por apresentar / fornecer elementos fundamentais sobre processos de escolarização
das classes populares. A Educação de Jovens e Adultos apresenta grande diversidade em seu público, dela
fazem parte: adultos, idosos, jovens, homens, mulheres, trabalhadores, portadores de necessidades
especiais, dentre outros, sujeitos de todas as idades, e em diferentes etapas do processo de aprendizagem.
Porém, nos últimos anos esta modalidade de ensino vem sofrendo um processo de renovação na faixa
etária de seu alunado, um processo de juvenilização de seu público (CARVALHO, 2009), fato este, que tem
aumentado desde a década de 90, principalmente em função da dinâmica escolar brasileira e das pressões
oriundas do mercado do trabalho.
(“Grupos jovens têm questões próprias, ligadas a formas de ser e de estar no mundo, de expressar suas
juventudes, suas culturas, seus desejos e sonhos futuros. Essas formas de ser, são constituídas, também, na
luta cotidiana, no mundo do trabalho e da sobrevivência, na exposição às vulnerabilidades sociais, à
violência.” VI CONFITEA),
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institucionais e burocratizadoras, esvaziadas de sentido para o público que habita
esta escola.
Segundo Carrano (2000) “a heterogeneidade etária e o caráter cada vez mais
urbano dos alunos transformam o perfil de um trabalho que, durante um bom
tempo, caracterizou-se pela presença quase exclusiva de adultos e idosos com forte
referência aos espaços rurais”. Ainda segundo o autor, a acentuada mistura entre
jovens e adultos na Educação de Jovens e Adultos representa desafios que podem
transformar-se tanto em dificuldades insolúveis como em potencialidades
orientadas para o seu sucesso educativo e social.
A EJA é também espaço de tensionamento e aprendizagem em
diferentes ambientes de vivências que contribuem para a formação
de jovens e adultos como sujeitos da história. Nesses espaços, a EJA
volta-se para um conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos
oriundos de diferentes frações da classe trabalhadora. (VI
CONFITEA, 2008)

2. Contextualizando a discussão
“É notável o crescente interesse que o tema da juventude vem
despertando no campo da Educação de Jovens e Adultos. A
preocupação com os jovens na EJA está, em grande medida,
relacionada com a evidência empírica que eles e elas já constituem
fenômeno estatístico significativo nas diversas classes de EJA e, em
muitas circunstâncias, representam a maioria ou a totalidade dos
alunos em sala de aula.” (CARRANO, 2007: p.1)

O sistema escolar brasileiro divide-se em dois níveis de ensino: Educação
Básica e o Ensino Superior. A Educação Básica é formada por três etapas: Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na Educação Básica, as etapas Ensino
Fundamental e Ensino Médio podem ser oferecidas na modalidade regular ou na
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As etapas de ensino da Educação Básica, oferecidas na modalidade regular
são voltadas aos sujeitos que, de maneira geral, encontram-se em idade “apropriada”
para cursar seguindo uma determinada trajetória prevista em lei (LDB 9.394/96). Já
a modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) está voltada aos sujeitos
que não tiveram acesso à escola em idade apropriada, ou a tiveram, porém com
interrupções ao longo da trajetória de estudo; e em alguns casos, para sujeitos
trabalhadores, que necessitam de oferta de ensino com maior flexibilidade
metodológica, curricular e de tempos escolares.
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Este modelo de sistema de ensino público, voltado às camadas populares, é
algo ainda recente no país, e tem apresentado significativos avanços nos últimos
anos para grande parcela da população, principalmente quando falamos em acesso à
escola. Ao analisarmos a legislação educacional no que tange a obrigatoriedade do
ensino público e gratuito ofertado pelo Estado, encontramos somente a partir da
década de 70 os dispositivos legais que visam garantir escolarização para a
população brasileira. A LDB 5692 de 1971, em seu artigo 20 aponta “a
obrigatoriedade do ensino de primeiro grau (com período de oito anos) para
crianças de 7 a 14 anos”.
Com o acesso cada vez maior das camadas populares numa instituição que
por muito tempo destinava-se aos grupos elitizados e de classe média, ocorre a
incorporação de “novas demandas” nesta instituição e, com isso, novos “problemas”
passam a habitar a escola.
Na década de 90 amplia-se cada vez mais o acesso ao Ensino Fundamental no
país, neste sentido, temos um cenário educacional e social onde o acesso à escola
(de Ensino Fundamental) é garantido às camadas populares, mas questões
relacionadas a permanência, aproveitamento acadêmico e qualidade do ensino,
ficam muito aquém dos desejáveis, tendo por base uma educação cuja finalidade
seja o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e
qualificação para o mundo do trabalho (LDB 9.394/96, Art. 3˚).
Atualmente, a questão do fluxo escolar apresenta-se como grande desafio
para o sistema educacional brasileiro. De acordo com pesquisas recentes 705 sobre a
Educação básica no país (Tabela 1) podemos perceber que ainda há um elevado
número de retenção de alunos, principalmente quando falamos do segundo
segmento do Ensino Fundamental. Apenas como ilustração, podemos mostrar os
dados referentes as taxas de retenção e abandono dos estudantes matriculados no
sexto ano de escolaridade (primeira série do segundo segmento) do Ensino
Fundamental, onde, em 2011, cerca de 20% dos alunos matriculados ficaram retidos
ou evadiram do sistema escolar, representando aproximadamente cerca de 780.000
estudantes em todo o país.

705

Utilizamos os dados disponíveis no Censo Escolar 2012 e 2013, além de determinadas análises, sobre a
Educação Básica, contidas no Documento “Anuário da Educação – 2013”
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Tabela 2: Fluxo – Taxas de Aprovação, Reprovação e Abandono – Brasil Ensino
Fundamental – 2011
ENSINO
TOTAL
FUNDAMENT
MATRÍCULAS
AL
1˚ Ano
2.889.679
2˚ Ano
3.256.130
3˚ Ano
3.353.203
4˚ Ano
3.409.352
5˚ Ano
3.452.406
6˚ Ano
3.990.955
7˚ Ano
3.716.031
8˚ Ano
3.305.774
9˚ Ano
3.065.110
Fonte: MEC/INEP/DEED

TAXA DE
APROVAÇÃO
96,50%
91,90%
87,10%
90,90%
90,50%
80,10%
83,40%
85,20%
85,50%

TAXA DE
RETENÇÃO
2,10%
6,70%
11,40%
7,50%
7,80%
15,20%
12,70%
10,70%
10,30%

TAXA DE
ABANDONO
1,40%
1,40%
1,50%
1,60%
1,70%
4,70%
3,90%
4,10%
4,20%

O Documento Base Nacional preparatório à VI CONFINTEA (2008) já
apontava que as altas taxas de retenção no Ensino Fundamental e a distorção idade
– série, constituíam-se em questões presentes no sistema educacional brasileiro, e
funcionavam como fatores impactantes na composição do público discente da
Educação de Jovens e Adultos. “Ressalta-se que as baixas taxas de conclusão e o
abandono são fatores que geram demanda por Educação de Jovens e Adultos.” (VI
CONFINTEA, 2008, p.7).
Gráfico 1 – Taxa de distorção idade / série – Brasil – 2007/2011

Fonte: MEC/INEP
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Os dados mostram que as deficiências do sistema escolar brasileiro ainda
produzem grandes contingentes de pessoas com escolaridade insuficiente, lançando
no horizonte a necessidade de construir um sistema educacional que melhore a
qualidade do ensino oferecido em todas as modalidades, contemplando a EJA e
orientando as políticas para a superação das desigualdades educacionais e sociais.
(VI CONFINTEA, 2008, p.7)
Em Angra dos Reis, município onde a pesquisa é desenvolvida, o cenário
atual da EJA (ofertada pela Rede Municipal de Ensino) tem apontado, em relação ao
corpo discente, para um perfil com predominância do público jovem - faixa etária
entre 15 e 29 anos – principalmente nos últimos anos (ver gráfico 2). Processo que
tem sido debatido e citado por muitos autores da área da Educação de Jovens e
Adultos como “juvenilização” do público discente. Este processo não acontece de
maneira isolada na Rede Pública de Angra dos Reis, há semelhanças com outras
redes de ensino706 do país.
Gráfico 2 – Composição da EJA – Rede Municipal de Angra dos Reis

Fonte: SECT de Angra dos Reis, 2012.
Ao analisarmos os dados de pesquisa707 realizada pela Secretaria Municipal de
Educação nas Unidades Escolares do Município, referentes ao período de 2010 e 2011,
verificamos que cerca de 33,77% dos alunos matriculados na modalidade EJA
706

De acordo com os dados do Documento Preparatório à VI CONFINTEA (2008).

707

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis nas Unidades Escolares da
Rede Municipal, com educandos da 1º e 2º etapa do Ensino Fundamental. Foram divulgados dados em
períodos diferentes, o primeiro entre 2010-2011 e posteriormente, nova pesquisa no período de 2012.
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pertencem a faixa etária que varia de 15 a 18 anos, 12,74% estão na faixa etária de 19 a
25 anos, e 8% na faixa etária de 26 a 30 anos. Evidenciando uma predominância de
jovens (entre 15 a 30 anos) na EJA da Rede Municipal, chegando a aproximadamente
55% do total de alunos matriculados.
Gráfico 3 – Faixa etária dos alunos (Período de 2010 e 2011)

Fonte: SECT de Angra dos Reis, 2012.

No ano de 2012, novos dados são apresentados pela Secretaria de Educação
referentes a EJA Municipal, confirmando a superioridade quantitativa dos jovens na
Educação de Jovens e Adultos de Ensino Fundamental da Rede de Angra dos Reis.
Os resultados da pesquisa referente ao período de 2012 apontam que 58,92% dos
alunos matriculados estão na faixa etária entre 15 e 30 anos (conforme gráfico 4),
sendo 44% na faixa etária que corresponde entre 16 a 20 anos, 6% dos alunos tem
entre 21 e 25 anos, e 8% correspondem aos discentes na faixa etária entre 26 a 30
anos.
Gráfico 4 – Faixa etária dos alunos (Período de 2012)
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Fonte: Secretaria de Educação de Angra doa Reis

Dada a contextualização necessária, buscamos com a pesquisa avançar no
debate sobre o processo de escolarização das classes populares, dando maior ênfase
à questão da presença da juventude na modalidade Educação de Jovens e Adultos. A
linha de investigação inclina-se sobre o processo que vem sendo chamado de
“juvenilização” na EJA, por considerá-lo de fundamental importância para a
compreensão do atual campo da Educação de Jovens e Adultos.
Pretendemos avançar nesta discussão de maneira mais aprofundada, tendo
em vista que a EJA cada vez mais recebe um número expressivo de jovens com faixa
etária compatível ao ensino regular. Spósito (1998, p.3) já apontava que: “[...] vive-se
um fenômeno de rejuvenescimento dos alunos que participam das classes de EJA, o
que a torna, hoje, um dos maiores quantitativos no interior das escolas públicas
noturnas do país”.
Ao indagarmos sobre a temática, seu contexto e condicionantes, na
perspectiva de problematizar o que vem sendo chamado de “juvenilização” na EJA,
procuramos investigar questões como: Por que tem aumentado o número de jovens
na Educação de Jovens e Adultos? Quais são as peculiaridades e os contornos do
processo que vem sendo chamado, hoje, de “juvenilização da EJA”? O aumento do
número de jovens na EJA ocorre pela volta dos sujeitos à escola ou pela evasão do
ensino diurno? A escola pública está preparada para atender os jovens das classes
populares? Atualmente a EJA tem realizado a função de correção de fluxo? Pertencer
a EJA significa estar incluído no sistema escolar, ou à margem dele? Qual é a posição
dos jovens na EJA desta escola? Entre inúmeras outras, que estão relacionadas com o
processo de escolarização de sujeitos pertencentes as classes populares.
Muitas indagações têm surgido acerca da(s) juventude(s) e dos alunos jovens
no ambiente escolar, entendendo aqui a escola (Escola Pública) como um espaço
heterogêneo, que trabalha com uma diversidade de sujeitos, oriundos
majoritariamente das classes populares. O Documento Base Nacional Preparatório à
VI CONFINTEA (2008, p.14) sinaliza que:
A EJA, como espaço de relações intergeracionais, de diálogo entre
saberes, de compreensão e de reconhecimento da experiência e da
sabedoria, tencionados pelas culturas de jovens, adultos e idosos,
tem, muitas vezes, essas relações tratadas como problemas. As
formas de expressão conflitam com padrões homogêneos, exigindo
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acolher a discussão de juventudes, do tempo de vida adulta e de
velhices, no plural.

Por muitas vezes, nos momentos de reuniões de coordenações, conselhos de
classe e conversas informais, os docentes levantaram questões relacionadas aos
alunos jovens, do tipo: “por que os jovens são tão rebeldes?”, “onde estão os
valores?”, “o quantitativo de jovens só aumenta na EJA”, “o que estes jovens querem
da vida?”, “não prestam atenção nas aulas”, “não largam o celular”, entre tantas
outras, que possibilitam-nos refletir sobre uma série de elementos e símbolos que
são vinculados ao “ser jovem” por parte da instituição escolar. E neste contexto,
acreditamos ser necessário problematizar a posição da juventude nas escolas de EJA,
questionando e refletindo sobre os processos de escolarização voltados as classes
populares
Os conceitos chaves que estruturam o trabalho, servindo como ferramentas
para análise e reflexão, são:





Juventude: Como construção social – Bourdieu (1983), Margulis e Urresti
(2000);
Ampliação da escola pública: Expansão em quantidade, mas não em
qualidade, provocando uma série de maneiras desiguais de escolarização –
Peregrino (2010), Carrano (2003) e Algebaile (2004).
“Juvenilização da EJA”: Sobre esta noção temos algumas “suspeitas”, a
primeira delas entende aquilo que tem sido chamado de “juvenilização da
EJA” como o aumento do número de jovens nesta modalidade de ensino, a
partir da discussão sobre expansão da escola. A outra hipótese, é a que
aponta que o termo “juvenilização da EJA” tem sido relacionado com um
conjunto de questões pertinentes às juventudes e sua presença nos espaços
escolares no período noturno, transformando a dinâmica da escola. Uma
outra hipótese parte da ideia que a juvenilização da Educação de Jovens e
Adultos seria o resultado da saída de alunos com faixa etária mais avançadas
(evasão dos mais velhos).

3 juventude(s) e escola: algumas aproximações
Nosso estudo procura abordar a questão dos jovens que não realizaram uma
trajetória considerada satisfatória no ensino regular. E por este motivo, muitos
destes, tem ingressado nas classes de EJA (nível de Ensino Fundamental). Partindo
desta discussão, temos a intenção de interrogar o que vem sendo chamado de
“juvenilização” da EJA, no Município de Angra dos Reis.
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Observar esta relação implica em perceber, refletir e problematizar processos
relacionados ao “ser jovem”, suas demandas específicas, vivências, pressões, lutas,
diversidade e também as muitas formas de desigualdades sociais e econômicas.
Ao pensar a relação entre juventude(s) e escola, achamos necessário num
primeiro momento refletir sobre qual público estamos tratando. E neste caso, temos
investigado o processo de escolarização de jovens alunos / alunos jovens do Ensino
Fundamental (Educação Básica) na modalidade EJA. Que, de certa forma apresenta
em seus bancos escolares sujeitos com percursos truncados ou acidentados,
considerando uma trajetória escolar regular. Jovens que experimentam um sistema
educacional extremamente desigual.
Nesse sentido, podemos afirmar que muitos dos jovens que compõem a EJA
(Ensino Fundamental) tiveram insucesso em sua trajetória escolar. Muitas vezes,
vivenciam uma condição de marginalidade dentro do próprio sistema. Ou seja, à
margem de um sistema desigual, fragilizado, que não tem “dado conta” das
demandas existentes. Sobre o exposto, apoiamo-nos nas formulações de Peregrino
(2010), acerca dos processos desiguais de escolarização experimentados pelas classes
populares.
Em linhas gerais, podemos afirmar sobre estes sujeitos (cada vez mais
presentes nas classes de EJA) que são jovens pobres, oriundos das classes populares,
que experimentam trajetórias de escolarização acidentadas, injustas e desiguais.
Buscam na escola mecanismos de mobilidade social ou certificados que possibilitem
avanços acadêmicos e principalmente econômicos. Spósito (2005) explana acerca
dos jovens da EJA que: “trazem consigo para o interior da escola os conflitos e
contradições de uma estrutura social excludente, interferindo nas suas trajetórias
escolares e colocando novos desafios à escola”.
Se fizermos um recorte sobre determinado público com faixa etária
compatível, moradores de determinada região geográfica próxima, que
compartilhem dos mesmos suportes oferecidos pelo poder público, e convivam
(período de socialização) durante um intervalo específico do dia no mesmo espaço
físico (neste caso, na Unidade Escolar), mesmo assim, não poderemos classificar este
grupo como homogêneo, visto que há uma série de outros condicionantes e
atravessamentos.
Na tentativa de analisar as relações entre juventude(s) e escola com maior
profundidade, optamos por trabalhar com o conceito de juventude(s) como
construção social, ou seja, percebê-la enquanto produção de uma determinada
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1479

sociedade, originada a partir de múltiplos fatores, entre eles, estereótipos,
momentos históricos, múltiplas referências, além de diferentes e diversificadas
situações de classe, gênero, etnia, grupo, etc. (ABRAMOVAY, 2006).
Esta definição de juventude enquanto construção social, fundamenta
teoricamente a pesquisa, possibilitando romper com “naturalizações” que por
muitas vezes são relacionadas ao conceito. Entendendo a complexidade desta
discussão, nos esforçaremos para traçar, inicialmente, um quadro teórico que
aponte para quais caminhos essa discussão tem seguido.
4. Discussão / referencial teórico
Partindo do pressuposto que juventude é uma categoria construída
socialmente, concordamos com Abramo (2005) que a problemática de pensar o
conceito de juventude implica ir além de uma definição baseada apenas em faixa
etária, mas deve-se refletir sobre diversas questões que estão atreladas à juventude,
tais como: diversificadas situações de classe, gênero, etnia, grupo, etc.
Complementam Margullis e Urresti (1996) contribuindo que o conceito de
juventude não é universal, nem fechado na questão etária, sendo necessário
entender a juventude a partir de uma multiplicidade de situações sociais e históricas
em que esta etapa da vida se desenvolve, além de observar os marcos sociais
historicamente desenvolvidos que condicionam as diferentes maneiras de ser jovem.
Em outras palavras, os autores colocam que juventude não é uma categoria
uniforme, mas sim plural e condicionada por inúmeros fatores, de ordem social,
histórica, política, simbólica, cultural, de classes, gêneros, entre outras.
Hoje o alerta inicial é o de que precisamos falar de juventudes, no
plural, e não de juventude, no singular, para não esquecer as
diferenças e desigualdades que atravessam esta condição. Esta
mudança de alerta revela uma transformação importante na própria
noção social: a juventude, mesmo que não explicitamente, é
reconhecida como condição válida, que faz sentido, para todos os
grupos sociais, embora apoiadas sobre situações e significações
diferentes. Agora a pergunta é menos sobre a possibilidade ou
impossibilidade de viver a juventude, e mais sobre os diferentes
modos como tal condição é ou pode ser vivida (ABRAMO, 2005,
p.43- 44).

Estudos atuais acerca da temática apontam que não há apenas um tipo de
juventude, mas sim grupos juvenis que constituem um conjunto heterogêneo, com
diferentes parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder nas
sociedades. Neste sentido, a juventude, por definição, é uma construção social, ou
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seja, a produção de uma determinada sociedade originada a partir das múltiplas
formas como ela vê os jovens, produção na qual se conjugam, entre outros fatores,
estereótipos, momentos históricos, múltiplas referências, além de diferentes e
diversificadas situações de classe, gênero, etnia, grupo, etc. (ABRAMOVAY, 2006).
4. Considerações finais
De maneira mais geral, os estudos sobre a temática da juventude e sua
presença na instituição escolar têm apontado para caminhos e questões complexas,
envolvendo elementos de ordens sociais, políticas, econômicas, geográficas,
culturais, de classe, geracionais, além de relações de poder entre sujeitos x sujeitos e
sujeitos x instituição.
Contribui Pais (2003) para a discussão, ao apontar razões pelas quais os
jovens podem identificar o espaço escolar como desinteressante, uma vez que eles
não se reconhecem numa instituição onde suas culturas não podem se realizar nem
tampouco podem se fazer presentes. Ainda segundo o autor, parece não haver
chance de negociações entre os espaços lisos – que permitem aos jovens transitar
sem as marcas prévias das instituições do mundo adulto – e os espaços estriados –
cujas principais características seriam a ordem e o controle. Nesta perspectiva, a
escola ao se abrir ou ser aberta pelas práticas coletivas juvenis que penetram em
seus tempos e espaços administrativo-pedagógicos, em geral fechados e pouco
tolerantes ao diverso, pode se perceber desorganizada e despreparada, mostrando
sua fragilidade institucional (CARRANO e PEREGRINO, 2003, p.16).
Percebemos ainda, que o aumento do quantitativo de alunos jovens (cada vez
mais jovens) nas classes de EJA (Ensino Fundamental) está associada principalmente
com questões relacionadas a retenção, evasão escolar, distorção idade / série e até
mesmo sobre “correção de fluxo” de alunos. Fatores que sinalizam e demonstram as
dificuldades do sistema educacional brasileiro, principalmente quando voltado às
camadas populares.
Por conclusão, tratando-se de resultados ainda parciais da pesquisa sobre
juventude e escola, esforçamo-nos (neste texto) na tentativa de problematizar e
analisar a relação existente entre a escola (enquanto instituição) e a(s) juventude(s).
Apontamos, baseado nas teorias sobre a temática, que a relação entre cultura juvenil
e cultura escolar tem se dado majoritariamente na forma de disputas por espaços e
legitimidades, quase sempre ocorrendo na forma de tensões entre modelos
conflitantes e antagônicos. E neste sentido, podemos expor que a instituição escolar
não reconhece ou não legitima as culturas juvenis, criando grandes obstáculos no
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processo de diálogo entre os jovens e a instituição. Finalizamos com o pensamento
do pesquisador português:
“A escola, apesar de ser um espaço que o jovem pode gostar de
frequentar, ainda não reconhece as culturas juvenis como
possibilidade de inclusão e transformação. É exatamente isso que
tais culturas (re)clamariam: inclusão, reconhecimento e pertença.
Estaríamos, então, diante de um paradoxo: a escola tem como
marcas históricas o conservadorismo, a manutenção das relações de
poder, e as culturas juvenis, em sua maioria, têm o gosto pela
mudança. O que fazer? Transformamos a escola, ameaçando com
isso as relações sociais? Ou silenciarmos a juventude, negando os
jovens como sujeitos possuidores de culturas próprias? (PAIS, 2003,
apud CARRANO e PEREGRINO, 2003, p.16)
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26- Sessão 2
26.6 História e cultura africana e afro-brasileira nas aulas de sociologia
no ensino médio: implementando a Lei 10.639/2003708
Thiago Rodrigues Tavares (UFJF) 709
Vanessa Gomes de Castro (UFJF) 710

Resumo: O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão.
Somente ao final do século XIX que o regime escravocrata entrou legalmente em
declínio no país, especialmente, em razão do advento do trabalho livre, do
capitalismo e do regime republicano (NABUCO, 1988). Após a abolição, os negros
foram lançados à própria sorte, sendo encarregados de se reeducar e de se
transformar a fim de corresponder aos novos padrões sociais, porém, sem nenhuma
compensação ou qualquer projeto de integração à sociedade, culminando nas
imensas desigualdades raciais observadas no país até os dias hoje. Buscando
diminuir tais desigualdades, também presentes no currículo escolar, foi
implementada a Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de conteúdos
relacionados à história e às culturas africana e afro-brasileira nas escolas públicas e
particulares de educação básica. Assim, esse trabalho apresenta uma possibilidade
metodológica a partir da qual o professor de sociologia pode abordar e trabalhar
esse conteúdo no ensino médio. Trata-se de exemplificar ao professor uma dentre
inúmeras maneiras de organizar a temática racial, ao lado de outros conteúdos,
tendo em vista a implementação da Lei.
Palavras-chave: Lei nº 10.639/2003. Relações Raciais. Sociologia. Ensino Médio.
Introdução
No Brasil, as distinções e desigualdades raciais presentes na sociedade
contemporânea, herdadas do regime escravocrata, fazem-se marcantes, com
perversas consequências para a população afro-brasileira e para o país. Tais
distinções e desigualdades são apontadas por diversas pesquisas científicas (cf.
Heringer, 2002; Hasenbalg, 2005; Theodoro, 2008; dentre outras), que analisam e
produzem dados sobre discriminação racial, indicadores sociais da população negra,
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políticas públicas para o enfrentamento da desigualdade racial, dentre outras
questões referentes à situação dos negros no país. Frente a esse quadro, nos últimos
anos, várias ações têm sido desenvolvidas no intuito de promover e acelerar a tardia
inclusão social, cultural e política dos negros na sociedade. Um exemplo foi a
promulgação da Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de conteúdos
relacionados à história e às culturas africana e afro-brasileira nas escolas públicas e
particulares de educação básica.
A fim de superar as desigualdades, o preconceito e a discriminação racial, a
Lei nº 10.639/2003 acrescentou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB, nº 9.394/96) dois artigos: o 26-A, que estabelece o ensino sobre a história e
cultura afro-brasileira, a história da África e a dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional; e o
artigo 79-B, que inclui no calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra,
comemorado em 20 de novembro (MEC, 2007). Todavia, a Lei não estabelece que
esse conteúdo seja ministrado de forma sistemática em uma disciplina específica,
ficando a cargo dos professores o incorporarem às suas práticas pedagógicas. Porém,
muitos desses ainda não o fazem, seja por falta de formação adequada, desinteresse,
ou mesmo por preconceito, e, com isso, a maioria dos alunos ainda desconhece as
contribuições histórica, social e cultural dos africanos e seus descendentes ao país.
Posto isso, defende-se que a disciplina de sociologia no ensino médio não só
pode como deve e tem muito a contribuir com a implementação da Lei nº
10.639/2003. Desta forma, esse trabalho apresenta uma possibilidade metodológica a
partir da qual o professor de sociologia pode abordar e trabalhar o conteúdo
previsto em Lei no ensino médio. Trata-se de exemplificar ao professor uma dentre
inúmeras maneiras de organizar a temática racial, ao lado de outros conteúdos,
tendo em vista a implementação da Lei.
Para melhor compreendermos o contexto em que se organizam as relações
étnico-raciais na sociedade brasileira e a importância de medidas afirmativas como a
Lei 10.639/2003, primeiramente, é necessário retomarmos a história dos negros no
país, a qual, por sua vez, teve um desenrolar perverso devido à maneira com que a
população negra foi tratada em território brasileiro. Como é sabido, entre os séculos
XVI e XIX, milhares de negros foram traficados da África para o Brasil, sendo
arbitrariamente desenraizados de sua terra natal, escravizados, coisificados, mal
tratados, degradados moralmente e explorados em sua mão de obra. A exploração
da mão de obra dos negros escravizados movimentou a economia brasileira por
mais de trezentos anos, entre 1500 e 1800. Ao final do século XIX, o regime
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escravocrata entrou legalmente em declínio no país, especialmente em razão do
advento da modernidade e do regime capitalista (NABUCO, 1988).
Nesse contexto, apesar das tentativas de resistência por parte dos negros
escravizados, a abolição da escravidão aconteceu de forma lenta e gradual, através
da promulgação de diversas leis711. Somente em 13 de maio de 1888 que o regime
escravocrata foi totalmente abolido, com a assinatura da Lei Áurea (SOUZA, 2007).
Mais de um século após a abolição, as consequências da escravidão persistem na
sociedade brasileira. A herança escravocrata se traduz nas imensas desigualdades
raciais observadas no país, resultantes das brutais desvantagens e exclusão
transmitidas através das gerações, realimentadas cotidianamente pela ação de
preconceitos e discriminações racistas.
O período que se seguiu à abolição da escravatura foi marcado pela
aceleração do desenvolvimento econômico e pela abertura de novas oportunidades
de ascensão social, porém não para os ex-escravos ou mesmo para a população
negra livre, excluída dos setores mais dinâmicos da economia urbana e relegada às
margens do sistema produtivo (THEODORO, 2008). Após a abolição, os negros
foram abandonados à própria sorte, sendo encarregados de se reeducar e de se
transformar a fim de corresponder aos novos padrões sociais, criados pelo advento
do trabalho livre, do capitalismo e do regime republicano. Porém, uma vez que os
negros foram socializados em um regime escravocrata, faltava-lhes, nessa nova
ordem social, a experiência e o domínio de técnicas sociais e culturais adequadas
para a sua devida integração na sociedade de classes. Nesse processo, a anomia
social, a pauperização e a integração deficiente da população negra, combinadas
entre si, culminaram em um padrão de isolamento econômico, social e cultural dos
negros na sociedade brasileira (FERNANDES, 1965).
A ordem escravocrata persistiu na mentalidade, no comportamento e na
organização das relações sociais, mesmo após a abolição do regime, colidindo com
os fundamentos econômicos, legais e morais da nova ordem social (FERNANDES,
1965). O racismo, que nasce no país associado à escravidão, consolida-se mesmo
após a abolição com base em teses sobre a inferioridade biológica dos negros,
difundidas no país como matriz para a interpretação do desenvolvimento nacional.
As interpretações racistas e eugênicas, amplamente adotadas pela sociedade
brasileira, vigoraram até os anos 30 do século XX e estiveram presentes na base da
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formulação de políticas públicas que contribuíram, efetivamente, para o
aprofundamento das desigualdades raciais no país (THEODORO, 2008).
Por outro lado, a partir da década de 1930, o “mito da democracia racial”
concorreu para difundir e generalizar a falsa consciência da realidade racial,
suscitando um conjunto de convicções etnocêntricas, como a ideia de que os negros
não têm problemas no Brasil, de que não existem distinções raciais, de que as
oportunidades de acumulação de riqueza, prestígio social e poder são igualmente
acessíveis a todos, dentre tantas outras ideias erroneamente difundidas, que
negaram a realidade racial pungente, dificultando seu enfrentamento e superação.
Logo, as convicções de que as relações sociais entre negros e brancos
corresponderiam a uma democracia racial não passaram de um mito, que foi um
grande empecilho ao desenvolvimento da ordem social competitiva e democrática,
pois mascarou a verdadeira situação dos negros no país, dificultando não somente a
sua tomada de consciência, mas, também, a intervenção organizada na sociedade
por meio de políticas públicas (FERNANDES, 1965).
No início do século XX, as relações étnico-raciais sofreram importantes
mudanças. Alguns impulsos favoráveis à maior compreensão e tolerância racial
foram fundamentais, abrindo caminhos para a livre discussão e para a luta,
protagonizada pelos próprios negros, através de movimentos sociais (FERNANDES,
1965). Nesse período, buscando reverter o quadro de marginalização social, os
negros instituíram no país movimentos de mobilização, criando vários grupos, tais
como grêmios, clubes e associações. O Movimento Negro, através de diversas
organizações, empreendeu lutas em favor da população negra, tendo em vista
amenizar os problemas provenientes do preconceito, da discriminação e da
desigualdade racial. Por meio de distintas modalidades de protestos e mobilizações,
o Movimento Negro passou a dialogar com o Estado e com a sociedade civil,
angariando vitórias fundamentais à verdadeira democratização dos seus direitos.
Como consequência, nas últimas décadas, diversos instrumentos e políticas de
promoção da igualdade racial têm sido implantados e intensificados por todo o país
(DOMINGUES, 2007).
Ao final do século XX e início do século XXI, assistimos à implementação de
medidas como a Lei 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de
raça e de cor; a Lei nº 10.678/2003, que cria a Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR); a Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de
conteúdos relacionados à história e às culturas africana e afro-brasileira nas escolas
públicas e privadas de educação básica; a Lei nº 11.645/2008, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de
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ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena; a
Lei nº 12.711/2012, que garante aos negros a reserva de 50% das matrículas por curso
e turno nas universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia; a
Lei nº 12.990/2014, que prevê a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos
públicos federais aos negros, dentre outras. Tais medidas devem ser consideradas
grandes conquistas na luta pela igualdade racial no Brasil, embora as desigualdades
raciais no país permaneçam marcantes.
Frente a esse quadro, o presente artigo chama a atenção, principalmente,
para a Lei 10.639/2003. Essa Lei é fundamental na promoção de uma educação
antirracista, no empoderamento da população negra, bem como na transmissão de
sua história na constituição da sociedade brasileira, sem lhes retirar o protagonismo
e a resistência. Trata-se de uma importante medida que visa ressarcir os
afrodescendentes pelos danos psicológicos, culturais, materiais, sociais e políticos
sofridos durante o regime escravocrata. É uma demanda da população negra por
reconhecimento, valorização, justiça e igualdade (BRASIL, 2004). A Lei 10.639/2003
pode ser considerada uma importante medida de ação afirmativa.
Como enfatizado por Gomes (2011), as medidas de ações afirmativas são
políticas, projetos e práticas, públicas ou privadas, que tem por objetivo superar as
desigualdades que afligem determinados grupos sociais ao longo da história, tais
como negros, mulheres, homossexuais, indígenas, dentre outros. Logo, a Lei nº
10.639/2003 pode ser considerada uma medida de ação afirmativa, uma vez que tem
como objetivo afirmar o direito à diversidade étnico-racial na educação escolar, bem
como afirmar a história, a memória e a identidade dos negros e seus descendentes
no país. Ao introduzir a discussão sobre as relações étnico-raciais na escola, a
referida Lei fomenta mudanças significativas na educação, especialmente em relação
ao respeito e ao reconhecimento da diversidade étnico-racial (GOMES, 2011).
Desde a promulgação da Lei 10.639/2003, o Ministério da Educação vem
executando uma série de ações para implementá-la, tais como o oferecimento de
cursos gratuitos de formação continuada, presenciais e à distância, sobre a temática
da diversidade étnico-racial para professores de todo o país; publicações de material
didático; o fortalecimento dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEAB’s),
constituídos nas Instituições Públicas de Ensino, através do Programa UNIAFRO
(SESU/SECAD)2; a realização de Fóruns Estaduais e Municipais de Educação e
Diversidade Étnico-racial; dentre outras medidas que visam à implementação da Lei.
Além dessas iniciativas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Culturas Afro-brasileira e
Africana (Parecer CNE/CP nº. 03 de 10 de março de 2004) estabelecem as
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orientações quanto aos conteúdos a serem trabalhados em todos os níveis e
modalidades de ensino (BRASIL, 2009). Apesar dessas ações, a implementação da
Lei permanece como um grande desafio à educação.
Nota-se que a Lei 10.639/2003 deixa uma delicada questão em aberto: o fato
de não estabelecer que o conteúdo seja ministrado de forma sistemática em uma
disciplina especifica, ficando a cargo dos professores incorporarem-no às suas
disciplinas, dependendo do interesse dos referidos profissionais em abordar a
temática na sala de aula, bem como de sua disposição em buscar formação e
informações adequadas para trabalhar com o tema. Somado a isso, a não
obrigatoriedade da Lei nos cursos de graduação (principalmente nas licenciaturas),
a falta de fiscalização nas escolas, bem como os empecilhos impostos pela forma
tradicional com que a escola organiza o currículo, dentre outras questões, precisam
ser revistas a fim de garantir aos alunos o acesso ao conhecimento sobre a história e
culturas africana e afro-brasileira. Frente a esse quadro, a questão levantada é: como
o professor de sociologia pode contribuir efetivamente para a implementação da Lei
10.639/2003, no ensino médio? Ou seja, como o professor dessa disciplina pode em
sua prática pedagógica o ensino da história e culturas africana e afro-brasileira?
No âmbito da sociologia para o ensino médio, o professor têm amplas
possibilidades pedagógicas de abordar as culturas africanas e afro-brasileiras, tendo
um papel muito importante no combate à discriminação racial. É indispensável que
esse profissional tenha consciência de sua responsabilidade, buscando desmistificar
as ideologias racistas que predominam no senso comum, conduzindo seus alunos a
uma nova compreensão dessa problemática, bem como à transformação de suas
consciências, promovendo o reconhecimento e o respeito às diferenças. Os
professores, em geral, precisam refletir de forma crítica sobre a questão da
discriminação racial, compreendendo suas raízes históricas e suas contradições,
buscando superá-las em sua prática pedagógica. Para que o professor seja um agente
de transformação ativo no combate ao preconceito e à discriminação racial é
indispensável que esse profissional, sendo negro ou não, desmistifique suas próprias
ideologias e pré-conceitos.
O ensino desse conteúdo tem a intenção de difundir a história dos negros
para além da escravidão, divulgando suas contribuições culturais, sociais e políticas,
reconhecendo sua legitimidade, a fim de acabar com os preconceitos raciais e
promover a inclusão. É esperado que os professores, em sua prática pedagógica,
trabalhem temáticas antirracistas as quais possibilitem a inclusão e o
empoderamento da população afrodescendente. Desta forma, a seguir, será
apresentado um exemplo de como organizar esse conteúdo, a fim de auxiliar esses
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profissionais da educação a abordar adequadamente em suas aulas temas como a
organização das relações étnico-raciais no Brasil, a prática do racismo em nossa
sociedade, as formas de resistência da população negra, bem como as políticas e
ações afirmativas que visam reduzir as desigualdades raciais, dentre outras questões.
O conteúdo proposto se divide em quatro aulas e representa apenas uma
dentre inúmeras possibilidades de abordar a temática racial. Para essas aulas podem
ser mobilizados recursos visuais e audiovisuais, tais como livros, revistas, filmes,
vídeos, mapas, gravuras, jornais, quadro-negro, giz/pincel, data show, notebook,
slides, internet, dentre outros materiais de acesso simples, fácil e de baixo custo.
Trabalhando a temática racial nas aulas de sociologia para o ensino médio
Aula I
(Duração: 50
min.)

O Período
Escravocrata.

Objetivo
geral/Específicos

Discutir com os
discentes o tráfico
de negros
escravizados em
África para o Brasil,
o modo de
produção
escravagista no
país, bem como os
modos de vida dos
negros
escravizados e sua
resistência à
escravidão.

Conteúdo

- O tráfico de
negros
escravizados
em África para
o país.
- A economia
brasileira no
período
escravocrata.

Competências/Habilidades

- Habilidade de conhecer e
melhor compreender a história
dos negros no Brasil, sua vinda
para o país na condição de
escravo, sua resistência à
escravidão, sua inserção
precária na sociedade nacional,
bem como sua contribuição na
constituição da identidade
cultural do país.

- Os modos
de vida dos
negros
escravizados
na sociedade
brasileira, isto
é, a expressão
de sua
religiosidade,
sua culinária,
musicalidade,
bem como sua
resistência à
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escravidão.
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Aula II
(Duração:
50 min.)

O Período
PósEscravocrata.

Objetivo
geral/Específicos

Discutir com os
discentes à
integração
precária dos
negros na
sociedade
brasileira no
período pósescravocrata, bem
como
problematizar o
mito da
democracia racial
e suas
consequências
para a população
negra, além de
apresentar aos
alunos indicadores
sociais atuais da
população negra.

Conteúdo

- A integração
precária dos
negros na
sociedade
brasileira no
período pósabolição.

Competências/Habilidades

- Habilidade de conhecer e
melhor compreender a
situação social, cultural,
econômica e política dos
negros no período pósescravocrata e nos dias de
hoje.

- As
consequências
do mito da
democracia
racial para a
população negra.
- Indicadores
socioeconômicos
da população
negra no país –
saúde, educação,
mercado de
trabalho e renda.

Referências:
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Aula III
(Duração:
50 min.)

Políticas e
Ações
Afirmativas.

Objetivo
geral/Específicos

Conteúdo

Competências/Habilidades

Discutir com os
discentes o
surgimento e o
empoderamento
do Movimento
Negro, bem como
apresentar
políticas e ações
afirmativas.

- O surgimento
do Movimento
Negro, seu
empoderamento,
suas lutas em
prol da
população negra
e suas
conquistas.

- Habilidade de conhecer o
Movimento Negro, suas lutas
e conquistas em prol da
igualdade racial.

- Políticas e ações
afirmativas
vigentes, tais
como as cotas
raciais.

- Habilidade de conhecer as
políticas afirmativas e sua
importância, a partir de um
pensamento crítico sobre a
situação social dos negros no
país.
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Aula IV
(Duração: 50
min.)

O espaço dos
negros na
sociedade
contemporânea,
preconceito e
discriminação
social.

Objetivo
geral/Específicos

Discutir com os
discentes o espaço
e a representação
dos negros em
diversas áreas da
vida social, bem
como discutir
preconceito e
discriminação
racial na
atualidade.

Conteúdo

Competências/Habilidades

- O espaço e a
representação
dos negros
em diversas
áreas da vida
social.

- Habilidade de pensar de
forma crítica o espaço dos
negros na sociedade brasileira
contemporânea, bem como o
preconceito e a discriminação
racial presentes na sociedade.

-A
representação
dos negros
em
propagandas,
novelas,
filmes, livros,
músicas,
telejornais,
nos esportes e
etc.
- Preconceito
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e
discriminação
racial nos dias
de hoje.
Referências:

BORGES, D. Dados sobre a cor e racismo no Brasil. In: RAMOS, S. (Org.). Mídia e
racismo. Rio de Janeiro: Pallas, 2002.
MUNANGA, Kabengele (OrG.) Superando o racismo na escola. Brasília:
MEC/SECAD, 2005.
PAIXÃO, M. Manifesto Anti-Racista. Ideias em prol de uma utopia chamada Brasil. Rio
de Janeiro/RJ: DP&A Editora, 2006.

Considerações finais
Nesse trabalho buscamos discutir, ainda que brevemente, a organização das
relações étnico-raciais no Brasil, as desigualdades raciais presentes na sociedade
brasileira, bem como as ações afirmativas que visam superar essas desigualdades e
promover a inclusão social, cultural e política dos negros na sociedade brasileira,
tais como a Lei nº 10.639/2003. Ao incluir no currículo escolar a obrigatoriedade do
ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, a Lei nº 10.639/2003 visa que os
negros sejam devidamente retratados no currículo escolar, em toda sua diversidade
cultural, suas contribuições na formação da cultura nacional, seu protagonismo
social e político, a fim de superar o preconceito e a discriminação racial,
promovendo o empoderamento dos afrodescendentes.
A disciplina de sociologia, enquanto componente curricular do ensino médio,
tendo como objetivo preparar o aluno para o exercício de sua cidadania, não só pode
como deve e tem, muito a contribuir com a implementação da Lei. Desta forma, as
perguntas que nortearam esse trabalho foram: como o professor de sociologia pode
contribuir efetivamente para a implementação da Lei 10.639/2003, no ensino médio?
Ou seja, como o professor dessa disciplina pode incluir em sua prática pedagógica o
ensino da história e culturas africana e afro-brasileira?
Frente a essas questões, buscamos apresentar uma dentre inúmeras
possibilidades de organização da temática racial nas aulas de sociologia para o
ensino médio, considerando a Lei 10.639/2003. O ensino do conteúdo previsto na Lei
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tem a intenção de difundir a história dos negros para além da escravidão,
divulgando suas contribuições culturais, sociais e políticas, reconhecendo sua
legitimidade, a fim de acabar com os preconceitos raciais e prover a inclusão. Os
conteúdos sugeridos foram organizados de forma sintética, uma vez que a temática
racial acomoda um conteúdo extenso e complexo, requerendo uma abordagem à
altura. Porém, no contexto do ensino médio, é uma boa forma de transmitir esse
conhecimento aos alunos de forma acessível, interessante e em consonância com
sua realidade. As referências bibliográficas sugeridas visam auxiliar o professor a
incorporar a temática racial às suas aulas.
Enfatizamos que aulas de cinquenta minutos uma vez por semana é pouco
para transmitir toda a complexidade da história e cultura africana e afro-brasileira,
bem como seu legado no país. Desta forma, torna-se indispensável o trabalho
interdiciplinar, havendo uma consonância entre as disciplinas no que tange a
abordagem da temática racial em suas multiplas dimensões. Além disso, embora a
sugestão aqui apresentada esteja organizada em apenas quatro aulas, a temática
racial deve ser introduzida sistematicamente nas aulas, promovendo uma reflexão
crítica, centrada na diversidade cultural, bem como na vivência do respeito às
diferenças.
Apesar dos obstáculos à implementação sistematizada da Lei 10.639/2003,
tais como as dificuldades de conciliar teoria e prática, a falta de formação adequada
de muitos professores, as resistências por parte dos alunos e da comunidade escolar,
dentre outras dificuldades já apontadas, é preciso continuar insistindo em sua
implementação. A escola, enquanto, responsável pela educação das novas gerações,
não pode ser um lugar de elaboração, afirmação e reprodução das desigualdades
raciais.
Referências bibliográficas
BRASIL. Orientações e ações para educação das relações étnico-raciais. Brasília, DF:
SECAD,
2006.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf Acesso: 17 de
jul. de 2015.
BRASIL. Jornal do Senado. Rio de Janeiro, 14 de maio de 1888. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/arquivos_jornal/arquivosPdf/encarte_abo
licao.pdf Acesso: 18 de jul. de 2015.
BRASIL. Lei nº 7.716, de 05 de Janeiro de 1989. <Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm> Acesso: 14 de ago. de 2015.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1495

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. <Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm> Acesso: 14 de ago. de 2015.
BRASIL. Lei nº 10.678, de 23 de Maio de 2003. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.678.htm Acesso: 14 de ago. de
2015.
BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de Janeiro de 2003. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm Acesso: 14 de ago. de
2015.
BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de Março de 2008. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm Acesso: 14
de ago. de 2015.
BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm Acesso:
14 de ago. de 2015.
BRASIL.
Lei
nº
12.711,
de
29
de
2012.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm Acesso: 14 de
ago. de 2015.
BRASIL. Lei nº 12.990, de 09 de Junho de 2014. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12990.htm Acesso: 14
de ago. de 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação
das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana. Brasília: MEC/SECAD/SEPPIR /INEP, 2004. Disponível em
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hjqDXayNqN4J:www.acao
educativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-RelacoesEtnico-Raciais.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br Acesso: 18 de jul. de 2015.
BRASIL. Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana. Brasília: SECAD; SEPPIR, jun. 2009.
DOMINGUES, P. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos.
Revista Tempo, vol. 12, nº 23, 2007. Pg. 100-122. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07 Acesso: 17 de jul. de 2015.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1496

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo:
Dominus, 1965.
GOMES, Nilma Lino. Educação, relações étnico-raciais e a Lei 10.69/03. A Cor da
Cultura: 2011. Disponível em: http://antigo.acordacultura.org.br/artigo-25-08-2011
Acesso: 17 de jul. de 2015.
GOMES, N. L. Limites e possibilidades da implementação da Lei 10.639/03 no
contexto das políticas públicas em educação. In: Caminhos convergentes: Estado e
sociedade na superação das desigualdades raciais no Brasil. PAULA, M.; HERINGER,
R. (Org.). Rio de Janeiro: Heinrich Böll Stiftung; Action Aid, 2009. Pg. 39-74.
HASENBALG, C. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2ª edição, Belo
Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005.
HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais no Brasil: síntese de indicadores e
desafios no campo das políticas públicas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,
18(Suplemento):
2002.
Pg.
57-65.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/csp/v18s0/13793 Acesso: 19 de jul. de 2015.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Notícias: Lei obriga ensino de história e cultura afro.
Sexta-feira,
09
de
novembro
de
2007.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?id=9403&option=com_content&task=view
Acesso: 19 de jul. de 2015.
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1988.
SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2007.
THEODORO, Mário. A Formação do Mercado de Trabalho e a Questão Racial no
Brasil. In: As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a
abolição. THEODORO, Mário; JACCOUD, Luciana; OSÓRIO, Rafael; SOARES,
Sergei (Org.). Brasília: IPEA, 2008.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1497

GT 6 – Arte, Cultura e Mídia nas
Ciências Sociais
Coordenação:
Maristela Rocha (PPGCSO-UFJF)

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1498

27- Sessão 1
27.1 Batuque afro-brasileiro Nelson Silva: Oralidade, expressão cultural
e ancestralidade no combate aos preconceitos712
Guilherme Rezende Landim713
Claudia Elena dos Santos Rangel714

Resumo: A comunicação oral é a principal ferramenta para a preservação,
consolidação e resistência da cultura afrodescendente pelo Batuque Afro-brasileiro
Nelson Silva. Analisamos no texto a memória de origem afrodescendente transmitida
pelo grupo por meio da oralidade e investigamos como as matrizes culturais
presentes nas canções, danças, batuques e lamentos são instrumentos de resistência e
expressão cultural.
Palavras-chave: Batuque Afro-brasileiro Nelson Silva. Resistência. Oralidade.
Ancestralidade. Cultura negra.
Apresentação
“Grávido e orgulhoso de sua ancestralidade
aprende na noite de seu espírito, dedilha
memórias e canta nascentes”
(SANTOS, 1996)

Com seus 51 anos de história, o Batuque afro-brasileiro Nelson Silva
demonstra ser um conjunto representante do movimento de resistência da cultura
negra em Juiz de Fora (MG), resistência esta que se dá de diversas maneiras, seja por
meio de sua expressão artística musical, seja nas composições e arranjos de Nelson
Silva, seja na performance das apresentações ou mesmo seja por meio de sua busca
em se firmar como um grupo de representatividade na cidade. São frequentes os
relatos da ausência de um local adequado para seus ensaios e da necessidade da
manutenção dos instrumentos, do figurino e de um espaço apropriado para guardálos. Apesar da dificuldade de recursos físicos e financeiros para sua manutenção, o
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Batuque resiste por gerações, sendo a música seu principal instrumento de
preservação da cultura afro.
É notável como a oralidade exerce um papel relevante na preservação do
grupo analisado, visto que a maioria das músicas não possuem registros em
partituras. Também notamos como a própria musicalidade do Batuque já contém
histórias, neste sentido apropriamo-nos da fala do músico nigeriano Fela Anikulapo
Kuti ao afirmar/questionar “Vocês não sabem que a língua africana é um canto? Eu
digo coisas, eu falo” (KUTI, 1986, p. 82). Outra forte característica presente nas
canções do grupo em análise refere-se à forma como as apresentam. Ao
acompanharmos os ensaios observamos como alguns dos integrantes fazem uma
introdução oral das músicas referindo-se a peculiaridades da trajetória do negro em
Juiz de Fora, seja algo relacionado a Nelson Silva ou às histórias/estórias de
determinadas partes da cidade, característica que reforça a busca pela retomada do
contexto histórico da memória do negro em Juiz de Fora.
Reforçamos o sentido de oralidade adotado em nossa análise, na perspectiva de
Antonacci, signos que vão além da palavra falada e constituem-se de:
palavras, sons, corpos - matrizes de tradições orais africanas - estão
investidos de valor, importa dizer que entendemos ser possível, por
meio de valores subjacentes a ondulações fonéticas de palavras, a
ritmos sonoros, como a movimentos, posturas e vibrações corporais,
apreender fundamentos, sentidos e significados de culturas africanas.
Crenças, valores, moral, ética, estão impressos ou se expressam em
frequências, volume, acentuações, interjeições, entonações, silêncios,
repetições, cadências, gestos, performances [...] enquanto indícios de
matrizes culturais africanas (ANTONACCI, 2004, p. 7).

A memória e a resistência cultural e política do negro são fortemente expressas
em música pelo Batuque, seja por meio das canções e lamentos715 que contam a vinda
dos escravos716 para o Brasil em navios negreiros, seja pela sua permanência nas
senzalas, pela formação dos quilombos, por sua libertação da escravidão, ou mesmo
pela situação de marginalização e exclusão ainda vigente, como afirma o ex-presidente
do grupo, Flávio Carneiro
O Batuque sempre foi pra mim um instrumento de luta, é até uma
tática de guerrilha. Para aquela sociedade que sempre discrimina a
715

Expressões musicais voltadas ao sofrimento vivido pelo negro desde a escravidão.
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gente, a gente sempre está lá, cantando pra eles, pra eles verem o
que eles conseguiram fazer com a gente. Nós vamos saciando nosso
desejo de mostrar que não é nada disso, que afinal nós estamos aí,
juntos e misturados, mas sem lambança (CARNEIRO, 2015).

Em nossas incursões em institutos de pesquisa, museus, arquivos, centros de
memória e outros acervos, como os pessoais, observamos que o registro que se tem do
Batuque Nelson Silva encontra-se puído, esparso, mal distribuído, sem um locus, onde
se tenham informações do grupo reunidas e organizadas. A qualidade dos áudios e
vídeos é precária, grande parte dos acervos fotográficos e outros conteúdos estão
inacessíveis, guardados, esquecidos ou mesmo perdidos por integrantes do grupo ou
pessoas que não mais fazem parte do mesmo.
Esta pesquisa sobre o Batuque afro-brasileiro Nelson Silva surgiu da vontade de
nos aprofundarmos em sua história, além de atuarmos na preservação e difusão de sua
cultura, retratando, por meio da escrita, sua memória viva, já que quase a totalidade dos
dezoito integrantes tem mais de 60 anos e muitos estão deixando o grupo. Objetivamos
futuramente realizar um curta-metragem documental a respeito do Batuque, sendo
assim há uma reciprocidade no processo de pesquisa tanto da elaboração do roteiro
fílmico quanto do presente artigo. Para Paul Thompson (1992) a história oral é tão antiga
quanto a própria história, sendo que na tentativa de apreender travessias da oralidade na
atualidade, torna-se fundamental desenvolver estudos sobre tratamentos
cinematográficos que podem respaldar padrões de oralidade, universalizando seus
valores, princípios, moral, relações cultura/natureza, formas comunitárias de vida, de
autoridade e exercícios de poderes (ANTONACCI, 2004, p. 10).
Para esta pesquisa respaldamo-nos em entrevistas com integrantes, pesquisas
em arquivos públicos e privados de materiais sonoros, visuais, iconográficos e
bibliográficos, sendo o principal aporte escrito o livro do pesquisador Osvair
Antônio de Oliveira “O Batuque Afro-brasileiro de Nelson Silva” e tendo suporte
teórico dos autores Paul Thompson, Darcy Ribeiro, Maria Antonieta Antonacci,
dentre outros, e como principal referência reforçamos a oralidade e suas múltiplas
formas de expressão enquanto comunicação. Portanto abordaremos a oralidade nos
sentidos dos saberes, comunicações, informações, mensagens que “contêm emoções,
sensibilidades, afetos, desafetos de povos organizados a partir de matrizes orais, em
suas múltiplas e diferenciadas injunções com matrizes visuais e escritas”
(HENRIQUES, 2015, p. 7).
O texto possui caráter ensaístico, a partir de nossas leituras, impressões,
experiências e relatos de campo, abordamos o que acreditamos serem os pontos
mais relevantes no que tange ao Batuque Afro-brasileiro Nelson Silva e sua oralidade
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e musicalidade como formas de expressão da resistência cultural. Trabalharemos
nos seguintes eixos: expressão cultural, ancestralidade e oralidade, as quais
influenciam diretamente na divisão dos capítulos, descritos respectivamente:
Capítulo I – “História do Batuque Nelson Silva: Expressão Cultural e
Ancestralidade”, Capítulo II “O Batuque Hoje”, Capítulo III “A Oralidade como
forma de resistência”.
A História do Batuque Nelson Silva: Expressão Cultural e Ancestralidade
Em meio a um contexto de ditadura militar e repressão de liberdades
individuais, surge em 1964, na cidade de Juiz de Fora (MG), o Batuque AfroBrasileiro Nelson Silva. Sua história teve inicio com a apresentação “Aquarela do
Brasil”, com idealização de José Carlos de Lery Guimarães e concepção artística de
Nelson Silva. O espetáculo abriu e encerrou, naquele ano, o Campeonato Brasileiro
Juvenil de Voleibol, no campo do Sport Club Juiz de Fora. Formado por 60 negros e
negras trajados(as) de branco, o espetáculo “Aquarela do Brasil” iniciou com a
entrada das mulheres enfileiradas segurando lampiões seguidas pelos homens,
sendo que as mulheres ficaram responsáveis pelo canto e os homens pela percussão.
Hoje eu acredito piamente que houve uma intersecção daqueles
escravos, daqueles negros primórdios, que no seu estágio, na sua
espiritualidade talvez conclamaram, vibraram, para que pudéssemos
contar cantando aquilo que eles não puderam (BATISTA, 2001).

Grande parte das músicas do grupo, como “Lamento de Xangô”, “Serenô”,
“Yemanjá”, “Panijé”, “Negro da Guiné” e outras trazem, em suas letras, fortes marcas
da oralidade africana além de contarem com diversos ritmos englobando temas
desde a “senzala, os lamentos, os sambas de roda, o baião, o maxixe, o maracatu até
o maculelê717, os vissungos718 e o lundu, dança permeada de jogos de sensualidade e
atração” (OLIVEIRA, 2003, p. 48). Reiteramos o caráter múltiplo das apresentações
do grupo, que se encontra além da diversidade rítmica musical em que:
As músicas, cuja temática é a história do negro brasileiro desde a
escravidão ou quase exclusivamente sobre o assunto, são cantadas em
tons mesclados do lúdico ao protesto, de festas às resistências, numa
inequívoca manifestação de massas anônimas (OLIVEIRA, 2003, p. 47,
grifo nosso).

717

Do interior da Bahia.
Da época do diamante em Minas Gerais.
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A música composta por Nelson Silva para a primeira apresentação foi “Escravidão e
Liberdade719”, cuja letra narra a vinda dos escravos para o Brasil em navios negreiros,
passando pelo período da escravidão e posteriormente a fuga destes para o Quilombo dos
Palmares, seguida da liberdade. João Batista afirma sobre a primeira apresentação do grupo:
“Nem nós sabíamos o valor do que estava sendo representando ali”, reforçando a
importância do Batuque para a cultura afrodescendente em Juiz de Fora e complementa:
“Em 1964 cantar ‘Grória, Grória Liberdade’(sic) era uma forma de subversão” (BATISTA,
2001) no ano marcado pelo Golpe Militar. Após o sucesso do espetáculo e com a necessidade
do movimento negro se consolidar na cidade720, o Batuque Afro-brasileiro Nelson Silva foi
oficialmente formado no dia 22 de julho de 1964, desde então:

Nelson Silva foi nomeado para presidir o movimento, mas, na verdade
ficava bem evidenciado quando ele também regia, tocava, compunha e
dançava. Nelsinho, tratamento utilizado por quase todos no grupo,
exercia uma liderança entre os batuqueiros, que, na sua maioria, era e
ainda é, composta por trabalhadores (pedreiros, vigilantes, domésticas,
aposentados, dentre outros) predominantemente negros, com poucos
recursos materiais e com reduzido ou nenhum grau de escolaridade
(OLIVEIRA 2003, p. 30-31).

Outro espetáculo de destaque, o primeiro oficial com o nome “Batuque
Afro-brasileiro de Nelson Silva” ocorreu no Cine-Theatro Central em Juiz de Fora
(MG), no dia 4 de outubro de 1964, local este, que segundo João Batista, era dominado
na época pela elite branca da cidade. Nos anos seguintes, o grupo se apresentou em
outras cidades de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, tendo se
apresentado no Museu Mariano Procópio, na Universidade Federal de Viçosa e na
Escadaria da Penha no Rio de Janeiro.
A música traz elementos de dialetos africanos como “Ba-ba-ba-bá-nhé-ba-bá, Xangô, Cangeré” algo que
remete à cultura negra que foi por muito tempo fragilizada no Brasil, desde a vinda nos navios negreiros até a
chegada ao novo continente marcada pela hostilização de fatores culturais devido à separação das matrizes
africanas para que não tivessem contato entre si e para evitar que fossem organizados e fortalecidos: A
diversidade lingüística e cultural dos contingentes negros introduzidos no Brasil, somada a essas hostilidades
recíprocas que eles traziam da África e à política de evitar a concentração de escravos oriundos de uma
mesma etnia, nas mesmas propriedades, e até nos mesmos navios negreiros, impediu a formação de núcleos
solidários que retivessem o patrimônio cultural africano (RIBEIRO, 1995, p. 115).
720
Visto que, em meados do século XX, Juiz de Fora era uma cidade com fortes características de segregação
racial o espetáculo teve grande repercussão, de forma a dar destaque ao grupo, à sua criação e à comoção
propiciada ao público: “Juiz de Fora não era uma exceção no que tange ao racismo da época. Espaços como o
Sport Club (dentre outros lugares de “prestígio”, como teatros, clubes etc.) eram frequentados pela elite branca
local. A cidade possui um histórico de racismo, contando inclusive com a segregação de espaços (tanto
públicos, como ruas, quanto privados, como clubes) em que negros não podiam entrar e/ou transitar, até
princípios do século XX, prática corriqueira nas cidades brasileiras. Foi, também, um município que, durante o
período escravista, contou com muitas fazendas de café, como era comum em Minas Gerais. Com o advento da
sua crescente industrialização, a mão-de-obra imigrante foi favorecida inclusive no setor industrial” (BATISTA
apud OLIVEIRA, 2015, p. 5).
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Nelson Silva presidiu o Batuque em seus primeiros quatro anos. Sua presença foi
decisiva para a articulação e consolidação enquanto grupo, sendo assim “o Batuque
segue, tendo uma média razoável de apresentações. A pedido de Nelson Silva foi
elaborado um regulamento interno e o estabelecimento do Livro de presença nos
ensaios” (OLIVEIRA, 2003, p. 40) o que auxiliava na frequência dos integrantes nos
encontros.
A ideia de Nelson Silva era criar mais espaços para a música negra,
que ficava apenas limitada à criação de sambas nas escolas durante
o carnaval. Ele imaginava um grupo que oferecesse diversão à
comunidade negra, que valorizasse as manifestações culturais e que
fosse ainda um grupo ou entidade com uma função social, com
capacidade para realizar campanhas por mais empregos, escolas, etc
(OLIVEIRA, 2003, p. 28).

Apesar do sucesso frente ao conjunto e à intensa produção musical, Nelson
Silva faleceu em 1969, aos 41 anos de idade, deixando em média 80 peças musicais
compostas por ele, o que inclui canções, lamentos, sambas e danças. Após Nelson,
o Batuque contou com 8 outras presidências, em suma, ocupadas por indivíduos
ativos da militância negra na cidade de Juiz de Fora. Os representantes do grupo
revelam-se politicamente articulados e envolvidos em questões pertinentes ao
combate dos preconceitos de raça, gênero e classe social. Entre os 9 nomes de
liderança do Batuque estão respectivamente: Nelson Silva, José Carlos de Lery
Guimarães, Marisa Rodrigues Tavares D'Agosto, Zain Bittar, Paulo César Mariano,
Carlos Roberto Calixto, Flávio Luiz de Carneiro e atualmente Zélia Lúcia Lima.
Outro ponto de destaque na história do Batuque é quanto ao seu
reconhecimento, em janeiro de 2007, como Patrimônio Imaterial a partir do Decreto
Municipal nº 9.085, dado ao grupo devido ao seu valor histórico, politico, cultural e
social.
O Batuque hoje
A atual líder do grupo, Zélia Lúcia Lima (55 anos), é concomitantemente
presidenta do movimento Chicas das Silva (formado por feministas negras em Juiz de
Fora) e do Batuque Nelson Silva. Sua atuação no grupo envolve a organização dos
locais de ensaio, agendando as apresentações, além da representatividade em diversos
setores públicos e privados da cidade como cultura e educação e nos conselhos
municipais, estaduais e nacionais relacionados às políticas públicas voltadas ao negro.
Além dela, 17 pessoas fazem parte do grupo: Hilda Amaro da Silva (84 anos);
Conceição Imaculada Barbosa (59 anos); Sebastião Pinheiro (74 anos); Amarillis do
Nascimento Oliveira (75 anos); Claudilina de Oliveira Boscato (62 anos); Maria
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Aparecida Silva (67 anos); Cleonice de Oliveira (65 anos); Regina Barbosa dos Santos
(68 anos) Lúcia Mendes da Silva (60 anos); Nivalda Maria Barbosa (74 anos); Irani
Alves (67 anos); Brás Vicente dos Reis (69 anos); Francisco Mendes Pinto (84 anos);
Waltencir Dias (78 anos); Magno Martins de Oliveira (78 anos); José Carlos Ferreira
Lima (54 anos); Sebastião da Mota (72 anos).
Atualmente, observando os ensaios do Batuque é possível notar como os preceitos
deixados por Nelson Silva, referentes à organização e articulação do grupo, são seguidos.
Como salientamos, uma das premissas do Batuque Afro-brasileiro
de Nelson Silva, segundo sua primeira diretoria, é ter como fim
específico o estudo e a difusão da música popular brasileira. Há, no
entanto, duas dimensões que nos levam a crer que a dimensão do
batuque transcende esta finalidade: quais sejam: a primeira consiste
no espaço vital que o Batuque propicia aos batuqueiros; a segunda,
no direcionamento, no tom, no lapidar, no toque final das músicas
de Nelson Silva (OLIVEIRA, 2003, p. 73).

Os integrantes tem o compromisso com os ensaios frequentes (todas as terçasfeiras), assinam uma lista de presença, compreendem e respeitam as funções
desempenhadas por cada um dentro do coletivo, valorizando assim o legado de
Nelson Silva, sempre retomando seu repertório original. Neste sentido, Lienhard ao
citar uma lembrança da prática Bantu, que consiste na comunicação com entidades
ancestrais, afirma: “O que torna possível a comunicação com os mortos é a vibração
produzida pelos cantos rituais nestes versos por vezes mínimos” (ANTONACCI, 2004,
p. 13).
O Batuque é formado por um grupo múltiplo de pessoas, as quais aprendem
e se expressam por meio da musicalidade devido à constante transmissão do
aprendizado do canto de uns para os outros e cada um com sua peculiaridade, sua
busca no grupo, seja pela dança, pelo vocal, percussão, pois “É no canto, na música e
na percussão, que os batuqueiros se organizam enquanto entidade cultural e,
sobretudo, se reorganizam em torno de sua identidade” (OLIVEIRA, 2003, p. 73). A
constante releitura do trabalho de Nelson Silva realizada pelo Batuque em seus
ensaios semanais demonstra que estes são intérpretes que possuem certa autonomia
e criatividade, expressando em sua performance musical, seja cantando, regendo,
tocando ou dançando, de forma a libertar sua espiritualidade (BATISTA, 2001), seus
lamentos, sua força e integridade enquanto negro(a) na sociedade atual.
A Oralidade como forma de resistência
“Que poder tem o sol do saber deles contra a
sombra da nossa pele?”
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(KANE, 1982)

Ao longo de meio século de trajetória, o Batuque afro-brasileiro de Nelson Silva
tem a oralidade como principal instrumento de preservação e difusão da memória do
negro. No grupo, os saberes são transmitidos principalmente pela fala. Ensina-se
e aprende-se as canções convivendo com os que estão a mais tempo, ou guardam o
registro na memória. Nos ensaios é notável a forma como alguns participantes que não
conhecem as letras observam o canto dos companheiros, aprendem juntos, cantando,
relembrando e entoando as composições e arranjos de Nelson Silva além da
preocupação em se contar a história de cada música.
O conhecimento transmitido por meio da oralidade pelo Batuque retoma um
período ainda mais remoto: o de culturas africanas milenares. O poeta Cheikh
Hamidou Kane, ao referenciar as sociedades africanas, abordando as linguagens e
discursos orais dos Griots721, guardiões da cultura oral, reforça a importância deste
grupo na resistência contra a invisibilidade e a perda do registro ancestral:
No silêncio cavaram grutas de ritmos, relâmpagos luminosos de
guitarra, profundos vales de lendas. Durante milênios, antes que o
fio da escrita internamente e por todos os lados e costuras se o
mundo negro em si mesmo, os Griots, por meio da voz e de
instrumentos que imaginaram, foram os demiurgos que
construíram esse mundo, e suas únicas testemunhas (KANE, 1972, p
70).

No período da Antiguidade Clássica as narrativas orais eram consideradas
fontes históricas, sendo que grande parte dos escritos desta época eram relatos de
batalhas em eloquentes narrativas heroicas. A história da memória coletiva foi cada
vez mais sendo detida pelos historiadores, em detrimento do grupo social. E a
tradição oral viu questionada parte de sua veracidade histórica. No entanto, muitas
comunidades (africanas e indígenas) ainda continuaram com a tradição oral, pois em
suas sociedades não havia a escrita (HENRIQUES, 2015, p. 2) assim como o Batuque
Nelson Silva em que “cada música tem uma história concernente ao negro, o lado
mais profundo da sua história” (BATISTA, 2001).
Expressando-se por meio das letras musicais e da instrumentalidade suas
músicas são como contações de histórias, como se nota em “Escravidão e Liberdade”
que retoma, por meio do lamento e da marcação do tambor, a ambiência
angustiante dos porões dos navios negreiros vindos da África e em seguida relata as
passagens marcantes da trajetória do negro no Brasil, música que sempre introduz
as apresentações do grupo:
721

Os Griots são protetores, uma tradição que começou no século XIII, no antigo Império de Mali.
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ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓ
Ba-ba-ba-bá-nhé-ba-bá
Ba-ba-ba-bá-nhé-ba-bá
A-a-a-a-a
A-a-a-a-a
Ai meu sinhô.
tem dó de mim,
No meu peito quanta dô
Meu sofrê num tem mais fim!
Cangeré
Bota a cana pra moê!...
Cangeré,
Bota a cana pra moê!...
Ai sinhô,
Ai Xangô,
Tem piedade,
Faiz caridade,
A iscravidão,
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Solidão e paixão!
Solidão e paixão!
Nos palmares, nos palmares,
Terminou a minha dô!
Nos palmares, nos palmares,
Encontrei meu grande amô!
Encontrei meu rei-sinhô!
Liberdade! Liberdade!
Grória, grória, liberdade!
Grógria, grória, liberdade!
Grória, grória!
Liberdade! Liberdade!

A originalidade do grupo se faz presente nas letras das canções assim como
podemos observar no feito por Nelson Silva para “Canta Brasil”, em que introduz a
música entoando o solo vocal “os negros trouxeram de longe reserva de prantos/ os
brancos falaram de amores em suas canções/ e dessas misturas de vozes nasceu teu
canto”. O trecho da introdução da música expressa a mistura da cultura brasileira,
do pranto do negro com as canções de amor dos brancos:
Apesar do seu papel como agente cultural ter sido mais passivo que
ativo, o negro teve uma importância crucial, tanto por sua presença
como a massa trabalhadora que produziu quase tudo que aqui se
fez, como por sua introdução sorrateira, mas tenaz e continuada,
que remarcou o amálgama racial e cultural brasileira com suas cores
mais fortes (RIBEIRO, 1995, p. 114).

Conforme Zumthor, no incessante discurso que grupos constituídos em
culturas orais fazem de si mesmos, vozes portadoras de mensagens necessitam de
cantos, tanto quanto de narrativas, necessidades profundas, cuja manifestação mais
reveladora é, sem dúvida, a universalidade e a perenidade daquilo que designamos
com o retorno ambíguo do teatro (ZUMTHOR APUD ANTONACCI, 2004, p. 9).
Conclusão
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Para a compreensão da História do grupo recorremos a alguns acervos
encontrados no contexto de precariedade, mas compreendemos que a História do
Batuque é viva, é presente, sua literatura é oral e encontra-se reunida em letra, voz e
imagens em cantorias, presentes em sua performance enquanto um coletivo musical
afro, que retoma os lamentos da escravidão além de outras questões históricas do
negro no Brasil.
O grupo recorre à história dos ancestrais para se afirmarem enquanto sujeitos
criativos e expressivos na sociedade atual o que se observa em suas matrizes
culturais presentes nas canções, danças, batuques e lamentos que são instrumentos
de resistência e expressão cultural. No que compete aos aspectos referentes à
oralidade do grupo em questão, observamos que esta é seu maior aporte de busca
pela representação social.
Outra característica recorrente na análise do Batuque refere-se a sua busca
por resgatar a história das músicas. Quando começamos a pesquisa de campo,
observamos que o grupo tinha esta preocupação em nos relatar estas histórias,
principalmente por estarmos sempre anotando. No que tange às matrizes orais, é
notável como há injunções com as matrizes visuais e escritas, foi possível fazer um
relato do grupo, de sua história de resistência por meio da junção de todos estes
elementos de história e memórias.
Referências bibliográficas
ANTONACCI, Maria Antonieta. No corpo a corpo, letra, voz, imagem em culturas
africanas e afro-brasileiras. VII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais.
Coimbra 16, 17 e 18 de Setembro de 2004.
HENRIQUES, Rosali. Metodologia de História Oral: a experiência do Museu da
Pessoa, Juiz de Fora, 2015.
KANE, Cheikh Hamidou. Les gardiens du temple. Paris, Présence Africaine, 1972.
KANE, Cheikh Hamidou. Aventura ambígua, São Paulo, Editora Ática, Coleção
Autores Africanos, 1982.
KUTI, Fela. In: Musiciens africains des années 80, Paris, L’ Harmattan, 1986, p. 82.
LIENHARD, Martin. O mar e o mato (Histórias da escravidão: Congo, Angola, Brasil,
Caribe), Salvador, EDUFBA/CEAO, 1998, pp. 18/19).
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1509

OLIVEIRA, Osvair Antônio de. O Batuque Afro-brasileiro de Nelson Silva. Juiz de
Fora, Funalfa Edições, 2003.
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. Companhia das
Letras – 1995, São Paulo.
SANTOS, Marcos Ferreira. Linguagem de imagens e flores, EDUSP, São Paulo, 1996.
ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral, São Paulo, Hucitec, 1998, p. 35.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1510

27- Sessão 1
27.2 “A ‘Grande Tela’ e o retorna à pintura na América Latina (1980s):
crítica de arte e a disputa pelo controle ideológico de uma nova
vanguarda”722
Tálisson Melo723

Resumo: No presente artigo traço os contornos do debate acerca da emergência de
uma potencial nova vanguarda no campo da pintura na América Latina durante a
década de 1980. A análise foca sobre a repercussão do projeto curatorial intitulado
“Grande Tela”, projetado pela crítica de arte Sheila Leirner (São Paulo, 1948), para a
18ª edição da Bienal Internacional de São Paulo, realizada em 1985. A partir do
material textual produzido por críticos de arte na Argentina, Brasil, Chile, México e
Uruguai, busca-se identificar seus posicionamentos em meio às negociações entre
curadores, historiadores, marchands e artistas.
Palavras-chave: Legitimação. Crítica de arte. Nova pintura. Arte latino-americana.
Bienal de São Paulo.
Introdução: A Bienal de São Paulo para a América Latina
A Bienal Internacional de São Paulo foi inaugurada no ano de 1951, em meio
ao processo de modernização da capital paulista, e seguindo a fundação de outras
instituições que começavam a estruturar o campo artístico moderno no Brasil desde
a década anterior, a saber, o Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 1947, o Museu
de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), em 1948, e o Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro (MAM-RJ), em 1949. Posteriormente, em 1952, inaugurou-se o Salão
Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, então capital federal. A 1ª edição da
Bienal conflui os debates da movimentada “querela” sobre o Figurativismo e o
Abstracionismo, configurando-se ainda como a grande vitrine da arte Concreta.
Desde então sua relevância simbólica para o campo artístico nacional vinha
consolidando-se.
A instabilidade econômica do país influenciava diretamente na permanência
e profissionalismo de seu campo artístico, sendo as instituições supracitadas o
resultado de negociações que envolviam as esferas política, econômica e cultural. No
722
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caso da Bienal, especialmente, a relação com a dinâmica das relações internacionais
sempre fez-se basilar, pois os envios de obras e intercâmbios de artistas, críticos e
demais agentes do campo era (e ainda é) fundamental para seu funcionamento,
reconhecimento e legitimação.
A Bienal de São Paulo724 surge do investimento (em distintas dimensões) do
industrial italiano Francisco Matarazzo Sobrinho, “inspirado” pela Bienal de Veneza,
pioneira do gênero, que, após o fim da Segunda Guerra Mundial, se configurava
como um pólo de projeção da produção moderna (contemporânea no sentido
cronológico) de países europeus e dos Estados Unidos. A BISP, então, segunda
mostra do gênero a ser inaugurada no mundo, tem um impacto significante para o
campo artístico Latino Americano, visto que trazia artistas dos centros Europeus e
Norte-Americanos ao Brasil, bem como artistas dos países “vizinhos”, como
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela. Logo, conforma-se como ponto de encontro dos agentes dos
campos artísticos destes países (entre si e com os outros países, onde latinoamericanos ainda tinham difícil entrada). Conseguindo manter sua periodicidade
apesar das mudanças de espaço físico, organização institucional, orçamento e
critérios de seleção de obras nas décadas seguintes, a BISP conquista a posição
privilegiada de principal institucional de projeção da produção artística no
subcontinente, sendo buscada por artistas em formação, artistas consagrados,
críticos de arte, marchands e galeristas.
As década de 1960, 1970 e 1980 representaram tempos turbulentos no plano
nacional e a instituição não estava imune, foi envolvida pela atmosfera política dos
regimes militares. Repressão política, controle da vida cultural, supressão das
liberdades, desconsideração da diversidade, identificação de um inimigo ideológico
nos movimentos sociais, controle dos sindicatos e dos meios de comunicação,
censura e etc., sinais evidentes da militarização, afetaram o campo artístico nacional
(bem como em outros países do Cone Sul que também se encontravam sob
ditaduras civis-militares no período). A Bienal, em certos sentidos, refletia a tensão
desse contexto: as negociações entre a instituição e o governo, adequações de
formato e conteúdo, estratégias de reformulação e recuperação de seu valor cultural
no circuito de arte internacional marcam uma série de oscilações – estas que vem
sendo objeto de pesquisas sociológicas, históricas e artísticas.
A década de 1980 e as transformações institucionais na Bienal:

724

A Bienal Internacional de São Paulo será referida pela abreviação BISP a partir daqui.
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Em minha dissertação de mestrado725 (MELO, 2015), foquei a atenção sobre o
processo de reconstituição do capital cultural da BISP, após ter sofrido boicotes por
parte de artistas e críticos de arte brasileiros e de outras nacionalidades a partir da
edição realizada no ano de 1969, após o Ato Institucional de número 5, de 1968, que
recrudesceu a repressão política no país. Ao longo da década de 1970, a BISP perde
parte de sua relevância, o que leva, no final dessa década, à realização de constantes
ajustes institucionais, entre os quais podem-se destacar como resultados as Bienais
Nacionais (ZAGO, 2013) e a Bienal Latino-americana (NASCIMENTO, 2011).
Em 1980, o professor Walter Zanini, da Universidade de São Paulo, que
ocupara o cargo de diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP entre 1963 E
1978, é nomeado diretor artístico da mostra realizada em 1981, seguindo no mesmo
cargo para a edição seguinte, em 1983. A proposta “curatorial”726 de Zanini
apresentou determinadas particularidades que devem ser evidenciadas: estabeleceu
uma comissão internacional de “co-curadores” presida por ele [Bruno Mantura
(Itália), Donald Goodall (Estados Unidos), Helen Escobedo (México), Milan Ivelic
(Chile)]; ainda estabeleceu a noção de “analogia de linguagem” para a distribuição
de obras no pavilhão do Ibirapuera, abolindo em grande medida a organização
baseada em critérios geopolíticos, como nacionalidade, devedora do modelo italiano
de Bienal com seus pavilhões nacionais no Giardini. Com isso Zanini conseguiu
promover no interior da mostra uma novidade: ao abandonar a distribuição de
obras baseada na nacionalidade dos artistas, elabora espaços de diálogo estético e
conceitual entre obras, independentemente de suas procedências. Uma mostra que
ilustra esse caráter é a sala de Arte-postal organizada por Júlio Plaza, reunindo
postais enviados por artistas de diferentes gerações, vários países e em trânsito.
Esse percurso de transformações políticas e econômicas que afetaram a
instituição, coadunava-se ainda com a discussão de dimensão projetual – erigida em
meados dos anos de 1970 e internacionalmente difundida a partir da virada para a
década de 1980 – acerca da noção de Zeitgeist do contemporâneo. Após proclamadas
a “morte da pintura”, o “fim da história da arte” (BELTING, 2007) ou da própria arte
(DANTO, 2006), e a “demolição do modernismo” tendo sido marcada no

725

A propósito, este artigo foi redigido a partir da seleção de fragmentos contidos nesta dissertação (MELO,
2015), conta ainda com algumas conclusões desenvolvidas posteriormente à publicação de sua versão final,
bem como alguns avanços e aprofundamentos acerca do campo artístico de outros países latino-americanos
que puderam ser estabelecidos ao longo de um estágio de pesquisa que realizei no Museo de Arte
Contemporáneo da Facultad de Artes da Universidad de Chile, em Santiago, no primeiro semestre deste ano.
726
Usamos o termo “curatorial” entre aspas pois não há nos documentos institucionais da Fundação Bienal a
atribuição de curador, e sim a de diretor artístico, porém identificamos na cobertura de imprensa da época e
no próprio desempenho de Zanini, similaridades com a função de curador come se compreende desde as
edições seguintes da BISP, nas quais passou a ser utilizado o termo especificamente.
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calendário727, e o “enterro das vanguardas” (BURGER, 2012), a profusão de discursos
críticos que então passavam a circular fazia saltar aos olhos neologismos como “pósmodernismo”,
“pós-modernidade”,
“pós-moderno”,
“transvanguarda”
e
“neoexpressionismo”. Uma série de conceitos caracterizadores, como “pluralismo”,
“subjetivismo”,
“fragmentação”,
“multiculturalismo”
e
“anti-historicismo”
penetravam a literatura dos meios eruditos e as notícias de jornais e revistas de vasta
distribuição. Do inglês, francês e alemão, rapidamente ressoavam também em
italiano, russo e japonês, bem como em espanhol e português, sendo
“contaminados” pelas noções de “hibridismo”, “multimídia”, “interdisciplinaridade”
e muitas outras que foram se congregando ao longo dessa década e da seguinte –
sem deixar de lado preocupações com o passado, o legado imagético da história e
história da arte.
A década de 1980 produziu uma ampliação da geografia da arte
contemporânea e o raio de representação cultural global, que antecede diretamente
a esfera de interações transnacionais que se desenvolvem ao longo da década de
1990 e a primeira década deste novo milênio. O período é marcado por
transformações nas esferas política, econômica e social, enquanto o campo da arte
apresenta-se cada vez mais desterritorializado, fenômeno visível a partir do início
dos anos de 1980 (BUENO, 1998). A produção artística articulava-se de diversas
maneiras, estabelecendo uma espécie de “solo comum” composto por referências
canônicas da história da arte ocidental, matrizes de visibilidade recentemente
projetada em diferentes lugares do mundo e por comunidades marginalizadas (a
arte das mulheres, dos homossexuais, dos guetos que habitavam as grandes cidades,
dos afrodescendentes das Américas, de artistas da África, de primitivos a modernos
e contemporâneos, como os da Ásia, Oceania e América Latina), agora inseridas
num sistema de armazenamento e circulação de imagens e textos que também as
fazia confrontar, dialogar, se apropriar e ser apropriadas pelos meios de
comunicação de massas de um campo cultural permeado pela alta tecnologia, onde
mídias tradicionais e novas conviviam.
Com a globalização, as fronteiras do mundo da arte se expandiram e
desde então, como observa o filósofo norte-americano Arthur Danto,
mergulharam num processo de reorganização permanente. Embora
recorram a uma pluralidade de expressões, a nova geração foi
identificada inicialmente com a pintura e a figuração. Mas sua marca
característica, além do caráter globalizado, é a espontaneidade, a
727

O designer e arquiteto Charles Jenks (Estados Unidos, 1939-), liderou um ato paralelo à implosão de um
conjunto arquitetônico decadente, Pruitt-Igoe Housing, no Missouri, em 15 de julho de 1972, às 15h32,
escolhendo esse momento exato como o da morte oficial do modernismo. Seus textos publicados durante a
segunda metade da década foram fundamentais para a difusão do termo “pós-modernismo”: “The Language
of Post-Modern Architecture” de 1977.
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liberdade com que trabalham com as referências, consolidando a
atitude de desprezo às regras, de autonomização do olhar, de
institucionalização da anomia que se encontra na origem do projeto
da modernidade nas artes visuais. (Ibdem.)

“Transavantgarde International” foi o título de um dos artigos publicados na
revista Flash Art, em 1981, pelo historiador e crítico de arte italiano Achille Bonito
Oliva (1939-) – um dos agentes de maior influência no campo artístico à época –,
que seguia a realização da exposição de sua curadoria para a Bienal de Veneza,
“Aperto 80”. O texto revela internacionalmente a arte de uma nova geração, que já
nascia consagrada por espaços de legitimação cultural elevada, e ao mesmo tempo
sendo totalmente absorvida pelo mercado. A estratégia de Oliva, conjuntamente
com outros críticos europeus, como Germano Celant e Jean Clair, buscava
inicialmente elaborar uma teorização “guarda-chuva” para compreender a
diversidade emergente entre os jovens artistas italianos que se redirecionavam à
pintura, traçando ainda uma espécie de “genealogia” plasmada em exposições
retrospectivas (VIVA), 2008.
A 18ª Bienal e a “Grande Tela”:
Com Roberto Muylaert à frente da direção executiva da Fundação, a edição
de 1985 começa a ser planejada a partir do slogan “A Bienal é uma Festa”, antes
mesmo de oficializar-se a escolha do nome de Sheila Leirner como curadora da
mostra. Muylaert era atuante na área cultural e de relações públicas, possibilitou um
renovação no mecanismo de financiamento da Fundação Bienal para a realização da
18ª edição. Como evidenciado no texto de apresentação do catálogo do evento, 85%
dos recursos utilizados provêm da área privada728: 20% do patrocinador-geral, o
COMIND - Banco do Commércio e Indústria de São Paulo S.A.729, 20% da cessão de
espaço para feiras e exposições do setor industrial ao longo do ano, e 50% dos
demais colaboradores, sendo os 15% restantes financiados pelo governo do Estado e
Município, sem verba direta do Governo Federal, diferindo-se das edições
anteriores, cuja fonte principal das verbas para realização eram advindas do Estado.
O funcionamento desta estratégia de captação de recursos, como uma novidade
para a instituição consolidou o caráter empresarial de sua sustentação financeira,
voltado para o marketing, exigiu reorganização interna mais ampla, estreitando o
contato da Fundação Bienal com os meios de comunicação, dos jornais impressos e
rádio à televisão, outdoors e outros meios.
“[...] não como mecenato, mas como investimento com retorno institucional para as empresas.”
(MUYLAERT, 1985)
729
O COMIND foi a quinta maior empresa no ranking nacional à época, leiloada por intervenção federal no
final de 1985.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.
728

1515

A identificação de alguns dos aspectos financeiros da instituição permite-nos
considerar sua conexão com um processo histórico, mais complexo e amplificado,
que ocorre em diversos lugares do mundo, resguardadas as proporções e limitações
de cada contexto. Como apontado pela socióloga da arte Raymonde Moulin (1992), a
arte contemporânea, para ser integrada como produto cultural e econômico numa
esfera ampliada, necessitou transformar-se simultaneamente num fenômeno de
comunicação, de mídia e de mercado.
Nesse sentido podemos analisar as principais reformulações ocorridas na
Fundação Bienal como um esforço consciente de adaptação a essa nova
configuração institucional, resgatando sua autoridade cultural. Nessa “missão”, além
das três condições elencadas na menção acima, toma maior vulto a função e a figura
pública dos novos curadores de museus e exposições, ocupando um papel até então
desempenhado pela crítica de arte (HEINICH; POLLACK, 1989).
O caráter de “festa” promovido pelo empreendimento “orquestrado” por
Muylaert com sua equipe de administradores e publicitários visando “atingir e
conquistar”730 o maior número de visitantes entre os “anônimos” que não têm o
hábito de frequentar museus, galerias de arte e bienais, converge com noção de
“grande espetáculo” adotada pela curadora, Sheila Leirner, e manifesta desde as
declarações dadas à imprensa nas primeiras matérias sobre o planejamento da 18ª
Bienal no ano anterior.
A 18ª Bienal organizada como um “espetáculo” no sentido de seu espaço
virtual de experiência e compreensão didática da arte pelo grande público também
se imprimiu mais detalhadamente, e teorizado, tanto em seu texto para o catálogo,
quanto no guia distribuído aos visitantes:
O objetivo é trazer ao público um novo conjunto de valores
desenvolvidos a partir dos problemas sociais, movimentos da mulher,
importância da personalidade [...], culto teatral e temporalidade. [...]
A volta da pintura, a pós-performance, as novas instalações lidam
com questões relativas ao espetáculo em todos os seus pormenores, e
na sua própria essência circunstancial, efêmera e energética. [...] O
espetáculo (a expressão) é uma das muitas formas, afinal, que se
colocam, na maior parte das vezes, frontalmente contra o rígido
cultivo da linguagem, conceitos e consciência ética característicos da
década de 70, e que exigiam o rigor e neutralidade da ‘caixa branca’

“‘De fato, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Fundação à empresa Mercado, 50% do
público que passou pelas roletas jamais havia visitado uma bienal. Do público total, 97% responderam que
pretendem voltar em 1987. É um público conquistado’, diz Muylaert, ‘que mostra que a bienal foi uma festa
no sentido de criar impacto e entusiasmo’.” (S.A. FOLHA DE SÂO PAULO, 14 de dezembro de 1985)
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como espaço de galeria, museu ou bienais, para poder se desenvolver.
(LEIRNER, 1985: 14-15)

O evento resultante dessas negociações concilia ambas diretrizes:
- A principal diferença da primeira Bienal da Nova República [referese à 18ª Bienal] é que ela é divertida – explica Roberto Muylaert. [...] A principal característica desta bienal é que ela é crítica. Sua diretriz
é tentar tornar a arte clara para o público. – diz Sheila Leirner.
(NEUMANNE, 1985)

É a partir da noção de que a curadoria deve possibilitar a exposição
configurar-se como um “simulacro” ou “análogo” do estado momentâneo atual do
sistema da arte, gerando a empatia com o fenômeno artístico observado, que Leirner
definiu o modus operandi de seu projeto curatorial para a 18ª Bienal, quando pôde
pela primeira vez encabeçar tal empreitada.
Sob a perspectiva de dar “novos contornos” 731 à definição crítica e abolição
das fronteiras geopolíticas na distribuição das obras, seguindo o critério de “analogia
de linguagens” como método para agrupar os trabalhos e tecer no espaço sua
concepção criativa do que a arte atual representaria, Sheila Leirner estabeleceu para
o Núcleo Contemporâneo 2, um espaço denominado “Grade Tela” (que compreende
os três corredores apresentando as pinturas em suas paredes compridas e as “naves
laterais” que abrigavam instalações e pequenas exposições individuais). Dentro
desse recorte espacial/teórico, Leirner condensou algumas das principais questões a
que já vinha dedicando maior atenção em seus artigos de crítica de arte e outros
textos. O conceito de “Grande Obra contemporânea”, a metáfora do “balão”732, e a
noção de “espetáculo” que dá o tom do evento como um todo. Também a
perspectiva de que a exposição deve “espelhar” a arte, pois, assumindo-a “como
medida”, conforma-se como um “microcosmo que se equivale ao sistema universal
da arte” (LEIRNER, 1984/1991).

731

“A divisão agora vai ser estabelecida pelo critério das tendências, das linguagens artísticas, coerente com
a própria visão da curadora da bienal, Sheila Leirner, 36: ‘Isso foi uma conquista, pois a arte não se divide
em fronteiras, é uma coisa universalista. A maneira antiga proporcionava um falso enfoque da realidade’.
Além do mais, a mostra terá, segundo Sheila, ‘Uma definição crítica que se iniciou na décima-sexta e agora
ganha contornos mais definidos’. (Folha de São Paulo. “Uma bienal para todos os gostos”. 3 de julho de
1985)
732
“Um balão, por exemplo, pode representar hoje tudo aquilo que os artistas procuram há muito: o
espetáculo efêmero que contenha por isso um sentido mágico, mítico, simbólico, ritualístico. Aquilo que
contraria, com efeito, toda idéia de formalismo que faz as pessoas apreciarem a arte olhando para ela. Pois
sugere a estrutura mítica ou de totem que, como Lévi-Strauss apontou, ‘não existe apenas para ser olhada,
mas para ser pensada’. De certa forma revela a única inovação possível para a arte – que é remoção do
significante ou a fundição pura e total entre ele e o significado. O balão conserva-se assim, durante e após a
sua experiência material.” (LEIRNER, S. 1981 / 1982)
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Partindo do objetivo de colocar em prática esses conceitos, ela viu na
curadoria (da teorização à expografia), o meio de plasmar sua leitura sobre “a visão
pluralista dos anos 80, a interdisciplinaridade, a eliminação das fronteiras estéticas, a
mistura dos meios e categorias artísticas” (LEIRNER, 1985), que se materializou, de
fato, através do projetos dos arquitetos Haron Coehn e Felippe Crescenti.
Dentro deste espaço de confrontação do público com o que, para ela,
representava um “microcosmo do sistema de arte universal”, Sheila considerou
natural que “nova pintura” (representando os artistas que mantêm as técnicas, meios
e linguagens tradicionais: sobre tela, lona, papel, madeira, metal, em diversas
proporções e escalas, diferentes tipos de relevo, aplicação do material, uso da cor e
estilização do figurativo), como fenômeno mundial surgisse em grande número dos
envios, ora apresentada sob o termo “Nova Pintura”, “Neoexpressionismo” ou
“Transvanguarda Internacional”, ou ainda, no caso brasileiro, sob o rótulo geracional
“pintura jovem”, “geração 80”. Esses muitos trabalhos, colocadas lado a lado, com a
distância padrão de cerca de vinte centímetros entre elas, cobrindo as seis paredes
dos três longos, altos e estreitos corredores, davam corpo à metáfora de Celant, em
que a pintura é pensada.
O debate sobre as “gerações 80” entre nosotros – vanguarda, globalização e
identidade:
Para além da atenção elevada dedicada aos concertos de John Cage na
programação da 18ª Bienal e sua presença em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante
o mês de outubro, desde as vésperas da abertura, era a “Grande Tela”, devido à
promessa de lançar um panorama da Nova Pintura, que figurou como tema central
da críticas e comentários da grande imprensa (dentro da qual se destacam os
críticos de arte que escreviam para jornais de ampla circulação, como Folha de São
Paulo, O Globo, O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, e algumas poucas revistas
especializadas).
Como a 18ª Bienal se inseria num jogo de vetores da promoção da “Nova
Pintura”, as críticas de modo geral se inscreveram no debate mais amplo que se
referia à legitimidade da persistência e dominação deste movimento artístico, que
no momento tomava a configuração mesma de um fenômeno mundial. Artistas de
diversos lugares produziam em consonância com o movimento, batizado de
Transvanguarda internacional. As pinturas dos egípcios, coreanos, australianos,
búlgaros, canadenses, uruguaios e portugueses eram apresentadas mundo a fora nos
stands das feiras internacionais, nos pavilhões das bienais internacionais e nas
galerias dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea dos
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grandes centros e também dos “centros periféricos”. As grandes cidades da América
Latina, por exemplo, Lima, Medellín, Buenos Aires, Caracas, Rio de Janeiro,
Montevideo e São Paulo, realizavam mostras constantes de seus jovens artistas
empenhados nesse movimento, para os quais a Bienal Internacional de São Paulo
era vista como o principal meio de “participação real”.
Desenrolavam-se à época os desencadeamentos dos debates em torno da
“modernidade versus pós-modernidade” no meio artístico, e que envolvia “uma
disputa pelo controle da ideologia da vanguarda dominante e das posições-chave no
interior do campo [...] os representantes do poder estabelecido defendiam o
modernismo e as facções emergentes, a pós-modernidade” (BUENO, 1999). Uma
entre as oposições que se associavam em meio a toda essa disputa, levando críticos,
filósofos e historiadores a refletir sobre a produção recente e escolher seus
“representantes”, era aquela travada entre os que ainda defendiam que “A pintura
está morta” contra os que bradavam “Viva a pintura!”, como colocado por Maria
Lucia Bueno:
O mundo novo tinha uma 'cara', mas parecia antiga. Assumindo diferentes
configurações, uma linguagem análoga emerge simultaneamente em diversos
pólos do planeta e em universos sociais distintos. Tínhamos um solo comum,
formado por um mosaico de referências que cada produtor ou segmento
trabalhava à sua maneira. [...] / [...] / [...] A globalização começou em clima de
unidade - que alguns compreenderam como um retorno aos movimentos -,
mas se desenvolveu consolidando a segmentação. A dissolução da separação
entre o próximo e o distante, anunciada na obra dos gravadores japoneses e
dos pintores impressionistas, se convertia em realidade social numa atmosfera
de tensão extrema. Não foi por acaso que tudo aconteceu em clima de
terrorismo internacional. (BUENO, 1991)

A partir do que pudemos comprovar através do levantamento de publicações
sobre a 18ª Bienal, o debate sobre a seleção de obras e a maneira como foram
apresentadas tomou uma atmosfera mais intensa e acalorada no cenário sulamericano, principalmente no próprio Brasil e na Argentina, e as posições dos
críticos no referido debate se manifestavam de maneira clara. A historiadora Viviana
Usubiaga analisa a repercussão do evento entre os críticos que publicavam seus
textos em jornais portenhos de ampla circulação e identifica nesse contexto uma
contraposição clara de pontos de vista733:

733

“[…] una cuidadosa mirada delatará inmediatamente ciertos regionalismos más aún: las relaciones
geopolíticas en las que la correspondencia Norte-Sur quedará al descubierto, más que por la calidad y la
cantidad de sus obras, por las sutiles diferencias en las que se enmarcan los distintos artistas que denotan a
las claras los contextos de los cuales provienen.” (BUCCELLATO, 1986: 12)
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La cuestión radicaba entonces en definir esos problemas específicos haciendo
pie en cada una de las imágenes que los artistas elaboraban y no meramente
calcar los comentarios de los teóricos europeos. Más allá de enunciar que no se
trataba de ‘copias’ – ‘La transvanguardia en América Latina no es copia’,
afirmaba Glusberg –, ni ‘imitaciones’, los curadores no parecían estar
dispuestos a avanzar en sus discursos sobre una reflexión que explicitara los
genuinos contextos de producción de esas imágenes y así dejar en claro los
fértiles ‘desajustes’ que las obras producían respecto de los modelos centrales.
(USUBIAGA, 2012: 259)

Em sua análise, Usubiaga evidencia tal contraponto de perspectivas através
do que enunciaram os críticos Fermín Fèvre734, para o Clarín, e Hugo Petruchansky,
para o Le Monde Diplomatique en Español:
‘Esta Bienal de San Pablo no ha escapado al criterio dominante. Por el
contrario, busca fortalecerlo, subrayando aspectos que marcan una suerte de
creación, a escala mundial, dictada por los países centrales.’ (FÈVRE, 1985,
apud USUBIAGA, 2012: 258)
‘No obstante, la Nueva Imagen, nos habla con claridad de un regionalismo
crítico antes que de una retórica universalmente apta. Los problemas
específicos de cada país se vierten a través del arte, y creemos que aquella
venta de imagen aludida naufraga ante la constatación de que lo local tiene la
misma validez que aquellas manifestaciones que se nos pretenden imponer.’
(PETRUCHANSKY, 1985, apud USUBIAGA, 2012: 259)

Como podemos observar, na imprensa brasileira, o discurso dos comissários
latino-americanos convidados para os debates paralelos na FAAP figuraram como
ponto de entusiasmo e otimismo sobre a realização da mostra. Tanto Glusberg
quanto o comissário do Uruguai, Angel Kalenberg, tiveram vinculadas suas
declarações positivas sobre a organização do evento e a importância da valorização
da arte da região, promovida pela curadoria.735
Nas publicações norte-americanas e europeias não encontramos com
relevância atenção direcionada à problemática curatorial, são breves comentários
referentes à disposição das obras no espaço e a polêmica gerada entre os críticos
brasileiros e artistas participantes. Foram dedicadas mais observações em torno aos
artistas consagrados e os considerados “revelações”, ou comentários sobre a
734

A mesma perspectiva apresentou-se entre críticos e artistas brasileiros: “Esta mostra não tem sentido
algum. Parece que o Brasil é só isso, que somos meros e maus copiadores da arte neo-expressionista alemã
e norte-americana.” (FILHO, 1985)
735
“Frequento a bienal há muitos anos e posso dizer que essa 18ª edição superou as anteriores. Sheila
Leirner, a curadora, disse que está dando continuidade ao trabalho de seu colega anterior, Walter Zanini,
mas eu acho que ela vai além. Soube muito bem utilizar as experiências de Paris, Veneza, Kassel para fazer
uma bienal com características próprias. Ela inventou em cima do que já estava experimentado, e isso foi
um avanço tão grande, que acabou dando uma lição de profissionalismo’, diz Glusberg.” (AMARANTE, 1985)
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representação das respectivas nações. Estes elementos apresentaram-se em várias
publicações de mais ampla circulação, como The New York Times.
Considerações finais: globalização e deslocamentos geopolíticos
Uma hipótese que consideramos para o enfoque desses críticos está
relacionada ao descompasso observado entre as definições da atividade do curador
nos centros internacionais e na “periferia”, onde a 18ª Bienal realiza-se como um dos
primeiros ensaios de uma intervenção incisiva da curadoria no discurso das obras
dos artistas expostos a fim de ilustrar uma tese pessoal do curador. Contudo, as
reações imediatas de alguns artistas e comissários participantes da mostra, como o
caso mais divulgado na imprensa brasileira envolvendo o comissário alemão Jurgen
Harten (diretor do Kunsthalle Dusseldorf), e os pintores alemães Bernrd Koberling e
Jiri Dokoupil, levam-nos a problematizar a hipótese, vendo que para além de uma
habituada aceitação dos desdobramentos da autonomia do curador, ainda há uma
forte e conflituosa disputa pelo poder da autoria e da visibilidade que se instala
entre os diversos agentes do campo artístico.
Podemos observar que Leirner, na ocasião, contava apenas com um
representante na Europa e sua relação com os vários corpos diplomáticos envolvidos
dava-se por correspondências pessoais. Esta dinâmica pode ser observada na análise
disposta pela historiadora de arte Viviana Usubiaga em seu livro “Imágenes
inestables: Artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires”, que se deteve
sobre os modos de projeção da arte argentina na Bienal paulista, centrando-se sobre
a edição de 1985 pelo desdobramento incomum das atividades em que os agentes
nacionais se envolveram, através da relação sistemática de Sheila Leirner com os
representantes dos países estrangeiros a fim de “orientar e influenciar” seus envios,
difundindo os conceitos desenvolvidos na idealização da exposição através da marca
“O Homem e a Vida” e reforçando suas definições críticas através de convites oficiais
dirigidos a artistas individuais ou colecionadores, em congruência com o conceito
definido para a mostra.
Sheila manifestava interesse particular na participação da argentina, trocando
várias correspondências com o crítico Jorge Glusberg, então diretor do Centro de
Arte y Comunicación (CAYC, fundado em Buenos Aires, 1968), direcionando-se
ainda a Ramiro de Casasbellas, diretor geral de assuntos culturais do Ministério de
Assuntos Exteriores da Argentina, e Horacio Damianovich, cônsul argentino, com a
finalidade de propor a contratação de Glusberg como curador da representação
argentina na Bienal.
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A curadora deixou clara sua percepção de que a Bienal Internacional de São
Paulo participa de uma rede internacional de instituições do mesmo tipo. Todavia, a
hierarquia entre essas instituições, atrelada ao contexto econômico e cultural em
que se realizam, apresenta limites para a autonomia completa de uma instituição
que, como a Bienal de São Paulo, no Brasil, se realiza em um país marginal no
circuito internacional da arte. Entendemos que o projeto da “Grande Tela”
correspondeu a uma primeira realização curatorial de grande impacto com perfil
autoral, lançando através das obras expostas uma leitura particular do campo
artístico, tratou-se também de uma inovação que, por ocupar uma instituição de
visibilidade da arte contemporânea tão prestigiada, na qual convergiam atores de
campos artísticos que se constituíam de maneiras particulares – contendo ou não a
figura do curador (autor de exposições), os valores que o envio de artistas para
representações nacionais à Bienal colocavam em jogo eram colocados, em ampla
medida, num “tabuleiro” de regras novas, onde as apostas eram variadas e
imprevisíveis. Na América Latina, de modo geral, os críticos reagiram a esse
momento pontual de um processo de transformações mais amplo, defendendo suas
posições no campo artístico local, em meio a um panorama turbulento, de amplo
risco e instabilidade. As neovanguardas latino-americanas que contaram com o
suporte de instituições locais, muito estimuladoras da projeção da Nova Pintura dos
jovens artistas, em seguida, passaram a abrigar outras expressões, num caminho que
se abriu progressivamente para a pluralidade de manifestações da arte
contemporânea que se desenvolvia após o “fim da história da arte” e a crise das
vanguardas.
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27- Sessão 1
27.3 Filmes de família: registro do cotidiano e representação da vida
privada736
Ana Clara Campos dos Santos (UFJF)737
Resumo: Neste artigo, pretendemos discorrer sobre a relação entre representação
da vida privada nos filmes de família, relacionando à necessidade de arquivamento
de imagens que parece ter início com a modernidade. Para isso, utilizaremos autores
como o historiador Ronaldo Vainfas, sobre a história da vida privada, a cineasta
Rachel Schefer, acerca da representação de si no cinema amador, e a pesquisadora
Stacey Johnson, que fala sobre a narratividade nos filmes de família.
Palavras-chave: Vida privada. Cotidiano. Filme de família. Super 8.
1. Introdução
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em
andamento, na qual abordaremos a representação da vida privada por meio de
filmes de família produzidos em Super 8 na cidade de Juiz de Fora, durante a década
de 1970. Um dos capítulos será de contextualização dos filmes domésticos num
conjunto. Neste artigo, pretendemos discorrer sobre a relação entre representação
da vida privada nos filmes de família, relacionando à necessidade de arquivamento
de imagens que tem início com o homem moderno. Para isso, utilizaremos autores
como o historiador Ronaldo Vainfas, sobre a história da vida privada, a cineasta
Rachel Schefer, acerca da representação de si no cinema amador, e a pesquisadora
Stacey Johnson, que fala sobre a narratividade nos filmes de família. Pretendemos,
com esse trabalho, responder à seguinte questão: como as narrativas contidas em
filmes de família feitos em Super 8 podem se tornar uma amostra da ascensão da
representação do espaço doméstico da família burguesa por uma tecnologia
emergente à época (principalmente década de 1970)?
Qual o sentido de se pesquisar as narrativas? Por que isso é importante?
Essas perguntas podem ser respondidas pelo professor e jornalista brasileiro Luiz
Gonzaga Motta (2013), que defende o estudo das narrativas na contemporaneidade
Trabalho apresentado no GT 6 – Arte, cultura, mídia e universo sonoro, da IV Jornada de Ciências Sociais
UFJF, realizada de 10 a 13 de novembro de 2015.
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como essencial para o entendimento da sociedade e da vida, pois as narrativas são
características natas do ser humano. Outras razões descritas por Motta para a
pesquisa e análise de qualquer tipo de narrativa seriam porque cada uma relata
representações identitárias, que nos ajudam a entender a nós mesmos e quem
somos. As narrativas dizem muito sobre as pessoas, a cultura e o contexto social em
que vivem:
Nossas experiências objetivas, subjetivas e intersubjetivas são
responsáveis pela formação de nosso caráter, identidade e
pensamento, assim como constitutivas dos significados que
formulamos e retemos no imaginário e na memória (MOTTA, 2013,
p.30).

Dessa forma, outra razão apontada pelo autor para o estudo das
narrativas é como uma continuação do motivo anterior: entender as formas com
que os homens apresentam e representam o mundo através das narrativas. Segundo
Motta, “o ambiente físico e social é subjetivamente interpretado e dotado de
sentidos construídos pelo homem a fim de tornar o mundo mais coerente para ele”
(MOTTA, 2013, p.33).
Mas quando surge a importância de narrar o cotidiano, de retratar as
pessoas comuns? Quando artistas e escritores descrevem o cotidiano dos burgueses
e dos proletários, abrangendo as camadas sociais das pessoas comuns?
Podemos dizer que movimentos artísticos com essas características
tiveram maior expressividade durante a segunda metade do século XIX, período em
que surgiram as imagens técnicas – fotografia e cinema –, consideradas como o
modo mais fiel de retratar a realidade. E essa era a intenção de diversos artistas da
época – surge, então, a estética Realista:
Entre 1850 e 1900 surge nas artes europeias, sobretudo na pintura
francesa, uma nova tendência estética chamada Realismo, que se
desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. O
homem europeu, que tinha aprendido a utilizar o conhecimento
científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza,
convenceu-se de que precisava ser realista, inclusive em suas
criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas
da realidade. (MARTINS; IMBROISI, 2011)

No surgimento do cinema, os irmãos Auguste e Louis Lumière,
conhecidos como pais da sétima arte, produziram imagens em movimento com a
intenção de registrar ações cotidianas, de pessoas comuns: a saída de operários no
fim do expediente de uma fábrica, a chegada de um trem à estação e o movimento
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em torno, pais dando comida a um bebê. Percebe-se que desde sua invenção, em
1895, o cinema possuía um caráter mais documental e que filmar a própria família
poderia ser considerado detentor de certo valor de registro.

2. Cotidiano e vida privada
Com o intuito de embasar nossa pesquisa acerca dos filmes de família,
fizemos uma busca por autores que discorrem sobre a vida privada e a vida
cotidiana. O indivíduo comum e a vida privada parecem começar a se estabelecer
durante o período moderno, com a consolidação do capitalismo burguês e industrial
e o ressurgimento das cidades, em substituição aos feudos. Segundo o historiador
Ronaldo Vainfas baseado no pesquisador Philippe Ariès, com o fim da Idade Média,
terminam as relações coletivas, nem públicas, nem privadas. Mas a partir do século
XIX
a sociedade se transformou numa população anônima onde as
pessoas já não mais se conhecem. O trabalho, o lazer e o convívio se
tornam atividades separadas em compartimentos estanques. O
indivíduo procura proteger-se, então, dos olhares dos outros:
escolhe livremente, ou pensa que escolhe, seu estilo de vida, ou se
recolhe na família, refúgio do espaço privado. (VAINFAS, 1996, p.17)

Em nossa, pesquisa, nos deparamos com a distinção dos conceitos de
“cotidiano” e “privado”, que não coincidem, pois se referem a diferentes objetos de
estudo. O dicionário nos diz que o que é “cotidiano” é diário, se sucede ou se pratica
habitualmente - trata-se, então, do que é banal, comum a todos os dias. Já o
“privado” é particular, pessoal, íntimo e confidencial. Parece-nos que o cotidiano é
mais geral e o conceito de privado carrega maior subjetividade. Ronaldo Vainfas
(1996) faz um estudo sobre os cinco volumes da coletânea História da Vida Privada e
problematiza os dois conceitos, dizendo que eles não são mutuamente excludentes,
mas que também não são equivalentes. O autor define da seguinte forma:
Cotidiano é conceito que diz respeito ao tempo, sobretudo ao
tempo longo, seja no plano da vida material seja no plano das
mentalidades ou da cultura, embora possa ser operacionalizado na
dimensão restrita de uma cidade, uma região, um segmento social,
um grupo socioprofissional. Mas é conceito mais passível de ligar-se
às estruturas e ao social global, como indica aliás parte da
historiografia que o adota. Vida privada é conceito mais
explicitamente ligado à domesticidade, à familiaridade ou a espaços
restritos que podem emular a privacidade análoga à que se atribuiu
à família a partir do século XIX. (VAINFAS, 1996, p.14)
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No trabalho sobre a série História da Vida Privada, Vainfas (1996) conclui
que 33% dos artigos são dedicados ao estudo da familiaridade: relações domésticas
entre as pessoas da família, ritos de passagem, conduta familiar, principalmente nos
volumes 3 (Da Renascença ao Século das luzes), 4 (Da Revolução Francesa à
Primeira Guerra) e 5 (Da Primeira Guerra aos nossos dias). Portanto, a história da
família parece extremamente atrelada à história da vida privada, mas também não
podemos destacar a história da família das relações cotidianas.
Como nosso intuito é estudar os filmes de família da década de 1970, em
que a tecnologia era analógica e pouco acessível, não existia a internet de banda
larga, acreditamos que o que motivava os filmes eram situações que fugiam ao que
podemos considerar cotidiano – como era necessário selecionar muito bem quais
imagens deveriam ser registradas em película para fazer parte da memória familiar,
filmavam-se algumas ocasiões rotineiras e outras mais formais, como os ritos de
passagem (casamentos, batizados, aniversários). Entendemos, por “cotidiano”, ações
automáticas que fazemos no dia a dia, não requer uma percepção mais apurada; já a
vida privada envolve sentimentos, acontecimentos que não são extraordinários, que
podem fazer parte do cotidiano, mas de forma significativa.
O atual frenesi por imagens e pela representação de si faz com que
algumas pessoas se dirijam ao passado ou ao que é considerado banal, como forma
de buscar conforto e resgate de alguns valores ou significados obsoletos. Um
exemplo dessa intimidade procurada encontra-se nos filmes de família, os quais
narram acontecimentos comuns, mas que são significativos para aquele grupo
representado nas imagens. Muitas das cenas dos filmes são brincadeiras de crianças,
passeios, almoços, momentos felizes entre os membros da família. Almoçar e
brincar são coisas que acontecem no cotidiano, mas aqueles momentos registrados
possuem um significado especial, motivo que leva o cinegrafista a filmar, e também
são exclusivos até mesmo pelo fato de terem um registro. Acreditamos que este
estudo nos faz compreender, ao menos em parte, como teve início esse desejo por
produzir e consumir imagens da vida privada.
3. Breve história do cinema amador
Falaremos brevemente sobre o surgimento do cinema e da popularização
do cinema amador. O registro da imagem em movimento foi desenvolvido em 1895,
na França, pelos irmãos Louis e Auguste Lumière, que criaram o cinematógrafo. O
cinema se tornou atraente para as famílias como forma de registro, de modo
semelhante à fotografia. O mercado volta-se para o público amador e começa a
comercializar formatos mais acessíveis do que a bitola de 35mm, que era muito caro
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e perigoso, devido a sua natureza inflamável. Segundo pesquisa de Carlos Antonio
Caruso (2012):
Em 1913 a Pathè Frères lança na França o projetor K-O-K,
comercializado nos Estados Unidos com a marca de Pathéscope,
que utilizava filmes de 28mm [...]
Com isso a Pathè teve uma grande vantagem competitiva. A grande
preocupação naquela época era do desenvolvimento de uma
película que não fosse inflamável, principalmente tratando-se do
uso doméstico. Em 1909 a Eastman-Kodak lançou nos Estados
Unidos o safety film, película à base de acetato não inflamável [...]
Até 1923 houve uma grande profusão de inventos com diferentes
bitolas de filmes que variavam desde o 9,5mm até o 35mm
desenvolvido pela MPPC-Edison. Todavia os concorrentes nunca
tiveram muito sucesso, abrangendo apenas pequenos nichos de
consumo. (CARUSO, 2010, p. 34)

Em 1923, a companhia Eastman Kodak desenvolveu a Cine Kodak 16mm,
uma câmera mais acessível e simples, podendo ser utilizada por amadores que já
houvessem tido contato com câmeras fotográficas. Porém, a câmera era pesada
(tinha sete libras, o que equivale a cerca de três quilos) e o pacote com tripé custava
U$ 335,00, enquanto, na mesma época, um automóvel novo da Ford custava pouco
menos que o dobro da câmera: apenas U$ 550,00.
Em 1932, enquanto os Estados Unidos passavam pelo auge da Grande
Depressão, foi introduzida no mercado a Cine Kodak 8mm, que possuía o dobro do
número de perfurações em ambos os lados a mais do que a 16mm. Dessa forma, o
cineasta deveria filmar com metade da película em uma direção, depois usar a outra
metade, como uma fita cassete de áudio. A quantidade de película necessária
também era bem menor: como o quadro da 8mm era ¼ do tamanho da 16mm, a
quantidade de filme usada para o mesmo tempo foi reduzida a 25% de uma bitola
para a outra. A bitola 8mm foi muito utilizada, principalmente na década de 1950,
em eventos familiares.
Na década de 1960, pesquisadores conseguiram desenvolver o formato
Super 8, com melhor qualidade de imagem e extinção do sistema de usar os dois
lados do filme, já que o Super 8 vinha em um cartucho. Em 1965 (completando 50
anos em 2015) foram lançados no mercado os equipamentos da bitola Super 8. A
película foi o salto para inclusão da classe média e massificação de produtos desse
tipo.
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A partir do momento em que o registro (fotográfico e, no caso deste
estudo, o cinematográfico) se torna mais acessível, podemos que existe a teoria de
uma emergência da “necessidade” que as pessoas criam de se inscrever em imagens
ou de tentativas de experimentação de uma nova tecnologia. A cineasta e
pesquisadora Raquel Schefer propõe uma reflexão:
¿Qué pasa cuando son inventadas y se divulgan las pequeñas
cámaras de registro casero disponibles, desde la década del 60, en el
mercado? Considero legítimo afirmar que éstas expanden las
condiciones de producción y de recepción de la imagen. Por un
lado, tornan fenomenológicamente contiguos el espacio de
representación y el espacio de recepción, desplazamiento que tiene
importantes consecuencias ontológicas. Por otro lado, están creadas
las condiciones para que el espectador cinematográfico se
transforme en sujeto activo y productor de la representación.
(SCHEFER, 2008, p.21)

As películas amadoras e, depois, o vídeo, tornam possível que os
espectadores, os receptores dos filmes sejam também personagens inscritos na tela.
Os anúncios publicitários podem induzir o público a querer fazer registros da
família ou dos amigos, principalmente nas camadas mais altas da sociedade, que
tinham maior poder aquisitivo. Como defende a pesquisadora Stacey Johnson
(1998): “The image making industry did not invent a personal historical imperative;
however, it did insinuate itself on the bourgeois nuclear family's desire for one”
(JOHNSON, 1998, p.152). Isso quer dizer que a vontade de documentar os
acontecimentos familiares já existia, porém, a indústria fez com que isso se tornasse
imprescindível para que se preservasse a história da família.
Esse fenômeno pode ser verificado principalmente a partir do momento
em que o Super 8 começa a se popularizar. A película Super 8 foi amplamente
utilizada no Brasil na década de 1970 entre cineastas amadores, para eventos sociais
e registros familiares. Para fazer filmes em Super 8 havia algumas características
peculiares que a diferenciavam de outras películas: a câmera era portátil e simples
de usar, facilitando principalmente o acesso da classe média à bitola, já que ainda
tinha custos muito altos para ser acessível as camadas mais populares.
Por se tratar de um filme reversível, ou seja, o original é positivo e não
um negativo, os custos para a revelação eram mais baratos e a projeção, mais viável.
O filme positivo já era pronto para projeção. Mas, apesar da praticidade e da
economia proporcionadas pelo Super 8, filmar nessa película tinha alguns
problemas. O filme positivo fazia com que o processo de cópias fosse muito difícil,
então era raro e muito caro se fazer cópias. Isso tornava a película original única e
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passível de perda, não podendo ser recuperada. Essa característica leva o professor
Rubens Machado Jr. considerar uma aura pertinente ao Super 8:
Superoitista, então, não ficava emprestando o filme; temia estrago,
perda; ele levava e projetava. Então, de certo modo, isso faz com que
as sessões tivessem sido irrepetíveis com o hic et nunc, um aqui-eagora raro – implicando algum tipo de aura. [...] Há um valor de
exposição numa projeção do Super-8 que é diferenciada, isso acaba
repercutindo de alguma forma no modo como se concebe e se
percebe um filme. (MACHADO JR., 2013, p.41)

A película Super 8 foi o salto para inclusão da classe média e massificação
de produtos desse tipo. Dargy e Bau (1979) afirmavam que a película era, sem
dúvida, a mais aperfeiçoada e completa à disposição do cineasta amador. Os autores
tratavam a película como objeto de interesse de pequenos cineastas e dava dicas dos
primeiros passos na produção desses filmes. Apesar de Dargy e Bau considerarem a
película um meio de se fazer cinema, eles consideravam que a prática de filmar em
Super 8 deveria se limitar ao campo doméstico, familiar. Os autores também
dividem o cinema amador em duas categorias: 1) filmes elaborados, mesmo que de
maneira simples (documentário, filme com roteiro, desenho animado); e 2) filmes
sem roteiro ou espontâneos (filme familiar, filme de viagem, reportagem). Dessa
forma, vemos que uma das principais funções das câmeras de bitola Super 8 era a de
realizar registros caseiros (DARGY; BAU, 1979).
Em sua dissertação de mestrado, a pesquisadora Lila Silva Foster (2010)
faz um levantamento do material amador depositado na Cinemateca Brasileira, em
São Paulo. De acordo com a autora, existe um total de 1.075 bitolas cinematográficas
na cinemateca, dentre elas: a maior parte, 62,2% é da película 16mm; o Super 8
constitui apenas 17,3% do acervo; 13,4% foi produzido na bitola 35mm; apenas 6%
são do formato padrão de 8mm e, com o menor número de rolos, somente 0,07%, a
bitola 9.5mm. Ainda segundo a autora, estes 1.075 rolos de filme, a maior parte se
encontra em estado de início da deterioração físico-química.
4. Filmes de família: a tecnologia amadora em função da representação
Como já vimos, foi na década de 1920 que surgiu o chamado cinema
amador e, com essa novidade que era o registro em movimento disponível a pessoas
que não tinham vontade de seguir carreira de cineastas em grandes produtoras, os
amantes de cinema puderam fazer seus próprios registros: filmes de ficção,
reportagens ou cinejornais, animações e filmes de família (uma forma de álbum de
família em movimento). De acordo com o pesquisador Roger Odin (2010, p.39-40), o
cinema doméstico é feito por um integrante da família, com imagens de pessoas e
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1531

acontecimentos que tenham alguma relação com essa família e usado e assistido
preferencialmente por membros da mesma família. Mesmo que a maioria das cenas
mostre a interação dos parentes, o conteúdo dos filmes não é essencialmente este,
mas tudo o que for considerado importante para ser exibido e guardado pelo
cineasta.
Falando sobre os filmes de família e fazendo um contraponto ao
sociólogo Walter Benjamin, que define o homem moderno como um ser que perdeu
a experiência e é incapaz de estabelecer laços com o passado, a pesquisadora Thais
Blank acredita que a narrativa cinematográfica seja uma forma de expressão típica
do mundo moderno:
o gesto que marca os filmes de família realizados nos anos 1920 e
1930 é o da busca por uma narratividade capaz de traduzir essa nova
forma de estar no mundo. Fazendo uma síntese ativa dos elementos
da vida moderna, a narrativa cinematográfica era a que melhor
podia expressar as novas condições do sujeito moderno [...] No ato
de filmar a própria vida, o homem moderno parece encontrar uma
nova forma de relatar e transmitir a experiência, é na tensa
articulação entre o desejo de se construir uma narrativa linear capaz
de testemunhar a imperturbável continuidade familiar e a inerente
fragmentação da linguagem cinematográfica, que reside a força
desses filmes. (BLANK, 2011, p.p.6-7)

Dessa forma, imaginamos que o interesse e a possibilidade do registro da
vida privada tenham surgido na idade moderna e sido exploradas de maneira nunca
antes experimentada. A pesquisadora Stacey Johnson (1998) defende que o filme
doméstico, não muito diferente do álbum de fotos, preserva a história de uma
família em rolos de filmes eternos, que podem representar os aspectos selecionados
da história familiar para as pessoas mais íntimas. Dessa forma, segundo ela, não é
nenhuma surpresa descobrir que as versões editadas da história familiar contêm
casamentos, festas, feriados, aniversários, férias e crianças (JOHNSON, 1998). Mas,
diferentemente do álbum, Johnson afirma que a imagem em movimento permite
uma narratividade dos momentos em família:
Different from the photograph, however, the moving image
presented the opportunity for the narration of family moments.
Likewise, it roused the potential to dramatize even the most
mundane of family activities, keeping in mind that there were
distinctions made between "social realist" types of production
(filming yard work, the children at play, opening Christmas gifts),
and differently creative narration (fictional characters, costumes,
scripts). (JOHNSON, 1998, p. 150)
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Acreditamos que os filmes domésticos, então, permitiram uma nova
forma de autorrepresentação. Mas, ao pesquisar a literatura sobre o gênero “filme
doméstico” ou “filme de família” e buscarmos uma forma de defini-lo, nos
deparamos com a dificuldade de identificar um consenso, a começar pelo nome,
além das características estéticas. Segundo a autora Lígia Diogo (2010),
Quando se alude a essas produções tem-se em mente, geralmente,
gravações que não necessariamente obedecem a regras préestabelecidas, a pressões do mercado ou a lógicas narrativas mais ou
menos determinadas; ou, inclusive registros que não se propõem a
atuar em favor de grandes causas sociais ou políticas. Nesse sentido,
os vídeos de família seriam até mais “independentes” do que as
obras da vídeo-arte ou os programas dos movimentos populares,
que se inserem em contextos de significância mais universais.
É habitual pensar esse tipo de produção como um montante de
registros sem preocupações estéticas, conceituais ou criativas na sua
realização. Além disso, os produtos considerados como parte desse
grupo nem sempre se parecem uns com os outros, sendo fácil
apontar diferenças um vídeo de família e outro, ainda que sejam
registros de uma mesma família, arquivados numa mesma estante
da sala ou num mesmo baú. (DIOGO, 2010, p.27)

Em nosso trabalho de graduação738, selecionamos e descrevemos os seis
pontos principais que caracterizam os filmes de família, de acordo com os autores
estudados. São elas: 1) Felicidade - a maioria dos filmes domésticos mostram
momentos felizes, de tranquilidade e paz, longe das questões preocupantes ou que
causam tristeza, como os dilemas existenciais, o trabalho, a morte, as brigas entre
integrantes da família; 2) Narrativa não-linear - os filmes caseiros geralmente
registram acontecimentos sem uma narrativa completa, ou seja, não são compostas
de início, meio e fim notadamente definidos; 3) Ausência de técnica - Imagens fora
de foco, com enquadramento ruim, tremidas, muito escuras ou claras demais, um
dedo intrometido na lente da câmera, som de palavras incompreensíveis, barulho de
vento; 4) Cineasta participante - o cineasta de família quer registrar os momentos da
família, porém, sem preocupação com a técnica ou com o resultado final do trabalho
– acenos, sorrisos e olhares podem, ou devem, ser direcionados para a câmera; 5)
Função de ressignificação - o que importa é a exibição dos filmes; assisti-los depois
de prontos, mesmo que as imagens por si só não façam sentido, pois, na projeção,
elas são ressignificadas pelos membros da família; 6) Documento histórico - os
filmes domésticos feitos principalmente entre membros de uma família registram o
cotidiano, mostrando quais as tecnologias usadas em determinada época, como se
738
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deu a urbanização de tal cidade, quais eram as roupas e hábitos frequentes em um
grupo social.
Entretanto, a autora Beatriz Rodovalho aponta a problematização de
Roger Odin sobre essa leitura documentarizante dos filmes de família, pelo fato de
estes serem apenas fragmentos de narrativas que precisam ser completadas por
membros da família para fazerem sentido. Rodovalho comenta a relação do filme
amador com o contexto histórico:
Um dos elementos que estruturam essa relação é a tensão entre o
que na imagem é visível e o que permanece invisível, no exterior ou
no avesso do quadro. O olhar documentarizante que reterritorializa
esses filmes amadores em deslocamento deve reclamar suas lacunas,
suas contradições, seus intervalos. As imagens da passagem
reclamam, assim, uma história que ultrapassa os limites da
historiografia oficial e que se constrói por meio de uma perspectiva
íntima e fragmentária, por meio dos restos do passado.
(RODOVALHO, 2013, p.28)

Os filmes de família devem ser, então, decifrados com base em seu
contexto histórico, social e afetivo por quem esteve presente às cenas e se lembra –
ainda que vagamente – que significado tiveram aquelas imagens no momento em
que foram feitas.
Acreditamos, porém, que os filmes domésticos podem ser documentos de
registro do cotidiano, como testemunhos espaciais e comportamentais de um
determinado local e em um determinado momento, insinuados por um grupo de
indivíduos flagrados pela câmera. Como por exemplo, para saber da moda, que
roupas eram usadas, como se usava o cabelo, a barba e o bigode, que brinquedos
eram utilizados nas brincadeiras das crianças, por exemplo. Mas esses filmes
também têm seu lado não documental, de representação da vida privada, de ritos e
lugares que possuem significado exclusivo para determinada família.
5. Considerações finais
Os filmes domésticos ou de família têm recebido atenção de
pesquisadores em diversos países como Espanha, Estados Unidos, França e Itália.
Pudemos observar o estudo das temáticas de: patrimonialização de filmes de família
e disponibilização destes em acervos públicos; reapropriação e recontextualização
de filmes amadores no documentário contemporâneo; disponibilização de vídeos
domésticos na internet; a comparação de filmes e vídeos de família feitos antes e
depois da popularização da internet e das câmeras digitais. Cada abordagem, a seu
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modo, dá um caráter diferenciado a esses documentos, no qual a exibição de
memórias familiares não é mais restrita ao ambiente privado: trata-se da
publicização da vida particular das famílias (em acervos públicos, documentários,
ou na internet).
Como objeto empírico de análise do nosso trabalho de mestrado,
selecionaremos filmes domésticos feitos por famílias de Juiz de Fora na bitola Super
8, filmados durante a década de 1970, período em que essa película foi mais utilizada
no Brasil. Nessa época, as câmeras fotográficas eram mais acessíveis do que as
cinematográficas e o Super 8 se tornou a primeira tentativa de popularizar o registro
de imagem em movimento, ainda que se mantivesse restrito a famílias de classe
média alta.
Devido a pesquisas anteriores (trabalho de conclusão de curso e busca
por acervos particulares), até o momento temos acesso a cerca de 20 rolos de
película de oito famílias diferentes, somando mais de três horas e meia de materiais
para o estudo. Pretendemos trabalhar com acervos privados de famílias que
possuam mais de um rolo de filme, para que nossa análise não se estenda além do
necessário. Para estudar as películas, utilizaremos categorias de análise fílmica
aplicada ao estudo de produtos audiovisuais.
Este artigo é um esboço de como pretendemos iniciar nosso trabalho de
mestrado. Faremos uma abordagem maior sobre a vida privada, que se torna tema
nas artes e nas mídias audiovisuais (televisão, cinema, fotografia); também vamos
abranger a história do cinema amador até chegar ao surgimento da película Super 8,
juntamente com dados específicos sobre essa bitola em acervos públicos;
características e conceituações particulares ao cinema doméstico ou de família.
Para aprofundar a pesquisa, vamos enfocar três eixos: 1) o diretor,
geralmente o pai de família, pessoa que maneja a câmera e elege o que vai registrar;
2) os personagens que aparecem diante das câmeras e 3) o espectador, que
normalmente é um dos personagens do filme, mas também pode ser uma pessoa de
fora do grupo familiar interessada nesses registros (um diretor de filmes
documentais ou ficcionais que queira utilizar filmes de arquivos privados, um
pesquisador acadêmico, etc.).
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27- Sessão 1
27.4 A cidade do Rio de Janeiro em dois tempos: um estudo comparado
das reformas urbanas no século XX e XXI739
José Lúcio Nascimento Júnior740

Resumo:O presente artigo apresenta as primeiras conclusões que a pesquisa
alcançou na comparação entre as Reformas Urbanísticas realizadas no Rio de Janeiro
nos século XX e XXI. Partindo de uma revisão inicial de literatura e visando
apresentar uma análise comparativa sobre as reformas urbanas, tal estudo
demonstra que o diálogo entre a História e Ciências Sociais são um caminho fortuito
para o pesquisador que enverada por estes campos. Considerando conceito de
historicidade e analisando o significado que o conceito Modernização assumiu no
século XX e no século XXI, visa-se demonstrar como seu uso foi aplicado no passado
em diferente contexto histórico.
Palavras-Chave: História dos conceitos. Historicidade. Rio de Janeiro.
Introduzindo o diálogo: a História e as Ciências Sociais
O diálogo entre a História e as Ciências Sociais não são novidades para
nenhuma das duas ciências. Esta aproximação verifica-se tanto em pensadores da
sociologia como também em historiadores (BURKE: 2002; BOURDIEU; CHARTIER:
2011; HARTOG: 2014). São vários os pensadores que marcam a diferença entre estes
dois campos, fazendo com que o debate se torne objeto de estudo e pesquisa. O
século XX está repleto destes exemplos e ao destacarmos alguns podemos
compreender melhor as suas diferenças.
Ao analisar as diferenças de posição sobre o ofício do historiador e o do
sociólogo, Burke destaca que enquanto o primeiro busca a formulação de regras
gerais, o segundo presta mais a atenção em detalhes concretos frente aos padrões
gerais (BURKE: 2002). Sociólogos clássicos como Pareto, Emile Durkheim e Max
Weber eram versados em História, posição que iria se modificar no início do século
739
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XX, quando as Ciências Sociais se aproximaram de temas contemporâneos. Esta
distinção entre o que está próximo e distante temporalmente também é apresentada
entre o trabalho de historiadores e etnólogos por Marc Augé. Para ele, o que
diferencia o trabalho do historiador do ofício do etnólogo é que o antropólogo se
relaciona com o objeto, por ser seu contemporâneo, já o historiador tem a vantagem
de saber o que virá na sequência do processo que examina (AUGÉ: 2012).
Já a História na passagem do século XIX para o século XX estava mais
preocupada com as questões políticas, tal como a ação dos Estados, a construção da
nação, além da ação de seus governantes e grandes personalidades. Com o advento
da Escola dos Annales, liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre, esta situação
passaria por modificações, em especial na França. A segunda geração da Escola dos
Annales estaria sobre a liderança de Fernand Braudel. Com ele o contato voltava a se
estreitar, a História Social passava a ser uma forma do historiador exercer seu ofício.
Este contato se torna tão fortuito que nos anos 1960 se estreita mais uma vez,
havendo até conflitos teóricos (BURKE: 2002).
Quando olhamos para a Revue des Annales, publicação liderada pelos Annales
houve debates fortuitos sobre quem assumiria a liderança das ciências humanas na
França. Dentre os debatedores, destacamos as contribuições de Fernand Braudel,
defendendo a posição da História como disciplina de destaque; e no campo das
Ciências Sociais temos a participação de Claude Levi Strauss, destacando a
importância da Antropologia neste debate. Sem buscar vitoriosos, podemos dizer
que os debates foram acalorados entre os dois campos, tanto dentro como fora da
Revue des Annales ao longo do século XX.
Ao comentar a importância de cada uma de suas ciências humanas,
percebemos que, de uma forma geral, são as transformações realizadas pelo ser
humano que está no cerne da pesquisa social. Para Antony Giddens, cabe a
Sociologia tratar de questões do dia-a-dia, do contexto do pesquisador. Tal posição é
defendida por Marc Augé no que cerne a Etnologia, que para ele deve se dedicar a
compreender como o indivíduo interpreta a sociedade na qual se inseri,
possibilitando ao pesquisador o contato com o objeto pesquisado (GIDDENS: 2001;
AUGÉ: 2012).
Seguindo outro caminho tem-se a perspectiva adotada por Norbert Elias.
Para este pesquisador alemão, a Sociologia deve antes de tudo, identificar e
compreender as diferentes formações sociais, que se sucederam ao longo do tempo
(CHARTIER: 2001). Tal posição aproxima a Sociologia da História, a História Social e
a Cultural são fruto desta aproximação, onde os historiadores buscam nas Ciências
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Sociais, temáticas e métodos para auxiliar em suas pesquisas. É neste sentido que
Marc Augé destaca não ser possível haver uma Antropologia Histórica, mas uma
História Antropológica sim, uma vez que os historiadores – como Carlo Ginzburg,
Jacques Le Goff e Emmanuel Le Roy Ladurie, por exemplo – buscava nos
procedimentos e nos objetos da Antropologia a base para suas pesquisas (AUGÉ:
2012).
A construção de objetos de pesquisa na História Cultural, ao considerar os
estudos de Pierre Bourdieu, deve considerar não apenas a temporalidade dos
acontecimentos, questão tão cara aos historiadores, mas necessita considerar o
contexto, as ações e como o contexto interfere nas ações (BOURDIEU; CHARTIER:
2011). Além disso, ao consideramos que a Historicidade se refere a como as pessoas
compreendem a relação entre o passado, o presente e o futuro, ou seja, como o
tempo se organiza, este conceito que proveio das pesquisas de Claude Lévi-Strauss
sobre a Consciência Histórica, onde destacava a existência de Sociedades Quentes e
Sociedades Frias, como maior ou menor consciência de seu passado. Esta relação de
consciência e de compreensão do passado ficou conhecida como Historicidade.
O antropólogo estadunidense Marshall Sahlins buscou analisar como a
historicidade se operava no encontro entre os Havaianos e os Ingleses no século
XVIII. Para os havaianos, a historicidade se dava por meio do Regime Heroico. Foi,
justamente, utilizando a discussão iniciada Sahlins, ampliando um debate iniciado
por Reinhart Koselleck, que Hartog propõe o conceito de Presentismo,
considerando as transformações iniciadas na pós-modernidade, a partir da década
de 1970. (HARTOG: 2014).
Historicidade, História dos Conceitos e a construção do objeto de
pesquisa.
Para Hartog, o Regime de Historicidade pode ser compreendido de duas
maneiras. De uma forma mais restrita, se relaciona a forma como uma sociedade se
relaciona com seu passado, relacionando as noções de passado de presente e de
futuro; de uma maneira mais ampla, significaria a modalidade que de consciência de
si de uma comunidade humana (HARTOG: 2014). Neste sentido, para ele o Regime
de Historicidade se coloca como uma ferramenta ao serviço do pesquisador que
busca compreender seu tempo presente, além de ser um instrumento para se
perceber momentos de crise.
Ao longo do tempo e de acordo com a sociedade este Regime apresentou
características distintas. A contribuição de Sahlins, a partir da Etnografia Histórica,
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ao estudar o encontro entre os havaianos e os europeus ocorrido no Havia e nas
Ilhas Fuji na passagem entre o século XVIII e o século XIX consiste em demonstrar
como os dois povos operavam com diferentes noções de historicidade para “ler” os
eventos que estavam ocorrendo. Para Hartog, faltou a Sahlins a comparação entre as
noções de historicidade entre os próprios europeus, caminho que ele escolheu
percorrer (HARTOG: 2014). Em nossa pesquisa, nos baseamos neste conceito,
historicidade, para olharmos para o nosso objeto, conforme apresentaremos a
frente.
Quando um objeto de análise tem uma grande proximidade do pesquisador,
os estudos antropológicos apresentam métodos a serem usados por ele para criar
certo distanciamento: tornar o familiar exótico e o exótico familiar (DAMATTA:
1978; VELHO: 1994). Para realizar esta operação, consideram-se as classificações
preexistentes para buscar um novo olhar em relação ao outro que é algo/alguém
próximo, a teoria será a lupa por onde o pesquisador deve olhar para compreender
seu objeto (VELHO: 1994). Não se deve esquecer que as ações humanas são
realizadas em um contexto e este auxilia a compreender como elas se
desenvolveram (BOURDIEU; CHARTIEU: 2011).
Ao longo do século XIX e XX ocorreu uma série de reformas urbanas na
cidade do Rio de Janeiro, envolvendo vários bairros e diferentes motivações.
Escolhemos, então, comparar as reformas urbanas levadas a cabo pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro na região do centro, em especial na região portuária em
dois momentos: a Reforma de Pereira Passos, ocorrida no início do século XX e a
Reforma do Porto Maravilha, ocorrida no início do século XXI. Recorrerá assim ao
método comparativo para desenvolver esta análise.
A escolha deste recorte liga-se ao fato de ambas as reformas utilizarem como
base do discurso para justificar e legitimar tais ações na busca pela Modernização.
Tanto nos discursos oficiais de Pereira Passos como no de Eduardo Paes, a
Modernização é a tônica modernizadora das reformas urbanísticas que estão sendo
operadas. Para o historiador Reinhart Koselleck, existem palavras que na verdade
são conceitos por serem carregadas de significação. Estes conceitos, por sua vez, não
são estanques no tempo, sofrendo variação. Será justamente a variação no conceito
de Modernização que a pesquisa visa analisar e que neste espaço apresentamos as
conclusões iniciais (KOSELLECK: 1993)741.

741

Neste ponto, tenho que agradecer a professora Dra Maristela Rocha e ao prof. Ms. André Grillo pelas
contribuições dadas na apresentação deste trabalho na IV Jornada de Ciências Sociais, em especial ao
questionamento da prof.ª Maristela sobre minha posição em relação a algumas questões atuais nas reformas.
Tais questionamentos foram importantes para amadurecer e melhor recortar o objeto.
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O método comparativo por sua vez, traz riscos para a pesquisa. Dentre os
mais comuns, se destaca dois: primeiro o pesquisado acreditar que as sociedades
evoluem em estágios pré-determinados; segundo comparar o que com que, podendo
fazer uma análise superficial da questão analisada. Visando responder a estes
questionamentos Marcel Detienne destaca que ao se utilizar o método comparativo
podemos comparar: conceitos e noções; as religiões e a construção de suas
divindades; as formas de se construir e de se perceber a política; e o valor do
passado em diferentes sociedades (DETIENNE: 2004). Será sobre os usos do passado
e como o conceito de Modernização que este trabalho irá se desenvolver.
Propomos que as noções de historicidade que fomentam as pessoas que
conduziam as reformas urbanísticas na Cidade Maravilhosa são diferentes.
Enquanto no século passado a lógica dominante era o progresso, a busca pelo novo e
realização do saneamento na cidade leva a expulsão de tudo que ligava ao passado.
Na reforma deste século, temos como lógica dominante a preservação e a
revitalização, o que não significa que tudo passará por este processo, mas apenas o
que for selecionado como importante na construção da memória. Ao transformar o
espaço em um monumento a ser consumido, este passa a receber investimento e se
constitui como uma mercadoria dentro da lógica do capitalismo, seja pela atividade
turística, seja pelo uso que se faz desse passado (HARTOG: 2014; HARTOG: 2006;
POULOT: 2011).
Cabe ressaltar que “a criação de espaços turísticos e de lazer, por exemplo, a
partir de novas estratégias interfere na produção de centralidades, no sentido de que
se produzem polos de atração que redimensionam o fluxo de pessoas num espaço
amplo” (CARLOS: 2012 p. 180). Se no século XX a produção cultural das camadas
populares foi expulsa da região da Praça Mauá por ser vista como algo menor ou
ligada a um passado que não se queria próximo, neste século, a criação de espaços
de produção e guarda deste patrimônio, como o verificado na Cidade do Samba, o
Cais do Valongo e a Pedra do Sal, indicam que o passado pode ser utilizado de
diferentes formas a partir de várias necessidades. “Na cidade, a história se constrói
no espaço e no edifício público; nesses espaços instauram-se possibilidades de
ação pela presença coletiva dos atores sociais e pelo registro dessa presença
dramatizada pelo espetáculo” (BRESCIANI: 2002 p. 30, grifo nosso). Será sobre o
território desta cidade, o centro e área portuária, que as reformas urbanas buscaram
ou não referência no passado para se legitimar.
O Rio de Janeiro no início do século XX
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A lei orgânica de 1892 fez da cidade do Rio de Janeiro o distrito federal logo
nos primeiros anos da República. A configuração política do Rio capital era singular
no cenário republicano brasileiro: o prefeito e o chefe do polícia eram indicados pelo
presidente da República. No decurso do governo de Campos Salles (1898-1902), a
cidade do Rio de Janeiro era vista como o centro socializador da elite brasileira.
Neste ponto, tinham importância o Colégio Pedro II, o Jockey Club e o Teatro de
Ópera. Além disso, Campos Salles buscou desarticular as elites locais, com medo de
que as massas sob lideranças dessas elites pudessem participar da vida política
(MARLY: 2004).
A cidade do Rio de Janeiro também refletia o lema da Belle Époque (18701930), Civilização e Progresso. As elites cariocas viam o Rio como a cidade que
deveria ser a vanguarda do processo civilizatório no Brasil. Era urgente acelerar a
modernização e isto seria pensado através das reformas urbanas levadas a cabo pela
prefeitura nos primeiros anos do século XX. Buscava-se a homogeneização por meio
do saber erudito, calcado na razão e na ciência. Neste sentido, as reformas do centro
da cidade tinham um duplo sentido: retirar física e culturalmente a presença dos
populares da região (SOIHET: 1998) e colocar a cidade no conjunto de cidades
modernas, tal como Paris e Londres.
O carnaval e o samba eram momentos de negociação de identidades.
Presente na festa da Penha, o samba que lá era tocado, muitas vezes, era uma
preparação para o carnaval do ano seguinte. Em meio à tradição portuguesa da festa
da Penha, o samba ganhava seu espaço como veiculo de circulação cultural entre
diferentes grupos sociais. Durante o carnaval, o samba, muitas vezes, era o ritmo
que conduzia a festa dos populares, mesmo que isso não agradasse as elites.
Na década de 1890, o carnaval deixava a Rua do Ouvidor e passava a ocorrer
também em outras ruas do centro e do subúrbio. A construção da Avenida Central
pode ser vista como uma ação o sentido de separar o “zé-povinho” de outros
segmentos sociais. Tal ação, por sua vez, não logrou êxito, mas serve como
demonstração de como a elite pensava sua relação com as camadas populares. A
construção da Praça Onze e o deslocamento do carnaval das camadas populares
para lá, também exprime este objetivo de separar o moderno do atrasado, neste
caso, o novo centro da cidade das tradições populares.
Segundo Rachel Soihet tem-se que:
Paris, com suas avenidas, praças, teatros e cafés entusiasmava a
burguesia emergente e a intelectualidade do Rio de Janeiro na Belle
Époque. Difundir a cultura ali acumulada, emblemática do
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progresso e da modernidade, era deveres das elites, Cabia-lhes
igualmente não medir esforços para expurgar hábitos grosseiros e
vulgares, fruto da herança lusa, negra e indígena. [...] Urgia eliminar
o velho entrudo, trazido pelos colonizadores e extremamente
popular (SOIHET: 1998, p. 64).

Ainda no que cerne ao carnaval, destaca-se que os cordões carnavalescos que
teriam surgido no Brasil no último quartel do século XIX, passariam a se chamar de
clubes. Tal mudança na nomenclatura, mais que uma busca de novo nome, visava
claramente ser uma forma de enfrentar as elites brancas que desconsideravam e
menosprezavam as tradições populares, ao se dar um novo ar as associações
carnavalescas. Nas décadas de 1920/30, o carnaval e o samba, por sua vez, passariam
a se integrar a ideia de cultura e identidade nacional (SOIHET: 1998). E quando se
pensava em samba e cultura popular, um dos locais para onde se olhava era a Praça
Mauá e o Morro da Conceição, ou seja, para a região portuária.
No Rio de Janeiro, até a década de 1770, as principais casas de venda de
escravos ficavam na Rua Direita, indo da casa dos Contos até a ladeira do Mosteiro
de São Bento; nas décadas seguintes, seria na região do Valongo que o comércio de
escravos passaria a ser realizado. A localização do Porto do Valongo e o Cais da
Imperatriz que ficará desconhecida por décadas fora descoberta no meio do
conjunto de obras que se realiza na região portuária. Estes se localizavam onde hoje
fora construída uma praça, entre as esquinas da Rua Sacadura Cabral e da Camerino,
próximo ao Hospital dos Servidores, no Centro do Rio de Janeiro, conforme mapa
abaixo. Esta descoberta levou a criação de um sítio arqueológico a céu aberto no
local onde eles existiram, possibilitando a visitação de qualquer pessoal que anda
nas proximidades da Pedra do Sal, do Morro da Conceição e Jardim Suspenso do
Valongo. Mesmo que inicialmente a ideia não fosse à revitalização de espaços
ligados à cultura negra e popular, o que foi muito bem demonstrado por Roberta
Guimarães em seu estudo sobre o Morro da Conceição (GUIMARAES: 2014).
Sítio Arqueológico

Região do Valongo

Cais do Valongo e Cais da Imperatriz

Encontro da Ruas Sacadura Cabral e
Camerino
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Acervo do autor. Foto de abril de 2013.

Fonte:
https://www.google.com.br/maps/place/R.+
Camerino+-+Centro,+Rio+de+Janeiro++RJ/@-22.8968348,43.188465,274m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x
997f436d68408d:0x86edbf3e9c322651

Mapa da Região da Praça Mauá
em destaque alguns pontos de intervenção das reformas urbanísticas e de
identidades negociadas

Cais do Valongo

Fonte:
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Camerino++Centro,+Rio+de+Janeiro+-+RJ/@-22.8970485,43.1846844,548m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x997f436d68408d:0x86edbf3e9c322651

No início do século XX, existia vontade, nas elites políticas da capital da
República, de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Este projeto, naquele
momento, significava também retirar os elementos que não eram desejados do
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centro da cidade. Começava, assim, a luta pelo fim dos cortiços do local. Dentre eles,
o mais conhecido era o Cortiço Cabeça de Porco situado a Rua Barão de São Feliz nº
154. Principal cortiço da cidade, ele se tornou referência para o ódio das elites. No
dia 26 de janeiro de 1893, quando muitas autoridades se reuniram para colocar
abaixo este cortiço, tem-se o marco inicial de um conjunto de ações que visavam
acabar com este tipo de habitação popular.
Foi neste mesmo período que as classes populares foram associadas às
classes perigosas, conceito forjado no final do século XIX pelo discurso policial e que
se tornou do senso comum no Brasil. De uma forma geral, havia uma associação
entre o elemento negro, o candomblé e a existência de cortiços com o perigo que foi
estigmatizado nesta classe social. Tal situação fazia com que estas moradias fossem
ainda mais rejeitadas pelos membros da elite. Não podemos esquecer que a região
do Porto da Prainha, no entorno da Igreja de São Francisco da Prainha, atual Praça
Mauá, além dos bairros da Saúde e da Gamboa, eram conhecidos por haver grande
quantidade de cortiços.
No esforço em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, outro elemento que
demonstrou que tanto o governo como as elites não viam com bons olhos a
presença dos populares em cortiços no centro da cidade. Rodrigues Alves, que fora
presidente República entre 1902-1906 e Francisco Pereira Passos, prefeito da cidade
do Rio de Janeiro realizaram um conjunto de ações para a modernização da cidade.
Dentre elas podemos destacar o alargamento de várias ruas no centro da cidade, tais
como a Avenida Central (atual Rio Branco) inaugurada em 1902, levando a expulsão
de várias casas residenciais deste espaço da cidade.
No projeto de modernização da cidade estavam previstas diferentes obras. As
que modernizassem o Porto da Cidade, visto como raso e incapaz de atender as
necessidades dos navios da época; as que levassem a criação de amplas e retas
avenidas que ligassem o Porto a outras regiões da cidade; a realização do
saneamento e da iluminação, além do melhor abastecimento de água na cidade para
dar melhores condições de vida e comércio na capital federal.
Sobre a questão das reformas urbanas no Rio de Janeiro, Marly Motta destaca
que
com esse objetivo, os principais investimentos – financeiros e
simbólicos – da chamada Reforma Passos foram orientados em três
direções. Uma delas foi a abertura da Avenida Central (futura
Avenida Rio Branco), unindo o Rio de Janeiro de “mar a mar”, isto é,
do porto da Prainha, até a recém-construída Avenida Beira Mar.
Foram realizadas também obras de ampliação do porto do Rio de
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Janeiro, ao mesmo tempo que se abriam as avenidas Rodrigues
Alves e Francisco Bicalho. Era, sem dúvida, uma resposta às
necessidades da “face urbana” das atividades agroexportadoras, em
função da inserção do Rio na economia mundial como exportador
de produtos agrícolas e importador de toda sorte de manufaturados.
Finalmente, houve a tentativa de implementação de novas “usanças
e costumes” nesse espaço remodelado segundo os padrões vigentes
nas cidades consideradas remodeladas (MOTTA: 2004, p. 30)

Para tocar estas transformações foi escolhido o engenheiro Paulo de Frontin,
que alguns anos antes havia sanado o problema da falta d’água na Corte, como era
chamada a capital do Brasil durante o Período Imperial (1882-1889). Para resolver o
problema da água, Frontin propôs o desvio das águas da Serra do Comércio (atual
Maciço de Tinguá) para o Rio Tinguá que abastecia a cidade. Concluída em seis dias,
esta obra de engenharia fez com que Paulo de Frontin passasse a ser conhecido no
ambiente das elites imperiais. Junto com Frontin atuaram Jacob Niemeyer e
Raimundo Teixeira de Belfort Roxo. A estação do Brejo, no município de Nova
Iguaçu recebia o nome Belford Roxo em homenagem ao engenheiro Raimundo
Teixeira, tendo ocorrido à troca da grafia da letra “t” para a “d” no final do nome por
um erro de escrita. A região onde ficava a estação Belford Roxo seria conhecida por
este nome e se tornaria o nome da cidade que se emanciparia de Nova Iguaçu em
1990.
Para a construção da nova avenida, a Avenida Central (atual Rio Branco)
Paulo de Frontin montou uma equipe que atuou nas desapropriações e
reloteamentos da área, na demolição de prédios e no desmonte de parte dos morros
de São Bento e do Castelo. Em setembro de 1904, uma parte da área da avenida já
havia sido aberta. Foi justamente neste contexto que eclodiu a Revolta da Vacina
(1904). Esta revolta demonstrou que a resistência à vacinação que havia surgido no
período de Imperial ainda exercia forte influência na população; as crenças
religiosas e elementos culturais contribuíam para embasar formas de resistências; a
revolta ocorreu no ano de maior vacinação; e a revolta mostrou como de luta de
classes refletem a defesa de seus próprios valores, que não, necessariamente, são
compartilhados com outros grupos sociais.
O projeto modernizador se fundamentava na ideia de Progresso e na busca
pela exclusão do elemento negro, índios e ibérico da realidade da nova república
sul-americana. O futuro era algo a se alcançar, o passado algo a se esquecer e o
presente uma realidade de preparação para o futuro. Neste momento, sob a égide do
Regime Moderno de Historicidade a consciência histórica apontava para um
rompimento com o passado e a construção de um futuro onde a ciência e o
progresso trariam melhoras para todos. Além disso, as elites do Rio de Janeiro a
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pensavam como comunidade imaginada que se construía em oposição às tradições
ibéricas, afro-brasileiras e ameríndias.
Do Porto do Rio ao Porto Maravilha (2001-2015)
Na primeira década do século XXI, a região portuária passava por uma
revitalização e por uma ressignificação. A reurbanização da Rua Sacadura Cabral, a
construção da Cidade do Samba, a construção e inauguração da Vila Olímpica da
Gamboa, em 2004, são alguns dos exemplos de obras que fazem parte do conjunto
de transformações que a Zona Portuária vem sofrendo nos últimos anos. Porém,
além do processo de revitalização comandada pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, existem identidades que dialogam e se enfrentam no cotidiano das
comunidades que circundam esta região, como a do Morro da Conceição e do Morro
da Providência.
Na visão da Prefeitura do Rio, a região do Morro da Conceição tinha
prioritariamente uma identidade ibérica. Esta identidade, porém, convivia com
outras em processo de circulação cultural e alteridade que marcavam a construção
de múltiplas identidades. Se desde a década de 70 do século XX já havia a intenção
de se preservar a região, esta salvaguarda não considerava a presença de elementos
negros, mestiços e nordestinos na região. Ainda no final do século XX, quando da
criação do Plano SAGAS, havia duas propostas para a revitalização da área: a
primeira visava transformar a região em uma área comercial; a segunda, objetivava
considerar a cultura local, leia-se ibérica, na revitalização da região. O nome SAGAS
tem sua origem na contração dos nomes dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo
que estão localizados no entorno da Região Portuária. Com este plano ocorreu a
patrimonização de parte da região, que através dos tombamentos se escolhia o que
iria ou não ser preservado (GUIMARAES: 2014)
Como consequências das ações do Plano SAGAS houve o incentivo a prática
do turismo e a atração de novos moradores para a região. Em geral de classe média e
profissionais liberais, a chegada destes novos residentes também objetivava expulsar
a arraia miúda do Morro da Conceição, em especial os emigrantes nordestinos que
passaram a ocupar o morro a partir da década de 1970. A elaboração de um plano de
intervenção urbanística na região ficou a cargo do Instituto Pereira Passos, órgão
que recebeu o nome do reformador da região no século anterior.
As divergências entre a visão dos urbanistas da Prefeitura e a dos moradores
do Morro da Conceição sobre o valor e as características da região eram latentes.
Como exemplo pode ser considerado a divergência acerca do Jardim Suspenso do
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Valongo. Enquanto para os reformadores o Jardim era uma obra modernização
realizada por Pereira Passos na região e como tal deveria ser preservada, a população
via nos Jardins Suspensos uma antiga área de comercio de escravos, o que mostra
que os espaços podem receber diferentes significações de acordo com o grupo que
olha para tal lugar.
No caso dos Jardins Suspensos é importante ressaltar que em ambas as
percepções, o desejo de preservação existe independente da posição do outro grupo.
Tal desejo, a nosso ver, faz parte do novo Regime de Historicidade que vivemos e
que François Hartog chama de Presentismo. A região deve ser preservada por
guardar a história de um povo e como tal esta pode ser consumida por segmentos
sociais que observam na atividade turística uma forma de lazer e aprendizado sobre
o passado da comunidade local e nacional. Esta mudança na percepção, a nosso ver,
marca a diferenciação entre a concepção de tempo e na historicidade,
demonstrando a possibilidade de se comparar estas diferentes noções.

Uma conclusão não conclusiva
Como as obras ainda não estão concluídas, outros espaços podem ser tema de
debate e de disputas de identidades. No momento em que as grandes identidades
globalizantes perdem espaços para novas identidades fragmentadas, fruto do
momento de fluidez que vivemos, nos interrogar sobre como a noção de
modernização é diferente nos dois momentos analisados pode ser uma forma de
percebermos que a nossa relação com o passado tem se modificado e que não é algo
estanque. Porém, fica claro que o Regime que auxilia a compreender a operação de
relação entre passado, presente e futuro já se modificou como podemos perceber no
uso da palavra Modernização.
No início do século XX, como vimos modernizar a cidade era expulsar os
indesejados, aqueles que não eram bem vistos na região; além disso, as culturas
ibéricas, negras e ameríndias eram vistas como algo menor, elementos que não
estava ligado a este projeto modernizador. Um século depois, a tradição ibérica seria
vista como detentora de força para motivar novas reformas, o que gerou uma
disputa de identidades que levou a consagração de espaços negros e populares que
não estavam previstos no projeto inicial. Contudo, mesmo com as identidades em
disputa, o objetivo desta era o mesmo: preservar locais que possam auxiliar na
construção/afirmação/legitimação de identidades.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1549

Por fim, cabe destacar que a pesquisa ainda está no início e que esta pode (e
vai) conduzir a novas conclusões. Neste sentido, o diálogo entre a História e as
Ciências Sociais se mostra como um caminho fortuito na condução da pesquisa.
Propostas
teóricas de historiadores, sociólogos e antropólogos podem traz a luz
questões que ainda não estão claras, demonstrando que no presente o diálogo se
constitui em um caminho a construção das Ciências Humanas.
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28- Sessão 2
28.1 Povo, polícia, políticos: legitimação da notícia no telejornalismo
policial742
Fábio Ricardo dos Anjos Ribeiro743
Resumo: A partir de pesquisa empírica que realizei na redação do telejornal policial
Alterosa em Alerta, em Juiz de Fora/MG, e da observação de atividade recente em
páginas do Facebook relacionadas ao programa, procuro compreender a
participação dos diferentes atores sociais na definição da representação legítima da
“realidade”. Argumento que a notícia, no telejornalismo policial, é fruto da
confluência de um conjunto de fatores, alguns dos quais tento tornar explícitos no
decorrer deste trabalho.
Palavras-chave: Newsmaking. Sociologia do jornalismo. Antropologia da mídia.
Telejornalismo policial. Mídia – aspectos sociais.
Do problema
O presente trabalho fundamenta-se empiricamente em uma etnografia
realizada na redação do telejornal policial Alterosa em Alerta, transmitido de
segunda a sábado para as regiões Zona da Mata e Campo das Vertentes, no estado
de Minas Gerais, em entrevistas semiestruturadas realizadas com membros da
equipe de produção, na análise de forma e conteúdo de edições do programa e no
acompanhamento da atividade recente nas páginas do Facebook relacionadas ao
telejornal e a seu apresentador. Percorre-se aqui o trajeto da notícia, da factualidade
da ocorrência à sua veiculação feita ao vivo pelo apresentador. Busca-se nesse
percurso compreender a participação de diferentes atores, em grande parte
determinadas pelas constrições estruturais advindas da localização em posições
específicas do espaço social, na definição da representação legítima da “realidade”.
O principal produto do trabalho jornalístico é a notícia. Como atividade
socialmente constituída, a notícia é fruto de “complexo processo que começa com as
sistemáticas distribuição e seleção de eventos e tópicos de acordo com um conjunto
socialmente construído de categorias” (HALL et al., 1978, p. 53). Parte dessas
categorias é de origem socioprofissional. Adotada essa perspectiva, devemos de
Trabalho apresentado no GT6 – Arte, cultura, mídia e universo sonoro.
fabiorarib@gmail.com
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antemão partir do corolário óbvio e importante de que não há nada intrinsecamente
noticiável em um evento (MacDougall, apud, HALL et al., idem.). A notícia tem a ver
com a própria rotina organizacional das empresas jornalísticas, no interior das quais
os jornalistas precisam lidar com a regularidade da produção. Nesse aspecto, entram
em questão a escassez do tempo, a centralidade do evento mais recente, a busca do
“furo”, da “novidade”, o que leva muitas vezes a se dispensar qualquer trabalho de
apuração mais demorado, a facilidade de acesso a informações - e principalmente a
imagens, em se tratando de TV - tidas por representativas, a disponibilidade de
recursos humanos e de infraestrutura, organização da força de trabalho, refletida
nos cargos e atribuições (produção, editorias, reportagem, “técnica” etc.), a
apreendida possibilidade lógica de enquadramento do evento dentro de um fluxo
narrativo, o ethos profissional, a linha editorial do veículo, os determinantes legais
vigentes, a presunção de desejabilidade da audiência, implicitamente “pactuada” a
partir do “contrato” firmado entre programa e “audiência presumida” (VIZEU, 2005;
HALL et. al, op. cit., p. 54, já se referia, neste exato sentido, a uma ‘assumed’
audience).
A rotina de produção de um telejornal segue, no geral, um padrão de busca
pelo fato de maior alcance estimado possível, dentro do escopo de eventos ocorridos
também o mais recentemente possível. O alcance é frequentemente garantido com a
veiculação de eventos de características extraordinárias, capazes de serem pelo
menos mentalmente vivenciáveis pelo telespectador imaginado, em linguagem
acessível e com recursos de formato capazes de tornar agradável a experiência de
assistir à narração. Esses recursos estão materializados nas falas, roupas e gestos dos
repórteres e apresentadores, na “clareza”, representatividade e espetacularidade da
imagem (uma “boa” imagem é importantíssimo, como se diz no meio), na disposição
das notícias no decorrer do programa (“paginação”), nos recursos técnicos de
filmagem, sonorização, inserção de legendas etc.
A característica mais visível, e igualmente determinante da rotina de trabalho
dos jornalistas, é a preocupação com a escassez do tempo. Os fatos a serem
noticiados precisam ser os mais atuais possíveis, sob pena de se perder o “furo” para
a concorrência – o que implica não obter as vantagens simbólicas e eminentemente
práticas, junto aos concorrentes (BOURDIEU, 1997) e, sobretudo, relativamente à
capacidade de despertar interesse e fidelidade da audiência. Sendo assim, a urgência
do trabalho de apuração, edição e veiculação é uma constante dificilmente
negligenciável nesse universo profissional. Faz parte do dia a dia da redação um
ritmo frenético, aparentemente caótico, de repórteres que chegam com notícias,
telefones que não param de tocar, rápidas negociações entre membros das equipes
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de reportagem, produção e edição744 sobre o que deve ou não ser feito para compor
o produto que irá ao ar dentro de pouco tempo, atendimento a demandas externas,
seja de “fontes”, convidados “especialistas”, pessoas querendo sugerir matérias,
“denunciar” problemas que enfrentam em seu dia a dia e que acreditam poderem ser
resolvidos pela equipe do telejornal, monitoramento de mensagens de
telespectadores e de “fontes” pela internet e também do telefone celular, troca de
mensagens com membros de outras emissoras da rede. Toda essa atividade culmina
na elaboração do programa, processo que, em muitos aspectos, continua durante a
própria apresentação, ao vivo, e que só termina quando o telejornal acaba. A
agitação do trabalho, determinada pela dependência da “novidade” e consequente
necessidade de monitoramento do tempo, é comumente encarada como parte dos
“desafios” da profissão, do que a torna, mesmo que cansativa, prazerosa para aqueles
que a executam. Muito frequentemente ouvi de um editor de imagem, que quase
sempre montava as matérias poucos minutos antes ou mesmo enquanto eram
transmitidas, declarações como a que segue:
Aqui a coisa é muito louca mesmo... muito corrida. Mas hoje está
um dia até tranquilo. A correria é normal. Está dentro do controle. É
louca, mas controlada. (Falando, enquanto transforma um conjunto
fragmentado de vídeos e fotos em uma matéria de cerca de 10
segundos, que irá ao ar em cerca de 1 minuto!)

As limitações impostas pelo tempo mantêm elevado o nível de adrenalina e
aparecem com frequência vinculada à autoimagem de heroísmo e à valorização de
uma ética do trabalho entre os jornalistas. Representação corrente no meio associa o
trabalho árduo como característica distintiva do bom desempenho do ofício que
exercem.
A equipe que produz o telejornal em cujos bastidores realizei a pesquisa é
relativamente pequena, de forma que não há rígida divisão do trabalho. A pouca
especialização, expressa como virtude em frases do tipo “Aqui todo mundo faz um
pouco de tudo!”, decorre dos limitados investimentos feitos pelos executivos da
empresa em um telejornal de alcance apenas regional, de conteúdo composto
principalmente por notícias de criminalidade e com audiência estimada composta
744

Há consideráveis variações contextuais na distribuição dessas atividades principais do trabalho realizado
em uma redação. A possibilidade de indução do raciocínio que desenvolvo neste texto para a compreensão de
combinações específicas existentes em outras realidades que não aquela que investiguei empiricamente é
dada pela homologia estrutural, que, no escopo do interesse e objetivo analítico desenvolvidos neste artigo, se
mantém. A divisão que apresento das atribuições principais do ofício jornalístico no interior de uma redação
tem a pretensão apenas de corresponder a uma estrutura geral que pode ser encontrada, com maior ou menor
especialização de funções, no interior de todas as empresas jornalísticas. Para uma apresentação mais
detalhada dessa estrutura, com base em pesquisa feita no início da década de 90 do século XX em uma
empresa de maior porte, cf. TRAVANCAS, 1993.
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por pessoas de baixo poder aquisitivo, quesitos que, combinados, tornam o
programa pouco atraente para grandes anunciantes e, portanto, relativamente
pouco rentável. Limitados recursos materiais e humanos exigem matérias de baixo
custo de produção, mas que tenham grande aceitação pela audiência-alvo do
programa. As notícias policiais cumprem essa dupla função.
Como os “fatos” chegam à redação
As fontes que informam sobre novidades que se tornarão notícias são
basicamente os órgão públicos de manutenção da ordem (polícias e bombeiros),
prefeituras e câmaras municipais, de Juiz de Fora e de cidades da região de
cobertura da emissora745, bem como demais órgãos oficiais estatais. São também
relevantes os próprios membros da equipe – sobretudo repórteres -, que sugerem
fatos a partir de experiências pessoais interpretadas como representativas de algo
que cabe na linha editorial do programa e denúncias feitas por telespectadores – que
costumam enxergar no telejornal e na emissora uma via para solução de problemas.
O acompanhamento junto às fontes policiais, seja para obtenção da notícia
“nova”, seja para acompanhar o andamento de eventos já noticiados, dá-se por meio
da “ronda” (a partir de um protocolo de telefonemas rotineiros, feitos por várias
vezes ao dia, pela equipe de produção) e também, com cada vez mais intensidade,
através da troca de mensagens no aplicativo Whatsapp. Pelos smartphones pessoais
e os da empresa, constantemente conectados no aplicativo a partir do qual se
vinculam grupos de trocas de mensagem criados pela administração de repartições
da polícia miliar, civil, florestal, federal, rodoviária federal, corpo de bombeiros,
guarda municipal etc., além de grupos criados e administrados no interior da
própria equipe de redação, chegam informações sobre “ocorrências”, reportadas
diretamente por agentes policiais em trabalho. Há também grupos pelos quais se
recebem mensagens de repórteres que estão nas ruas à procura de eventos
noticiáveis e o grupo através do qual telespectadores, que ficam sabendo o número
de celular para contato no decorrer do programa, enviam “casos” possivelmente
noticiáveis e demandam notícias746.

745

A emissora local da Rede Alterosa, afiliada mineira do SBT, alcança oficialmente um total de 132
municípios, que abrigam em conjunto uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Não era
incomum ouvir das pessoas, no interior da redação, como ênfase argumentativa da importância e “sucesso”
do trabalho que fazem, o fato de que “Falamos para mais de 2 milhões de pessoas!”.
746

A maior parte da interação entre telespectadores que enviam mensagens e a equipe do programa,
entretanto, não se dá pela sugestão e apuração de pautas. É constituída em sua quase totalidade pela troca de
elogios, cumprimentos e pedidos dos telespectadores para que se mostrem ao vivo fotos enviadas por estes,
em reação ao espaço estrategicamente dado pelo programa a esse tipo de comunicação. A interatividade,
entendida no interior da redação (conforme ouvi em depoimento pessoal da Editora-Chefe) como necessidade
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Possibilidades de notícias também chegam via Facebook, através dos “perfis”
da emissora, do programa e do apresentador. Faz parte do trabalho cotidiano na
redação acompanhar o que chega por esses meios. Isso envolve tanto a leitura de
mensagens propriamente ditas, enviadas por telespectadores e por informantes
privilegiados, funcionários dos órgãos referidos acima, além do acompanhamento
do que é publicado em outras páginas onde se possa encontrar algo noticiável no
programa747. Há também, em menor quantidade, membros de demais órgãos
públicos, de empresas, e telespectadores anônimos que vão pessoalmente ao prédio
da emissora oferecerem e demandarem notícias. Ainda em menor monta, há
matérias que chagam prontas das outras emissoras da Rede e outras obtidas pelo
acompanhamento ininterrupto do que é divulgado nas emissoras concorrentes748.
Das fontes mencionadas, as policiais destacam-se pela frequência,
acessibilidade e percepção pelos jornalistas da inerente noticiabilidade dos eventos
reportados. Pela frequência, porque as fontes de informação são fixas, constantes, e
parecem conceber a divulgação de suas ações como parte constitutiva de seu ofício.
Em um universo compreendido por uma população de cerca de 2 milhões de
habitantes, a maior parte desses residentes de áreas urbanas, há intensa e
diversificada atividade social, de modo que o tempo todo chegam à equipe de
redação relatos de apreensões de armas e de drogas, prisões, roubos e furtos,
perseguições, assassinatos etc., restando aos jornalistas as tarefas de selecionar,
apurar e divulgar. A acessibilidade aos “fatos”, à apuração do ocorrido e suas
decorrências no âmbito legal são facilmente viabilizadas através da atuação de
“informantes” privilegiados nos interiores desses órgãos.

do atual modelo de jornalismo e concebida em alguns trabalhos acadêmicos como indicativa da perda de
inocência do receptor, configura-se, nesse exemplo, como inocentes trocas de saudações em rede.
747

Uma página no Facebook muito utilizada como referência para assuntos de repercussão local, similares
aos que são veiculados no programa, é o “perfil” Juiz de Fora da Depressão. Exemplar desse tipo de
“jornalismo amador”, possibilitado em grande escala pelo massivo acesso à internet via telefonia móvel, há
no “perfil” intensa atividade, levada a cabo por milhares de “amigos”. A partir de publicação de seu
administrador ou de algum frequentador da página, relatando dificuldade que tenha enfrentado na utilização
de um serviço público ou privado, seja “denunciando” a existência de um buraco em via pública do bairro
onde mora, o “mau atendimento” de determinado restaurante ou mesmo uma possível situação de maus tratos
a animais, por exemplo, subscrevem-se quase que instantaneamente dezenas de comentários de leitores. A
constatação dessa intensa atividade de telespectadores potenciais, aliada à possibilidade de se obter, a
baixíssimo custo, indicações de fatos noticiáveis tornam a referida página, além de fonte, uma espécie de
laboratório para se testar o que dá ou não repercussão e, portanto, o que deve ou não se tornar notícia no
Alterosa em Alerta.
748

Como é de costume em ambientes do tipo, havia, em lugar de ampla visibilidade na sala de redação, um
televisor permanentemente sintonizado na TV Integração, afiliada regional da Rede Globo e principal
emissora concorrente local.
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Agentes policiais que têm acesso mais imediato, mesmo pessoal, às
ocorrências e que ocupam relativa posição de comando – refiro-me especialmente a
cabos e sargentos – veem com bons olhos a abordagem do programa – que é tido
por eles como valorizador do trabalho que executam - e, assim, chegam a
desenvolver relação cumplicidade com a equipe e até de amizade pessoal com
alguns jornalistas. Isso ocorre de maneira destacada em relação ao apresentador,
pessoa que afinal de contas é concebido como o porta-voz do programa e da
emissora, e cujas opiniões pessoais são percebidas pela audiência como coincidentes
com as expressas na atuação como personagem televisivo (cf. depoimento de
policial apresentado a seguir).
A reprodução do discurso oficial da fonte
Há instituições que, no simples ato de reportarem suas atividades, geram
grande quantidade de material concebido como útil no interior do universo
jornalístico. Conforme esbocei acima, a polícia é uma dessas instituições. No
jornalismo policial, a intimidade entre fontes e jornalistas é tão grande que, de
meras gentilezas e trocas de favores, chega-se mesmo a desenvolver-se uma sintonia
cognitiva. Tornando analítica parte da memória etnográfica de Robert Darnton,
fruto de sua experiência pessoal como repórter policial no jornal The New York
Times, na década de 60 do século passado, podemos dizer que a interdependência
gera uma relação de “simbiose” entre jornalistas e polícia, a qual leva os primeiros a
mesmo inconscientemente adotarem a própria “concepção de crime dos tiras”
(DARNTON, 1990, p.83). Da relação de cumplicidade com as fontes policiais,
claramente advinda das mútuas facilidades práticas e simbólicas acima descritas,
resulta a necessária incorporação do ponto de vista policial pelos jornalistas que
produzem programas policiais749. A cobertura jornalística, como decorrência da
urgência, que impossibilita o aprofundamento, tanto na apuração como na
apresentação, além da quase exclusividade das fontes rentáveis, torna-se
reprodutora do um discurso emanado das “instituições da ordem” (CALDEIRA,
2003, p. 10).
A polícia é apresentada como corpo de profissionais responsáveis por
eliminar o mal da sociedade. Nessa condição, são vistos como heróis abnegados que,
apesar de ganharem pouco e conviverem com o perigo, desempenham seu trabalho
com bastante êxito (uma vez que, claro, apenas as ações exitosas, do ponto de vista
da polícia, são noticiadas; dificilmente se noticiaria o fato de um infrator escapar,
por descuido ou imperícia do agente da polícia, por exemplo). São eles que
749

Independentemente da crença pessoal que os jornalistas possam vir a manter nos pontos de vista que
veiculam.
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apreendem drogas e armas, que prendem bandidos, que conscientizam os cidadãos
a respeito de regras de segurança necessárias para o bem-viver em sociedade, que
mantém a ordem, impõem aos malfeitores desejáveis punições prévias, antes de
estes ingressarem – e a despeito do que vier a ser feito posteriormente - no âmbito
do sistema penal legal.
Do ponto de vista dos jornalistas, a incorporação da perspectiva da polícia é
também uma condição para a manutenção de boas relações com a principal fonte de
matéria prima. Além disso, essa perspectiva tem considerável aceitação no universo
ocupado pela audiência presumida do programa, uma vez que o discurso veiculado é
feito em linguagem coloquial, próxima da empregada pelas pessoas que comumente
assistem, os temas são próximos, pois ocorrem quando não em bairros periféricos,
envolvendo, como algozes ou vítimas, pessoas residentes nesses locais. Esses fatores
coadunam-se na obtenção de audiência potencialmente consumidora, objetivo
primordial da empresa, que é articulado na ilusio (BOURDIEU, 1989, p. 82) do
campo jornalístico por meio do valor “credibilidade”, característica moralmente
almejada para o fruto da atividade jornalística, e fidelidade, relação com o
telespectador que, supostamente, gosta porque confia no programa.
A “motivação da tropa”
Frequentemente vi policiais militares irem à redação, durante todo o dia,
sugerirem notícias, relatarem o andamento de determinado caso, darem
“depoimentos”, esclarecerem detalhes de resultados de operações, de modo a
afinarem juntamente à editoria a melhor maneira de abordar determinado fato
noticioso envolvendo a ação policial. Igualmente comum é a vinculação e
participação de policiais nos movimentados “perfis” da emissora e, sobretudo, do
âncora do programa, no Facebook. O apresentador publica fotos em que posa junto
de policiais, capturadas nos momentos em que o jornalista fazia sua ronda pessoal
às repartições policiais, durante a madrugada, à procura de notícias “quentes”, em
“primeira mão”. Policiais comentam sempre amistosamente sob as fotos, seja para
brincarem em relação ao conteúdo da imagem, saudarem pessoas ali retratadas,
agradecer a “parceria”, elogiar o apresentador por seu desempenho no papel, enfim,
expressarem um conjunto de sentimentos que revelam uma relação de coleguismo
e, por que não, de cumplicidade, conforme mencionei acima.
O apresentador, durante todos os programas, manda “abraços” para soldados,
cabos e sargentos da polícia militar, sempre se referindo a essas pessoas por meio de
apelidos e/ou epítetos amistosos, denotadores de proximidade pessoal, como, por
exemplo: “meu amigo cabo X” ou o “nosso querido sargento Y, o homem do coturno
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mais engraxado da cidade”. Lembra e promete, ao vivo, visitas às delegacias e até às
casas dos policiais, a fim de “tomarem um café”, “comerem aquela feijoada”,
“fazerem um churrasquinho no fim de semana”.
Os policiais constituem inclusive um elemento importante do público
(DARNTON, op. cit., p. 83) uma vez que, além de fontes, compõem parte
considerável da audiência. Grande número dos seguidores do perfil do programa, no
Facebook, bem como do perfil pessoal de seu apresentador, mostram-se como
policiais750 (seja em atividade ou aposentados) ou como pessoas que alegam serem
suas familiares, amigas e/ou admiradoras. São frequentes, sob publicações feitas
originalmente no “perfil” do apresentador e no do programa, comentários de
policiais e seus simpatizantes ativos, em tom de agradecimento e cumplicidade. No
exemplo abaixo, o comentário foi bem explícito da relação que nos interessa tornar
evidente aqui. O apresentador publica uma foto em que aparece em primeiro plano,
na posição de quem segura a câmera para enquadrar a si mesmo e aos demais,
secundado por quatro policiais fardados, três deles com as mãos para trás (em
posição militar de descanso), o outro com as mãos baixas aos lados da cintura, todos
discretamente sorridentes, posando para a fotografia, cientes e aparentemente
coniventes com aquela atividade; mais ao fundo, há diversas viaturas da polícia
militar. (Os textos serão reproduzidos da exata maneira em que estão escritos):
Legenda, escrita pelo apresentador: Na DG agora a pouco com o Sgt.
Luís751 e sua equipe, droga e uma granada de gás apreendida, não
perca no Alerta!!
Comentário de um “seguidor”: Parabéns. Sou seu fã. Vc com seus
comentários no programa esta motivando a tropa, e isso é muito
bom. Reformei e fui. Dá um abraço na Maria e no José752 eles me
conhecem da ROTAM muito bem.

750

Preferi essa alegação indireta, feita a partir das identidades exibidas no Facebook no momento da
pesquisa. Visualizei somente as áreas “públicas”, disponíveis nos “perfis” dos seguidores do programa, de
seu apresentador e da emissora. Ou seja, tive acesso apenas àquelas telas cuja visualização exige não mais
que o prévio cadastro no sistema. Minha argumentação é feita com base nessas informações. A despeito de
que, no limite das possibilidades de criatividade inventiva e até simulatória às quais o relativo anonimato na
rede pode levar, muita gente possa estar simplesmente mentindo, creio ser dificilmente concebível o fato de
que parte considerável dos perfis que acessei seja de pessoas que se passam por policiais, sem sê-lo de fato.
De qualquer forma, mesmo se a situação inversa fosse a verdadeira, já haveria nessa espécie de esquizofrenia
coletiva um fato social igualmente relevante para o argumento aqui desenvolvido.
751

Nome fictício. Sempre que houver nome pessoal nas citações, procederei dessa maneira. A única exceção
ocorrerá com o nome do apresentador, uma vez que nesse caso se trata é “figura pública” midiática.
Nomes fictícios. “Maria” é uma das atuais e mais constantes repórteres do programa; por isso, é bem
conhecida entre os telespectadores. “José” é jornalista, cinegrafista. Atualmente compõe com “Maria” uma
das duas equipes de reportagem fixas do programa.
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Existe, como é possível depreender da leitura desses e de outros comentários,
uma clara relação de cumplicidade, em que, por um lado, o apresentador demonstra
ter trânsito fácil junto ao corpo policial – sobretudo entre praças (soldados, cabos e
sargentos), que estão mais frequentemente envolvidos com as atividades ostensivas
nas ruas e que também compõem a classe social na qual se situa a audiência modal
do programa –, familiaridade “espontânea” com o vocabulário nativo (mostrada na
utilização “natural” da sigla “DG”, correspondente a delegacia), além de estar
pessoalmente comprometido com a divulgação do ocorrido, uma vez que está
fazendo a apuração por conta própria, enquanto consolida e tece novas relações
pessoais. Por outro lado há a fala do próprio policial, representativa de uma
coletividade, que assiste ao programa e se sente valorizado ao ver serem divulgadas
ali, em tom positivo, algumas das ações da “tropa”. Gosta dos comentários do
apresentador, que costuma apresentar a notícia do crime sob o ponto de vista da
polícia (“A polícia apreendeu...”, “Bandidos presos no bairro...”, “Suspeito de roubo
segue foragido...”). Além disso, o policial demonstra e reclama para si relativa
amizade com membros da equipe do programa, ao saudá-los por intermédio do
apresentador. A mensagem do policial parece subtender que ele tem com essas
pessoas uma relação pessoal, alimentada por afabilidades mútuas, e atestadora da
confiança também mútua.
Policiais veem-se no programa, aparecendo como heróis que estão
contribuindo para eliminar “o mal”, que estão a realizar seu trabalho de maneira
produtiva – uma vez que as notícias, espécies de relatório seletivo do que fora
realizado com êxito e do que está sendo realizado com empenho, são muitas e
seguem um fluxo ininterrupto de novidades rotineiras. A valorização de seu
trabalho, que lhes aufere inegáveis ganhos simbólicos em seu relacionamento com
uma parcela da população, faz com que continuem com muita boa vontade
alimentando de “fatos” noticiáveis os jornalistas, profissionais intrinsecamente
ávidos por essa matéria-prima.
“Ajudando a limpar a cidade”
Das notícias veiculadas nas edições do Alterosa em Alerta aqui analisadas,
uma das que geraram mais celeuma entre dos jornalistas dizia respeito à prisão de
um suspeito de ter roubado 19 tablets em uma escola estadual localizada em um
bairro pobre de Juiz de Fora753. Na reportagem são entrevistados, nas dependências
de uma delegacia da Polícia Civil, o referido suspeito e outro homem, quem
753

A notícia motivou o esforço de realizarem uma matéria com 2,5 minutos de duração, o que só acontece
para assuntos considerados de grande destaque. Foi apresentada, na íntegra, também na edição noturna do
programa e retomada, acrescida de “novas informações”, no dia seguinte.
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supostamente havia interceptado e revendido alguns dos objetos furtados, recebidos
por ele como pagamento de uma dívida. Narra-se que duas pessoas, tendo
inocentemente comprado os tablets do interceptador, procuraram a Polícia Civil.
Uma delas haveria alegado tê-lo feito assim que descobriu, ao assistir à edição do dia
anterior daquele telejornal, que o objeto recém-adquirido era fruto de atividade
criminosa. Com a eventualidade de tal acontecimento, duplamente legitimador do
valorado alcance de audiência e da defendida atividade de “prestação de serviços”
feita pelo telejornal, nada mais eficaz em termos de convencimento do telespectador
que a declaração pessoal da própria “benfeitora”. E assim prossegue a notícia, com a
voz e silhueta de uma mulher, que fala por traz de um vidro fosco. A pessoa afirma o
que a repórter, com ênfase na parte em que se menciona a emissora, acabara de
anunciar no “off”:
(...) Com o Jornal da Alterosa mesmo [referindo-se ao Alterosa em
Alerta](...) Que a gente ficou sabendo.../ a gente viu a reportagem
lá, com o Valmir falando./ [Então] A gente resolveu
voluntariamente ir até a delegacia e entregar/ (...) Devolver, né.

A notícia cujo trecho expus acima ilustra perfeitamente a maneira como os
agentes envolvidos na produção do telejornal querem que seu produto seja
representado: um telejornal comprometido com a população, o que implicaria estar
preocupado com a manutenção da ordem; um trabalho que, em decorrência dessa
virtude, é reconhecido e valorizado pelo público.
É muito frequente no discurso conscientemente enfatizado nas edições do
telejornal o fato de que o trabalho ali desenvolvido caracteriza-se pelo
acompanhamento do desfecho das denúncias, contribuindo, assim, para a solução
de problemas enfrentados por pessoas que vivem em situações de classe
equivalentes à da audiência modal do programa. Essa representação,
cuidadosamente construída e mantida no âmbito da emissão, parece ser em grande
medida compartilhada no universo da recepção. Em vários comentários vinculados a
fotos do apresentador junto de policiais, leem-se variações de mensagens como a
que segue: “Ótima parceria. Vocês estão ajudando a limpar a cidade.” Em outra foto,
dentre muitas outras em que figura ao lado de policiais, viaturas, dependências e/ou
logotipos das polícias, o apresentador aparece em uma rua escura, vestindo casaco
com insígnia de emissora, e novamente situado em primeiro plano. Ao fundo há
viaturas, estacionadas em frente ao que parece ser uma delegacia:
Legenda: Hj de madrugada na delegacia, chopada fechada no
[bairro] Jóquei, homicídio no [bairro] Sta Cruz, daqui a pouco as
19:20 no Alerta de sábado!!
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Comentário de uma “amiga”: É isso aí, larga o aço754, o trabalho de
vcs junto com a polícia militar estão de parabéns

Em mais um exemplo vemos a familiaridade do jornalista com o universo
simbólico policial. A legenda é similar a um rotineiro relatório de atividades, feito
por quem está no desempenho do ofício, em texto muito próximo do que poderia
ter sido escrito por um agente policial. A divulgação prévia feita a partir do lugar em
que a ocorrência fora oficialmente registrada, é separada apenas por uma vírgula do
convide aos telespectadores para que assistam ao programa. No comentário, a
telespectadora confirma a gosto pelo programa, ao inclusive repetir um bordão do
apresentador, e parabeniza equipe jornalística e policia militar pelo trabalho que
fazem, supostamente em conjunto. É recorrente por parte dos telespectadores a
ideia de que há uma louvável relação de parceria entre polícia e programa no
combate ao crime. O apresentador e os demais membros da equipe (estes,
interlocutores invisíveis, também transformados em personagens a partir,
sobretudo, da atuação ao vivo do apresentador), a própria emissora – concebida
como entidade portadora de uma vontade, tornada impessoal, de um conjunto de
pessoas de boa índole - e os policiais são vistos como que estando empenhados na
prisão dos criminosos e na consequente eliminação do “mal que assola a sociedade”.
“Já passou da hora de as autoridades tomarem uma providência!”755
Nesta sessão discuto como o discurso no interior do telejornalismo policial
contemporâneo passa rapidamente da crítica ao comportamento desviante à crítica
aos “políticos”, responsabilizando-se os últimos pelas atitudes dos primeiros.
É característica distintiva do formato telejornalismo policial, concebida na
fonte produtora como estratégia para que o produto seja apreciado pelo público, o
julgamento dos fatos noticiados, feito pelo apresentador. E o julgamento é feito com
mais intensidade quando diz respeito a questões morais, seguindo uma estrutura de
“apelo ao consenso” (HALL, op. cit. p. 56). A narração da notícia propriamente dita,
a apresentação do “fato”, feita, em práticas jornalísticas tidas por mais legítimas no
interior do campo (no jornalismo dito “tradicional”) sob o esforço declarado de se
alcançar a maior economia de análise e julgamento possível, no telejornal policial
“Larga o aço” é bordão do apresentador. Expressão aparentemente oriunda do meio policial, é usada
também por outros apresentadores de telejornais policiais. É equivalente a imperativos como “Manda bala”,
“Mete o dedo”, “Senta fogo” etc. e quer dizer “Atire [com arma de fogo]”.
754

755

Essa frase, diferentemente daquelas utilizadas nos títulos de outras seções deste trabalho, não é uma
citação de fala ou texto específicos. Trata-se, entretanto, de uma tentativa de síntese um pouco mais formal,
representativa de locuções muito recorrentes no universo simbólico em análise.
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fundamenta-se nas opiniões dos apresentadores, as quais costumam preencher
quase a totalidade do tempo da apresentação do programa. Um mesmo
acontecimento, apresentável em uma sentença curta, é afirmado, reafirmado,
invertido em sua ordem sintática, com ênfases cambiantes, retomado, realimentado
com adjetivos, dramatizado em cada detalhe, comparado com casos semelhantes,
em busca do fácil entendimento do público, com ênfase no julgamento moral, sob o
apelo a presumíveis valores universais, consubstanciados nas figuras de autoridade
dos apresentadores e, frequentemente, confirmados por demais “empreendedores
morais” (BECKER, 2008) que compõem o elenco do programa. Fazem-se
reconstituições dramatúrgicas dos eventos, rememoram-se casos parecidos,
recolhem-se depoimentos com impressões pessoais dos envolvidos, pareceres
profissionais de representantes de instâncias estatais, de advogados, dos repórteres
que elaboraram a “matéria” e de outros membros da equipe de produção do
programa, construindo-se, por meio da edição, um cenário discursivo que será
resumido e julgado, de maneira caracteristicamente enérgica, em tom de
indignação, pelo apresentador.
Essas características estilísticas, presentes com maior intensidade em todos
os programas que poderíamos enquadrar no “formato” telejornalismo policial 756,
além de justificarem-se comercialmente para a empresa, dada a atestada aprovação
da audiência, estão também associadas ao entendimento nativo de que o público
deve ser tutelado, educado, orientado, cognitivamente auxiliado no ato de refletir e
se indignar com os problemas do mundo.
Acompanhemos a seguir um comentário enérgico do apresentador,
ritualmente proferido após a notícia sobre o roubo dos tablets, mencionada acima.
Essas falas são elucidativas do fenômeno que pretendo destacar:
A matéria termina. Passa-se a exibir o apresentador, que começa sua
interpretação e julgamento do que se acabara de assistir:
(...) o cabra fala, na cara dura, que foi lá pra ver se arrumava alguma
coisa pra roubar mesmo.../ não tem vergonha na cara de falar uma
coisa dessa/ a verdade é essa/ Por quê?/ O cara vai numa escola
Exemplos ilustres do “gênero”, presentes nas atuais grades das redes nacionais de TV são Cidade Alerta
(Rede Record), Brasil Urgente (Bandeirantes), Balanço Geral (Record). Há também dezenas de versões
locais desses produtos principais da cadeia, além de outros congêneres, de propriedade original das emissoras
regionais. O programa que analisamos neste trabalho é um destes últimos. Ancestrais mais imediatos na
televisão foram, por exemplo, os programas Repórter Cidadão (Rede TV!), Cadeia Alborgueti, Cadeia, 190
Urgente (todos esses da TV Gazeta), Aqui Agora (SBT). O precursor mais explícito e normalmente apontado
como sendo o programa O povo na TV, de 1984. Para uma identificação desses programas em perspectiva
histórica, cf. ADERALDO, 2008.
756
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pública porque sabe que ali são pessoas que frequentam que têm
um baixo poder aquisitivo.../ nesse país não se leva em consideração
de forma nenhuma a educação. Se levasse a educação a sério nesse
país, [em] um crime como esse o cabra não tinha nem.../ é
inafiançável... É inafiançável invadir.../ tirar a oportunidade de
crianças que querem melhorar.../ Não tem nada... / não se dá nada
nesse país.

O fala transcrita, até então, seguia em tom de indignação, apenas. Na exata
continuação do discurso é acrescentada notável dose de ironia:
Aliás, por falar nisso.../ a [presidenta] Dilma/ eu gostei do discurso
dela.../ é a mandioca.../ a mandioca é uma das maiores conquistas
desse país./ É uma coisa fantástica!/ A mandioca é fantástica!/ Viva
a mandioca!/... aí a mandioca continua entrando... na história.../
vou te contar.../ mais uma vez a mandioca aparece aí./ A mandioca
veio para os pobres alunos dessa escola... que estão [sem os
tablets]...757

O formato é o que se vê através dessas citações: apresenta-se a notícia, que é
seguida do comentário opinativo do apresentador. Haveria inúmeros exemplos a
serem utilizados, mas o trecho transcrito ilustra bem a recorrente transição, na
estrutura da argumentação, de uma crítica moral ao indivíduo transgressor à crítica
difusa aos “políticos” – assim, generalizadamente, ou personificados, como neste
exemplo, em que se faz referência à presidenta da República758 -, fundamentada na
defesa dos presumíveis interesses dos que têm “baixo poder aquisitivo”. A crítica ao
caráter individual do sujeito que havia roubado os objetos em uma escola pública (o
“cabra”, que “não tem vergonha na cara”), liga-se à análise de cunho mais coletivo,
onde se argumenta que “nesse país não se leva em consideração (...) a educação”,
caso contrário, um crime desses seria considerado por lei “inafiançável”. Por um
momento é acionado, no plano retórico, como que para legitimar a revolta de
maneira mais decisiva, a imagem verbal daquelas que teriam sido as vítimas mais
diretas do crime: as crianças pobres “que querem melhorar” e das quais estava sendo
retirada, através de atividade criminosa, uma “oportunidade”.

757

Alterosa em Alerta - 1ª Edição, transmitido dia 25-06-2015.

758

No dia anterior a presidenta Dilma Rousseff havia feito um discurso na cerimônia de abertura dos Jogos
Mundiais dos Povos Indígenas. Em determinado momento da fala protocolar, louvara a importância do
tubérculo mandioca como bem natural brasileiro, importância essa que seria comparável à de outros bens
alimentares “que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos
séculos” (vídeo disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/videos/t/edicoes/v/dilma-sauda-mandiocaem-evento-no-rio-de-janeiro/4274453/. Aceso em: 8 jul. 2015.). O trecho da fala foi quase que
instantaneamente selecionado e passou a circular na internet, normalmente associado a críticas ad hominem à
presidenta.
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A análise feita pelo apresentador ganha ares crescentes de ironia ao transitar
para a crítica à presidenta. A menção à mandioca, tubérculo cuja imagem é
comumente evocada com conotação fálica neste país, torna-se ponto de partida para
a insinuação sarcástica de que as crianças pobres do colégio assaltado estariam
sendo prejudicadas, enquanto a presidenta fazia discursos de louvação ao dito
produto agrícola “civilizador”. Ao mesmo tempo em que a fala da presidenta da
República teria algo de supérfluo (afinal de contas, enquanto pessoas inocentes
continuam sendo prejudicadas, vítimas da criminalidade, a ocupante do mais alto
cargo político do país preocupa-se com algo tão... trivial), ela esconderia,
subliminarmente, um conteúdo sádico. Isso porque o objeto de reconhecida
potencialidade fálica, louvado no discurso presidencial, representaria
simbolicamente o objeto da tortura imposta aos “pobres alunos dessa escola”.
Conclusão
Da confluência de interesse da empresa (volume de audiência
potencialmente consumidora), valores jornalísticos (que estabelecem a
“credibilidade” do “público” como atributo pretensamente atestador da qualidade
técnica e moral do trabalho que fazem), limitações materiais vivenciadas pela
equipe de redação (facilidade de acesso às fontes, associada à escassez de recursos
para produção), perspectiva das “instituições da ordem” (desejosas de
reconhecimento e valorização por seu trabalho), anseios civis dos telespectadores
(acometidos pela falta de condições de acesso ao mínimo bem estar social, devido à
precária condição de classe), generalizada atribuição às “autoridades” por todos os
males que afligem as pessoas, surge a notícia. Mais que isso, desse conjunto de
fatores principais, estruturalmente operantes, resulta a eficácia simbólica – isto é, o
poder de fazer ver e, portanto, de fazer existir (BOURDIEU, 1996, p. 95) - das
notícias veiculadas nesse formato de telejornalismo massivamente presente no
menu da indústria cultural brasileira contemporânea.
A partir da posição de denúncia, cobrança e crítica ao “poder público”, quase
sempre personificado na figura de políticos, cria-se um indiscutível inimigo comum.
Já a polícia, “em sua maior parte composta por gente honesta e trabalhadora”, em
frase comum de se ouvir sendo proferida pelo apresentador, continua fazendo seu
heroico trabalho, e o “povo”, sempre interpretado como vítima das circunstâncias, é
visto como aquele que continua levando a pior. Eis completo o ciclo de legitimação
das notícias, daqueles que as protagonizam e dos que as reportam, perante si
mesmos e àqueles que as consomem.
Referências bibliográficas
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1565

ADERALDO, Guilhermo André. Das ruas à tela: a representação da violência na
mídia eletrônica. 2008. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social).
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Campinas/SP.
BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar,
2008.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
________________. A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. São
Paulo: Edusp, 1996.
________________. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em
São Paulo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003.
DARNTON, Robert. Jornalismo: toda notícia que couber, a gente publica. In: O beijo
de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Cia das Letras, 1990, pp. 70 –
97.
HALL, Stuart et. all. The social production of news. In: Policing the crisis: mugging,
the state, and law and order. London: The Macmillan Press, 1978, p. 53 - 77.
TRAVANCAS, Isabel Siqueira. O mundo dos jornalistas. São Paulo: Sumus, 1993.
VIZEU, Alfredo. Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo. 4. ed.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1566

28- Sessão 2
28.2 Trabalho imaterial e produção cultural: reflexões a partir da
análise da música independente brasileira contemporânea759
André Peralta Grillo (UFJF)760

Resumo: Analiso a produção cultural no Brasil contemporâneo a partir do nicho da
“música independente”, destacando três elementos: a reconfiguração da indústria da
música no país a partir dos anos 90; uma guinada na área das políticas culturais; a
articulação em rede de produtores e coletivos. A hipótese é que a atuação em um
meio que conjuga estes elementos estimula um perfil de produção cujo
entendimento torna necessário o recurso à literatura sobre o mundo do trabalho
contemporâneo.
Palavras-chave: Música independente. Políticas Culturais. Produção Cultural.
Este artigo analisa a produção cultural no Brasil contemporâneo, a partir do
ramo da chamada “música independente”, no contexto de uma pesquisa mais ampla
sobre as relações entre produção cultural e as transformações no mundo do trabalho
ocorridas nas últimas décadas (caracterizando o “pós-fordismo”, a hegemonia do
“trabalho imaterial” e a atuação em rede). Destaco aqui três elementos importantes
à compreensão mais específica do setor da música independente contemporânea
brasileira: a reconfiguração da indústria da música no país a partir dos anos 90,
elemento imbricado com a ascensão das NTIC (Novas tecnologias de informação e
comunicação) e das novas formas (legais e ilegais) de compartilhamento de bens
culturais; uma guinada substantiva na área das políticas culturais, em especial a
partir da promulgação da “Lei Rouanet” em 91, dando forma à chamada “Era do
editais”; a articulação em rede de produtores e coletivos, em especial por meio da
plataforma dos festivais. Esses elementos são cruciais na consolidação de um novo
cenário e patamar para a música independente brasileira, dando vazão a uma série
de bens e artistas fora do mercado “mainstream”, mesmo que de forma limitada e
em grau variado de consolidação da carreira. A partir desta conjuntura, busco
compreender a atuação e o perfil dos produtores culturais, na área da música, tendo
por hipótese que a atuação em um meio que conjuga os elementos elencados gera
uma especificidade à este “trabalhador da cultura”, para cujo entendimento se faz
necessário o recurso à literatura sobre mundo do trabalho contemporâneo.
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O artigo se divide em quatro partes. Na primeira, como referência histórica,
apresento os diferentes momentos da música independente no Brasil,
desconsiderando casos isolados do passado, e me atendo a períodos recentes em que
podem ser identificados certos “movimentos coletivos” ou tendências de produção e
ação, mesmo que não articulada ou planejada. Na segunda, a discussão sobre
políticas culturais a partir da Lei Rouanet. Na terceira, a conjugação destas duas
facetas, junto com a proliferação das NTIC, na articulação de uma cena
independente em rede, na qual se fazem presentes coletivos e produtores de
festivais. Por fim, concluo apresentando algumas hipóteses e implicações do exposto
para uma melhor compreensão da atuação e perfil dos produtores culturais no Brasil
contemporâneo.
I
Vicente (2006) identifica três momentos da música independente brasileira.
No primeiro, que vai de meados dos anos 70 ao começo dos 80, temos alguns
pioneiros que produzem e distribuem seus discos por conta própria, um sentido
político de crítica à grande indústria do disco que então se consolidava no país (e
que era ideologicamente associada ao imperialismo e ao autoritarismo do regime
militar), e um movimento que marcou época, e que ficou conhecido como Lira
Paulistana; no segundo, a partir da flexibilização da indústria e da cadeia produtiva
da música, com o enxugamento de quadros de artistas e etapas do processo pelas
grandes gravadoras, associada à instabilidade econômica e a crise das vendagens na
virada dos 80 para os 90, e a concentração destas em alguns segmentos específicos
de retorno mais garantido (como a música romântica), temos a proliferação de uma
série de selos independentes pequenos (eventualmente médios), que surgem não
em uma atitude de oposição ideológica como no passado, mas como um
complemento à grande indústria (à qual estava normalmente atrelada) e com uma
visão mais “profissional” e “gerencial” da produção; e, por fim, nos anos 2000, em
meio à grande queda de vendagens oriundas da pirataria, a redução drástica dos
custos de gravação e o acesso amplo aos meios de produção, temos o fortalecimento
do que o autor chama de “circuitos independentes de produção musical”, formados
já na década anterior a partir dos artistas vinculados aos selos independentes,
alcançando um nível inédito de articulação e chegando inclusive à uma atuação
autônoma (em relação à indústria) de diversos segmentos musicais.
Já Marchi (2006) compara dois momentos, o da segunda metade dos anos 70
(dando mais ênfase em seu cunho político) e o que se dá a partir de meados dos
anos 90, observando uma passagem da figura do “marginal”, aquele que se opõe em
princípio a grande indústria e busca uma total autonomia em relação à mesma, à do
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“empreendedor”, cuja postura política no sentido de valorização de critérios
estéticos e da diversidade cultural não lhe imbui de uma negação do mercado ou
mesmo das majors, sendo também a passagem de uma atitude mais “quixotesca” e
amadora a uma mais profissional e gerencial, dentro dos parâmetros da
reconfiguração da indústria sob a égide da flexibilização e da “acumulação flexível”,
na consolidação dos selos independentes de pequeno e médio porte.
Ambos os autores tratam basicamente da indústria fonográfica. Entendo que
para uma melhor caracterização do nicho da música independente contemporânea,
e para tornar mais clara a diferenciação entre o que seriam o segundo e terceiro
momentos como definidos por Vicente (2006), é necessário fazer recurso a
discussão não só sobre a produção de discos, mas também sobre o circuito de shows
e festivais independentes que se forma a partir de meados dos anos 90, favorecidos
tanto pela flexibilização da indústria da música e pela incorporação das NTIC na
produção, distribuição e divulgação de discos e artistas, quanto pelo contexto
institucional de consolidação de leis de incentivo à cultura no esteio da Lei Rouanet.
Antes de adentrar neste ponto, é necessário expor mais detidamente os três
momentos da música independente brasileira.
Embora a produção e divulgação autônoma de discos não fosse uma novidade
no Brasil, a literatura observa uma distinção substantiva do independente que surge
nos anos 70, tendo como marco o disco de Antônio Adolfo “Feito em Casa”, lançado
em 1977 pelo seu selo “Artezanal”. Neste momento, embora não se configure um
movimento musical, a produção independente se torna um tema de debate
(VICENTE, 2006) e adquire uma nova dimensão, tornando-se uma produção
conceitualmente independente (MARCHI, 2006). Há, como dito, um sentido
político, além de prático, nesta produção, um ideal de luta contra a massificação e
embotamento da música brasileira.
Vicente (2006) dá menos ênfase ao cunho político, e ressalta mais o
pragmático nesta produção, como via possível aos marginalizados no mercado e
alavanca para um contrato com uma major, o que é corroborado pela fala de Zé
Renato, do grupo Boca Livre, o de maior sucesso comercial e que fez esse percurso,
transcrita por Marchi (2006, p.128):
A gente fez [o primeiro] disco independente porque não tinha
outra maneira de fazer se não fosse [assim]. Mas nosso (interesse)
era (fazer) música. Depois do segundo disco, a gente estava muito
desgastado com a questão de tomar conta de uma empresa, de
[mandar fazer] discos, de controlar a distribuição, de saber o
quanto deveria prensar, de saber se ia ter disco no Ceará, por
exemplo. [...] Estas decisões a gente quis passar para alguém que
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(trabalhasse) com isso e se preocupar com a música. [grifos no
original]

Para Marchi (2006), a falta de postura empresarial, e a separação entre a
questão artística e a condição de produtores culturais, percebida como temporária e
excepcional, foi a causa do declínio deste primeiro momento da música
independente brasileira, que teve como momento “heróico” o movimento em torno
do Lira Paulistana, um teatro que tornou-se referência por ser uma opção à músicos
e bandas fora do circuito “comercial”, e um ponto de encontro para o público
“alternativo da cidade” (CASTRO, 2014). Não deixa de ser emblemático que mesmo
um dos principais ícones do Lira, Itamar Assumpção, acabou assinando com uma
major em meados dos anos 80, mesmo com um trabalho de cunho experimental.
O segundo momento, a partir de meados dos anos 90, é marcado pelo
processo de reorganização da produção, após um período de acentuadas quedas na
venda de discos.
Para se recuperar, as matrizes brasileiras das gravadoras
multinacionais aceleraram as políticas de reforma empresarial
prescritas internacionalmente. [...] com um intenso movimento de
reformulação de funcionários, terceirizações de serviços e
otimização de investimentos. (MARCHI, 2006, p.128)

O discurso do “empreendedorismo” torna-se dominante, mas temos ainda um tom
crítico, na medida em que as novas gravadoras se colocam como instrumentos de
inovação pela viabilização da “autêntica música excluída”, embora estejam, de fato,
em uma posição complementar às majors (MARCHI, 2006), explorando a lógica dos
“nichos”, ou seja, uma produção diversificada em oposição à massificada, como
forma de garantir o retorno dos investimentos (ANDERSON, 2006).
Marchi (2006) afirma que esses novos independentes diferem bastante de
seus antecessores setentistas, na medida em que profissionalizam sua produção e se
identificam como “empresas”, tornando-se mais “músicos administradores do que
autônomos”, visando lucratividade e crescimento mas, segundo seu discurso, não
abandonando as produções em que se acredita. Assim, a valorização da
“autenticidade” se dá no mercado, e os novos independentes não se opõe à este.
Ainda que remetendo ao mesmo princípio setecentista de
equivalência entre produção independente e soberania cultural, o
significado político da produção independente, articula-se a
representatividade da música produzida pelas empresas
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independentes/brasileiras às concepção de que ela se realiza no
mercado, como “‘produto”. (MARCHI, 2006, p.132)

Por fim, o terceiro momento, já adentrando o século XXI, radicaliza algumas
tendências do anterior e apresenta algumas mudanças qualitativas importantes, em
especial a atuação em rede de músicos, produtores e coletivos, formando circuitos
que dispensam, ou prescindem, da interlocução com a grande indústria, e no qual a
produção dos discos em especial se dá muitas vezes ao largo mesmo de selos
independentes pequenos e médios (a autonomia em relação à divulgação e
distribuição é mais difícil, embora se realize, em especial para quem consegue
alguma notoriedade, na medida em que a relação direta com o público se torna fácil
pelo uso das NTIC), o que é observado pelo próprio Marchi (2011). Temos, assim, a
descentralização da produção de fonogramas (MARCHI 2011; NAKANO, 2010). Se,
mesmo nos anos 90, os músicos eram praticamente obrigados a lidar com as
gravadoras, fossem majors ou indies, de grande, médio, pequeno ou micro porte
para viabilizar suas obras, a partir deste momento
Os desenvolvimentos técnicos dessa indústria permitiram a
descentralização da produção de fonogramas, possibilitando aos
artistas assumir o controle da produção e distribuição de suas
obras. Hoje, virtualmente todo músico tem a possibilidade de
conduzir de forma autônoma sua carreira, gravando, publicando,
distribuindo e vendendo seus trabalhos, seja no mercado físico, seja
no digital. Isso indica que a tradicional razão de ser das ‘gravadoras’
caducou. Porém, significa dizer que se tornaram desnecessárias?
(MARCHI, 2011, p.146)

Aparentemente não, dado o montante investido e faturado com os grandes
ídolos pop. Para os chamados “independentes” essa descentralização se mostra uma
possibilidade concreta de atuação de forma independente do grande mercado.
Tem-se observado que nos últimos anos a indústria da música vem passando
por uma transição, estando sua “crise” relacionada ao aumento da oferta de bens e
serviços culturais, a limitação de poder aquisitivo (em especial nos países
periféricos), e o crescimento da pirataria (HERSCHMANN, 2012), elementos estes
que enfraqueceriam os dois pilares sob os quais se assentam o mercado musical
tradicional, a saber, o comércio massivo de obras gravadas em diferentes suportes
físicos e “os direitos econômicos que incidem sobre os fonogramas”, no contexto das
novas tecnologias e do aumento do compartilhamento de arquivos.
Temos, assim, uma vertiginosa desvalorização dos fonogramas e um
“crescente interesse e valorização da música ao vivo”, além do “crescente emprego
das novas tecnologias e das redes sociais na web” (HERSCHMANN, 2012, p.2).
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É possível se afirmar que jamais na história da música se produziu
tanto e com tanta liberdade, mas também mais do que nunca hoje
o processo de desenvolvimento de visibilidade e popularidade de
um repertório musical converteu-se em uma série de etapas e
estratégias de grande complexidade que buscam evitar a grande
tendência de fracasso enfrentada por artistas e produtores de
música. (Idem)

Enquanto a grande indústria busca frear este desenvolvimento (ao mesmo tempo
em que se adapta a ele, elaborando contratos que exploram outras formas de ganho
e gerenciamento de carreiras, aproveitando-se do aumento do lucro com
apresentações ao vivo e atividades relacionadas à mesma), alguns novos agentes se
beneficiam destas mudanças, em especial artistas fora do mercado tradicional: “com
a utilização das mídias interativas, estabelecem-se redes colaborativas entre
produtores e consumidores-usuários que ampliam a visibilidade e capacidade de
divulgação e promoção dos artistas” (HERSCHMANN, 2012, p.5).
Observa-se também o crescimento significativo do número de festivais
independentes, organizados por pequenos produtores, coletivos e pequenas
gravadoras, que fazem uso de “recursos de leis de incentivo a cultura, emprego das
novas redes sociais, militância na área musical e até escambo” (HERSCHMANN,
2012, p.9; NOGUEIRA, 2009; ALVES, 2013). Neste sentido, se destaca a rede “Circuito
Fora do Eixo” (GRILLO, 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; SAVAZONI, 2014;
BARCELLOS, 2012). Sua compreensão é importante aqui por sua história estar
imbricada indelevelmente a este fenômeno que podemos chamar de “festivais
independentes brasileiros contemporâneos”.
Antes de adentrar nesta discussão, é fundamental para um melhor
entendimento deste momento contemporâneo da música independente a análise
das políticas culturais implementadas no país nos anos 90 e, posteriormente, nos
anos 2000, a partir da presidência de Lula da Silva e da gestão de Gilberto Gil e Juca
Ferreira no Ministério da Cultura.
II
Alexandre Barbalho (2011) distingue “política cultural” e “política de cultura”, a partir
dos dois diferentes vocábulos existentes, em língua inglesa, para “política”: “policy” e
“politics”. Política de cultura (cultural politics) é de ordem processual, e se refere às
disputas de poder e aos conflitos em torno dos objetivos, conteúdos e “decisões de
distribuição”, o “confronto de idéias”, as “disputas institucionais” a as “relações de
poder na produção, circulação/distribuição e recepção/consumo de bens e
significados simbólicos” (BARBALHO, 2011, p.3-4). Já política cultural (cultural
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policy) “diz respeito ao universo das políticas públicas voltadas para a cultura
implementadas por um governo” (idem).
Para Rubim (2011), as políticas culturais no Brasil são marcadas por “três
tristes tradições”: ausência, autoritarismo e instabilidade. Ausência pela total falta
de qualquer intervenção, estímulo ou atuação do Estado na área da cultura em
vários momentos da história do país. Autoritarismo, pelo uso da cultura, e da
relação ambígua com artistas e intelectuais, para fins de estabilidade de regimes
ditatoriais. E instabilidade, na medida da ausência de continuidade das políticas
implementadas (sujeitas às contingências eleitorais e políticas), e mesmo dos
ocupantes dos cargos de chefia nas pastas de cultura, além da insegurança
institucional e dos parcos recursos para a área. O autor afirma ainda, no bojo dos
críticos da preponderância das leis de incentivo fiscal, que nos governos federais do
PSDB teria sido inaugurada uma nova forma de ausência, neo-liberal, na medida em
que o mercado, e não o Estado, fica incumbido das decisões de alocamento de uma
verba, quase em sua totalidade, pública. Nos governos de Lula da Silva, embora
mantida a preponderância das leis de incentivo fiscal, “as três tristes tradições”
foram, segundo o autor, como nunca combatidas, com uma presença ativa do
Estado, com uma profusão de processos participativos na elaboração das políticas
culturais, como fóruns regionais e nacionais, seminários, grupos de trabalho e
conselhos, e com novas iniciativas que fortalecem o investimento direto em cultura,
como o Programa Cultura Viva, responsável pela proliferação de milhares de
“pontos de cultura” pelo país.
Para além desta discussão, uma questão central aqui é a dos resultados no
tocante ao fomento de atividades artísticas e culturais que de fato tem as leis de
incentivo fiscal. Alguns autores (BARBALHO, 2008; BARCELOS, 2012; SIMÕES,
2010) afirmam que as políticas culturais no Brasil sempre tiveram cunho nacionalista
(seja este culturalista, elitista, autoritário ou popular, ou, a partir de tipologia de
Canclini (1983), biológico-telúrico, estatista, mercantil, militar e histórico-popular),
até a redemocratização, quando será fortalecida a ingerência do mercado através do
predomínio das leis de incentivo via isenção fiscal, em oposição aos recursos diretos,
para a Cultura.
A primeira lei de incentivo a cultura por isenção fiscal do país é a “Lei
Sarney”, de 1986. A redemocratização trás em seu bojo uma reafirmação da
importância e do papel estratégico da cultura, sendo que na gestão Sarney, além da
mencionada lei, temos a criação de uma série de órgão ligados a cultura, e a
instituição, pela primeira vez, de um Ministério da Cultura (antes o setor estava
vinculado a outros ministérios). No entanto, este primeiro experimento é
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desmantelado no governo Collor, e a pasta da Cultura volta a ser uma secretaria. Um
dos secretários que passam pela mesma, Sérgio Paulo Rouanet, será o responsável
por redigir a lei que será a base e o modelo para as políticas culturais no país até o
momento atual.
A lei Rouanet (CESNIK, 2002), promulgada no fim de 1991, e reformulada em
1995 (já na gestão de Francisco Wefort, durante o governo FHC), baseia-se em três
pilares, mas só o último foi regulamentado e implementado na prática (embora
existam avanços recentes significativos em relação ao primeiro): o Fundo Nacional
de Cultura (FNC), o Ficart (Fundos de investimento cultural e artístico, não
implementado até hoje) e o Mecenato (renúncia fiscal de até 4% do Imposto de
Renda devido por pessoa física ou jurídica). Como dito, há um prevalecimento do
fomento via Mecenato, ou seja, renúncia fiscal, e o nó górdio se torna a captação de
recursos, elemento alvo de toda uma nova literatura sobre “marketing cultural”
(como (BRANT, 2001)), novos cursos de gestão e produção cultural, voltados à
formatação e venda (captação) de projetos. A Lei Rouanet é referência por servir de
modelo a toda uma série de leis de incentivo similares, via renúncia fiscal, que
surgem pelo país desde então (algumas, de fato, surgem no vácuo deixado pela
extinção da lei Sarney, como a Lei Mendonça, de 1990, na cidade de São Paulo),
estaduais e municipais.
III
Nogueira (2009) defende a hipótese do “surgimento de um circuito de festivais em
todo o país como novo fio condutor” do nicho do rock independente, “ocupando
espaços de circulação que antes cabiam as rádios”, reconfigurando a cadeia
produtiva da música no setor que, no Brasil, teria se consolidado dando ênfase aos
fonogramas, e que a partir de então terá os shows ao vivo como seu eixo, em
especial com a disseminação das novas tecnologias e da internet.
De meados dos anos 90 até então (fins do 2000), o rock independente
brasileiro teria desenvolvido uma “estrutura organizacional própria e bem distinta”,
a partir da “formação de comunidades virtuais, principalmente em listas de
discussão por email”, como a PB-Rock (Paraíba), RN-Rock (Rio Grande do Norte) e a
Nordeste Independente, que contava então com 334 membros de todas as capitais
da região (NOGUEIRA, 2009, p.7). Estas listas seriam mais fortes em cidades fora do
eixo Rio-São Paulo, e facilitariam o trabalho de produção e de selos, que se
centrariam mais em gêneros do que na sua região de atuação. O maior exemplo, a
“Poplist”, formada em 1998, teria então 368 de todo o país, gerando uma média de
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28.000 email por mês. Este recurso favorece o contato, antes realizado apenas nos
festivais.
Como bem conhecido, o marco desta “nova era de festivais” é o festival Abril
Pró-Rock, realizado no Recife, cuja primeira edição se deu em 1993. O mesmo alçou
esse patamar de marco e destaque pela contingência histórica de surgir junto com o
talvez último grande movimento da música brasileira, o movimento mangue-beat.
Assim, no ano seguinte o festival já alcança outro nível, com grande repercussão na
mídia e transmissão pela MTV.
O contexto aqui é o daquele segundo momento, da preponderância da
atuação dos selos independentes como um complemento da grande indústria, sendo
que muitos artistas que se tornaram consagrados, como Pato Fú, Raimundos, Skank
e etc., começam gravando por um destes selos antes de serem contratados pelas
majors, ganhando notoriedade neste novo circuito de festivais que vai se
consolidando (prática que ainda acontece, mas que naquele momento era como que
o único caminho).
Com dezenas pelo país, os produtores dos festivais independentes, já no
terceiro momento da música independente, iram criar uma associação, a ABRAFIN,
em 2005, tendo como primeiros presidente e vice Fabrício Nobre (produtor do
Goiânia Noise) e Pablo Capilé (membro do coletivo Espaço Cubo de Cuiabá,
responsável pelo Festival Calango). No mesmo ano será fundada a rede FdE, que
surge a partir da circulação de membros do Espaço Cubo por outros festivais
independentes, segundo os mesmos, no intuito de fazer contato com bandas e
outros produtores.
Um pouco após a troca da diretoria, em 2011, a ABRAFIN sofre um racha, com
13 festivais abandonando a associação por considerarem que a mesma estava sob
influência excessiva do FdE. A associação acaba então se dissolvendo e o FdE, que já
era por si só um vasto circuito cultural, com dezenas de festivais realizados por seus
coletivos, vinculados ou não à ABRAFIN, e com o festival integrado “Grito Rock” ,
funda a partir daí a “Rede Brasil de Festivais” que, no ano passado (2014) realizou 82
festivais em todas as regiões do país. Os dissidentes formam a FBA (Festivais
Brasileiros Associados).
IV
Para concluir, apresento duas hipóteses, uma mais restrita e uma mais ampla,
fundamentada pela primeira.
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A mais restrita é específica ao tema deste artigo, e conjuga seus dois
elementos, a reconfiguração da indústria da música da perspectiva do nicho do rock
independente e as políticas culturais a partir da lei Rouanet.
É dado como ponto pacífico na literatura, e mesmo no meio jornalístico, a
importância das leis de incentivo para a profusão de festivais independentes nos
anos 90. Porém, tomo isto como hipótese, na medida em que faltam dados
discriminados que demonstrem isso (dentro da ausência crônica de dados sobre
indústria da música, como identificado por Herschmann (2013)). Para tal, é
necessário fazer um levantamento dos principais festivais, para então verificar se
fizeram recursos a leis de incentivo por renúncia fiscal, ou não.
Mostrando-se verdadeira, esta hipótese se coaduna à minha hipótese geral de
pesquisa sobre a produção cultural no Brasil contemporâneo. Esta hipótese geral é:
as novas tecnologia (LEMOS, 2012; RUDIGER, 2011), a reconfiguração da indústria e
o ambiente institucional das leis de incentivo possibilitam a formação, no campo da
produção cultural, de uma verdadeira “cidade por projetos” pautada na “lógica de
rede” (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009), um contexto normativo e cognitivo com
seus critérios, provas e parâmetros específicos de sucesso e grandeza, que se
coadunam com a hegemonia do trabalho imaterial (GORZ, 2005, 2007, 1987;
CAMARGO, 2011; COCCO, 2003; LAZZARATO & NEGRI 2001; SENNET, 2008) e com
o perfil de trabalhador esperado, e melhor recompensado, neste ambiente, em
especial a capacidade de comunicação, flexibilidade, mobilidade, trabalho em grupo
e formação e fortalecimento de redes.
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28- Sessão 2
28.3 Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo: uma análise
em sociologia histórica comparada761
Cleber Fernando Gomes (UNIFESP)762
Resumo: A pesquisa tem como objetivo analisar o Festival de Cinema LatinoAmericano de São Paulo, ocorridos entre 2006 e 2014 respectivamente. Através da
Sociologia Histórica e do Método Comparativo, ressaltamos que a diversidade de
obras e de gêneros cinematográficos revelam um continente sul-americano
multicultural responsável por uma produção audiovisual complexa e dinâmica,
oferecendo ao espectador uma experiência adversa aos predominantes blockbusters
norte-americanos.
Palavras-chave: Sociologia Histórica. Festival de Cinema de São Paulo. América Latina.
Método Comparativo.

Introdução
O Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo, se apresenta como um
fenômeno importante que recebe anualmente diversas obras cinematográficas e
audiovisuais, além de um número considerável de pessoas que vem a cidade em
busca de novas experiências contemporâneas e históricas na área cinematográfica.
De acordo com ( Abrams, 1982) “el mundo social es essencialmente histórico”,
nesse caso, a Sociologia histórica exerce importante aporte teórico para análise e
interpretação dos fatos sociais que estão interligados nos processos culturais e
políticos do cinema da América Latina, mais ainda, segundo (Abrams, 1982), “la
Sociología Histórica es más uma cuestión de interpretación del mundo que de elección
de um aspecto concreto del mundo a analizar”.
Um dos principais fatores históricos que podemos observar é a constante
incursão do imperialismo norte-americano no setor cultural cinematográfico de
diversos países latinos, impondo seus filmes nas salas de exibição, através de uma
indústria de distribuição que prioriza as obras hollywoodianas em contraposição ao
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cinema nacional. O conceito de “mundialização da cultura” é defendido pelo
sociólogo Renato Ortiz no livro de sua autoria intitulado “Mundialização e
Cultura”. Fala-se em uma vivência mundializada, como por exemplo, nos casos
específicos da Euro Disney e de Hollywood. A temática cultural passa a ser
analisada no contexto da sociedade global, considerando-se também a economia e
política. Esses fatores estão interligados ao processo de globalização e a uma cultura
de consumo, muito evidente e eficiente nos dias atuais.
No século XXI, a dinâmica social, política e econômica se alterou devido aos
avanços tecnológicos e de informação, impulsionado pelo desenvolvimento da
pesquisa científica após a Segunda Guerra Mundial. Todos esses fenômenos
influenciaram diretamente o cinema mundial, principalmente o norte-americano,
que aproveitou, com o apoio político e econômico, para se difundir e
internacionalizar. Entendemos assim que, os desafios do cinema latino-americano
envolvem fatores econômicos e políticos que historicamente afetaram os setores
sociais e culturais das suas sociedades. Segundo (Ortiz, 1994) “cultura e economia
seriam assim dimensões equivalentes. Isto significa, porém, que a mundialização só
pode ser compreendida como um fenômeno externo aos países que a adotam”. Para
entender esse fenômeno cultural temos na Sociologia histórica uma ferramenta
essencial de análise e interpretação das ações sociais decorrentes no curso da
história cinematográfica na América Latina, suas influências e interferências.
Interfaces analíticas
A Sociologia histórica oferece diversos meios de análise através de interfaces que
incluem as visões sociais e históricas dos processos decorrentes no tempo e espaço
das produções cinematográficas da América Latina. Podemos observar que há uma
especificidade em cada método de pesquisa referente a formação teórica e
conceitual das disciplinas de história e Sociologia.
los estúdios sociológicos históricos hacen resaltar las características
particulares y variables de tipo específicos de estructuras sociales y
patrones de cambio. Junto con los procesos y contextos temporales,
las diferencias sociales y culturales son intrínsecamente de interés
para los sociólogos con orientación histórica. Ellos no consideran el
pasado del mundo como un relato de evolución unificada o como un
conjunto de secuencias uniformes. Por el contrario, se considera que
los grupos u organizaciones han elegido, o tropezado con diversos
caminos en el pasado. A su vez las "elecciones" anteriores
limitan y abren posibilidades alternativas para más cambios,
conduciendo hacia un fin no premeditado (SKOCPOL, 1984, p.1-2).
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Em (Bourdieu, 2000) observamos que é preciso fazer uma associação com a crítica
lógica e a crítica epistemológica – nesse caso, a crítica histórica e sociológica da
razão histórica e sociológica, suponha-se que seria a melhor forma de realizar uma
ruptura com os pressupostos e análises previas ao se estabelecer novos conceitos
gerais e universais em pesquisas sócio-histórica. Observamos também que
(Bourdieu, 2000) evidencia uma dupla historização, começando pelo tema, seguido
dos conceitos e sistemas de classificação, além dos dados analisados. O sociólogo
francês também enfatiza uma historização dos conceitos, bem como uma
reflexividade, tendo como finalidade análises mais profundas e críticas dos
documentos históricos, com intuito de explicar o social, numa oposição entre os dois
campos, sociológico e histórico.
Em seguida, destacamos que (Sztmpka, 1995) enfatiza a importância da Sociologia
histórica
do século XIX, que foi definitivamente rica em materiais históricos, ficando assim
fortemente enraizada e validada, reconhecendo principalmente o papel dos atores
humanos, sejam eles individuais ou coletivos, tendo o homem como um verdadeiro
sujeito social. Sendo assim, podemos destacar três grandes sociólogos clássicos que
prevaleceram na história, e que servem de base teórica para as interfaces analíticas:
Karl Marx (materialismo Histórico), Alex de Tocqueville (com sua teoria histórica
sobre a democracia na América), e finalmente Max Weber (com uma Sociologia
histórica completa, desde as civilizações mais antigas até as sociedades capitalistas).
Contudo, (Tilly, 1991) destaca que é preciso uma análise micro e macro da história
para compreender o social. Dessa forma, observamos que (Tilly, 1991) vai analisar
desde Marx e Weber, bem como Tocqueville, tendo uma relação direta com
(Sztompka, 1995), uma vez que o autor destaca que devemos construir uma análise
histórica e concreta das grandes estruturas e dos amplos processos que caracterizam
nossa época por meio das referências de tempo, lugares e pessoas reais, ou seja,
(Tilly, 1991) também enfatiza as relações sociais entre os homens.
Em (Sartori, 1994), o método comparativo é um método de controle de nossas
generalizações. Dentro desse contexto, o método comparativo ajuda a Sociologia a
compreender fenômenos históricos socialmente parecidos, porém com
especificidades que vão se apresentar no decorrer da pesquisa sócio-histórica. As
semelhanças e as contrariedades podem demostrar aspectos importantes verificáveis
em sociedades distintas, assim como, evitar as conclusões precipitadas sobre os
antagonismos existentes. Esse método de pesquisa e análise (comparativa) contribui
especificamente para os levantamentos de dados e posteriores análises, como
podemos observar nas tabelas 1 e 2.
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Festivais de São Paulo
O Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo, surgiu em 2006, reafirmando
a ideia de legitimar um espaço público de exibição e relações através deste cinema
que a cada ano se reinventa, produzindo obras singulares de expressões culturais
múltiplas, numa região do continente americano que desperta muitas reflexões, por
causa das suas características particularizadas e complexas. Na América Latina,
existem diversos outros festivais de cinema, que recebem em suas edições filmes de
diversos países valorizando a troca de ideias e o diálogo entre diferentes expressões
artísticas. No caso específico do Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo,
o intercâmbio se restringe as obras cinematográficas do continente sul-americano,
abrindo uma exceção aos filmes ibero-americanos.
No 1º Festival podemos observar uma preocupação com a singularidade e a estética
atribuída nessas obras cinematográficas produzidas na América Latina. O primeiro
Festival também contou com apoio do Ministério da Cultura do Brasil, da
Cinemateca Brasileira, e do Sesc São Paulo, além da organização do evento da
Associação do Audiovisual Paulista, sendo porém, uma realização do Memorial da
América Latina de São Paulo e da Secretaria de Estado da Cultura. A importância de
destacar os entraves burocráticos e políticos desse tipo de evento é válido porque
revela a complexidade da idealização e da efetivação desses festivais, seja no Brasil,
ou em qualquer outro país da América Latina. O fato é que nos países latinos existe
muito mais dificuldade para conseguir financiamentos do setor privado para esse
tipo de evento, em países desenvolvidos, principalmente nos EUA, há uma facilidade
maior de investimentos, devido a industrialização e os processos de produção serem
mais avançados.
No ano de 2007, São Paulo realizou o seu 2º Festival, e teve em sua programação 120
filmes latino-americanos, aproveitando para homenagear o cineasta mexicano Paul
Leduc, convidando-o para realizar uma Aula Magna, e consequentemente exibir e
acompanhar algumas de suas obras cinematográficas. As homenagens nesse Festival
se estenderam a pintora mexicana Frida Khalo, e a Gabriel Figueroa, diretor de
fotografia, ambos mexicanos, e celebrados pelo centenário de suas mortes, no
respectivo ano do 2º Festival.
A relação do Festival paulista com debates contemporâneos sobre os desafios do
cinema latino-americano naquela tempo e espaço, esteve em foco ciclos de debates
que levantaram questionamentos importantes sobre a cinematografia do continente
sul-americano. No 3º Festival, realizado em 2008, é observado uma tendência de
exibições de obras cinematográficas voltadas a exposição de problemas de ordem
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política e social, mostrando na tela do cinema a construção de alguns fenômenos
ocorridos na América Latina. O Festival daquele ano tem como homenageado o
cineasta argentino Fernando Solanas, um dos profissionais de destaque na área
cinematográfica da Argentina. Fernando Solanas como homenageado, também foi
convidado a ministrar uma Aula Magna sobre sua carreira profissional que faz parte
da história da Argentina, reconhecido por ter trabalhos com forte apelo social e
crítica política.
O Festival se rendeu as obras cinematográficas que destacaram as questões políticas
e sociais, como por exemplo, a celebração dos 40 anos do filme clássico Memórias
do Subdesenvolvimento (1968), dirigido pelo cineasta de Cuba, Tomás Gutierrez
Alea. Em 2009, aconteceu o 4º Festival, homenageando o cineasta brasileiro Nelson
Pereira dos Santos, inclusive sendo o responsável pela Aula Magna nesse ano. O
Festival também organizou uma retrospectiva de obras cinematográficas da década
de 1990, relembrando o período de retomada do cinema na América Latina. No
mesmo Festival, houve uma mostra de documentários sobre a música popular
brasileira, produzidas recentemente no período de realização do Festival.
Interessante destacar que também houve uma competição para revelar novos
talentos da região latina, através das escolas de audiovisual.
O 5º Festival, realizado em 2010, reforça a exibição dos filmes da retomada do
cinema latino-americano, fazendo um recorte temporal dos filmes produzidos entre
os anos de 2000 a 2009. Esse período revelou uma cinematografia diversificada e
com qualidade técnica, tanto que conseguiu conquistar o público local e despertou
olhares e admiração de espectadores e especialistas de outros países.
Podemos considerar que a 5º edição do Festival de São Paulo elevou a importância e
a qualidade do evento, porque organizou uma mostra com uma safra de filmes de
excelente produção técnica e narrativas surpreendentes. Com uma retrospectiva da
consolidação da retomada do cinema latino, foram destacados nesse Festival, filmes
de uma nova geração de cineastas que produziram obras relevantes para a história
da cinematografia do continente sul-americano. No 6º Festival, realizado no ano de
2011, o evento cinematográfico em São Paulo, já estava consolidado como um espaço
importante para a integração cultural entre Brasil e países vizinhos, na América
Latina. Através de uma iniciativa de Fernando Leça e João Baptista de Andrade,
surgida no ano de 2005 por meio do Memorial da América Latina, o Festival contou
com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, do Governo do Estado de São Paulo,
além da Associação do Audiovisual Paulista. Tornando-se uma referência para a
cinematografia latino-americana, sempre teve como objetivo principal criar um
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recurso de interlocução entre os povos dessa região, valorizando e difundindo as
suas expressões artísticas, políticas e sociais, através do cinema.
Em 2012, foi realizado o 7º Festival. Esse evento já legitimado dentro da estrutura
que se consolidou nos anos anteriores, buscou nesse ano por centralizar suas ações
em um diálogo que fosse favorável a construção de uma relação sólida entre os
diversos profissionais envolvidos com a Sétima Arte na América Latina. O
compromisso e o sonho de tornar o subcontinente em uma região sem fronteiras
para a criatividade e a produção de novas obras cinematográficas, pretendendo
estimular novas experiências desafiando a criação de produtos audiovisuais, em uma
rede de colaboradores que pensem a cultura latina como um objeto político, social,
artístico e histórico. Outro fator preponderante desse Festival, ficou explícito na
importância de gerar novos negócios em produtos audiovisuais, contribuindo assim,
para a movimentação da economia dessa região.
O 8º Festival do ano de 2013, contou com a exibição de obras cinematográficas já
premiadas em eventos internacionais, porém inéditas no Brasil. Dessa forma, o
público teve a oportunidade de estar em contato com produções de diversos países
latinos, além de contar com obras audiovisuais independentes, que não entram no
circuito comercial, a exemplo das produções de cineclubes, estudantes de cinema,
documentários, animações, etc. Nos Programas Especiais, ABD 40 anos, Centenário
do Cineclubismo, Cinema e TV, a programação do 8º Festival, diversificou ao
máximo suas exibições. No caso da ABD 40anos procurou exibir filmes que
levantasse uma reflexão sobre a produção de cinema independente, bem
como revolucionar a linguagem cinematográfica, dando a oportunidade de criar
novas formas de narrativas e produções, que não se encaixem dentro dos padrões do
cinema blockbusters.
Por fim, o 9º Festival, ocorrido no ano de 2014, reafirmou novamente o sucesso desse
evento realizado na cidade de São Paulo, e mostrou que sua história pode ser um
exemplo de política cultural positiva para a própria realidade brasileira e dos demais
países na América Latina. Investir em ações culturais, reflete na educação e na
economia dos países, além de ser um objeto geopolítico importante de
integralização e difusão da diversidade de povos.
Análise Comparada
A análise comprada foi realizada com base em levantamento de dados sobre os
países participantes nos 9 Festivais de Cinema Latino-americano de São Paulo. Para
tanto, foram contabilizados todos os filmes exibidos no decorrer desses 9 festivais
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para tentar compreender a dinâmica do evento e sua importância no cenário
cultural e cinematográfico da América Latina. Dentro desse contexto, observamos
que os festivais de São Paulo conseguiram reunir diversos países latino-americano,
construindo um espaço de visualidades diversificadas que contribuíram para
suscitar debates e reflexões sobre diversos assuntos no campo cinematográfico.
No gráfico 1 e 2, observamos os dados referente aos dois primeiros festivais que
ocorreram nos anos de 2006 e 2007, respectivamente. Nesses festivais observamos
que Cuba e Brasil participaram como protagonistas no que se refere ao total de
exibições de filmes. Cuba e Brasil tiveram a maior quantidade de filmes exibidos, um
total de 37 obras cinematográficas de cada país, entre longas-metragens, curtasmetragens e documentários, além de filmes produzidos por escolas de cinema, e
filmes clássicos que marcaram a história do cinema dos respectivos países, a
exemplo do filme cubano Lucia do cineasta Humberto solas (1968) e, Barravento,
um filme do cineasta brasileiro Glauber Rocha (1961).

Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/

Em sequência, os gráficos revelam que Argentina e México, foram os países que
também contribuíram com o maior número de exibições de filmes, decrescendo a
linha gráfica com os demais países participantes deste festival. É interessante notar
que Cuba apareceu no 1º Festival como um fenômeno em estar no topo do gráfico,
sendo o país com maior exibição de filmes. Nesse caso, notamos que na
apresentação desse festival, o então secretário de Estado da Cultura do Brasil, o
cineasta João Batista de Andrade, enfatiza o pensamento de um “Cinema sem
Fronteiras”, demonstrando em seu discurso, uma preocupação em fortalecer as
relações entre os países da América Latina, construindo através do cinema
independente e autoral um mercado específico, assim como a exemplo de outros
países no mundo:
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Cineastas de vários países em todo o planeta estão em sintonia com
a idéia de se fazer um cinema mais independente e autoral. Eles
ajudaram a criar no mundo um mercado específico, ocupado por
talentos desse sistema em que tanto entram o cinema iraniano, o
francês, o independente americano, o chinês, o mexicano, o
coreano, o argentino e o brasileiro, entre outros (ANDRADE, 2006,
s/pg.).

É importante ressaltar que no 1º Festival, houve a exibição de um filme da extinta
União Soviética, dirigido pelo cineasta Sergei M. Eisenstein. O filme ¡Que Viva
México!, de 1932, tinha a pretensão de fazer uma etnografia dos símbolos e cultura
do México. No gráfico 2, o fenômeno que sucedeu com Cuba no 1º Festival,
aconteceu com o Brasil no 2º Festival do ano de 2007, porém, contabilizou apenas
um total de 91 filmes exibidos, decrescendo em comparação ao festival do ano
anterior e, o fenômeno de Cuba neste festival se inverte e o país aparece apenas com
2 filmes exibidos. Com exceção dos três países supracitados com maior número de
filmes exibidos, o 2º Festival contou com um total de 16 países participantes, a
maioria com no máximo 3 filmes exibidos.
Nos gráficos 3 e 4, entramos em contato com dados do 3º e 4º Festival. Nesse caso,
ao analisarmos o 3º Festival, notamos que houve uma pequena queda no número de
países participantes, porém com um aumento no número de filmes exibidos pelos
países presentes. Notamos que Argentina e Brasil lideram a exibição de filmes nesse
Festival, seguido de México e Cuba. A Colômbia, que nos outros dois festivais
anteriores participou com apenas 1 filme exibido, no ano de 2008, aparece com 5
filmes em exibição, permanecendo com uma média inferior nos festivais seguintes.

Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/
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Ao analisar o 4º Festival, realizado no ano de 2009, observamos um fenômeno
interessante porque teve um número alto de países participantes (17 países)
consequentemente com um alto número de filmes exibidos (111 filmes). Nesse caso,
o fenômeno aparece quando observamos que o Brasil foi o país com maior número
de filmes exibidos (43 filmes), seguido por Argentina e México que tiveram 16 filmes
exibidos consecutivos.
O fenômeno brasileiro fica aparente porque o número de filmes exibidos foi muito
superior aos demais países e, nesse caso, é importante termos uma visão crítica
sobre esse fato. Um festival de cinema que está associado a integração e difusão de
obras cinematográficas de uma região rica em diversidade cultural, não poderia
deixar acontecer uma variável dessa amplitude. O gráfico 4 deixa evidente uma
distância muito superior do Brasil em relação aos demais países, no que diz respeito
ao número de filmes exibidos e, essa diferença deveria ter sido atenuada
equilibrando a exibição de filmes entre os países participantes, evitando-se o
predomínio de um único país, tendo como finalidade garantir o maior número
possível de exibição da diversidade latino-americana.
A crítica ainda se torna mais relevante, se analisarmos mais detalhadamente o 4º
Festival, nesse caso, ao observarmos o discurso na apresentação da curadoria do 4º
Festival, podemos notar que “a quarta edição do Festival de Cinema LatinoAmericano de São Paulo reafirma sua vocação de discutir novas possibilidades para
a cinematografia da região, conhecendo a produção recente e recuperando marcos
de sua história” (Sturm, Filho & Müller, 2009, s/pg.).
O contraste nesse discurso se nota quando ficamos diante, muito mais, da
cinematografia brasileira, e não da região latino-americana. Observamos ainda, que
o Brasil foi o grande protagonista desse 4º Festival, uma vez que o filme premiado
pelo público foi o brasileiro Corumbiara (2009), do cineasta Vincent Carelli e, o
homenageado do ano de 2009, foi o cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos
que também ministrou uma aula magna, além do enfoque a trajetória do cineasta
brasileiro Alex Viany (1918-1992). Entretanto, é importante ressaltar que todos os
homenageados, premiados e filmes exibidos do Brasil, já fazem parte da
cinematografia latina e mundial, oferecendo sua contribuição à história cultural,
porém, faltou um equilíbrio na integração e participação com os outros países da
região.
Na mesma tendência do 4º Festival, observamos que o 8º e 9º Festival, também
privilegiaram a exibição, em sua maioria, de filmes brasileiros, 43 e 49 filmes
respectivamente. Esse fenômeno pode comprometer a credibilidade do Festival de
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Cinema Latino-americano de São Paulo, uma vez que as obras cinematográficas do
Brasil estão em maioria, causando um desequilíbrio com os demais países da
América Latina.

Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/
A comparação dos gráficos 8 e 9, evidencia o domínio do Brasil em exibição de
filmes nos dois festivais, enquanto Argentina e México, aparecem em equilíbrio,
com uma participação razoável em exibições de filmes, seguido dos outros países
latinos e suas poucas exibições fílmicas. É importante ressaltar que no 8º Festival, a
França aparece com um filme exibido nesse festival de cinema latino-americano.
Esse fato ocorreu com a exibição do curta-metragem A Comuna (1914), do cineasta
espanhol José Estivalis Cabo, como parte do Programa Centenário CineClubismo.
Contudo, voltando a análise do excesso dos filmes brasileiros exibidos nesses dois
festivais (8 e 9), salientamos mais uma vez, assim como, já observado no 4º Festival,
que essa predominância do Brasil nos Festivais de Cinema Latino-americano de São
Paulo, pode gerar uma crítica negativa sobre a credibilidade do evento,
principalmente porque ao levantarmos dados sobre os dois festivais em questão (8 e
9), mais uma vez, deparamos com um excesso de participação de homenageados e
premiados brasileiros nesses dois festivais. Ressaltamos que no 8º Festival, as
homenagens foram para dois intelectuais do cinema brasileiro, José Carlos Avellar e
Guido Araújo, restando apenas uma única homenagem a outro país latino
participante do 8º Festival, o intelectual do cinema uruguaio, Manuel Martínez
Carril.
Em comparação ao 4º Festival, notamos que o filme premiado no 8º Festival,
também foi do Brasil, Entre Vales (2012), do cineasta Philippe Barcinski. O 9º
Festival comete os mesmos erros de equilíbrio do 4º e 8º Festival, privilegiando a
exibição de filmes, e homenagens ao Brasil, nesse caso, houve duas homenagens à
brasileiros: uma, à atriz Leandra Leal, pelo conjunto da obra, outra, ao cineasta
Silvio Tendler, também pelo conjunto da obra. O pequeno equilíbrio entre os países
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1589

participantes no 9º Festival, pode ser compreendido através de uma homenagem ao
cineasta argentino Pablo Trapero, também pelo conjunto de suas obras
cinematográficas, além de uma premiação ao filme mexicano, Os Insólitos PeixesGato (2013), da cineasta Claudia Sainte-Luce.
No gráfico 7, continuamos a perceber o protagonismo do Brasil em relação aos
outros países latinos que participaram do 7º Festival de Cinema Latino-americano
de São Paulo. A variável não é muito acentuada, porém, o gráfico mostra certa
distância do Brasil em relação a Argentina e ao México, no que diz respeito ao
número de filmes exibidos no 7º Festival. Esse protagonismo brasileiro é quebrado
com o prêmio do público ao filme cubano, Juan de los Muertos (2011), do cineasta
Alejandro Brugués.

Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/
Os Festivais de Cinema Latino-americano de São Paulo, são encontros anuais
importantes para a integração das diversas formas de visualidade do cinema
produzido nessa região, contudo é preciso valorizar uma certa coesão na
participação dos países da América Latina, fato que observamos apenas no 1º, 3º, 5º e
6º Festival. Essa coesão entre os países poderá garantir uma integração maior entre
os países latinos, fortalecendo a produção cinematográfica e consequentemente
sendo uma forma de difusão de seus filmes.
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Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/
Os gráficos 5 e 6, revelam que Brasil e Argentina, estiveram com o maior número de
filmes em exibição nesses festivais que ocorreram entre os anos de 2010 e 2011 em
São Paulo. As variáveis entre os dois países não se apresentaram muito distante ao
ponto que um país se sobressaia com um grande número de filmes a ser exibido
naquele tempo, porém, é importante destacar que Brasil e Argentina conseguiram
participar com maior número de exibição, colocando-os em evidência.
No 5º Festival, Brasil e Argentina dominaram o cenário do Festival recendo
homenagens e prêmios, além de terem sido os principais exibidores de filmes. O
prêmio de público foi dado ao filme argentino, Rompecabezas (2009), da cineasta
Natalia Smirnoff, seguido de uma homenagem ao também cineasta argentino,
Marcelo Piñeyro, e ao cineasta brasileiro, João Batista de Andrade, ambos pelo
conjunto da obra cinematográfica. Nesse caso, mais uma vez é visível o desequilíbrio
entre os demais países participantes do 5º Festival, Brasil e Argentina, foram os
protagonistas, um fenômeno que pode colocar em xeque o processo de seleção do
Festival, uma vez que esses dois países aparecem como os maiores exibidores de
filmes, homenagens e premiação.
No 6º Festival, Brasil e Argentina, repetem o protagonismo como os maiores
exibidores de filmes, porém, o Brasil domina na premiação e na homenagem.
Observamos que o prêmio do público foi para o filme brasileiro, Transeunte (2011),
do cineasta Eryk Rocha. As homenagens foram para o cineasta brasileiro Orlando
Senna, e para o Colombiano, Gabriel Garcia Márquez, ambos pela contribuição ao
cinema latino-americano. É interessante observar que nesse 6º Festival, houve o
menor número de filmes exibidos (75 filmes) em comparação a todos os outros
festivais, anteriores e posteriores, porém, o número de países participantes ficou
igual aos maiores números em comparação ao 4º Festival e ao 9º Festival (17 países
respectivamente).
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As análises comparadas dos 9 Festivais de Cinema Latino-americano de São Paulo,
revelam uma realidade cultural específica dessa região, onde é possível compreender
que há uma dinâmica que privilegia a participação de um grupo pequeno de países
da América Latina, entre esses países, podemos citar: Brasil, Argentina, México,
Cuba, Chile e Uruguai. Esse fenômeno foi observado a partir da análise do número
de filmes exibidos, das homenagens realizadas e, dos prêmios de público
distribuídos no decorrer dos 9 Festivais.
Considerações finais
Ao analisar os dados referente ao resultado do trabalho de pesquisa, observamos
que houve uma variação no número de países participantes dos 9 Festivais de
Cinema Latino-americano de São Paulo. Porém, dos 20 países que constituem a
América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela; podemos notar que 5
desses países: Argentina, Brasil, Cuba, Chile e México; continuaram a ter uma
participação efetiva no decorrer dos festivais supracitados.
Esses dados refletem países com mais de 10 filmes exibidos nos festivais seguintes,
com exceção ao Chile e Cuba, que após o 1º Festival, tiveram reduzido a exibição de
seus filmes. Nesse caso, as análises estão evidenciadas nos gráficos 10 e 11, que
mostram as variações das participações de diversos países da América Latina no
período dos anos de 2006 a 2014, além de uma constante variação dos filmes
exibidos.

Fonte: http://www.festlatinosp.com.br/2015/edicoes-anteriores/
No caso dos países participantes, observamos que houve uma queda acentuada a
partir do ano de 2011, quando os dois anos seguintes registraram menos participação
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de países latinos nos festivais de cinema de São Paulo. O 9º Festival conseguiu se
recuperar, voltando a mesma média de participação de países latinos no Festival de
São Paulo, somando um total de 17 países. Em comparação a exibição de filmes
latino-americano nos 9 festivais da cidade de São Paulo, notamos que o 1º Festival
foi o mais rentável no total de filmes exibidos, contabilizando 127 filmes.
A partir do ano de 2009, os festivais de São Paulo registraram uma queda no total de
filmes exibidos, como podemos observar nos anos de 2010, 2011 e 2012, começando a
se recuperar no ano de 2013, voltando a se fortalecer no 9º Festival, ocorrido no ano
de 2014. É interessante observarmos que no ano de 2011 a participação de países no
6º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo ficou em patamar superior,
com 17 países, porém, o número de filmes exibidos neste 6º Festival, teve o pior
índice, contabilizando apenas 75 filmes exibidos.
A importância de analisar e interpretar esses dados sócio-histórico da pesquisa
sobre os 9 Festivais de Cinema Latino-americano de São Paulo, se consolida pela
necessidade de fortalecer cada vez mais os vínculos entre os países da América
Latina, legitimando a produção, a distribuição, e a exibição de suas obras
cinematográficas. Nesse contexto, “A Desinvenção da Fronteira” e “A Invenção do
Caminho”, temas de discussão no Ciclo de Debates sobre o Cinema Latinoamericano, realizadas no 1º Festival, são cada vez mais necessárias para fortalecer
esses vínculos culturais na região.
Consideramos que (Ansaldi & Giordano, 2012) podem contribuir muito para a
análise e interpretação do fenômeno cultural e cinematográfico da América Latina,
porque a temporalidade mista existente nessa região (latina) é fator sócio- histórico
importante para análises através da Sociologia histórica. As relações entre tempo
(passado e presente), ordem e política são essenciais para compreender as
revoluções culturais e as estruturas de poder existentes e persistentes nas
sociedades latinas, alterando e transformando suas culturas.
O modo de ver e produzir cinema no Brasil e na América Latina, está fortemente
ligado a cultura norte-americana do cinema de Hollywood, e para enfrentarmos essa
realidade, (Roitman, 2008) destaca que “las ciencias sociales deben ser parte
constituyente del acto deliberativo de la autonomia del sujeto en su capacidad de
enfrentarse con la realidad”. Nesse sentido, (Fernandes, 1973) também contribui para
pensarmos culturalmente as classes sociais que dominam o sistema político e
econômico que está relacionado ao setor cinematográfico da América Latina. O
sistema capitalista dependente acaba sendo um dos fatores que atrasa o
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desenvolvimento tecnológico e posteriormente cultural de sociedades que sofrem
com falta de autonomia.
Referências bibliográficas
ABRAMS, Philip. Sociología como história. In: Introduction: sociology as history.
Cornell University Press, Ithaca, 1982.
ANDRADE, João Batista. Cinema sem Fronteiras. São Paulo, 1º Festival de Cinema
Latino-americano
de
São
Paulo,
2006.
Disponível:
http://www.festlatinosp.com.br/2006/apresentacao_joao.php, acessado 10/05/2015.
ANSALDI, Waldo; GIORDANO, Verónica. América Latina. La construcción del
orden, t. I, Ariel, Buenos Aires, pp. 21-57, 2012.
BOURDIEU, Pierre. Acerca de las relaciones entre la sociología y la historia en
Alemania y en Francia. Conversación con Lutz Raphael, en Sociohistórica.
Cuadernos del CISH, Nº 7, La Plata, Primer semestre, pp. 183-215, 2000.
FERNANDES, Florestan. Problemas de conceptualización de las clases sociales en
América Latina, en Raúl Benítez Zenteno (coord.), Las clases sociales en América
Latina, México DF, Siglo XXI Editores, pp. 191-276, 1973.
ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994.
STURM, André; FILHO, Francisco Cesar; MÜLLER, Jurandir. Curadoria. São Paulo,
4º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo, 2009. Disponível:
http://www.festlatinosp.com.br/2009/apresentacao_curadoria.php,
acessado
10/05/2015.
SKOCPOL, Theda. A Sociologys Historical Imagination, en Theda Skospol (ed.),
Vision and Method in Sociological History, Cambridge University Press, Cambridge,
New York, reprinted 1991 [1st. ed. 1984], pp. 1-21. Traducción de Moira Mackinnon y
Celina H. Suárez. Versión en castellano en Waldo Ansaldi, compilador, Historia
/Sociología / Sociología Histórica, Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre 134,
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1994, pp. 117-146, 1984.
SZTOMPKA, Piotr. Sociología del cambio social, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
TILLY, Charles. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes.
Madrid, Alianza Editorial, cap. I “Equipamiento intelectual” y IV “Comparación”,
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1594

1991.
ROITMAN, Rosenman Marcos. Pensar América Latina. El desarrollo de la
sociologia Latinoamericana, CLACSO, Buenos Aires, pp. 31-134, 2008.
SARTORI, Giovanni. Comparación y método comparativo. En Sartori, Giovanni y
Morlino, Leonardo, compiladores. La comparación en las ciencias sociales, Madrid,
Alianza, pp. 29-49, 1994.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1595

28- Sessão 2
28.4 Tramas e casos na tentativa de formar um campo literário no Rio
de Janeiro763
Maria Cândida Vargas Frederico 764

Resumo: Este trabalho, situado na área de Sociologia da Cultura, visa analisar as
relações que compõem o processo da produção do livro nas pequenas e micro
editoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. É abordado o processo de admissão
de novos escritores a partir de estudos de caso que envolvem algumas trajetórias.
Para tanto, realizo uma investigação em torno das relações de troca e parcerias que
existem entre os agentes desta produção: escritores, editoras, livrarias, leitores e
universidade. A tentativa destes escritores de se colocarem no circuito literário atual
aponta para uma busca por reconhecimento social e colabora para um momento de
fertilidade e diversidade da produção cultural no Brasil. São investigadas: os papeis
de escritor, editor e ainda de escritor-editor que nas pequenas e micro editoras se
fundem e produzindo atuações particulares e inovadoras na tentativa da
conformação de um campo literário diversificado e democrático.
Palavras-chave: Trajetórias;. Campo literário. Pequenas e micro editoras.
Reconhecimento social.
A intenção deste trabalho é tentar entender o funcionamento do sistema da
produção literária atual dentro do mercado editorial na cidade do Rio de Janeiro a
partir da compreensão do processo que envolve seus agentes, suas regras e
principalmente seus mecanismos de admissão de novos escritores. Sendo assim, esta
investigação se propõe a desvendar como um escritor iniciante alcança a chancela
para a publicação de sua obra inserindo-se na camada formal da esfera pública. Três
casos serão analisados em profundidade: a experiência de W. B. Lemos que publica
seu primeiro livro pela Editora Circuito, a trajetória de Érico Braga Barbosa Lima
que é escritor e editor em sua própria editora, a Editora Antigo Leblon fundada em
2004 e as experiências de dois poetas, Romulo e David, que produzem manualmente
seus livros.
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universo sonoro. Orientador do trabalho: Professor Dr. Carlos Eduardo Rebello de Mendonça.
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O estudo dos casos de Lemos e Érico apontam para o universo das pequenas
e médias editoras onde as iniciativas alternativas aos modelos tradicionais de
produção são experimentadas, tanto como a publicação de livros virtuais, o
aumento de micro editoras de pessoa física e a formação de associações de apoio
mútuo dentro do setor livreiro, gerindo um campo autônomo de produção,
divulgação e distribuição das obras. Escritores, editores, associações de editores,
livrarias, imprensa, universidade, leitores, eventos e feiras de livros são situados na
camada de agentes da produção literária e a análise da interação de cada um destes
seguimentos pode fornecer recursos para a construção da investigação deste
trabalho.
A LIBRE (Liga Brasileira de Editoras) é uma associação gerida por
representantes de pequenas e médias editoras que procuram fomentar a construção
de um campo autônomo para a produção, divulgação e distribuição de seus títulos,
onde a criação da Primavera dos Livros em 2001 foi fundamental para esta proposta
por se tratar de uma feira alternativa à Bienal do Livro no Rio de Janeiro e São Paulo
e ao Salão do Livro em São Paulo. A LIBRE funciona em uma dinâmica fora do
circuito do mercado editorial estabelecido. O crescimento do número de
publicações de escritores iniciantes em pequenas editoras denuncia um processo de
mudança no sistema de produção editorial atual, apontando para caminhos mais
diretos e independentes onde a realização do lançamento do próprio livro é possível
para um escritor que pode ao mesmo tempo ser também editor e promotor de sua
obra.
A Câmara Brasileira do Livro aponta em sua última pesquisa do setor em 2012
que 84,2% de editoras registradas no país são de pequeno e médio porte. Este
movimento crescente de pequenas iniciativas, indicado pela CBL leva a um
questionamento estrutural: como o sistema de distribuição (livrarias, feiras e
eventos) atende a esse movimento? Pois o escritor publica, mas não consegue
vender. Deste modo, é preciso tentar entender por que editoras funcionam
publicando livros que não vendem e o que é necessário para o sucesso de vendas de
uma obra – considerando principalmente as experiências de escritores iniciantes no
mercado editorial atual.
Este trabalho tem a intenção de localizar a conjuntura social e cultural da
produção e divulgação literária atual. As pequenas, médias e micro editoras –
pequenas editoras tem faturamento anual inferior a 1 milhão de reais e médias
inferior a 10 milhões de reais – são caracterizadas quanto ao seu alcance no mercado
editorial e as suas demandas próprias na fundação de um novo campo cultural no
processo da produção do livro. A LIBRE (Liga Brasileira de Editoras) e sua feira
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“Primavera dos Livros” aglutinam um conjunto destas pequenas e médias editoras,
atualmente possui 127 editoras associadas, organiza uma feira literária anual e
participa de feiras internacionais na Alemanha (Frankfurt), na França (Paris e
Montpelier) e na Argentina (Buenos Aires).
Como um circuito se forma a partir de escritores que se auto leem, portanto,
a quantidade de obras distribuídas – tiragens de 300 exemplares em média nas
editoras de pequeno porte – não são vendidas e lidas fora destes. “Retratos da
Leitura no Brasil” é uma pesquisa produzida pela CBL e publicada pelo Instituto
Pró-Livro. Dados da produção literária nacional são analisados e divulgados junto
com informações sobre a atualidade dos hábitos de leitura da população brasileira.
Esta publicação ocorre a cada quatro anos e seu terceiro volume data do ano de
2012.
Cada produtor é caracterizado e problematizada a sua existência no processo
de produção literária que envolve o mercado editorial atual. Estes atores se interrelacionam e promovem possibilidades no campo da esfera pública. Escritores,
editores, escritores-editores, acadêmicos, críticos literários e a imprensa fornecem, a
partir de seu entrosamento, um produto simbólico – o livro – que pretende adentrar
a camada da opinião publica, pois a atitude de publicar um livro dentro dos moldes
oficiais, registrado e comercializado, parece ser motivada principalmente por uma
vontade interior do artista e de seus sócios de alcançarem alguma espécie de
reconhecimento social, portanto, precisa para isto, participar do comentário geral,
tocando as instituições localizadas na esfera pública burguesa.
O caso de Érico Braga Barbosa Lima é a experiência de um engenheiro que
abandona sua carreira para se dedicar às letras, transformando sua vida profissional,
social e cultural na tentativa de se realizar como poeta. Amparado por seu pai, o
escritor Rogério Barbosa Lima, Érico monta a editora Antigo Leblon, – uma
referência ao bairro onde morava na infância – pai e filho passam a publicar seus
livros por conta própria registrados num selo editorial independente. “Quem mais
fala dos livros?!” é um livro de entrevistas organizado por Érico Braga Barbosa Lima
com escritores, editores, publicitários e críticos literários com a finalidade de
compor a bibliografia de uma disciplina (“O mercado editorial do ponto de vista do
autor”) oferecida no curso “A Produção do Livro: do autor ao leitor” na PUC Rio em
2006, Universidade onde Érico atualmente é professor e coordenador de projetos de
pesquisa da cátedra UNESCO de leitura. Sua trajetória ao mesmo tempo traduz o
desenrolar de uma tentativa independente de se lançar no mercado da produção do
livro e também a experiência de um literato que se apoia à universidade para
realizar seus planos profissionais relacionados a analise de um setor – da produção
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do livro – que consome suas atividades tanto como escritor, editor e acadêmico
interessado. Nesse sentido, é possível tentar encontrar a dimensão real da
experiência de um escritor editor, sua dupla função no processo da produção do
livro e o papel da Universidade como mediadora entre sua atividade de artista e de
crítico.
Outro estudo de caso é a expewriencia de W. B. Lemos, escritor que publica
seu primeiro livro pela Editora Circuito, pequena Editora carioca com
aproximadamente 50 títulos em seu catálogo. Custeando a publicação de sua obra,
Lemos agora tem 400 exemplares do livro “Rasga-Mortalha: Poemas dos outros”
para distribuir, contando com a parceria inicial da filial da Livraria da Travessa na
Rua do Ouvidor, local onde ocorreu seu lançamento. Editora fundada por um
escritor, editor e curador em exposições de arte: Renato Resende que conhece W. B.
Lemos por intermédio de um amigo em comum, Ricardo Lima, escritor e crítico
literário que além de trabalhar na mesma repartição pública que Lemos também já
publicou artigos sobre obras de Renato. Lemos é doutorando em Literatura
Comparada no Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, onde foi aluno de
Ítalo Moriconi, que é professor, escritor, crítico e organizador de diversas coletâneas
literárias, de quem Lemos recebeu o presente da orelha de “Rasga-Mortalha”:
Poemas dos outros”. Lemos é ator formado pela Escola de Teatro Martins Pena e
desenvolve uma atividade artística onde adquire uma identidade temporária que
repousa sobre o pseudônimo de “Esperando Leitor”.
Clown que transita pela cidade do Rio de Janeiro distribuindo fragmentos
literários para quem quer que seja que decida parar e o escutar; esta sua atividade
artística é cotidiana e a partir dela W. B. Lemos consegue distribuir uma quantidade
maior de seus livros do que a Livraria da Travessa. Mas, como as redes de trocas
simbólicas e contatos privilegiados entre os agentes de mediação do sistema de
produção do livro acontecem? Existe uma hierarquia dentre os agentes de mediação
do sistema de produção do livro e a preocupação principal deste trabalho se dá em
torno dos seguintes questionamentos: Como um escritor iniciante alcança a
chancela de uma publicação dentro do mercado editorial brasileiro atual? Quem o
chancela? E quais as saídas que as publicações de editoras pequenas e médias têm
para distribuírem suas obras com sucesso? Como estes livros alcançam a esfera
pública? Quem pode apresentar um escritor ao circuito?
David Monsores criou o selo editorial “Mar e Rua” pelo qual já publicou seus
três livros que estão sendo vendidos pelo próprio artista nas ruas da cidade do Rio
de Janeiro a preços populares e cotidianamente entregues diretamente de suas mãos
para as dos leitores interessados. David escreve, corrige, diagrama, ilustra, manda
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imprimir o miolo em gráficas, depois corta (guilhotinando) a capa, confeccionada
também por ele, e costura um a um cada exemplar da tiragem de sua obra. Este
artista costuma distribuir seus livros de poesia e contos nas portas de centros
culturais, cinemas, universidades e bibliotecas públicas. A editora “Mar e Rua” não
possui cadastro na Agência Nacional do ISBN e publica especialmente as obras do
escritor David Monsores que prefere arcar com a responsabilidade de todo o
processo que envolve, autonomamente, a produção do livro.
Rômulo Ferreira também criou sua própria editora e publica de forma
independente pelo selo “Outras Dimensões” livros, revistas e fanzines765 seus e de
amigos escritores que lhes concedem o direito de editar suas obras. Romulo já
publicou por sua editora uma média de 60 volumes do seu fanzine “Silhueta Art
Zine”, 5 volumes da revista poética “ACRE” (que reúne uma média de 20 obras de
escritores cariocas e de outros estados do país), os periódicos do Sarau
AMEOPOEMA (que acontece mensalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro)
além dos quase 10 livros que escreve só ou com sua esposa Barbara Barroso. A
editora “Outras Dimensões” surgiu para atender a necessidade de publicação das
obras de Rômulo e se estendeu ao lançamento de outros títulos, pois se trata do
projeto de um micro-editor capaz de produzir para si e para outros um trabalho de
qualidade profissional, com correção, diagramação e confecção manual dos livros
(com a mesma técnica utilizada por David Monsores para a finalização dos livros).
Esta editora não existe nos registros do ISBN, mas é reconhecida como micro
empreendimento individual (MEI) com CNPJ de empresa editorial. As publicações
desta editora percorrem o circuito alternativo de literatura da cidade do Rio de
Janeiro sendo distribuídas também em portas de centros culturais como as de David
Monsores.
O estudo de caso dos projetos editoriais destes dois artistas, que se
conhecem, trabalham nos mesmos lugares e apoiam-se um nas ideias do outro é
importante para localizar no circuito das micro editoras, iniciativas editoriais
autônomas que interagem tanto nos mesmos lugares, saraus por exemplo, quanto
em proporções parecidas na produção do livro (quantidade na tiragem e escritor
que também é editor). Destacando nestes trabalhos de David e Rômulo o caráter da
independência de distribuição que estes artistas imprimem em suas obras, neste
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sentido, este estudo de caso ajuda a pensar sobre os questionamentos levantados
sobre o problema da distribuição e venda dos livros.
Sendo assim, o conjunto de estudos de caso que compõem este trabalho,
Érico B. B. Lima e sua pequena Editora Leblon, W. B. Lemos e o custeio de sua
primeira obra para a Editora Circuito e o esforço de David e Romulo em publicarem
em micro-editoras destacam, cada um ao seu modo e levantando distintos aspectos,
a conformação de um circuito atual de pequenas e micro editoras que produzem de
forma alternativa aos padrões tradicionais do mercado literário de grandes
empreendimentos.
Depois de apresentados as trajetórias dos estudos de caso, algumas relações
teóricas podem ser sugeridas: A formação de um circuito composto por pequenas e
micro iniciativas editorias geridas por escritores editores que publicam suas próprias
obras incluindo em seus catálogos livros de amigos e títulos selecionados de acordo
com critérios particulares, onde seus pares possam comparecer, desse modo,
formando clubes de incentivo e afinidades, é analisada sob a ótica dos conceitos de
campo artístico e habitus em (Pierre Bourdieu,1992).
No sistema da produção literária atual, de acordo com a CBL, 84% das
editoras são de médio, pequeno e micro porte, no entanto, a maior parte dos títulos
distribuídos em livrarias e divulgados nas mídias são obras publicadas por grandes
grupos editoriais. Sendo assim, é possível imaginar que a proporção de obras
publicadas pelas pequenas e médias editoras encontra-se em camadas de consumo
diferentes das tradicionais, pois a produção deste setor tem um fim localizado em
um circuito de distribuição, divulgação e vendas ainda particular e compartilhado
entre iguais.
Livros de autores iniciantes que publicam por selos alternativos, mesmo que
registrados oficialmente, não conseguem, neste sistema de produção tradicional,
romper os limites de sua promoção inicial, onde o evento do lançamento alavanca
praticamente a maior parte de seu sucesso de vendas, depois disto, os volumes são
estocados e esquecidos. A saída que aparece como a mais plausível para a
distribuição destas publicações se dá dentro de espaços independentes de circulação
literária geridos por escritores e editores, críticos e leitores que se auto financiam,
promovem e consomem-se uns aos outros. Neste sentido, existe um habitus
compartilhado entre estes agentes onde a direção de suas atividades, suas escolhas e
apostas são orientadas por seus próprios membros.
Em “As Regras da Arte: Gênese e estrutura do Campo Artístico” (BOURDIEU,
1996) analisa a conformação de um campo artístico autônomo que se fundava,
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diante de dificuldades estruturais onde artistas se viam perdidos entre a decadência
dos valores aristocráticos imprimidos à arte francesa e a ascensão de um universo
burguês de consumo artístico utilitarista. A experiência de fundação de um novo
campo retratada nesta obra ajuda a pensar na atualidade das parcerias entre
pequenas e médias editoras, principalmente sobre a existência da LIBRE e da
Primavera dos Livros. A característica dominante entre estes microempreendimentos localiza-se na vontade geral, entre eles, de se reconhecerem como
artistas independentes e de se diferenciarem por uma certa distinção estratégica,
pois suas publicações atendem a interesses particulares se inserindo em abordagens
alternativas onde a bibliodiversidade766 é adotada.
Este trabalho busca entender também por que escritores se interessam em
revelar para o mundo o conjunto de suas subjetividades, da intimidade que resulta
em obra de arte, de um objeto simbólico que pretende, assim, ganhar a esfera
pública dos relacionamentos sociais. Deste modo, (Habermas, 1990) em “Mudança
estrutural da esfera pública: Investigação sobre uma categoria da sociedade burguesa”
ajuda, neste trabalho, na compreensão da existência de uma camada de relações
politico-sociais capaz de definir práticas e pensamentos na sociedade democrática
burguesa, sendo assim, as atribuições necessárias que um projeto, grupo ou produto
precisam ter para inserirem-se nesta camada são definidas pelo conjunto de
instituições que exercem um controle sobre a opinião pública, admitindo ou não
novidades.
A esfera pública se torna o espaço de divulgação de interesses privados que
alcançam um patamar de dominação sobre outros interesses de acordo com
disputas de poder. A opinião pública surge como um instrumento de mediação e
convencimento entre os interesses privados de dominação social que se
compreendem como representativos e o restante da sociedade que ainda não atingiu
as camadas de decisão da esfera pública. A divulgação literária, neste sistema, se
comporta como transmissor da opinião pública, por isso não admite qualquer oferta
de publicação que busque se associar ao seu formato de publicidade sem seu
consentimento ideológico, no entanto, só parece ser possível para um escritor
iniciante obter sucesso e reconhecimento se associado às instituições da esfera
pública. Neste caso, a noção de reconhecimento se desloca para uma esfera menor e
alternativa à tradicional, onde a divulgação literária depende inteiramente do
esforço e alcance de suas atividades dentro de uma camada de disputa interna mais
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acessível, no entanto, o cunho definidor da esfera pública não se desfaz dentro de
pequenas iniciativas.
Isto quer dizer que os conceitos de Habermas sobre a concepção de
mudança estrutural da esfera pública pode contribuir e caracterizar um movimento
atual que tanto pretende disputar a opinião pública, pois participa do campo oficial
da produção literária, com registro no ISNB, por exemplo, quanto porque a esfera
pública também, atualmente se apresenta em espaços fragmentados de disputa de
poder, as novas mídias revelam esta característica.
De acordo com (FOUCAULT, 1969) em “O que é um autor?” 767, cabe à autoria
um papel de entrave à livre circulação, manipulação e composição, onde a obra
finalizada restringe em um só nome a responsabilidade e triunfo sobre um esforço
teórico de ficção ou não ficção; sendo assim, (CHARTIER, 2014) em “A mão do autor
e a mente do editor” faz uma espécie de arqueologia do processo editorial moderno
buscando nas experiências de Cervantes e Shakespeare fundamentos para afirmar
que a noção de Foucault sobre o que é um autor está relacionada diretamente com a
apropriação que faz o editor da obra do autor. Neste livro, Roger Chartier considera
esta pergunta ainda plausível, apesar de Foucault parecer tê-la esgotado afirmando
que “a noção de autor é um dispositivo de controle da proliferação perturbadora de
discursos”, deste modo, Chartier insere a esta explicação as relações mantidas entre
escritores e editores na produção de uma obra literária e a preponderância do papel
do editor neste processo. Esta problemática se relaciona com a discussão presente
em torno do sistema que envolve o mercado editorial atual, pois é necessário
entender em que dinâmica são apresentados os papeis de autor e editor na
atualidade, inclusive porque só assim é possível situá-los em um processo de busca
por reconhecimento de autoria e status de autor.
Somando-se a esta preocupação, a função do editor caminha lado a lado com
a do autor, articulando no sistema de produção do livro os ajustes exigidos e
necessários para a obtenção de sucesso da publicação dentro da camada da esfera
pública almejada. Roger Chartier aponta para o cuidado e aperfeiçoamento nas
edições profissionais que dependem do trabalho do editor em parceria com o
escritor, neste sentido, entendendo seus papeis distintos de agentes na produção
literária, o escritor-editor das pequenas e médias editoras, analisado neste trabalho,
deve ser interpretado também, levando-se em consideração, os limites e desafios de
uma junção de atividades que pode ou não comprometer a qualidade da obra em si.
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Em “A aventura do livro: Do leitor ao navegador” (1988) são abordadas as
etapas de desenvolvimento do livro durante a sua história até os dias atuais, onde o
formato tradicional do livro vem sendo ameaçado por publicações alternativas como
os e-books, por exemplo. Analisando as alternativas de publicação de pequenas
editoras nas brechas do mercado editorial, as circunstancias de existência que este
obra de Roger Chartier apresenta para o livro podem ajudar no entendimento dos
rumos desta saída conjuntural. Então, estas abordagens ajudam a entender como,
neste processo atual da produção literária, a existência de autores promotores de si
mesmos existe sublimando ou não um conjunto de papéis inseridos neste contexto.
(DARNTON, 1979) em “O Iluminismo como Negócio: História da publicação
da Enciclopédia” aborda a gênese de um empreendimento editorial, a publicação da
Enciclopédia de Diderot (1775-1800). A abordagem deste texto se insere na tentativa
de entender como a divulgação literária se torna uma coisa pública e financiada por
negociantes, por vezes desinteressados no conteúdo da obra, mas principalmente,
em suas chances globais de alcançar o sucesso editorial de vendas, transformando o
livro em um produto industrial. A ideia de Iluminismo associada a esta expectativa
empreendedora faz alusão direta ao período histórico caracterizado por aberturas
no campo do conhecimento científico e incentivo a teorias ligadas a evolução social,
sendo assim, Darnton identifica, neste período, a virada audaciosa que os setores
ligados a produção do livro sofreram para aproveitarem a fertilidade deste
momento.
Grandes editoras surgem a partir de polêmicas em torno de livros publicados,
Darnton aponta para a necessidade da elaboração de discursos sobre a publicação de
livros e o papel da imprensa a serviço das criticas literárias. Robert Darnton, neste
livro, colabora para este processo de investigação, pois apresenta em suas análises
de um mercado editorial ascendente um conjunto de práticas e métodos adotados
por editoras até hoje, além da possibilidade de entender, a partir da experiência da
“Enciclopédia”, o que é necessário para a obtenção de sucesso editorial para uma
obra literária. O processo estrutural da produção do livro também é apresentado em
“Iluminismo como Negócio”, pois os cuidados que envolvem desde a impressão, o
papel até a divulgação, a propaganda e os lucros estão em evidência.
“Intelectuais à Brasileira” de (MICELI, 2001) investiga através da trajetória de
literatos como Lima Barreto, Mário de Andrade e Manuel Bandeira o
desenvolvimento do campo literário brasileiro na primeira metade se século XX, se
tratando de interpretações de memórias e biografias destes escritores que remontam
a história recente deste país. Os capítulos “A expansão do mercado do livro e a gênese
de um grupo de romancistas profissionais” e “Os intelectuais e o Estado” de
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“Intelectuais à Brasileira” são fontes de exemplos para a elaboração desta pesquisa,
pois retratam experiências reais de escritores que alcançaram o cânon a partir de
uma trama de relações pessoais e politicas que envolvem o mercado editorial e
inter-relações entre agentes da produção do livro. As experiências retratadas neste
livro são fundamentais para ajudar na compreensão e interpretação dos estudos de
caso deste trabalho.
Este trabalho não pretende, neste momento, concluir nenhuma das sentenças
levantadas, ele se preocupa, a princípio em localizar este campo de investigação que
é o mercado editorial atual. As informações sobre o estudo dos casos apresentados e
as possíveis abordagens teóricas fazem parte da dissertação de mestrado que será
defendida no próximo ano, que a esta altura, poderá responder a tais
questionamentos.
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28- Sessão 2
28.5 A televisão analisada pelos vieses culturalista de Raymond
Williams e da sociologia crítica de Pierre Bourdieu768
Dora Deise Stephan Moreira769

Resumo: O presente trabalho versa sobre dois livros considerados clássicos acerca
da televisão: Televisión: Tecnologia y forma cultural, de Raymond Williams, e Sobre a
Televisão, de Pierre Bourdieu, publicadas respectivamente em 1974 e 1996.
Inicialmente, apresentaremos as questões que consideramos centrais em cada uma
das obras. Depois, buscaremos identificar alguns diálogos entre os dois autores.
Ambos nos fornecem uma visão crítica do veículo, o que nos leva a depreender que
trata-se de dois olhares acurados sobre uma mídia que, a despeito do
desenvolvimento galopante da internet nos dias atuais, continua tendo uma
importância central na cultura da maior parte dos países. A metodologia utilizada
foi pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Televisão. Tecnologia. Cultura. Manipulação.
1. Introdução
Televisão é algo para ser visto simplesmente e não para ser objeto de estudo.
Este veículo, cuja primeira transmissão pública teria ocorrido na Alemanha, em 1935
(CÁDIMA, 1995), por muito tempo não passou de uma pesada peça de madeira da
qual eram emitidas imagens – em preto e branco – e sons. Muito comumente,
ocupava o centro da sala de visita, fazendo parte do mobiliário e disputando lugar
com o aparelho de rádio. As pessoas mais conservadoras “torciam o nariz” para a
nova invenção, longe de imaginar que aquela máquina, aparentemente inofensiva,
causaria impactos sobre a sociedade, muitos deles até nossos dias imprevisíveis e
indecifráveis.
O Brasil foi pioneiro em teledifusão na América Latina. De acordo com Vera
Iris Paternostro (1987), em 18 de setembro de 1950 foi realizada a primeira
transmissão pela TV Difusora. O programa de estreia foi “TV na Taba”, de Cassiano
Gabus Mendes. Nos anos 1960, a televisão se consolidou no país, ocasião em que
teve início a disputa pela audiência. Em 1965, entrou em operação a TV Globo -
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associada à empresa norte-americana Time Life - que se transformou em rede
nacional e até hoje é líder de audiência entre os canais abertos.
O desenvolvimento do veículo fez com que o meio acadêmico passasse a se
interessarem pesquisá-lo. Mas somente a partir da década de 1970 é que houve uma
consolidação das pesquisas sobre televisão no Brasil, seguindo uma tendência
mundial. Nos Estados Unidos, onde o veículo mais se desenvolveu, foi a partir dessa
época que aumentou consideravelmente a quantidade de estudos sobre o meio.
E foi lá que o pesquisador galês Raymond Williams desenvolveu seus estudos
sobre o meio, dando origem ao livro Television: Technology and Cultural Form
(título original). Publicado pela primeira vez em 1974, é até hoje considerado por
muitos teóricos e pesquisadores da comunicação como fundacional e necessário
para compreender o fenômeno televisão. Como assinala Roger Silverstone, ao
prefaciar a edição de 2003, o trabalho apresenta “una lectura crítica, perspicaz,
humana e iconoclasta de los primeiros cinquenta años de la television770”.
No trabalho que se segue, buscaremos explorar os pontos principais de
Television: Tecnologia y forma cultural , como a ideia de fluxo contínuo, apontado
por Silverstone como o centro nevrálgico da obra. É importante ressaltar que no
tocante ao conteúdo da televisão, Williams a concebeu como “a grande revolução” e
acreditava em seu caráter democrático, porém sempre se preocupando em oferecer,
por meio de seus escritos, uma visão crítica do veículo.
Na mesma linha do criticismo, porém com uma forte dose de ceticismo,
temos outra obra substancial para a compreensão do meio: Sobre a televisão, de
Pierre Bourdieu. Visando enriquecer nosso trabalho, acrescentaremos alguns
aspectos levantados pelo sociólogo francês a respeito do veículo. Buscaremos assim
apresentar dois olhares acurados sobre uma mídia que, a despeito do
desenvolvimento galopante da internet nos dias atuais, continua tendo uma
importância central na cultura da grande maioria dos países.
2. Televisão: muito além de um simples aparato tecnológico
Os estudos de Raymond Williams sobre entre a prática britânica e americana.
Segundo ele, a proposta dessa obra é analisar a televisão como uma tecnologia
cultural particular, bem como examinar seu desenvolvimento, suas instituições e
seus efeitos numa dimensão crítica. Ao iniciar sua explanação, o autor lança mão de
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uma premissa muito comumente utilizada de que “a televisão alterou o mundo em
que vivemos”. A respeito disso, relaciona diversas interpretações que vem sendo
feitas ao longo desses anos sobre essa assertiva. As duas grandes correntes de
opinião percebidas por Willians são: o determinismo tecnológico e a tecnologia
sintomática.
Quanto ao primeiro, trata-se de uma visão persuasiva e ortodoxa a respeito
da natureza da mudança social. Conforme essa corrente, as novas tecnologias seriam
frutos de processos constantes de investigação e desenvolvimento e que, uma vez
descobertas, criadas, contribuem para tornar o mundo mais moderno e com
melhores condições de vida. Depreendemos dessa vertente de pensamento,
rechaçada pelo autor, que as novas tecnologias surgem de forma acidental, na
maioria das vezes descoladas de um processo social e das necessidades prementes
da humanidade.
Já o argumento central da segunda corrente poderia ser assim sintetizada: se
a televisão não tivesse sido inventada, embora as pessoas continuassem a ser
manipuladas, seriam de outra maneira e, talvez, menos intensamente. Deduzimos
que essa corrente já considera o caráter manipulador da televisão, mas deixa
subentendido que sempre existiram outros mecanismos de manipulação exercidos
por outras instituições, como Igreja e Estado.
As reflexões de William serão permeadas por essas duas correntes. Em outro
tópico, o pesquisador examina A história social da televisão em sua condição de
tecnologia, indo de encontro ao determinismo tecnológico, argumentando que o
advento da televisão é decorrente de uma série de outras invenções que a
antecederam (como o cinema e a fotografia), sendo, portanto, algo desenvolvido.
O autor acrescenta que essas tecnologias, por sua vez, foram desenvolvidas
em consonância com as demandas sociais. Segundo o pesquisador, a televisão
enquanto ideia já estava em alguma medida incutida em invenções anteriores,
decorrendo, pois, de um processo. Para além de ser fruto de um processo, a
televisão, assim como outras tecnologias, atendem a apelos da humanidade de uma
determinada etapa histórica. Concluindo esse pensamento, Williams recorda que os
avanços tecnológicos só foram possíveis graças as transformações ocorridas na
produção industrial.
Dito de outra forma é preciso que se criem as condições - materiais e sociais necessárias ao surgimento de novas tecnologias. O rádio, por exemplo, veículo
criado na década de 1920 e que antecedeu a televisão, segundo Marcelo
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Kischinhevsky (2007,p.84), teve seu surgimento propiciado pela “expansão das
indústrias da cultura, do entretenimento e dos aparelhos eletrônicos”.
Por outro lado, ao analisar A história social e os usos da tecnologia televisiva,
Williams pondera que não necessariamente uma tecnologia atenderá plenamente a
uma necessidade, posto que algumas necessidades nem sempre podem ser
satisfeitas devido a limitações do conhecimento técnico e científico num dado
momento histórico. A título de ilustração, cremos que esse descompasso ocorre
muito na área de saúde, em que, por mais que se empreendam esforços no sentido
de se criar tecnologias que visem à melhoria da qualidade de vida de pessoas com
certas doenças ou deficiências, ainda não se atingiu um nível de excelência técnicocientífica a contento.
Ao tratar do desenvolvimento de tecnologias na área de comunicação,
Williams explica que as primeiras foram decorrentes de problemas de comunicação
e de controle vivenciados nas grandes operações militares e comerciais. Essas
necessidades impulsionaram o desenvolvimento de tecnologias, capazes de divulgar
determinadas informações necessárias para se manter o contato e, sobretudo, o
controle nessas operações.
E é nessa relação de reciprocidade, ou seja, de necessidade e atendimento da
mesma que, segundo o autor, surgiu a imprensa escrita. Ele recorda que ela foi
criada em uma fase que o poder político estava centralizado e era necessário o envio
de mensagens por outras vias que não somente aquelas oficiais. Nesse sentido, os
primeiros periódicos mesclavam informações de cunho político e social com
mensagens específicas de um comércio em expansão, tais como notícias sobre esta
atividade e anúncios.
Para o autor, as circunstâncias sociais sempre corroboraram para o
desenvolvimento das novas formas de comunicação, citando como exemplo, além
da imprensa, a fotografia que, a partir do momento em que passou a haver uma
maior mobilidade na sociedade, com os movimentos migratórios, ela deixou de ser
um mero retrato, um simples registro, se tornando mais essencial no sentido de
manter determinados vínculos sociais.
Com a televisão não foi diferente. Se inicialmente era encarada mais como
uma tecnologia, posteriormente suas potencialidades de controle e integração
sociais passaram a ser reconhecidas, bem como passou-se a considerar também
seus usos para fins sociais, comerciais e, por vezes , politicamente manipuladores. A
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partir dessa perspectiva, é que se chega à descrição da televisão como um meio de
comunicação de massa.
No entanto, para se compreender melhor o modelo teórico de
desenvolvimento da televisão, que de simples tecnologia, a priori, passou a ser vista,
a posteriori, como um vigoroso meio de comunicação de massa, o autor sustenta
que é necessário que se reporte a seu antecessor: o rádio. Ambos os meios
eletrônicos inicialmente exerceram mais a função de transmissão e recepção, sem
que houvesse uma maior definição de seus conteúdos. Somente a partir da década
de 1930 que o rádio passou a ser utilizado para fins de propaganda política. Na
Alemanha, o rádio foi utilizado massivamente para a divulgação do ideário nazista.
No Brasil, alguns autores (FERRARETO, 2000; KISCHINHEVSKY, 2007) sustentam
que o Estado Novo (1937-1945) fez uso do rádio com o mesmo propósito.
Williams acrescenta que ambos os veículos tiveram que se submeter tanto ao
esquema de concessões estatais, quanto a patrocínios e vendas de comerciais, o que
viria a afetar sobremaneira seus conteúdos. Williams ressalta que essas ingerências
constituíram um marco a partir do qual se deve observar o desenvolvimento das
instituições televisivas.
No caso do Brasil, é preciso considerar como um fator peculiar que alavancou
o desenvolvimento da televisão – especialmente a TV Globo – a vinculação com a
Ditadura Militar (instaurada em 30 de março de 1964), situação apontada por
estudiosos do meio no Brasil (KHEL, 1979; MATTOS,2000; BUCCI, 2004).
3. A influência do modelo americano no desenvolvimento da televisão
Ao discorrer sobre as formas do desenvolvimento da televisão no mundo,
Williams se reporta aos exemplos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele observa
que, independentemente das soluções encontradas nas diferentes sociedades
capitalistas, o fator determinante não foi o veículo enquanto tecnologia. Fatores
como uma maior ou menor dependência em relação ao Estado – que normalmente
regula as atividades de rádio e teledifusão – e comerciais foram preponderantes.
No caso dos Estados Unidos, os interesses dos fabricantes se sobrepujaram à
possibilidade de um controle estatal, diferentemente da Inglaterra, onde houve uma
maior regulação por parte do Estado. A diferença fundamental entre os dois países é
que na Inglaterra a teledifusão nasceu como um serviço público, enquanto que nos
Estados Unidos houve primeiramente o desenvolvimento no plano comercial. O
modelo americano, desde a década de 1960, passou a vigorar em grande parte do
mundo.
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É importante ressaltar que os Estados Unidos ditaram tanto o modelo
empresarial de televisão, quanto o conteúdo programático do veículo. Desde os
primórdios, as emissoras dos países menos desenvolvidos estabeleceram uma
relação de dependência com aquele país, de onde exportavam não só equipamentos,
como também programas produzidos pelas grandes redes americanas.
As consequências dessa dependência extrapolaram o plano comercial e
possibilitaram uma forma de dominação, por parte dos Estados Unidos, nos campos
econômico, político, social e cultural de outros países, sendo o Brasil um exemplo
bastante emblemático. Vale destacar que eram vendidos para o país não só bens de
consumo como também um estilo de vida: o american way of live. Como assinala o
autor, “Se há creado um mercado en el cual el entretenimento, la publicidade y la
influencia politica y cultural general vienen juntos em el mesmo pacote ‘barato’”771.
(WILLIAMS, 2011, p.59).
4. A TV enquanto forma cultural
Ao iniciar a análise da televisão no que diz respeito ao seu aspecto formal,
William trava uma breve discussão acerca do ineditismo do veículo. Ele pondera que
há uma corrente que defende que a televisão é resultante de uma combinação e um
desenvolvimento de formas anteriores. Sem desconsiderar o caráter híbrido da
televisão, o autor considera que , ao adaptar essas formas pré-existentes herdadas de
outros meios, muitas vezes decorreram mudanças significativas e algumas
diferenças qualitativas reais, o que o leva a sustentar que o veículo possui formas
inovadoras.
Para explicitar as diferenças fundamentais entre os noticiários do rádio – do
qual ela herdou muitas características – e dos jornais, o autor recorre a alguns
parâmetros: a sequência, as prioridades, a apresentação e a visualização.
No tocante à sequência, Williams atenta para a forma linear de apresentação
da televisão, tomada emprestada em muitos aspectos do rádio, em contraposição à
página de um jornal. A principal diferença apontada é que no meio impresso é
possível escolher as notícias que se quer ler, ao passo que na televisão a maneira
como é estruturada a apresentação das notícias dificulta essa seleção prévia.
Esta forma sequencial também recia sobre a escolha dos temas a serem
noticiados. A diferença fundamental é que nos meios eletrônicos há um controle
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editorial mais evidente. Quanto à apresentação, considera que a presença no vídeo
de um apresentador e de repórteres afeta sobremaneira a totalidade da situação
comunicacional.
Sobre a visualização, Williams levanta como questão central a angulação das
matérias que, por meio da seleção de imagens, será dada mais ênfase a um
determinado lado do fato. Para ilustrar, o autor reporta-se a uma revolta civil, em
que tanto podem ser usadas imagens de policiais sendo apedrejados ou de
manifestantes atingidos por gases lacrimogêneos.
Após discorrer sobre as formas inovadoras da televisão, Williams se atém a
outra questão: o debate e a discussão por ela fomentados. Para ele, a tevê ampliou as
formas de discussão e o debate público, ainda que, em alguns casos, dê pouco
espaço para opiniões minoritárias ou discordantes , além de eleger algumas “vozes”
em detrimento de outras. Em última análise, cabe a ela definir as representações
políticas. Mais comumente recorre ao “sistema das opiniões formais,
institucionalmente autorizadas”, relegando a um segundo plano “o sistema das
opiniões informais, pessoais, não públicas”. (HABERMAS, 2003, p.284).
Na visão do autor, a televisão tende a privilegiar as fontes oficiais e/ou as que
ela computa como sendo fontes de credibilidade. Portanto, as informações que
chegam ao telespectador são devidamente “preparadas y mediadas”. (WILLIAMS,
2011, p.75). Com relação aos temas tratados, cabe à televisão estabelecer o que é
importante, fazendo o agendamento, definido assim pelo jornalista português
Nelson Traquina (2001, p.33 e 34): “os mídia não só dizem em que pensar, mas
também como pensar nisso e, consequentemente, o que pensar”. (grifo do autor).
Partindo desse pressuposto, depreendemos que os meios de comunicação
modificam a compreensão das pessoas sobre grande parte da realidade social.
5. A sequência de fluxo
Para perceber o fluxo televisivo, que como já mencionamos é o centro
nevrálgico da obra de Williams, o autor fez uma comparação da distribuição em
cinco canais, sendo três da Grã-Bretanha (BBC 1, BBC 2, IBA – Anglia, Norwich) e
duas dos Estados Unidos, uma pública e outra privada, respectivamente, a KQED,
de São Francisco e o Canal 7 (ABC), da mesma cidade. Foram estabelecidas doze
categorias de análise: Programas Especiais e Documentários; Educação; Artes e
Música; Programas Infantis; Drama; Filmes; Entretenimento em geral; Esportes;
Religião; Publicidade Interna (Institucional) e Anúncios comerciais.
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Com base nos estudos realizados, o pesquisador frisa que o diferencial de
todos os sistemas de teledifusão é a sequência de fluxos. Ele acrescenta que: “Este
fenômeno del flujo planificado probablemente sea a característica que define a la
radio e la teledifusión, al mismo tempo, como uma tecnologia y como uma forma
cultural”772. (WILLIAMS, 2011, p.115).
Diferentemente de outras formas de manifestação cultural, a programação do
rádio e da televisão, devido a esta sequência de fluxos, pode ser acionada a qualquer
momento. Para ilustrar melhor, o autor explica que é como se acendessemos um
interruptor e a programação vai estar disponível a qualquer hora e no mesmo lugar,
ininterruptamente.
Outra questão salientada pelo autor é com relação à forma como os
programas televisivos são estrategicamente planejados, visando despertar o
interesse dos telespectadores, mantendo- os “ligado” o tempo todo. Com vistas não
só a prender a atenção dos mesmos, mas também fidelizá-los, as emissoras se valem
de uma série de recursos, como a utilização de slogans. O autor cita como exemplo
“move along” usado no sentido de “continuar juntos”.
Williams destaca como outra característica da sequência de fluxo
programação é sua capacidade de capturar a atenção do telespectador em um
primeiro momento e, mais do que isso, criar uma expectativa acerca do que vem a
seguir, de modo a fazer com que ele permaneça atento à tela. O autor também
atenta para o fato de a programação da televisão estar à disposição das pessoas
durante praticamente 24 horas por dia.
.A televisão e seus usos
Um ponto fundamental abordado pelo autor diz respeito a intencionalidade de
uma determinada tecnologia. Ele explica que as intenções originais podem ser
modificadas com o tempo e em conformidade com os interesses do grupo social que
dela se apropria. Williams recorre a um exemplo bastante elucidativo e que mostra
um lado paradoxal da tecnologia: um explosivo criado para atender a uma demanda
da classe dirigente, mas que acaba sendo utilizado contra ela por um grupo de
guerrilheiros.
Outro aspecto importante levantado por Williams refere-se ao ato de assistir
à televisão que é descompromissado. O autor explica que assim como se pode ver e
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escutar as pessoas de nosso círculo social, também se pode assistir à televisão. Ele
acrescenta que grande parte da atração que este meio de comunicação exerce sobre
as pessoas é a sensação de se estar diante de um meio aparentemente não mediado.
Por outro lado, ao se tomar consciência dos poderes manipuladores da
televisão, incorre-se em outro erro, ou seja, de lhe atribuir um enorme poder, como
se não houvesse em nossa sociedade outras formas de manipulação, exercidas por
meio de outras instituições, como as escolas e as igrejas , as quais também atuam
como mediadoras.
Ao se ater aos aspectos positivos da televisão, Williams salienta que ela
constitui um serviço maioritário para uma geração completa. Embora admita que o
meio cause determinados efeitos negativos sobre os jovens, por outro lado pode
despertar neste público o desejo de usar a tecnologia de forma original e criativa,
como uma alternativa à programação ortodoxa normalmente apresentada na
televisão convencional.
Embora visualize alguns caminhos alternativos para a televisão, Williams, no
entanto, volta a tocar em uma questão crucial: o desenvolvimento técnico do meio
está nas mãos de grandes corporações de televisão estabelecidas e das burocracias
política de alguns Estados poderosos.
6. Uma crítica contundente à televisão
Passados quase trinta anos do lançamento do livro, ainda hoje Sobre a
televisão (1996) sofre restrições, sobretudo pelos ditos “integrados” – em alusão à
obra de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, (lançado em 1964). O pensamento
de Bourdieu sobre este meio de comunicação ainda fomenta muitos debates.
Bourdieu considera a televisão uma espécie de vitrine, já que, na
contemporaneidade, as pessoas têm necessidade de aparecer e, mais do que isso, de
serem percebidas pela imprensa, transformando-se em fontes. Crítico contundente
de intelectuais que não conseguiram se destacar no meio acadêmico, o autor se
refere principalmente a eles, que fazem da televisão “um lugar de exibição narcísica”
(BOURDIEU, 1997, p. 17), buscando adquirir “capital de notoriedade intelectual”.
(idem, 2013,p.69).
O sociólogo diz existir na televisão uma censura invisível, que tanto atinge os
convidados quanto os jornalistas, sendo os últimos coniventes com ela, assimilandoa na forma de uma autocensura. Bourdieu atribui esse comportamento por parte dos
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profissionais principalmente à precariedade de emprego na área televisiva, pois
temem perder sua vaga.
A censura a que se refere o autor ocorre também, e principalmente, pela
pressão econômica exercida pelos anunciantes; pelo Estado, por meio de
subvenções, e pelas próprias corporações poderosas que controlam as emissoras,
através de uma série de mediações.
Para Bourdieu, a manipulação na televisão se dá em dois níveis, uma vez que
os profissionais que nela trabalham tanto são vítimas quanto agentes, ou seja, são
manipulados e manipulam. Esses mecanismos utilizados pela televisão leva ao que o
autor denomina de violência simbólica, exercida “com a cumplicidade tática dos que
a sofrem e, também, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são
inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la” (BOURDIEU, 1997, p. 22).
O autor tece críticas às notícias de variedades, o fait divers, que toma conta
dos noticiários televisivos, cujos ingredientes básicos são: o sangue e o sexo, o drama
e o crime. A razão principal de se priorizar esses temas é que eles geram uma maior
audiência e, por consequência, uma maior receita para as emissoras. Bourdieu
utiliza a expressão fato-ônibus, cunhada por ele numa referência a essas
informações leves, aparentemente inofensivas e palatáveis.
Na visão do sociólogo, o preocupante desse tipo de jornalismo é que, não
raro, constitui a única fonte de informações para uma parcela considerável da
população. Desprovidas de um maior conteúdo, as notícias sobre variedades não
geram maiores reflexões e, portanto, não corroboram para o exercício da cidadania.
Bourdieu ressalta que os jornalistas, ao retratarem determinados fatos fazem
um recorte da realidade com base em suas visões de mundo e de acordo com a
lógica da profissão, se utilizando de categorias de percepção muito subjetivas. Para
explicar melhor essa forma de apreender a realidade, o autor se utiliza de uma
metáfora extraída do meio acadêmico: a do “óculos”. Segundo ele, “os jornalistas
têm ‘óculos’ especiais a partir dos quais veem certas coisas e não outras: e veem de
uma certa maneira as coisas que veem. Eles operam uma seleção e uma construção
do que é selecionado”. (BOURDIEU, 1997, p. 25).
O autor salienta que a televisão tem como critério de seleção o
sensacionalismo, a espetacularização da notícia. O veículo apela para a
dramatização por meio dos recursos imagéticos, dando-lhe uma dimensão
exagerada. Mas para o sociólogo o aspecto semântico não pode ser desconsiderado,
atentando para a força das palavras na televisão, utilizadas muitas vezes de maneira
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inadequada. Como consequência, podem “criar fantasias, medos, fobias ou,
simplesmente, representações falsas” (BOURDIEU, 1997, p.26).
Conforme Bourdieu, a busca incessante pelo extraordinário, pela
exclusividade da notícia, enfim, pelo chamado furo jornalístico é um fator quepode
ter um efeito contrário, já que como todos precisam estar na frente, chegar antes,
acabam por divulgar as mesmas notícias. Ao invés de se obter a exclusividade
perseguida, o resultado dessa busca frenética pelo furo é a uniformização, facilmente
verificável nos telejornais, que são bastante padronizados. Como observa o autor,
nos jornais televisivos só se altera a ordem das notícias divulgadas.
No ímpeto de se oferecer o que há de mais novo, de mais original, incorre-se
em outros desacertos. O autor chama a atenção para o fato de se produzir, por meio
da força das imagens divulgadas, o chamado efeito de real, que significa não só “se
poder fazer ver como também se fazer crer no que ver” (BOURDIEU, 1997, p.28).
Para ele, mesmo as notícias mais cotidianas, mais aparentemente sem maiores
pretensões, podem estar impregnadas de preconceitos raciais, étnicos etc.
O sociólogo toca em uma questão que hoje constitui um dos principais focos
de debate em torno do jornalismo, ou seja, a ideia da construção social da
realidade773, que do ponto de vista dele tanto pode gerar efeitos de mobilização
quanto de desmobilização social. Demonstrando indignação com essa nova forma
de se tratar o fato, Bourdieu constata que: “Insensivelmente, a televisão que se
pretende um instrumento de registro torna-se um instrumento de criação da
realidade. Caminha-se cada vez mais rumo a universos em que o mundo social é
descrito-prescrito pela televisão” (BOURDIEU, 1997, p.29).
Todos esses modos de se fazer telejornalismo, no fundo, têm uma finalidade
maior: a audiência. As emissoras de televisão vivem hoje, e cada vez mais, sob o
imperativo da audiência, que consiste no “juízo final do jornalismo” (ibidem, p.37).
Em última análise, é ele quem vai definir as prioridades, o que será dado a conhecer
ao grande público. É através do índice de audiência que a lógica comercial se
sobrepuja às produções culturais.
Em consonância com a lógica mercadológica, que coloca em evidência
determinadas pessoas em detrimento de outras, o jornalismo televisivo tende a
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Ao buscar sistematizar a ideia de construção social da realidade, o jornalista espanhol Miguel Alsina, em
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privilegiar “os habitués da mídia” (ibidem, p.41). Ao se referir ao meio acadêmico, o
sociólogo lamenta o fato de muitas vezes não se procurar quem realmente entende
do assunto, dando voz a quem já está acostumado a “frequentar” a mídia.
Essa tendência a dar destaque a certos entrevistados também ocorre em
relação a alguns profissionais da televisão que, usando um termo bem “à la
Bourdieu”, têm mais prestígio no campo midiático. Grande parte dos apresentadores
de TV se encaixa perfeitamente nesse caso, pois gozam de uma boa reputação junto
ao campo e, por essa razão, dispõem de um grande poder.
São justamente esses profissionais que conduzem as entrevistas,
direcionando-as em conformidade com o que convém à emissora. A própria maneira
de se dirigir aos entrevistados, a gestualidade e o tom das perguntas – mais cordial
ou menos cordial – evidenciam uma predisposição da emissora em relação a um
determinado assunto, a um determinado entrevistado. No nosso entender, isso fica
bem visível nos períodos eleitorais, em que, nitidamente, os apresentadores
favorecem mais certos candidatos em detrimento de outros, conforme os interesses
da empresa.
Bourdieu nos lembra dos sinais utilizados pelos apresentadores – também
pelos entrevistados – que podem ser mais ou menos conscientes, mas que de
qualquer forma afetam o rumo das entrevistas. Para o autor, outros fatores também
interferem no resultado do que é levado ao ar, como a composição das entrevistas
de estúdio, nas quais se tenta passar a imagem de um equilíbrio democrático, por
meio, por exemplo, do tempo que é dado a cada entrevistado. Nessas ocasiões, o
apresentador, conforme o sociólogo, atua como um árbitro, ora interrompendo ora
sinalizando para seguir em frente. Tudo dentro de um roteiro pré-estabelecido, que
evita dar margem ao contraditório.
A escolha dos entrevistados é outro fator fundamental levantado por
Bourdieu, que se utiliza do termo fast-thinkers, numa referência àqueles que não
causam problemas para o apresentador, considerados pelos profissionais como
“bons clientes”. Ao tratar preferencialmente de temas leves, contando com
entrevistados que evitam polemizar - tudo isso devidamente mediado por
profissionais sintonizados com os interesses comerciais, políticos e ideológicos da
emissora - a televisão, na ótica do autor ,“tende a homogeneizar e a banalizar, a
“conformizar” e a “despolitizar”. (BOURDIEU, 1997, p.63).
É importante ressaltar, segundo o autor, que a escolha dos fatos que serão
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concebida dos receptores, cuja capacidade intelectual é subestimada. Parte-se do
pressuposto de que grande parte deles não têm condições de assimilar determinados
assuntos, tidos como complexos demais. Decorre dessa visão estereotipada que o
produto oferecido pela televisão, ao invés de tentar modificar essa realidade, prefere
ajustar-se às estruturas mentais dos receptores, não transformando seus modos de
pensar e agir, levando à “conformização”.
Dentro dessa perspectiva de só fornecer aos receptores aquilo que a televisão
considera adequado, cabe ao veículo também determinar os assuntos sobre os quais
as pessoas deverão falar e pensar a respeito. O autor se refere à agenda, cada vez
mais definida pela mídia televisiva que, por sua vez, pauta as demais mídias. Vale
ressaltar que os fatos só ganham projeção quando divulgados pela televisão. Isso
demonstra o poder e a força que o meio dispõe hoje no campo jornalístico.
7. Considerações finais
Desde as primeiras experiências de transmissão em meados da década de
1930 até os dias atuais, passando pelo período de implantação propriamente dito nos
anos de 1950, a televisão, enquanto meio de comunicação, passou por uma série de
transformações. Em seus primórdios, por um bom tempo tomou emprestado de seu
antecessor, o rádio, grande parte de sua programação – shows de calouros,
noticiários, programas de auditório e humorísticos, adaptação de obras
dramatúrgicas etc. Levou alguns anos para que a televisão adquirisse uma
identidade própria.
Ainda que tenha herdado características de outros meios e de outras formas
de manifestação cultural – o que lhe confere um caráter híbrido - a televisão
consegue ser um meio de comunicação único, singular, sobretudo pelo seu grande
alcance e pelo fascínio que provoca nas pessoas.
Raymond Williams, dotado de um grande rigor científico, tece uma análise
minuciosa da televisão, abrangendo desde a natureza do veículo até seus usos
sociais e suas implicações nas áreas cultural, econômica e política. Com uma
proposta de fornecer uma crítica severa e cáustica a respeito deste meio de
comunicação, a obra não menos importante de Pierre Bourdieu centra-se mais na
mensagem televisiva e em seu caráter manipulador. Embora constituam dois
trabalhos distintos na forma como são estruturados, é possível perceber alguns
diálogos entre os dois autores.
Para além do caráter manipulador ressaltado em ambas as obras - com mais
veemência pelo sociólogo francês -, os autores enfatizam que as emissoras de
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televisão estão nas mãos de grandes organizações multinacionais, as quais,
indubitavelmente, possuem interesses comerciais e políticos que se sobrepõem aos
objetivos culturais e educacionais das mesmas.
Outro ponto comum salientado pelos dois autores diz respeito ao
deslocamento das representações políticas, econômicas e culturais para a tela da
televisão. Ambos sugerem que na contemporaneidade tudo passa pelo crivo da
televisão. Em última análise, é ela que seleciona e coloca em evidência as pessoas
com direito a voz em nossa sociedade. Dito de outra forma, cada vez mais é a
televisão que determina quem são os atores sociais de um dado momento histórico.
Do mesmo modo, elenca os eventos que merecerão destaque.
Tanto Bourdieu quanto Williams fazem referência ao fato de a televisão ser
um veículo em que tudo passa por um processo de mediação, realizado em grande
medida pelos profissionais que lá trabalham, os quais dão a conhecer ao público
basicamente aquilo que interessa aos detentores dos meios de comunicação. Nesse
sentido, os autores referem-se ao agendamento, pois cabe cada vez mais televisão
pautar os assuntos que irão compor o repertório das pessoas no dia a dia, inclusive
direcionando a forma como elas deverão pensar a respeito desses temas.
Há um aspecto levantado pelos dois autores sobre o qual não concordam
plenamente. É quanto à acessibilidade típica do veículo. Williams acredita que este
é um aspecto bastante positivo, uma vez que a qualquer momento pode-se ligar a
televisão e se obter informações que para muitas pessoas só são possíveis por meio
dela, pois não dispõem de outras fontes informativas.
Já para Bourdieu essa é uma característica da televisão que dá margem à
manipulação, posto que muitas pessoas só têm acesso às informações através desta
fonte. Assim sendo, o que se obtém é uma visão parcial dos fatos, já que para o
sociólogo francês as notícias divulgadas pela televisão são superficiais, além de
tendenciosas. Na concepção do autor, a televisão não leva à reflexão acerca das
questões sociais e o ato de as pessoas a assistirem com frequência faz com não
desenvolvam sua capacidade intelectual. Dito de outro modo, a tevê tende ao
empobrecimento cultural.
Com um olhar mais otimista, Williams destaca algumas potencialidades
positivas do meio, citando, como exemplo, o fato de instigar nos jovens o desejo de
se criar produções alternativas, como vídeos, documentários, etc. Aponta também
aspectos benéficos da programação, referindo-se aos programas educativos; às
adaptações de obras dramatúrgicas – antes inacessíveis a uma parcela significativa
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da população - e aos programas que mostram culturas diferentes. Depreende-se
disso que o autor acredita que a televisão pode contribuir para algum ganho cultural
dos telespectadores.
Relacionar todos os pontos convergentes e divergentes das duas obras
demandaria um estudo específico a respeito. Buscamos aqui apenas citar alguns
deles que consideramos mais substanciais. Independentemente do que o
pensamento dos dois autores tem em comum, importa assinalar que suas obras
fornecem contribuições preciosas e indispensáveis para as pesquisas que têm como
objeto de estudo a televisão.
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29- Sessão 1
29.1 Candomblé hoje: neófitos e sacerdotes num intercâmbio
sociocultural.774
Anderson Rodrigues Teixeira (PUC-RJ)775
Resumo: Pesquisa qualitativa sobre um grupo de sacerdotes e de novos adeptos do
candomblé carioca atual que explicitam suas narrativas a respeito das motivações e
expectativas na vivência do culto. A análise parcial das entrevistas semiestruturadas
com os líderes religiosos e os noviços (abiãs), nos revela um intenso intercâmbio
sociocultural entre estes atores sociais. O “ethos do terreiro” demonstra o dialético
processo de “construção das tradições” através da interação de antigos e novos fiéis.
Palavras-chave: Religiões afro-brasileiras. Tradição. Contemporaneidade.
Muitas vezes, “tradições” que
parecem ou são consideradas
antigas são bastante recentes,
quando não são inventadas.
Eric J.Hobsbawm
Nesta breve comunicação, pretendo trazer ao debate uma produção parcial
das reflexões que venho elaborando, a partir de um trabalho de campo desenvolvido
por mim nos últimos três anos, em diferentes casas de culto do candomblé no Rio
de Janeiro. Estas investigações fazem parte da produção de minha dissertação.
Portanto, as ideias aqui expostas constituem o esboço de um trabalho maior a se
ampliar e aprofundar no percurso do tempo.
Dentre os informantes selecionados para a pesquisa, constam sacerdotes do
culto e uma categoria que compreendo como noviços, por estarem num período de
noviciado (GENNEP, 2011) dentro da macroestrutura desta religião. No entanto,
estes noviços foram identificados pelos próprios entrevistados através do termo abiã.
Faço esta ressalva, porque dentro da perspectiva de “nações” (PARÉS, 2007) –
recorrente no universo classificatório complexo do candomblé – esta mesma
categoria de noviços pode apresentar diferentes usos terminológicos específicos.
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Porém, como já salientei, embora os entrevistados apresentem uma diversidade
identitária de “nações”, o aparecimento do termo abiã foi dominante nos discursos
analisados até aqui. Tanto as narrativa coletadas nas entrevistas, quanto as ações
desempenhadas na performance religiosa, que a observação direta no campo
identificou, apontam para o uso hegemônico deste termo vocabular. Assim, decido
usá-lo numa acepção geral neste estudo.
Os abiãs compõem um amplo quadro formado por indivíduos que se
encontram à espera de passarem pelos ritos de iniciação propostos por esta religião.
Sendo ainda noviços, visam à pertença “oficial” dentro da comunidade religiosa, que
só é possível a partir de um rito de passagem mais complexo (“feitura de cabeça”) –
aqui, reclusão e raspagem dos cabelos demarcam simbolicamente um “separar do
mundo anterior [...] ligar-se ao mundo sagrado” (GENNEP, 2011, p. 143). Sem isto, os
abiãs permanecem numa zona intersticial ou estágio liminar (GENNEP, 2011), pois
seus laços com a comunidade litúrgica são morais e tênues, mas seus vínculos com a
esfera social exógena estão preponderantemente inscritos no âmbito do profano
(DURKHEIM, 1996; ELIADE, 2010). Ainda num estado intermediário, sua condição é
de total ambiguidade, já que o sujeito ritual é um “transitante”, pois “as entidades
liminares não se situam aqui nem lá” (TURNER, 2013, p.97-98).
O diálogo estabelecido com novatos e veteranos desta religião é o viés pelo
qual inicia este trabalho antropológico no universo das religiões afro-brasileiras,
mais precisamente, do candomblé carioca. Partindo de um pressuposto difundido
de que os antigos no culto agem sob uma ideologia de resistência e manutenção de
uma “tradição”, que precisa interagir com novos sujeitos advindos de uma realidade
social erigida em valores e ideologias aparentemente díspares aos do culto, forma-se
uma zona de tensão onde “embates” e “negociações” devem ocorrer, para que esta
prática religiosa não se extinga no Brasil.
A integração de novos adeptos ao que eles identificam como uma família-desanto (LIMA, 2003), ou seja, a formação social grupal para o culto dos orixás,
inquices ou voduns (divindades afro-brasileiras), será paradoxalmente um momento
de conflitos e também de coesão. Somente com a ampliação dos membros das
comunidades litúrgicas é possível perpetuar-se enquanto prática social e religiosa,
pois “é por intermédio dessas mesmas famílias-de-santo que se dará a sobrevivência
do culto nas suas mais diversas formas” (VALLADO, p. 142, 2006). Sendo que,
justamente nesta configuração de diversidade cultural em contato intenso revela-se
o aspecto dinâmico desta religião. É justamente o dinamismo presente no
intercâmbio destes sacerdotes mantenedores de uma “tradição” com os noviços que
emergem da uma sociedade secular, que compõe o cerne da reflexão aqui iniciada.
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Entretanto, outras duas considerações importantes precisam ser feitas na
abertura deste debate quanto ao uso dos termos candomblé, abiãs e sacerdotes (mais
comumente chamados pelos adeptos de “pais e mães de santo” ou “zeladores de
santo”). Primeiramente, é preciso ressaltar que, no contexto do que chamamos
religiões afro-brasileiras, inúmeras são as formas assumidas por esta manifestação
religiosa no Brasil (SERRA, 1995; CAPONE, 2004; SILVA, 2005; CAROSO, 2006 etc.).
Podemos encontrar diferentes “denominações” para estas práticas, que apresentam
elementos em comum – caracterizados como símbolos de um ideal africano
transladado na diáspora – mas que, por outro lado, caracterizam cultos
consideravelmente distintos. Como exemplos disto, encontramos o termo Xangô
sendo usado em Pernambuco, o Batuque no Rio Grande do Sul, o Tambor de Mina
no Maranhão, o Catimbó na Região Norte etc.
O termo candomblé parece mais usual nas grandes capitais como Bahia, São
Paulo e Rio de Janeiro, conforme registros de estudos de referência realizados desde
o século XX, como os de Bastide (1960), Landes (1967), Verger (1981), Sodré (1988),
Rocha (1994), Prandi (1991; 2005), Silva (1995; 2005) etc. Sendo que, mesmo no
âmbito do Rio de Janeiro, inúmeras maneiras de manifestação destes cultos irão
apresentar especificidades, como salientam Fonseca e Giacomini (2013) quanto à
diversidade e complexidade deste universo religioso devido sua natureza inclusiva e
múltipla.
Além do supracitado conceito de “nações” de origem étnica (PARÉS, 2007;
SERRA, 1995), na subdivisão e construção identitária de cada um destes candomblés,
ocorre outro fenômeno crescente que identifico como uma espécie de hibridização
religiosa (templos que desempenham práticas simultâneas de umbanda, espiritismo
e candomblé). Porém, em muitas destas casas, mesmo com práticas múltiplas, o
termo candomblé parece ser o mais usado para autodenominação que os fiéis
elaboram. Aliás, este é um dos dados parciais apresentados pela pesquisa, no
tocante às negociações que muitos sacerdotes fazem com a “tradição africanista”
que declaram perpetuar. A garantia de mais adeptos é perpassada por uma trajetória
em que muitos praticantes advêm da umbanda ou outras vivências religiosas
(NEGRÃO, 2009). Apenas algumas casas consideradas muito “tradicionais” se
colocam resistentes a essa “atualização” ou “miscigenação” da “tradição”. Aceitar a
herança religiosa pregressa dos novos adeptos parece tão forçoso, quanto lidar
compreensivamente com a influência que as mídias digitais exercem no processo de
“aproximação” e “entendimento” desta religião hoje.
Algumas entrevistas demonstram que para muitos pais e mães de santo, esta
é uma maneira de continuarem ampliando o corpo de adeptos de seus templos, já
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que inúmeras pessoas migram para o candomblé buscando “ascender” seu status no
“mercado” religioso afro-brasileiro (LIMA, 2005). Na fala de alguns informantes, o
candomblé – dentro de uma perspectiva comum entre os adeptos que defendem a
maior “pureza das tradições africanas” – aparece como uma espécie de “pósgraduação” de sacerdotes de umbanda, que muitas vezes, após a iniciação no
candomblé ou da realização de alguns “serviços religiosos” esporádicos, como o bori
(rito de fortificação espiritual da cabeça), permanecem na prática exclusiva da
umbanda ou da categoria híbrida. Vemos que a passagem pelo candomblé, mesmo
que intermitente, confere um “‘fundamento’ [...] considerado como mais poderoso
em relação à umbanda”, pois para estes transeuntes do mercado religioso “torna-se
um fator de legitimidade” que “não é unicamente simbólica ou ritual” posto que “a
ela se associa igualmente um aprendizado material” (OPIPARI, 2009, p.123).
Com isso, aspectos como competitividade e busca por “destaque” social,
características recorrentes no mundo moderno imerso numa cultura consumista
(BAUMAN, 2008), aparecem como orientadores das ações de certos praticantes.
Nota-se na estrutura deste nicho religioso uma imbricação inédita de categorias a
priori pensadas em oposição, tais como numa visão Durkheimiana a respeito da
distinção magia versus religião (DURKHEIM, 1996). O poder simbólico
(BOURDIEU, 2013) dos bens religiosos intercambiados é intensamente almejado,
manipulado e reiterado nas [re]construções identitárias destes agentes em seus
trânsitos socioculturais na esfera religiosa afro-brasileira.
A segunda consideração importante nesta comunicação é o destaque para os
critérios de construção do perfil destes adeptos escolhidos para esta pesquisa (os
sacerdotes e os abiãs). Este estudo antropológico segue alguns pressupostos
metodológicos propostos por Max Weber em seu conceito de tipos ideais. Os termos
candomblé, sacerdotes (pais e mães de santo) e abiã constituem tipos ideais
elaborados para fins de interpretação de suas ações sociais dentro das realidades
diversas e singulares das quais emergem. Obviamente, não apenas pela limitação da
reduzida amostra até então analisada, estes sujeitos estão imersos num conjunto
riquíssimo de diversidade e complexidade, o qual a pesquisa não tem a pretensão de
retratar com total precisão e completude. O próprio Weber nos adverte da
impossibilidade e nos auxilia no escape desta cilada metodológica:
Segundo Weber, os tipos ideais servem, antes de tudo, para auxiliar
a pesquisa empírica de causas e não para “reproduzir” e
compreender diretamente o mundo exterior [...] A particularidade
dos casos pode ser então claramente definida por meio de uma
avaliação de sua aproximação ou desvio com relação ao tipo
teoricamente construído. “Tipos ideias [...] têm grande valor [...]
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quando usados como instrumentos conceituais para a comparação e
mediação da realidade”. (KALBERG, 2010, p.42-43)

Como consequência inesperada do tráfico de africanos escravizados no Brasil,
um riquíssimo patrimônio imaterial cruzou o Atlântico reelaborando-se em trânsito
e ao fixar-se nos trópicos. No âmago deste processo de adaptação e reelaboração
cultural, um inesgotável complexo simbólico operou. O papel sociológico do
símbolo é percebido nitidamente nos atos culturais, por mais amplos que sejam os
conjuntos simbólicos gerados por diversas sociedades. Embora distintos na sua
configuração social, povos de todas as partes e tempos apresentam similitudes ao
ativar suas capacidades simbólicas, pois “os atos culturais, a construção, a apreensão
e utilização de formas simbólicas, são acontecimentos sociais como quaisquer
outros” (GEERTZ, 2013, p.68).
Na transitividade das formulações simbólicas das diversas etnias africanas
trazidas para o Brasil, o elemento sincrético foi permanentemente utilizado na
reelaboração identitária dos indivíduos. A noção moderna de cultura permite
compreender a interatividade do homem com o espaço e o tempo, já que “a imagem
de uma natureza humana constante, independente de tempo, lugar e circunstância
[...] pode ser uma ilusão [...]”, posto que, “não existem de fato homens não
modificados pelos costumes de lugares particulares” (GEERTZ, 2013, p.26).
O mundo particular dos terreiros de candomblé espelha um pouco do mundo
profano do qual se originam os seus integrantes, seja no âmbito estético ou
interacional. Trata-se de uma continuidade marcada por uma “zona de passagem”,
pois no “interior do recinto sagrado, o mundo profano é transcendido” (ELIADE,
2010, p.29). Embora transcendida, esta mesma esfera social parece projetar-se
transfigurada dentro do âmbito religioso, pois como sugeriu Durkheim, os ritos
metamorfoseiam o social num espaço construído pelo homem como sagrado, já que
“sem os símbolos, os sentimentos sociais não poderiam ter senão uma existência
precária” (DURKHEIM, 1996, p.241).
Configurando-se como uma religião de cunho iniciático e sacrificial, o
candomblé, dentro de suas práticas místico-religiosas, acaba por legitimar, também,
apenas o discurso daqueles que já vivenciaram tais ritos. A preservação dos ritos de
passagem nas religiões afro-brasileiras constituiu uma de suas marcas estruturais
mais evidentes (PRANDI, 2001). Dentre os atores sociais presentes nos templos de
candomblé (visitantes, clientes e adeptos) são exatamente os “iniciados” aqueles
“autorizados” ou “escolhidos” para participarem da construção de uma narrativa que
represente a memória do culto. Somente os que se inseriram nos mistérios da
“tradição” obtém a autoridade do saber, que passa a ser valorizada gradativamente
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pelo princípio da senioridade (PRANDI, 2001), que permanece em voga na
atualidade, conforme esta breve análise revela. Na verdade, os abiãs integram a
classe dos que ocupam a parte mais inferior da rígida escala hierárquica que
estrutura o culto aos orixás. Sendo a hierarquia o aspecto estruturante dessas
coletividades, o princípio de valor está presente a todo instante ordenando os
indivíduos (DUMONT, 1985). E, na cosmovisão que compõe este universo religioso,
este valor ordenador da estrutura e das relações, é o tempo de iniciação ritual.
Todavia, os abiãs representam referência valiosa para alargar a compreensão
a respeito do candomblé, mesmo sendo apenas “trainees” da comunidade litúrgica.
Ainda que não possuam o sentimento completo de pertença – o que faz com que
seus discursos sejam relegados a certa invisibilidade, pelos “irmãos de fé”, ou
mesmo, por pesquisadores – sua presença é ativa (caráter de agência) e eficaz no
contexto analisado. Ao contrário de uma mera coadjuvação, eles encontram
inúmeras maneiras de atuarem como sujeitos deste complexo jogo social. Mesmo
que de forma interdita ou indireta, também “ditam” condições às práticas
sacerdotais, que refletem, por exemplo, na redução do tempo de reclusão ritual, na
licença para não usarem as vestes rituais na escola e no trabalho etc. A expressão
singular destes abiãs pode revelar sementes de transformações vindouras. Ou
mesmo, indícios de mudanças já estabelecidas como já podemos vislumbrar.
Inexoravelmente, o ser religioso leva para sua experiência com o transcendente toda
a profanidade que o caracteriza também. O dinamismo destes intercâmbios
denuncia a plasticidade das relações entre sacerdotes e noviços na vivência da
“tradição”. Afinal, é o próprio sujeito quem instaura a transformação do profano em
sagrado, deliberando os elementos e as maneiras que compõem estas esferas.
Poderíamos afirmar que aqueles já “iniciados” no culto portam a
responsabilidade de manter e difundir um mundo de crenças, dogmas e práticas
rituais “tradicionais”. Por outro lado, os neófitos chegam de um mundo de valores e
mentalidades díspares daquele contexto sócio religioso, imergindo paulatinamente
num ethos completamente novo. Esta imersão em uma nova cultura pode significar
“mudar muitas concepções sobre o mundo, a vida e a morte” (PRANDI, 2005).
Neste ponto crucial, se estrutura a convivência dialética entre “tradição” e
“modernidade” no universo complexo do candomblé. Por isso, aprendemos no
campo que – embora a relação ensino-aprendizagem neste espaço sagrado seja
usualmente oral e vivencial (CAPUTO, 2012) – o uso abundante da internet é
também instrumento catalisador de conhecimento, mesmo que isto precise ser
camuflado perante o grupo sênior do culto em algumas circunstâncias. E,
justamente esta virtualização das vivências, como revelado nas entrevistas, nos
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demonstra uma das transformações no candomblé hoje, ou seja, o alargamento das
formas de interação e construção de saber para além da oralidade e da presença.
Além do uso das ferramentas digitais para a divulgação do culto (facebook,
blogs) e para a organização das tarefas internas do templo ou debates nas redes
através de grupos de whatsapp, é mesmo a pesquisa virtual dos saberes da religião
que perpassam a vivência cotidiana dos praticantes do candomblé. Segundo os
sacerdotes entrevistados, os noviços de hoje chegam com um conhecimento prévio
aos ensinamentos dados no interior dos templos. São constantes os sinais do intenso
protagonismo do uso da internet para “fins religiosos”, como atestam os discursos de
alguns noviços: “Eu conheço candomblé de you tube, de ver ‘saída de santo’ [parte
pública do rito de iniciação], mas não conheço doutrina.”; “Você é de Oxalá
[divindade]. Já vi na internet. Agora se é de Oxaguian [qualidade jovem] ou Oxalufã
[qualidade anciã] eu já não sei.”; “Quando eu entrei e fiz esse bori, coloquei na
internet uma foto da Oxum Opará [divindade], agradecendo e tal... dando a benção
às pessoas, sabe?”, ou ainda, “Nem tudo que diz realmente na internet é verdade. Às
vezes você encontra na internet alguma coisa ali ruim, falando de um orixá...”.
Portanto, assim como diversas obras etnográficas a respeito da cultura afrobrasileira produzidas nos anos 1960 e 1970 foram consumidas pelos sacerdotes
(TEIXEIRA, 2006), e influenciaram as práticas e os discursos dos adeptos do
candomblé, verifica-se que na atualidade tanto as obras escritas (acadêmicas ou
não) quanto os produtos culturais fornecidos pelas mídias digitais disponibilizam
um fecundo manancial de conhecimento religioso para os fiéis. Cabe observar que
neste amplo e diverso material virtual informativo sobre o culto, há produções de
acadêmicos e também dos próprios fiéis (documentários, entrevistas, depoimentos,
vídeos dos rituais, aulas etc.).
Contudo, seria mais elucidativo analisar o candomblé pelas típicas lentes
dicotômicas da modernidade (moderno versus antigo), ou por um prisma conceitual
que o apreende como uma maneira de ser contemporâneo? Pois, se deixarmos de
lado uma noção superficial de contemporaneidade, que põe de fora as possibilidades
de interação com o “antigo”, talvez possamos perceber o quanto estas práticas ditas
“tradicionais” nos ensinam uma forma muito mais “alargada” de ser, na verdade,
contemporâneo, já que:
A contemporaneidade é, assim, uma relação singular com o próprio
tempo, que adere a ele e, ao mesmo tempo, toma distância dele;
mais precisamente, essa é a relação com o tempo que adere a ele
através de uma dissociação e de um anacronismo. Aqueles que
coincidem muito plenamente com a época, que se ligam em todos
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os pontos perfeitamente com ela, não são contemporâneos porque,
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo
o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 2014, p.22-23)

Mais do que classificar a temporalidade destas práticas religiosas – em
categorias estanques como moderno e antigo/ tradicional – propõe-se a reflexão em
torno do quanto elas necessitam “absorver” ou “negociar” com a atualidade para
permanecerem “tradições vivas”, ou contemporâneas, para seus adeptos. Então, até
que ponto, ou, de que forma, se resolve este aparente paradoxo que o candomblé de
hoje parece fundar? O candomblé hoje é (ainda) “tradição”? Ou, como indagam
alguns praticantes, ele se “modernizou”? Ou – como a abordagem considerada aqui
– trata-se de exemplo genuíno de um constructo social de teor contemporâneo, na
acepção proposta por Agamben (2014). Seriam os candomblecistas mais
contemporâneos do que reconhecem ou imaginam ser?
Ao abrir o diálogo sobre o assunto, podemos perceber que muitas
“adaptações”, “negociações” ou “atualizações” – como queiram – são identificadas ao
longo do tempo. Enfim, descortina-se um surpreendente universo, revelando que
este mundo “tradicional” realmente não é tão “fixo” como descrito nos discursos dos
sujeitos. Isto pode não ser revelado explicitamente pela retórica “purista” e
“saudosista” de certos adeptos, mas, é uma veemente constatação se observarmos
suas práticas cotidianas na vivência religiosa. Talvez, esteja neste ordinário fato,
uma das marcas sociológicas a respeito da construção cultural das “tradições” e toda
sua plasticidade. O vácuo no qual, novas mentalidades sociais acabam por jogar
“velhas tradições”, forjam moldes para que outras possam ser inventadas, porque
“inventam-se novas tradições, quando ocorrem transformações suficientemente
amplas e rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta” (HOBSBAWM, 2012,
p. 11-12).
Assim, o difícil paradoxo com o qual nos defrontamos, ao tentar
compreender essa “tradição”, nos leva a pensar num “mundo composto” como nos
propõe Latour (2011). Não há fronteiras tão rígidas que isolem as condições sociais
profanas do universo mítico produzido pelo homem no espaço sagrado da
religiosidade. Há mais porosidades e permeabilidade entre as ordens do sagrado e
do profano, do antigo e do atual, do que nosso pensamento ocidental dicotômico e
maniqueísta possa ainda compreender.
Cultivar o axé – força que dinamiza a existência do mundo e dos seres,
segundo a cosmovisão destas práticas religiosas (SANTOS, 1986) – ainda é a razão
motivadora central destas práticas simbólicas da religiosidade afro-brasileira. Os
discursos destes adeptos sustentam sua crença na manutenção de uma “tradição”,
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que, se reinventando, é transmitida pela força da oralidade e da corporeidade – à
parte as tensões geradas por fontes tecnológicas de saber religioso com as quais
interage paralelamente e/ou sub-repticiamente.
Porém, é mandatório lembrar que o sentido estrito de tradição (do verbo
latino tradere: transmitir ou entregar) pode ser expandido para uma compreensão
mais enriquecedora das ditas culturas “tradicionais” ou da arkhé (SODRÉ, 1988,
p.10). Como forma de diminuir o julgamento e compreender as “atualizações” que
adeptos contemporâneos provocam nos ritos “tradicionais” religiosos, a ideia de
tradição precisa despir-se da conotação de algo inalterado. O olhar atento do
pesquisador pode perceber que a “tradição não implica necessariamente a ideia de
um passado imobilizado, a passagem de conteúdos inalterados de uma geração para
outra” (SODRÉ, 1988, p.154). Esta é uma ideia redutora, a partir da qual qualquer
abordagem torna-se limitada ou retrógrada, inviabilizando o conhecimento da
plenitude da ação humana, que está sempre marcada pela temporalidade e
territorialidade.
A necessidade dos sujeitos de acreditarem num transcendente e buscá-lo
através de um amplo sistema simbólico, justifica a manutenção destes ritos tanto
por parte dos sacerdotes quanto dos noviços ainda hoje. Por isso, ambos os atores
sociais, à parte a assimetria hierárquica, podem ser testemunhos valiosos a respeito
da inserção do homem no mundo místico do candomblé e suas implicações
sociológicas. Como traço fundamental das culturas, merecem ser estudados, não
simplesmente para que se compreendam externamente as “tradições” que
defendem, mas, preponderantemente, para elucidar os sentidos do próprio homem
no tempo e no espaço – como nos ensinou Marcel Mauss (2013) sugerindo seus fatos
sociais totais. Cabe-nos a instigante tarefa de pensar o que estas práticas religiosas
podem nos revelar de nossa sociedade atual, posto que, nestes ritos há muito além
dos mitos e da fé humana em jogo. Nas tensões propostas por este “flerte” do atual
com o antigo, temos a oportunidade ímpar de perceber neste emaranhamento de
significantes e significados, nuances valiosas de uma sociedade que se liquefaz
(BAUMAN, 2008), mas lança mão de artifícios simbólicos que parecem forjar a
sensação de alguma solidez. Será que enxergamos aqui novas formas de resistência a
um mundo caótico de consumo, descarte e superficialidade das relações?
Conforme dito por Bastide em seu livro Estudos Afro-brasileiros (1973),
pesquisar o candomblé é adentrar um terreno incógnito no qual múltiplas
possibilidades se abrem para o pesquisador atento. Já na década de 1970, este
sociólogo dizia que, embora boa quantidade de material antropológico, etnográfico
e histórico tivesse sido construída sobre as religiões afro-brasileiras, este ainda era
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um processo que se restringia a descrever os aspectos exteriores dos cultos, havendo
um vasto campo de investigação para jovens antropólogos. Esta comunicação é
apenas mais uma “aventura” intelectual rumo a este convite.
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29- Sessão 1
29.2 A música umbandista no terreno virtual: possibilidades de novas
interações religiosas?776
Licia Oliveira Souza777
Resumo: Esta comunicação pretende apresentar os encaminhamentos de uma
pesquisa em que um dos objetivos é investigar as possíveis modificações sociais e
culturais pelas quais passa uma prática religiosa, neste caso a umbanda, a partir de
um elemento fundamental em sua elaboração ritual, a música. A produção musical
religiosa e sua divulgação hoje, principalmente através do ambiente virtual,
poderiam ser considerados elementos formadores de uma estratégia, de uma
mudança na maneira como a religião ocupa o seu espaço público? Podemos pensar
na metáfora “cultura como arma”, expressa em textos de Clara Mafra (2011) e Roger
Sansi (2005). A produção musical da umbanda poderia ser considerada como um
uso desta chave? O foco principal deste texto é a apresentação deste cenário em que
as práticas de sociabilidade a partir de um componente religioso importante na
constituição da umbanda, a música, é inserido em uma realidade virtual. Alguns
aspectos que precisam ser observados são a divulgação de novas músicas, a
promoção de um acervo das que já existiam, a troca de conhecimento entre os ogãs
e os outros praticantes, assim como a interação dos mesmos com aqueles que não
seguem a religião. O que é possível perceber nesse primeiro momento é que há a
possibilidade da umbanda se utilizar da “arma da cultura” em um ambiente onde os
territórios são próximos e ao mesmo tempo distantes e o terreiro possa ter um
caráter virtual também.
Palavras-chave: Umbanda. Música. Cultura. Sociabilidade. Ambiente virtual.
1 Introdução: estudos da religião na modernidade e primeiras questões
As várias manifestações religiosas são objeto de constantes estudos nas
ciências humanas e, dentre as mais diversas formas de se pensar a religião, está o
seu papel cultural na sociedade ou em determinado grupo social. A partir da era
moderna, mesmo com a expansão de visões racionalistas do mundo, que passaram a
questionar o lugar ocupado pela religião, sociólogos clássicos como Émile
Durkheim, Max Weber e Georg Simmel tomaram a religião como tema de estudo
para entender a estrutura social vigente.
Artigo apresentado no GT 7 – Religiões e Religiosidades
E-mail: liciaoliveira.s@gmail.com
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Como lembra Antônio Pierucci (2006), há uma oposição entre Durkheim e
Weber, visto que o primeiro, ao estudar as formas elementares da vida religiosa
(2000) percebe a religião como um sistema que atribui e mantém coesão às relações
sociais, enquanto para Weber (apud PIERUCCI, 2006) a religião é a fonte da
mudança social, ou como apresentado por Pierucci, Weber está pensando na “nova”
religião naquele momento.
Enquanto Durkheim colocava que o que caracteriza a religião é o sagrado e,
por isso, não importa qual ela seja e não existem falsas, a religião é totêmica, Weber
trazia o embate do sagrado contra o sagrado, ou seja, para o sociólogo alemão, a
religião de salvação individual, congregacional, retira o sujeito de suas relações
herdadas e sacralizadas, como por exemplo, a família; trata-se, portanto, de um
rompimento.
Assim como esses pensadores fizeram os estudos clássicos sobre a religião,
depois tivemos Geertz (2008), pensando a religião a partir de sua dimensão cultural,
até chegarmos à antropologia do secularismo de Talal Asad (2003). No Brasil, o
cenário passou por muitas transformações como aponta Carlos Roberto Steil e
Rodrigo Toniol (2013), que apresentaram parte da produção das ciências sociais da
religião em períodos e chaves distintos, como os dualismos temporais e espaciais, os
pluralismos internos das próprias religiões, o estudo de seitas, sincretismo, entre
outros, etc. O texto mostra como os estudos foram acompanhando as
transformações na academia sobre o assunto, na medida em que também as relações
e as religiões passaram por mudanças.
Nesse sentido, o presente artigo pretende apresentar os encaminhamentos de
uma pesquisa em que um dos objetivos é investigar as possíveis modificações sociais
e culturais pelas quais passa uma prática religiosa, neste caso a umbanda, a partir de
um elemento fundamental em sua elaboração ritual, a música. A produção musical
religiosa e sua divulgação hoje, principalmente através do ambiente virtual,
poderiam ser considerados elementos formadores de uma estratégia, de uma
mudança na maneira como a religião ocupa o seu espaço público? Os atores
envolvidos nesse tipo de sociabilidade podem ser tanto praticantes ou não da
religião e assim sendo, para os não praticantes, essas músicas e a própria religião
acionam que tipos de função? Para os praticantes é apenas uma forma de expressar a
sua religiosidade?
2 A umbanda no panorama dos estudos das práticas religiosas nacionais
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A umbanda, religião com grande figuração nos estudos da religião,
justamente por ter elementos sincréticos e muitas vezes ter sido declarada como
uma religião brasileira pela junção destes mesmos elementos, de acordo com o
censo de 2010, tem um total de 407.331 que se autodeclararam umbandistas. É um
número bastante inferior àqueles que se denominaram espíritas e beiravam em 3,8
milhões, ou membros da Igreja Universal do Reino de Deus, de perfil evangélico
neopentecostal, com cerca de 1,8 milhão de praticantes autodeclarados.
Em linhas gerais, as distintas práticas umbandistas têm em comum a
característica de cultuarem espíritos que assumem uma simbologia associada a
figuras como preto-velhos, caboclos ou crianças e que se manifestam nos terreiros
ou centros por meio da incorporação em praticantes da religião que se
autodenominam "médiuns" (ou ainda "aparelhos" ou "cavalos"), isto é, canais de
manifestação dos guias ou entidades espirituais. O seu mito fundador está associado
à manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Zélio de Moraes, em
1908, na cidade de Niterói (LEAL SOUZA, 1933). De acordo com esta referência do
imaginário umbandista, nascia assim um novo culto, em que os espíritos dos pretosvelhos e dos índios nativos “poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos
encarnados, qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social. A prática da
caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal desse culto”
(REVISTA ESPIRITUAL DE UMBANDA apud PINHEIRO, 2011, p. 226).
Na visão de Emerson Giumbelli (2002), com o seu surgimento, a umbanda
rompe não com as práticas tradicionais africanas, mas com o kardecismo, ao adotar
referências recusadas pelos seguidores da doutrina de Alan Kardec nos centros
espíritas brasileiros do início do século XX, que não admitiam a incorporação de
pretos-velhos e índios, espíritos considerados "atrasados" na compreensão
etnocêntrica predominante.
Já outros estudos, tais como a clássica etnografia de Diana Brown nos anos
1960, citada por Lísias Negrão (1993; 1996), consideram que a padronização de uma
série de cultos derivados das macumbas praticadas por ex-escravos levou ao
surgimento da umbanda na década de 1920. Desse modo, "kardecistas de classe
média, atraídos pelos espíritos de caboclos e pretos-velhos que se incorporavam nos
terreiros de macumba do Rio de Janeiro, neles adentraram e assumiram sua
liderança" (NEGRÃO, 1993, p. 113).
Em seu trabalho, Maria Helena Concone (2004) destaca que a umbanda
constrói seu imaginário a partir de símbolos que se remetem aos tipos sociais da
realidade brasileira. Essa produção de sentidos ocorre por meio de figuras ideais
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como os pretos-velhos ou os caboclos, que fazem referência a uma mítica identidade
brasileira, ou de outros personagens mais próximos da contemporaneidade ou da
experiência concreta dos praticantes, tais como marinheiros, boiadeiros, ciganos,
baianos, crianças, exus e pombagiras. De acordo com a autora, essa característica
evidencia o interesse de estudar a umbanda como uma religião capaz de "mergulhar
tão profundamente na realidade brasileira, de buscar aí sua fonte de inspiração,
transformando em símbolos figuras do cotidiano popular e buscando ao seu modo o
seu significado mais profundo" (CONCONE, 2004, p. 282).
No entanto, Pierucci (2006) e Reginaldo Prandi (2004) mostravam em
meados dos anos 2000 que a umbanda apresentava uma queda no número de seus
praticantes. Em seus trabalhos, os dois estudiosos apontavam o crescimento cada
vez maior dos neopentencostais, inclusive demonstrando que a ameaça também
vem da intolerância. Também abordavam a busca do candomblé pela retomada das
“origens africanas”, afastando-se cada vez mais do sincretismo e a umbanda não
tendo o fôlego suficiente para sobreviver a essas mudanças, seja pela negação do
sincretismo, pelos praticantes que também recorrem ao candomblé ou pelos ataques
sofridos por outras denominações. Para Pierucci,
“[...] quanto mais se amplia no Brasil a diversidade religiosa livre das
amarras de um Estado confessional, multiplicando para os
brasileiros as possibilidades objetivas de livre escolha em face de
maior estoque de religiões em oferta, aumenta para o sociólogo da
religião a exigência de se perguntar "que forma de religião" acaba se
saindo melhor nesse processo predatório de "seleção cultural" a olho
nu que aqui se instalou desde as últimas décadas do século XX. Não
tem mesmo outro jeito: em sociologia da religião é preciso sempre
começar distinguindo. Ou, o que dá na mesma: classificando
(PIERUCCI, 2006, p. 113)”.

Nesse ponto, Pierucci retoma Weber para tratar desta questão, pois se a
umbanda poderia ser considerada tradicional (2006, p.113-114) e havendo a ruptura
com o passado religioso que os pentecostais e neopentecostais vivenciam ao
desligar-se de uma religião anterior, o momento seria de “adeus ao sincretismo
umbandista que se supunha aderido com homóloga perfeição à identidade cultural
brasileira” (PIERUCCI, 2006, p. 114) e, a partir destas questões, Pierucci pensa em
classificações para as religiões de acordo com sua função.
Enquanto isso, Prandi (2004) está interessado em investigar o mercado das
religiões de matriz afro-brasileira e as mudanças que as mesmas vinham passando
naquele momento, mas também a transformação do comportamento de indivíduos
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que encaravam a adesão a determinada religião de maneira diferente e que isso
contribuiria para uma competição entre religiões.
“As mais díspares religiões, assim, surgem nas biografias dos
adeptos como alternativas que se pode pôr de lado facilmente, que
se pode abandonar a uma primeira experiência de insatisfação ou
desafeto, a uma mínima decepção. São inesgotáveis as
possibilidades de opção, intensa a competição entre elas, fraca sua
capacidade de dar a última palavra. A religião de hoje é a religião da
mudança rápida, da lealdade pequena, do compromisso descartável”
(PRANDI, 2004, p.232).

Para Prandi, as mudanças nas religiões ocorrem não apenas para acompanhar
a transformação da sociedade, mas para também competir umas com as outras se
oferecendo como uma melhor opção perante as demais. Complementando a fala de
Prandi, Pierucci (2006) também diz que as mudanças na religião partem de uma
lógica étnica para atingir uma função universal, sem que o contrário também
aconteça.
Como diz Prandi (apud PIERUCCI, 2006, p.116), os cultos afro-brasileiros,
mesmo aqueles mais envoltos em suas raízes africanas já se “comportam bastante
acentuadamente, embora não inteiramente como religiões universais sem reserva de
mercado de natureza étnica ou racial”. Para o autor, esse processo poderia ser um
retrocesso ao estímulo à aceitação das diferenças culturais e da pluralidade religiosa,
porque:
“Fragmentada em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de
algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do
preconceito racial que se transfere do negro para a cultura negra, a
religião dos orixás tem poucas chances de se sair melhor na
competição — desigual — com outras religiões. Silenciosamente,
assistimos hoje a um verdadeiro massacre das religiões afrobrasileiras” (2004, p.231).

Em contrapartida, Prandi também aponta o interesse dos praticantes destas
religiões em recuperar os conhecimentos perdidos, esquecidos ou escondidos.
Assim, o que acontece é uma busca pelo “mistério perdido ao longo da história da
religião no Brasil (língua, rezas, cantigas, oriquis, mitos, odus, ebós, tabus etc.)”
(2004, p.234). Segundo o autor, essa recuperação dos conhecimentos perdidos ou
mais puros é uma maneira de revigorar a religião e fortalecer seus ritos. Mas, ao
mesmo tempo, o uso dos elementos recuperados aconteceria de acordo com a
interpretação pessoal e das vontades e interesses dos chefes de terreiros, assim como
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isso varia de acordo com cada local. Por isso, recuperar o passado significa que será
preciso adaptar, inovar e criar.
Outro tema importante nos estudos de religião é o seu lugar no espaço
público. Emerson Giumbelli (2008) e Paula Montero (2006) dialogam sobre a
presença da religião no espaço público, o primeiro constatando que isso existe
mesmo depois da separação entre Estado e Igreja após a Proclamação da República.
Já Montero destaca como foi necessária a presença das religiões para que certas
práticas, incluindo aquelas de origem afro-brasileira, para também se constituírem
como religiões para que pudessem continuar exercendo as mesmas.
Giumbelli mostra como o tombamento de um terreiro pode trazer a chave
“cultura como patrimônio”, uma discussão sobre o sacrifício de animais para rituais
religiosos, pode trazer a idéia de exceção para as religiões de matriz afro, e o
posicionamento dos evangélicos no espaço público, em uma estratégia oposta a das
outras religiões. Todos são exemplos de como os modos de presença demonstram a
validade das fronteiras entre as práticas religiosas “[...] (na seqüência catolicismo espiritismo- cultos afro - religião evangélica), mas ao mesmo tempo revela a
existência de relações e cruzamentos inusitados” (GIUMBELLI, 2008, p.95).
Para Paula Montero, a instauração de um Estado secular permitiu que
houvesse uma diferenciação, primeiramente entre magia e religião, mas os limites
de cada um foram se deslocando dependendo dos contextos que são produzidos a
cada momento. As formas de crença, mesmo que racionalizadas, não são suficientes
para explicarem o modo como os que seguem determinadas religiões lidam e se
apropriam das práticas rituais, como a circulação entre os locais de culto.
“Ainda que para determinadas práticas o ‘tornar-se religião’ tenha
representado a única forma socialmente legítima de existirem no
espaço público, não se pode inferir que essas práticas assumiram em
seu modus faciendia forma daquilo que a literatura especializada
convencionou chamar de ‘religião’: um sistema doutrinário de
crenças em deuses” (MONTERO, 2006, p. 63)

No caso da umbanda, como cita Montero, muitas vezes para fugir da
repressão, os terreiros se constituíam como associações civis e com isso acabavam
assumindo estatutos de outras religiões, notadamente o espiritismo, pois seriam
mais aceitas do que as que tinham origem africana, já que eram caracterizadas pelo
uso de magia. E só teve o reconhecimento como prática independente a partir das
décadas de 1950 e 1960. Como apontado anteriormente por Prandi (2004) e Pierucci
(2006) e outros autores (dentre eles, Oro, 1997; Mariz, 1997) que não percebem um
movimento de reação às mudanças das relações religiosas para sua sobrevivência,
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1642

haveria de fato alguma estratégia dentro desse grupo religioso para a manutenção
de sua continuidade neste momento, mesmo sendo uma religião que não é
unificada entre seus praticantes?
3 A música umbandista, a utilização dos espaços virtuais e a troca de
informações
Dentro dos rituais de umbanda, um elemento que é importante para a
condução dos trabalhos espirituais é a música. Nesse caso, são os pontos cantados
ou curimbas, que estão presentes em praticamente todo o ritual, do início ao fim, já
que há vários pontos com as mais variadas funções (abertura, saudação aos guias,
encerramento, etc). Além disso, sua função também estaria ligada diretamente às
incorporações dos médiuns. Para Teixeira Júnior, que estudou a produção musical
umbandista a partir dos terreiros e o seu papel na esfera pública, observou a
existência de um “caráter autônomo na produção musical desta religião uma vez
que ela mostrava-se capaz de perpassar por diversas fronteiras sociais, circular por
esferas diferenciadas da sociedade” (TEIXEIRA JÚNIOR, 2005, p.479). Mas para o
autor isso não aconteceria de maneira totalmente livre e autônoma e sim através da
troca, da negociação e por meio de características particulares (sonoras e/ou
comportamentais). O autor também cita o exemplo do samba como um dos
importantes catalisadores na construção de relações socioculturais mais amplas, seja
entre a sua diversidade de práticas.
Em outro estudo, Anderson Araújo e Leila Dupret (2012), explanam sobre a
contribuição dada pela vida religiosa dentro das crenças afro-brasileiras para a
formação de instrumentistas, intérpretes e para o desenvolvimento de inúmeras
formas musicais, como também o samba.
“A vida na comunidade de terreiro também proporciona reuniões
festivas, espaços de lazer, momentos de certeiro desenvolvimento
musical. Em última instância os membros da comunidade do
terreiro se identificam com as canções de samba, e consomem seus
produtos, deste modo, a existência de temáticas afro-religiosas em
muitas letras não é apenas uma questão de identidade do artista,
mas também, um assunto que envolve o mercado” (ARAÚJO;
DUPRET, 2012, p.6).

Os autores também relembraram que muitos artistas produziram discos por
causa do público umbandista e candomblecista, como por exemplo, o compositor J.
B. de Carvalho. “Ele compôs e gravou ‘macumba’, ‘estilo musical’ notadamente
religioso, onde as letras estavam voltadas para o ritual de umbanda, e muitas de suas
músicas estavam compostas em ritmos de samba” (ARAÚJO; DUPRET, 2012, p.6).
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Com uma carreira de 40 anos, J. B. compôs um grande número de pontos de
macumba, e participou de programas de rádio voltados ao público de terreiros e
com isso, muitos destes pontos ainda podem ser encontrados em muitos centros de
umbanda sendo utilizados em seus rituais.
Além de J. B. de Carvalho, outros compositores e artistas trouxeram ao longo
do século XX, até os dias de hoje, o repertório do universo umbandista em suas
músicas, mesmo que de forma diluída. Denise Barata, que estudou os sambas de
partido-alto e suas origens, também diz um pouco sobre o fato da umbanda carioca
ter herdado a falta de conservadorismo religioso dos escravos que vinham da ÁfricaCentral. Segundo a pesquisadora,
“era ‘tradicional’ entre os centro-africanos formar novos grupos
religiosos e aceitar novos rituais, novos símbolos, nova crença,
novos mitos. Portanto, eles não tinham de abandonar sua religião
quando escolhiam venerar a imagem de um santo católico, assim
como na África, simplesmente adotavam a estátua como símbolo
novo. Foi essa flexibilidade, em comparação com a tradição
conservadora iorubá, que caracterizou as religiões centro-africanas
no passado e ainda predomina na umbanda moderna (BARATA,
2012, p.101).”

Para Denise Barata, essa característica também era encontrada entre os
partideiros do samba, que inovavam em suas composições. Se nas orientações do
mito fundador da umbanda, Zélio de Moraes, os atabaques não seriam permitidos
nas giras e as curimbas seriam apenas feitas através dos cantos e das palmas, outras
casas adotaram os instrumentos como componentes, que teriam a função de
"segurar" a vibração e assim ajudariam no processo de incorporação das entidades
em seus médiuns, assumindo, portanto, uma função ritualística dentro da religião.
Com a presença ou ausência dos instrumentos, de todo modo a música se faz
presente nos rituais religiosos e em muitas casas são feitas composições de pontos,
pelos próprios participantes, ou até mesmo as entidades podem participar desse
processo, relembrando um ponto antigo ou instruindo na composição de novas
canções.
A música que surgiu nos terreiros de umbanda, aos poucos foi sendo
disponibilizada para os praticantes da religião de terreiros em diferentes partes do
país ou mesmo do mundo. Para além da herança dos escravos e negros, que foi
essencial para que a música da umbanda tivesse a forma como é conhecida, depois
foram surgindo novos meios de divulgação, como na era do rádio, com J. B. de
Carvalho, já citado anteriormente. Alguns centros de umbanda também
conseguiram produzir seus próprios discos, além dos cantores umbandistas, que
circulavam quase que exclusivamente nesse universo religioso até chegar aos artistas
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da música popular, é possível dizer que esses acervos encontravam-se
materialmente em discos e livros (publicações com letras de pontos de umbanda).
Assim, podemos pensar na metáfora “cultura como arma”, expressa em textos
de Clara Mafra (2011) e Roger Sansi (2005). A produção musical da umbanda poderia
ser considerada como um uso desta chave porque “está em relevo a capacidade de
‘objetificação’ do reconhecimento da cultura, algo que ocorre quando alguém de
fora se dispõe a representar o que as comunidades vivem e experimentam” (MAFRA,
2011, p.607-608). O que é possível de acontecer quando se tem a divulgação da
música umbandista para além dos que seguem essa prática religiosa. Ainda segundo
Mafra (2011, p.607-608) a “‘arma da cultura’ pode ser contrabandeada e apropriada
pelos vizinhos ‘observado’ na expectativa política de que eles defendam seus
próprios valores em um espaço mais abrangente e multicultural”.
E Roger Sansi (2005) lembra que as religiões afro-brasileiras foram bem
sucedidas nesse contexto, principalmente o candomblé. O que era objeto de
perseguição transformou-se em referências de arte e cultura. Sansi também diz que
foi muito importante a cooperação entre os líderes dessas religiões e artistas,
intelectuais e pesquisadores. Assim há a possibilidade de transformar algo visto
como negativo em algo que faz parte da cultura nacional.
E hoje seria possível fazer o uso da “cultura como arma” a partir do uso da
internet para divulgação de toda uma produção musical umbandista atual e ao
mesmo tempo como acervo do que já foi feito anteriormente? São vários os espaços
virtuais em que encontramos referenciais sobre pontos de umbanda, desde blogs,
passando pelas redes sociais até canais do youtube. São várias as possibilidades dos
praticantes e não-praticantes da religião de colocarem conteúdos envolvendo a
religião, mas nesse caso especificamente sobre os pontos cantados, encontramos
tanto letras, como gravações de pontos, sejam elas reproduções de pontos gravados
em disco como de performances de ogãs em gravações geralmente caseiras.
Dentro desse universo religioso musical da umbanda disponível na internet,
também encontramos vídeos de concursos de Curimbas. Nesses concursos,
umbandistas apresentam suas composições e há uma votação para escolher o
vencedor. Encontramos alguns registros desses encontros no youtube,
principalmente se o próprio ogã ou a casa umbandista participante do concurso o
disponibilizou na rede. Portanto, vemos a mistura da memória pessoal com a
memória do grupo religioso, pois uma das possibilidades que se têm a partir da
divulgação daquele vídeo é que o ponto cantado seja divulgado, aprendido por
outros umbandistas para serem cantados em suas respectivas casas de umbanda.
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Isto reproduz, de certa maneira, a transmissão do conhecimento oralmente, visto
que eles estão disponibilizando saberes que fazem parte do universo religioso da
umbanda, apesar de não ser transmitido pessoalmente. Nesse caso, é possível usar
apenas o recurso da oralidade através do audiovisual. A letra de um ponto, pode ser
apenas um acessório, não depende da disponibilidade da letra para que a música
seja aprendida.
Outro exemplo, a web rádio Toques de Aruanda, que existe desde 2010, é
especializada em tocar músicas que compõem o universo religioso afro-brasileiro,
tendo em sua programação não apenas pontos de umbanda, como cantos do
candomblé, catimbó, etc, além de alguns programas voltados predominante para os
temas da religião umbandista em sua programação. Também existe um projeto
disponível online, chamado Goma Laca. Não se trata de um site religioso, mas um
acervo de músicas que foram gravadas na primeira metade do século XX. Com isso,
é possível ter acesso a gravações de J. B. de Carvalho com a sua “macumba”, entre
outras músicas que também possam remeter a esse universo. Além das gravações
antigas, também tem as regravações que fazem parte do projeto com músicos que
resgataram esse repertório na atualidade.
Para este estudo, outro exemplo também é bem significante para a tentativa
de verificar essa sociabilidade e, ao mesmo tempo, divulgação do repertório musical
umbandista: o site e canal do youtube Pontos de Umbanda. Tanto um recurso
quanto o outro foram criados e são mantidos por uma equipe, que pela descrição no
site, não dá para saber quantos são, mas existe a figura de um administrador de
postagens que se apresenta como L’ogan. Os pontos são gravados com uma pessoa
tocando atabaque, mas quase nunca é mostrado o rosto. O foco está na maneira
com que o atabaque é tocado e como o ogã canta.
No site, nem todos as músicas postadas tem o vídeo referente àquela letra.
Mas quando tem, abaixo da letra está o link para o vídeo que o mesmo possui no
canal do youtube. É muito comum entre os comentários das pessoas que acessam a
página, pedirem que ele grave algum ponto específico ou perguntam se ele conhece
e enviam a letra para que ele possa procurar. Também no site, há uma das abas
convidando os seus usuários a fazerem doações para o projeto para que seja possível
a continuidade das gravações, para a manutenção do equipamento, do site, etc, e no
final desta aba há um link para o pag seguro. Eles se autointitulam como o maior
site de pontos de umbanda disponível na internet.
De fato, o que foi encontrado de semelhante até o momento nas buscas pela
web, não trazia vídeos, mas alguns apresentavam gravações de áudio de pontos
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disponíveis. Um desses sites, por exemplo, é homônimo ao Pontos de Umbanda, no
entanto, o que os diferencia quanto ao endereço eletrônico é apenas o BR, ao final
do domínio. Este traz apenas .com no final e o Pontos de Umbanda que foi citado
anteriormente apresenta o BR em seu endereço eletrônico. Neste site homônimo, as
músicas podem ser baixadas e na descrição sobre o projeto, a equipe mantenedora
diz que pretende constituir o site como uma “biblioteca” para que os usuários
possam ter acesso, consultando o acervo e que assim eles também possam levar esse
conhecimento para sua respectiva casa de umbanda. Outra diferença é que para
manter o projeto, este oferece a venda de um cd com 640 pontos mais as letras por
R$29,90 para reverter em doações.
Além dos vídeos postados pela equipe mantenedora do site Pontos de
Umbanda (o que foi citado inicialmente), no canal do youtube, eles também
colocaram vídeos do concurso de curimbas Atabaque de ouro. Este é um evento que
acontece desde 2005, no Rio de Janeiro, para eleger a campeã entre várias curimbas
vencedoras de outros concursos realizados em outros locais e costuma reunir grupos
das mais diversas cidades do país. No entanto, nos vídeos não há referência se eles
foram produzidos pela própria equipe do Pontos de Umbanda. Em alguns vídeos, há
o nome do intérprete e do compositor da curimba, em outros não.
O Pontos de Umbanda também ocupa seus espaços no twitter e facebook.
Mas sempre colocando os links remetendo ao próprio site. Neste, também têm links
para o terreiro do qual L’ogan participa e ainda há outro informando que L’ogan
pode participar como ogã de giras dos terreiros de seus usuários do site, mas sem
cobrar nada, ficando a cargo do anfitrião a opção de doar uma cesta básica para o
terreiro Casa de Caridade Portal de Aruanda, que é casa freqüentada por L’ogan.
Outro exemplo, são os perfis individuais em redes sociais que adquirem
visibilidade através desse compartilhamento de performances de músicas
umbandistas, como é o caso do jovem ogã Cristiano de Iemanjá, de São Paulo, que
em seu perfil do facebook, possui um número considerável de postagens em que ele
está cantando e tocando pontos de umbanda em seu atabaque, sem omitir sua
figura. Ao mesmo tempo, ele coordena um blog juntamente com outros ogãs cujo
objetivo é próximo ao do site Pontos de Umbanda, com a diferença de que neste
projeto o indivíduo está mais exposto, a biografia e a carreira como ogã se misturam.
O uso da internet e das redes é feito pelos mais diversos tipos de público,
inclusive pelos grupos religiosos, que produzem conteúdo tanto para si, quanto
aqueles que pretendem atingir outros grupos. Há uma diversidade de informações
disponíveis para umbandistas interessados em compartilhar informações das mais
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diversas naturezas. No caso da música umbandista, a troca de informações permite
que a esse repertório seja propagado e chegue a um tipo de público, praticantes e
não-praticantes da religião. Este acesso se dá pelos mais variados motivos, mas será
que é possível estabelecer uma chave cultural entre esses indivíduos que buscam
esse tipo de música?
4 Considerações finais
Muitas questões ainda precisam ser pensadas e que talvez possam ser
respondidas em momentos posteriores da pesquisa, por exemplo, como a circulação
de pontos de umbanda na internet contribui para a formação do imaginário
umbandista, especialmente ligado ao público jovem? Outro ponto importante
seriam quais as diferenças entre esse repositório digital de pontos e as práticas
musicais desenvolvidas na primeira metade do século XX, quando a umbanda
emerge como religião? Mudam apenas os suportes em que se registram as cantigas,
pontos e curimbas ou surge algo novo no que diz respeito à sociabilidade? E por
último, em que medida as manifestações de intolerância religiosa se fazem presentes
em comentários e críticas aos vídeos disponibilizados na internet?
Este texto inicialmente teve como foco principal a apresentação deste cenário
em que as práticas de sociabilidade a partir de um componente religioso importante
na constituição da umbanda, a música, é inserido em uma realidade virtual. Alguns
aspectos que precisam ser observados são a divulgação de novas músicas, a
promoção de um acervo das que já existiam, a troca de conhecimento entre os ogãs
e os outros praticantes, assim como a interação dos mesmos com aqueles que não
seguem a religião. Diante deste panorama, as questões acima são apenas algumas
das muitas que podem vir a surgir, mas o que é possível perceber nesse primeiro
momento é que há a possibilidade da umbanda se utilizar da “arma da cultura” em
um ambiente onde os territórios são próximos e ao mesmo tempo distantes e o
terreiro possa ter um caráter virtual também.
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29- Sessão 1
29.3 “É dando que se recebe?” Reflexões sobre as oferendas às deidades
afro-brasileiras no espaço público carioca778
Roberta Machado Boniolo779
Resumo: Busco refletir sobre o lugar das oferendas dentro das religiões de matriz
afro-brasileira, segundo a lógica da dádiva proposta por Mauss, focando a relação
entre os adeptos das religiões de matriz afro-brasileira e as divindades, no intuito de
pensar os limites e as possibilidades na “reformulação” das oferendas a partir do uso
de elementos biodegradáveis, num cenário no qual os religiosos são acusados de
poluidores da natureza por realizarem oferendas em áreas de preservação
ambiental.
Palavras-chave: Oferendas. Religiões de matriz-afro brasileira. Espaço público.
Administração de conflitos.
Meu interesse no tema das oferendas às deidades afro-brasileira surgiu
durante a pesquisa de campo para a escrita da dissertação (Boniolo, 2014).
Acompanhei por aproximadamente um ano e meio as ações do Elos da Diversidade,
grupo criado pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), em parceria com a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para implementar um projeto
elaborado no final da década de 90, que previa a construção de um espaço para
tentar administrar o conflito em decorrência do uso de áreas do Parque Nacional da
Tijuca (PNT) para as práticas rituais com oferendas. Como solução para o conflito
entre religiosos e funcionários do PNT motivado pelas oferendas foi pensado um
local – fora do parque, embora cogerido por ele – para que os religiosos pudessem
deixar suas oferendas, já que no parque elas podem ser “feitas”, mas não podem ser
“deixadas”. As ações do Elos dariam continuidade a esse projeto com foco na
construção de uma infraestrutura e de regras de uso do que ficou conhecido como
Espaço Sagrado da Curva do S, no Alto da Boa Vista/Rio de Janeiro. 780
Paralelamente às tentativas de criação de uma infraestrutura na Curva do S
que pudesse acolher os religiosos frequentadores do parque, os atores que
Trabalho apresentado no GT 07 – Religiões e religiosidades. Orientadora: Ana Paula Mendes de Miranda
(PPGA/UFF).
779
UFF. robertaboniolo@yahoo.com.br
780
Para ver as funções dos integrantes e as ações promovidas pelo grupo, ver Boniolo (2014).
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participaram desse processo buscavam incentivar o uso de materiais biodegradáveis
nas oferendas, “quando fosse possível”. Para isso percorriam casas e terreiros
buscando conversar com os religiosos e com as deidades sobre as possibilidades na
alteração dos “procedimentos” adotados nas oferendas. Esse ponto era visto com
desconfiança pelos demais religiosos que não participavam dessas discussões porque
consideravam que “o Estado” estava interferindo no culto. Apesar de escreverem
cartilhas e folders, os atores que participaram do projeto evitavam definir quais
elementos deveriam ser trocados na prática ritual, afirmando que a orientação
deveria partir do sacerdote. A necessidade de uma maior compreensão do que era,
afinal, as oferendas foi ganhando centralidade para o entendimento do conflito pelo
uso, ou não, do parque para a prática dos rituais religiosos.
Neste trabalho, busco refletir sobre o lugar das oferendas dentro das religiões
de matriz afro-brasileira. Para isso, procuro revisitar as análises que compreendem a
oferenda a partir da lógica da dádiva (Mauss, 2003), focando a relação entre os
adeptos das religiões de matriz afro-brasileira e as divindades. Meu intuito é
problematizar essa relação ressaltando a ideia de alimentação, contida nas
oferendas, a fim de mostrar os limites e possibilidades na reformulação das
oferendas.
Este trabalho deverá ser entendido como uma tentativa de vislumbrar as
relações entre homens e deuses a partir da mediação da alimentação, vistas dentro
da perspectiva da dádiva. Para uma ampliação dessa relação seria necessário um
maior investimento etnográfico no assunto, no entanto, acredito que demonstrar
como a troca perpassa as interações não apenas entre divindades e religiosos, mas
também entre as pessoas ligadas direta ou indiretamente às religiões, adeptas ou
não, contribui para a reflexão sobre as reformulações das oferendas. Assim, o que,
como, onde, quanto e quando são questões que eu pretendo abordar para pensar
nos limites e nas possibilidades presentes nas ações pelas mudanças nas oferendas,
sobretudo no candomblé, já que a maior parte das abordagens com as quais eu
trabalhei são focadas nesta religião.
O dar, receber e retribuir nas religiões afro-brasileiras
Considerada por Lévi-Strauss (2003) a obra-prima de Mauss, o Ensaio sobre a
dádiva toma por foco o circuito da troca como um meio de estabelecer e manter
relações baseada na tríplice obrigação (dar, receber e retribuir) cuja aparência livre e
gratuita, apresenta-se na relação de forma obrigatória e interessada. Para Mauss
(2003[1923-1924]), é a partir desse circuito que os vínculos são criados e as trocas
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estabelecidas, dado que existiria uma “força” presente na coisa dada que faria com
que a mesma fosse recebida e retribuída.
Por conseguinte, o vínculo consistiria em uma relação baseada no
reconhecimento do outro, uma vez que não se estabelece vínculo com o inimigo,
mas com aquele que se pretende estabelecer e manter aliança. Nesse sentido, a
dádiva prescreveria uma etiqueta que orientaria o que deve e como deve ser
realizada a troca. Cabe destacar, como sublinhou o autor, que as trocas não
consistiriam apenas em bens materiais utilizáveis para fins individuais, mas em todo
bem e serviço, móvel ou imóvel, que criasse obrigações.
No entanto, Mauss destacou que as trocas não eram realizadas apenas entre
os homens, mas também com os seres sagrados. Aliás, enfatizou que os espíritos dos
mortos e dos deuses foram os primeiros grupos com os quais os homens
estabeleceram relações contratuais, seja por considerá-los os “proprietários das
coisas presentes no mundo", seja para afastar os “maus espíritos”, as “más
influências” ou para “obter a paz” (2003, p.206-207). O sacrifício, desse modo,
revelaria aos deuses e aos antepassados que os homens eram seus aliados. Por outro
lado, os deuses precisariam dos sacrifícios feitos pelos homens para viver. Assim, o
caráter contratual seria revelado por meio da utilidade e da obrigação trocadas por
ambas as partes (Mauss e Hubert, 2009 [1899]).
Apesar da diversidade de circunstâncias e fins pretendidos, os sacrifícios e as
oferendas781 consistem em um meio de estabelecer comunicação com o mundo
sagrado. Tornando-se, à vista disso, um intermediário entre os homens e a
divindade após um processo de consagração, em que deve ser respeitado
determinados arranjos que incluem a preparação, o momento auge e a finalização
do sacrifício (Mauss e Hubert, 2009).
Nas religiões de matriz afro-brasileira, os sacrifícios também ganham
centralidade na relação entre homens e divindades e estão presentes desde os ritos
de iniciação aos ritos mortuários. Segundo Vogel, Mello e Barros, os homens foram
feitos a partir de “matérias primordiais subtraídas do orún” (2012, p. 107), isto é, do
mundo das deidades e dos antepassados. Decorre daí, como salientaram os autores,
a dupla descendência dos homens. Cabe aos homens, portanto, retribuir e agradecer
com as oferendas a sua existência e manter o axé, entendido como a energia sagrada
781

Embora Mauss e Hubert afirmassem que não há motivos para distinguir o sacrifício e a oferenda, no
entanto, chamam atenção para o caráter desigual de “gravidade” e “eficácia” presente nos mesmos. Segundos
os autores, “no caso do sacrifício, as energias religiosas postas em jogo são mais fortes; daí devastadoras”
(2009, p.149-150). Ao longo do texto utilizo o sacrifício como parte das oferendas, isto é, daquilo que será
ofertado aos deuses e antepassados.
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que propicia e garante a vida, circulando (Vogel, Mello e Barros, 2012). Nesta
retribuição, os alimentos convertem-se em intermediários entre os homens, deuses
e antepassados (Corrêa, 2005).
Entretanto, as oferendas destinadas aos deuses não são realizadas de modo
aleatório, como observaram Mauss e Hubert (2009), mas obedecem a um conjunto
de prescrições que respeitam as preferências de cada divindade. As oferendas têm
dimensões que não podem ser desconsideradas, como a consulta aos búzios, ao Ifá
ou às entidades, a preparação dos elementos que serão utilizados na oferenda, a
consagração e o “despacho”. 782 Essas dimensões garantem que o axé presente na
oferenda circule entre deuses, antepassados e homens, objetivando a satisfação de
todos.
Embora tenha sido criticado por Lévi-Strauss (2005) pela ênfase dada à teoria
nativa do hau783, as observações assinaladas por Mauss são importantes para
compreendermos o “axé” e, consequentemente, a dinâmica das oferendas dentro e
fora dos terreiros e casas. De acordo com o autor, o hau seria o princípio que geraria
o movimento das trocas. Ao presentear, algo da essência da pessoa iria junto ao
presente fazendo com que o mesmo fosse retribuído. Nas religiões afro-brasileiras,
o axé deve ser igualmente entendido como uma força que gera movimentos e que
nutre por meio dos alimentos.
Axé é uma palavra polissêmica (Prandi,1997) e usada principalmente nos
terreiros de candomblé. Tudo que existe no universo é dotado de axé, em graus
diferenciados (Sena; Santos; Barros, 2014). Axé pode ser utilizado como saudação e
expressões; designar lugares e objetos. Pode indicar a condição sagrada de seres
animados ou inanimados. Não necessita ser constituído fisicamente para estar
presente, pode ser transmitido a partir da fala e dos atos, uma vez que pode se
estender no tempo (antepassados e divindades) ou, ainda, se perder. Apesar dos
múltiplos significados, todos tomam como princípio a vida. Axé é vida, por isso
precisa ser constantemente renovado por meio das oferendas, isso significa que
tange aos filhos de santo cumprir os ritos que fazem uso de uso de alimentos para
sempre acumular e manter o axé fluindo entre homens e deuses (Vogel, Mello e
Barros, 2012).

782

Embora a categoria despacho seja empregada na maior parte das vezes na realização de uma oferenda a
uma determinada deidade, Exu, a mesma aparece também como uma forma mais geral de “enviar” as
oferendas para as deidades. Assim como as categorias “depositar” e “arriar”. Todos usadas no sentido de
colocar a oferenda no local de morada da deidade.
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De acordo com o autor, “a palavra hau designa, como o latim spiritus, ao mesmo tempo o vento e a alma;
mais precisamente, ao menos em certos casos, a alma e o poder das coisas inanimadas e vegetais (...)”
(Mauss, 2003, p.198).
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Os deuses precisam dos alimentos para proteger o homem e para isso as
deidades precisam estar alimentadas (Corrêa, 2005), isto é, nutridos com axé.
Ressalto a importância de se destacar o termo alimentação e nutrição. Segundo
Rodrigues et al (Brasil, 2007), a alimentação é um ato “voluntário e consciente” e
está relacionada às decisões e opções diante do alimento, tais como: quantidade,
tipo, formas de preparação, conservação, horários, lugares, companhias, etc.
Enquanto nutrição é um ato “involuntário” e está relacionado aos nutrientes, ou
seja, transformação do alimento em energia para o funcionamento do corpo. A
alimentação, no entanto, não é influenciada apenas por questões biológicas, mas
também “culturais, sociais, afetivas e sensoriais” (Brasil, 2017, p.20) e, ainda, políticas
e econômicas. Vogel, Mello e Barros sublinham, ainda, as considerações de Michel
de Certeau sobre o “comer”, apontando que “dar de comer a alguém é fazer o corpo
do outro” e mais, “o que se consome surge como modo peculiar de construção de
sua identidade” (1987, p.12), posto que cada deidade tem as suas preferências e
aversões, passadas também para seus filhos. A categoria “dar de comer” é empregada
nas diversas cerimônias, sobretudo, no candomblé.
Se o axé é a energia da vida, a falta dele implica na redução da força que
mantém a mesma. Como apontam Vogel, Mello e Barros (2012), os momentos de
desiquilíbrio são considerados significativos e estão relacionadas às questões
religiosas, resultando na perda de axé, tais como: doença, sofrimento, má-sorte
amorosa, entre outras situações de infortúnios. Nessas circunstâncias, cabe ao
sacerdote identificar o que está impedindo o fluxo do axé. Tal procedimento pode
ser realizado por meio do jogo de búzios, do oráculo do Ifá e das consultas às
entidades.
No candomblé, a consulta ao oráculo está presente na maior parte dos mitos
que são narrados nos terreiros. Neles aparecem as prescrições e as consequências do
não cumprimento do sacrifício e das recomendações do oráculo. Antes da consulta,
aqueles que serão iniciados na religião precisam passar por um processo de
purificação com água e folhas sagradas (Vogel, Mello e Barros, 2012). Aos demais,
recomenda-se evitar o consumo de álcool, atividades sexuais, uso de drogas e de
roupas escuras. Tanto o jogo de búzios quanto o oráculo de Ifá são processos
divinatórios cujo objetivo é inteirar-se sobre os desejos e determinações das
deidades, assim como o procedimento adequado para realizar os rituais. É por meio
deles também que os clientes e os filhos de santo conhecerão o orixá da pessoa
(Vogel, Mello e Barros, 2012).
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A adivinhação pelo oráculo de Ifá784 é realizada por um babalaô. Este é
considerado, além de sacerdote, um conselheiro. Segundo Bastide e Verger, o
babalaô está no “‘primeiro plano’ da hierarquia sacerdotal na África” (1953: 360).
Compete a ele orientar os demais sacerdotes nas decisões do dia a dia, como os dias
das cerimônias e o tipo de alimento que será ofertado. A compreensão do futuro é
realizada a partir do colar de Ifá. O colar lançado ao chão ou à superfície da mesa é
acompanhado por preces e deve cair em formato de U, cada posição das nozes
indica um odu, ou seja, um dos sinais de Ifá. O babalaô a partir de um quadro de
sinais consegue fazer as interpretações, posto que cada odu estaria vinculado a uma
série de mitos. Somente homens podem exercer o sacerdócio de Ifá. Devido às
responsabilidades do cargo, Bastide e Verger apontaram que muitos sacerdotes
preferem “um modo de adivinhação mais suave” (1953, p.362) a partir do uso de 16
cauris (búzios). A leitura pode ser feita tanto por babalorixás (sacerdote homem),
quanto por ialorixás (sacerdotisa mulher) quando estes são pertencente à Oxum.
Acompanhado por orações, o sacerdote joga os búzios. A análise é feita a partir da
combinação dos lados abertos ou fechados dos cauris. Os demais sacerdotes só
podem servir-se do obi, que é o fruto de uma palmeira africana. A interpretação
destes é feita a partir da combinação das faces dos pedaços que caíram (Bastide e
Verger, 1953).785
Na umbanda, as consultas acontecem durante as giras. Estas se caracterizam
pelo momento em que há a incorporação dos médiuns, estimulada pelos cânticos e
pelos toques dos atabaques, ambos acompanhados por palmas. Nesta ocasião
acontecem os passes e as consultas. Os primeiros consistem em purificações e/ou
bênçãos e podem ocorrer junto às consultas, momento no qual os consulentes
contam seus problemas, frequentemente relacionados à saúde, ao dinheiro e ao
amor, ouvindo das entidades as orientações para os procedimentos a fim de dar uma
solução às adversidades pelas quais estão passando (Negrão, 1996).
A procura pelos serviços mágicos dos sacerdotes para resolver problemas do
cotidiano ajuda, segundo Prandi (1997), a legitimar o nome do terreiro/casa para
dentro e para fora da religião, além de contribuir com os recursos para as despesas
com os sacrifícios, por meio do pagamento das consultas. É comum também, como
indica o autor, que o cliente contribua nas festas do seu orixá. A busca de soluções
para os problemas é vista ainda como uma porta de entrada para a iniciação na
religião.

784

Segundo Bastide e Verger (1953) é o deus da adivinhação. Também conhecido como deus dos oráculos e
senhor do destino (Vogel, Mello e Pessoa de Barros, 2012).
785
Os três processos foram descritos em detalhes por Bastide e Verger (1953).
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A iniciação é um “pacto” (Corrêa, 2005) estabelecido entre a divindade e a
pessoa. Existe, segundo Corrêa786, “vários graus de iniciação” e cada uma dela exige o
sacrifício de um animal (2005, p.72). A primeira parte do processo é a consulta ao
oráculo para tomar conhecimento dos materiais necessários para o ritual e o modo
como os mesmos deverão ser preparados. A ida ao mercado não se restringe apenas
à tarefa de adquirir os produtos da lista passada pelo sacerdote, como assinalaram
Vogel, Mello e Barros, “é necessário saber o que, como, quando e de quem comprar”
(1987, p.2). Assim, mais do que compras, o mercado é um local de socialização
porque nele não circula apenas dinheiro e objetos, mas igualmente informações e
prestígio, momento no qual reputações são “consolidadas ou abaladas” (1987, p.3).
Na preparação das oferendas são observadas as indumentárias, os alimentos,
os recipientes, os instrumentos musicais, os animais, as bebidas, as flores, as frutas,
as ervas, os temperos, as velas, os defumadores, os banhos, entre outros objetos. A
cada elemento é destinado atenção e cuidado aos detalhes porque este item sozinho
ou em conjunto “circunscreve a persona de divindade” (Vogel, Mello e Barros, 2012,
p.18). As preferencias pelos alimentos, animais e os interditos são explicados pelos
mitos (Nadaline, 2009) e costumam ser contados pelos “mais velhos” nestas
ocasiões.
O candomblé é uma religião hierárquica e iniciática. Isso significa que o
conhecimento sobre o culto é revelado aos poucos a partir de ritos que demonstram
os segredos e que marcam a vida do iniciado dentro da religião. A estrutura
hierárquica é a reafirmada nas diversas especializações para a realização das
oferendas (Barros, 2011). O ato de coletar folhas e preparar os vegetais realizado
pelo olossain, por exemplo, consiste em um saber específico para que as folhas
liberem o axé contido nelas (Oliveira e Oliveira, 2011). Para isso deve ser observado o
dia, o horário, as rezas e os encantamentos. O uso das plantas se destina a “lavar e
sacralizar os objetos rituais, para purificar a cabeça e o corpo dos sacerdotes
nas etapas iniciáticas, para curar as doenças e afastar males de todas as origens”
(Prandi, 2005, p. 7).
Os animais possuem, do mesmo modo que as plantas, um papel muito
importante nas oferendas, em vista disso são criteriosamente escolhidos e
preparados. São selecionados de acordo com o gosto das divindades, levando em
consideração características como a cor, o sexo, a idade, o tamanho, o volume de
sangue, etc (Corrêa, 2005). A imolação fica sob a incumbência do axogun, que
recebeu a permissão dos orixás para fazer o sacrifício. A técnica usada depende do
786

O autor se refere ao batuque, no Rio Grande do Sul. Essa variação é também encontrada nos candomblés
do Rio de Janeiro (Vogel, Mello e Pessoa de Barros, 1987; 2012)
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animal: uso de uma faca própria para o ritual ou com um “puxão brusco”787 (Vogel,
Mello e Barros, 2012, p.39). O sangue, segundo Sena, Santos e Barros (2014), é o
principal elemento de troca de axé, estando presente nos ritos que marcam as
passagens dentro da religião:
Na relação dos homens com os deuses, o sacrifício animal constitui
o penhor mais precioso. É indispensável para abrir o caminho em
todos os grandes ritos que visam transformar radicalmente a forma
de existência dos seres humanos. Dentro todos eles a iniciação, mais
do que qualquer outro, precisa oferecer vida por vida (Vogel, Mello
e Barros, 2012, p.17).

O sangue, portanto, é o elo que une o homem, a divindade e comunidade de
culto. Além de ser também um dos traços que costuma ser empregado pelos
religiosos para demarcar as diferenças entre a umbanda e o candomblé (Prandi,
1997). No entanto, os animais não se prestam apenas ao sacrifício, são empregados
em “técnicas de limpeza”, isto é, em rituais que transferem para o animal as
desgraças que se verificam na vida da pessoa e na contramagia (Oliveira e Oliveira,
2011).788
Visto que as oferendas têm centralidade nas religiões afro-brasileiras, o
preparo do alimento é uma constante preocupação. Aguiar (2012) acentua os
cuidados que devem ser considerados no uso adequado dos temperos, dos utensílios
e dos tabus a fim de não causar nenhum desagrado à deidade. Tanto que em
algumas casas existem duas cozinhas: uma para preparar os alimentos dos santos e
outra para o dia a dia. Um erro pode ser tomado como insulto e resultar em atos de
vingança por parte da deidade (Corrêa, 2005). A responsabilidade com a
alimentação é tamanha que no candomblé é conferido um cargo a uma mulher,
iabassê, que cuida da organização da cozinha e das “comidas de santo”. Todavia, não
é incomum que na falta de uma iabassê, a comida seja preparada por outro filho de
santo ou mesmo pelo sacerdote, mesmo sendo homem.
Antes das cerimônias é feito o “despacho” a Exu789, que consiste em uma
oferenda realizada no início das atividades rituais, visto que é ele responsável pelo
movimento e pela comunicação entre os homens e deuses, por isso a ele é dedicado
as primeiras oferendas, saudações e cânticos. No momento que o ritual se inicia,
tudo tem que estar devidamente organizado e cada um no seu devido lugar, atento
787

O sacrifício realizado na iniciação de um neófito foi descrito em detalhes por Vogel, Mello e Pessoa de
Barros (2012).
788
Oliveira e Oliveira (2011) abordam as práticas de cura e do cuidado do corpo por meio do uso dos
elementos da natureza em comunidades marcadas por uma matriz africana.
789
Também conhecido como padê.
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aos comandos dos pais e mães de santo. O rito começa com a autorização das
divindades e é acompanhado por cânticos e saudações às mesmas. Aos poucos, os
elementos presentes vão se tornando sagrados e a obrigação vai sendo cumprida,
garantindo que o axé seja produzido, circulado, acumulado, conservado e renovado
entre homens e deuses. Além dos ritos de iniciação, os ciclos festivos são outros
momentos marcados pela obrigação de alimentar os deuses. Nestes, os orixás são
homenageados e o axé renovado. O xirê, por exemplo, é uma festa em que os orixás
dançam e são reverenciados pelos homens. A dança é um meio de transmissão do
axé.
A categoria obrigação, de acordo com Vogel, Mello e Barros (1987) referindo
ao texto de Mauss, tem o caráter de troca, mas também o de constrangimento,
devido ao caráter agonístico. Nesse sentido, a obrigação corresponde ao
compromisso assumido diante da divindade, e também dos antepassados, por isso o
descumprimento ou esquecimento acarreta desgraças, isto é, a perda do axé. Por
este motivo os ritos e os mitos reforçam o reconhecimento do lugar das divindades
na hierarquia religiosa e as consequências para quem segue os deveres e para
aqueles que os desconsideram. Para os primeiros, a acumulação do axé traz honras e
distinções; para os segundos, efeitos prejudiciais à vida (Vogel, Mello e Barros, 2012).
Assim, as oferendas impõem que cada um cumpra a sua parte.
A troca por meio das oferendas, além do mais, marca as relações entre os
frequentadores do terreiro, iniciados ou não. Os rituais de iniciação terminam com
uma festa pública em que todos os convidados e deuses partilham dos alimentos
que foram sacralizados790, incluindo os animais. O momento de distribuição dos
alimentos é marcado por uma formalidade que leva em conta as hierarquias, a
começar pelas divindades.
As despesas onerosas com os itens do ritual ficam por conta daquele que está
“cumprindo a obrigação”, em algumas situações o dirigente do terreiro e os demais
membros contribuem dando dinheiro ou algum elemento da “lista”. Nas obrigações
anuais todos devem ajudar. Quanto maior e grandiosa, ou seja, farta de alimentos,
mais prestígio para aquele que se inicia e/ou para o chefe do culto. De acordo com
Corrêa, na perspectiva dos batuqueiros do Rio Grande do Sul “tem prestígio quem
distribui, porque se o faz é porque pode” e esse poder está relacionado ao orixá da
casa e à eficiência do sacerdote na “satisfação dos clientes” e entre os próprios
frequentadores. Deste modo, o autor enfatiza o modo como “a confecção e
distribuição suntuosa de comida” marcam as relações sociais (2005, p.75). O
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Existem alimentos destinados apenas às divindades e antepassados, outros que são compartilhados por
entre deuses e homens e aqueles que são consumidos apenas pelos homens (Prandi, 1997; Corrêa, 2005).
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prestígio e a autoridade do sacerdote podem ser medidos ainda, segundo Vogel,
Mello e Barros, pelo “número e a graduação dos convidados” (2005, p.79) que
indicam os relacionamentos deste fora do terreiro, no circuito dos candomblés ou
em outras esferas, realçando por meio da ostentação o axé da casa.
O axé que anima a vida é o princípio que estrutura as relações entre homens
e deuses e o principal meio de obtê-lo ou evitar perdê-lo, como vimos, é cumprindo
as obrigações. Após o fim da obrigação, as mesmas são depositadas em locais
específicos de cada divindade: matas, encruzilhadas, mares, rios, etc (Santos, 2005).
Depositar uma oferenda significa que o acordo foi cumprido e que as divindades
irão “comer” um alimento sacralizado, dotado de axé. No espaço público, as
oferendas vão dar visibilidade aos rituais privados e dinâmica às relações sociais
dentro e fora dos terreiros, incluindo as polêmicas devido ao uso dos animais nas
cerimônias e os conflitos com ambientalistas que as consideram poluidoras ao meio
ambiente.
Considerações finais
Meu propósito ao longo do texto foi sublinhar a importância de se pensar a
alimentação presente nas trocas entre homens e deuses a fim de estabelecer
algumas reflexões iniciais a respeito da reformulação das práticas religiosas com o
uso de comidas, bebidas e objetos. Busquei as abordagens que compreendem essas
trocas a partir da lógica da dádiva por privilegiarem as dimensões do “dar, receber e
retribuir”, bem como o caráter agonístico das mesmas. Como bem destacaram
Vogel, Mello e Barros (1987), não é à toa que as oferendas são denominadas por
obrigações. Ao criar um vínculo entre o homem e a divindade, espera-se que cada
um cumpra com os seus deveres, apesar da aparência livre e desinteressada. Nesse
ciclo de reciprocidades, ainda que as trocas sejam sempre “assimétricas” (Vogel,
Mello e Barros, 2012), busca-se sempre dar mais e melhor, posto que a fartura, como
vimos, também está relacionada com o axé. Por isso que a quantidade dos alimentos
é um dos indicativos de prestígio do sacerdote e também um dos itens sobre as
reconsiderações dos elementos e das práticas religiosas na natureza.
Esta última perspectiva adquire importância para se pensar as implicações
das reformulações para as relações sociais nas religiões de matriz afro-brasileira.
Reduzir a quantidade de alimentos com o propósito de “reduzir” a acumulação na
natureza e o desperdício no âmbito das comunidades religiosas caminha em direção
contrária a lógica agonística, que é justamente a destruição da “riqueza” em nome
do reconhecimento do poder e da consideração daquele que faz a oferenda. Por
outro lado, o “excesso” para um público externo sinaliza que os religiosos “não têm
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consciência ambiental”, isto é, são vistos e acusados como um dos responsáveis
pelos danos causados em áreas naturais.
Nessa direção, acredito que centrar a discussão na alimentação oferece
possibilidades para se pensar a administração do conflito. Embora a alimentação
oferecida aos deuses seja baseada nos seus respectivos gostos, ela é mais flexível às
mudanças porque é influenciada por conjunturas. Tomo como exemplo, as
“combinações” das comidas rituais com as comidas étnicas no batuque do Rio
Grande do Sul, como assinala Corrêa:
Da contribuição indígena, Ogum apropriou-se do churrasco (e com
farinha de mandioca, tal como é servido na mesa rio-grandense),
sendo que a erva-mate é oferecida aos eguns. A ‘batata inglesa’,
popularizada pela colônia alemã, é uma das comidas preferidas do
Bará, enquanto que Oxum gosta da italiana polenta. (...) (2005,
p.73).

Devido às influências sociais, culturais, sensoriais, afetivas, econômicas e
políticas e por não se limitar estritamente à nutrição, a alimentação possibilita
experimentações e adaptações. Não somente nos ingredientes, mas também nos
equipamentos empregados no seu preparo. Além disso, a alimentação permite criar
distinções, identificações, compartilhamentos e modos de consumir e oferecer, e é
por isso que o alimento adquire tamanha centralidade nessas religiões.
Ao definir as casas que realizam sacrifícios com animais daqueles que
utilizam apenas os vegetais, os religiosos estão criando distinções a partir do
alimento. Do mesmo modo, quando fazem cerimônias opulentas. O alimento cria
vínculos de identidade entre a deidade e a pessoa, interferindo na própria ingestão
de determinados alimentos que as primeiras são avessas, as chamadas quizilas.
Revela as características que identificam a divindade, singularizando-a. Propicia
comunhão entre e dentre homens e deuses, renovando suas forças. Influencia no
modo de consumo e na forma como o mesmo será oferecido.
Estes dois últimos são, juntamente com a quantidade, os pontos nos quais se
discutia a reformulação a partir do ponto de vista dos integrantes do Elos. A
principal crítica relacionada às oferendas pelos ambientalistas/funcionários do PNT
é a de que a mesma causa poluição à natureza devido, principalmente, aos objetos
usados. Da mesma maneira que as divindades têm as suas predileções pelos
alimentos, existem os elementos próprios para se realizar a oferta, alguns explicados
por mitos, como o uso da gamela para o orixá Xangô791. Assim como o alimento, os
791
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objetos caracterizam as deidades. Isto posto, a mudança no recipiente poderia ser
entendida pela deidade como um insulto. Contudo, é preciso encontrar meios de se
pensar/repensar os elementos diante de um contexto em que os religiosos/a religião
são responsabilizados por “impactos” ambientais. Nessa direção, os integrantes do
Elos procuravam discutir não apenas as mudanças, mas as possibilidades de
reaproveitamento dos objetos seguindo a orientação das próprias deidades.
Novamente a alimentação permite compreender como as práticas acontecem
e quais são as alternativas diante de um cenário em que os religiosos são impelidos a
dar respostas ao um campo cujas “verdades” e a “autoridade legítima” para falar
sobre a natureza está sendo disputada. O caráter dinâmico e multidimensional da
alimentação permite que as discussões incluam os religiosos nessa disputa,
relevando aspectos até então desconsiderados, como a relação das deidades com os
elementos da natureza.
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29- Sessão 1
29.4 Religião e modernidade: uma análise sociológica do surgimento de
grupos protestantes no cenário religioso brasileiro792
Gustavo de Castro Patricio de Alencar (UFMG)793
Resumo: O cenário religioso brasileiro tem se modificado e transformado de forma
acintosa nas últimas décadas. Proponho neste trabalho explorar uma dessas
mudanças que envolve a emergência de novos grupos e discursos no interior do
movimento protestante. Diante de certos temas “seculares” – gênero, ciência,
política, economia – uma parcela protestante de tradição mais histórica e marcada
pela presença de pessoas de alta escolaridade e renda, busca produzir discursos para
responder aos novos desafios.
Palavras-chave: Sociologia da religião. Protestantismo. Modernidade.
Introdução
Ricardo Mariano (2011) ao discutir a laicidade presente no contexto brasileiro
propôs um contraste entre um modelo pluralista e um modelo sincréticohierárquico. No Brasil, segundo o autor, estaríamos passando por um processo de
modernização religiosa em decorrência de um pluralismo que, ao exigir fidelidade e
exclusivismo por parte dos adeptos de um grupo – em contraste com o modelo
sincrético hierárquico no qual era possível a dupla pertença e a assimilação de
componentes de diversos grupos religiosos – promoveu um mercado religioso
caracterizado por uma intensa competição e disputa. Para Mariano, deste
pluralismo, decorrente em grande medida da explosão pentecostal, é instaurada a
modernidade que altera as características das instituições e dos fiéis a elas
vinculados.
Foi argumentado (BERGER 2013) que na modernidade a religião perderia sua
força e vigor já que sua plausibilidade estaria minada. Enquanto em contextos
tradicionais a religião era capaz de oferecer aos seus adeptos respostas seguras a
respeito das questões mais diversas, no cenário plural existiria uma disputa entre
diversas igrejas e instituições competindo entre si e competindo com esferas
seculares da sociedade. O cenário esperado por alguns expoentes da teoria da
secularização seria, portanto, um declínio da importância da religião na esfera
pública.
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Este diagnóstico da teoria da secularização foi revisado nas últimas décadas
de tal forma que um de seus expoentes, o próprio Peter Berger (2001), passou a
sustentar que a teoria da secularização estava equivocada. Em suas palavras:
“Argumento ser falsa a suposição de que vivemos em um mundo
secularizado. O mundo de hoje, com algumas exceções que logo
mencionarei, é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em
certos lugares. Isso quer dizer que toda uma literatura escrita por
historiadores e cientistas sociais vagamente chamada de ‘teoria da
secularização’ está essencialmente equivocada” (BERGER, 2001, p.
10).

O debate a respeito da secularização é frutífero e está longe de acabar. Boa
parte dos sociólogos da religião mais renomados mundialmente ora ou outra
acabam tratando deste aspecto extremamente relevante para a área. A posição que
irei sustentar, sabendo que existem muitos argumentos contrários, é que a religião
no contexto moderno se transformou de forma significativa, mas não deixou de ser
uma esfera cultural relevante para se entender a sociedade. Sua importância é
perceptível, por exemplo, na forma através das quais a religião se propõe a dialogar
com temas caros à modernidade – política, ciência, economia, trabalho, gênero,
meio-ambiente, sexualidade – e influencia o comportamento e atitudes dos
indivíduos das sociedades contemporâneas. Neste sentido, irei apresentar alguns
grupos protestantes que se envolvem nesses debates e produzem discursos e saberes
das mais diferentes matizes a respeito de temas seculares. Este texto é o
desenvolvimento do projeto de doutorado que submeti em 2015 para ingressar no
programa de pós-graduação em sociologia da UFMG. De forma que as conclusões da
pesquisa não estão prontas e por isso irei apenas lançar as perguntas e discutir de
que forma as respostas encontradas poderão contribuir com o entendimento e
compreensão do cenário religioso brasileiro.
O protestantismo brasileiro a partir de um olhar sociológico
A sociologia da religião brasileira tem se ocupado bastante com as
transformações ocorridas no contexto das últimas décadas. Dentre as
transformações mais estudadas pela sociologia verifica-se a expansão do
pentecostalismo e o declínio do catolicismo. Os dados do IBGE divulgados em 2012
mostram que a religião que mais cresce no Brasil é a evangélica que atinge mais de
42 milhões de pessoas para uma população com cerca 190 milhões (CAMURÇA,
2013, p. 63). Destes 42 milhões de evangélicos, 60% são de pentecostais, fazendo
com que essa vertente seja a preferida dentre as análises sociológicas das mudanças
e transformações no contexto brasileiro.
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Diante da expressividade dos estudos envolvendo pentecostais, pouca
atenção foi dada pela sociologia para os grupos protestantes vinculados a correntes
históricas e tradicionais. Antonio Flávio Pierucci (2004), em texto no qual são
tratadas as religiões tradicionais brasileiras e seu declínio, estabelece um
diagnóstico segundo o qual o protestantismo histórico – em harmonia com outras
religiões de cunho tradicional como a Umbanda e o Catolicismo – está estagnado e
em processo de regressão.
Algo semelhante é sustentado por Antônio Gouvêa Mendonça em seu
clássico livro O Celeste Porvir. Ao reconstruir aspectos importantes da história do
protestantismo de missão no Brasil o autor conclui que a partir da década de 1960
esse grupo se fechou em torno de si mesmo constituindo espécies de guetos
culturais com pouca relação com a sociedade brasileira. Sendo assim, geralmente o
protestantismo histórico é percebido como uma religião à qual falta o dinamismo
tipicamente pentecostal que cada vez mais atua nas esferas públicas da sociedade.
Cabe ao cientista da religião Leonildo Silveira Campos (2014) lançar os
desafios para a pesquisa em torno do protestantismo tradicional à luz de um cenário
marcado pelo silencio em torno do assunto:
“À luz desse cenário podemos colocar algumas perguntas como: que
identidade está assumindo esse protestantismo ‘tradicional’ num
contexto em que a hegemonia no campo cultural passa para as
forças secularizantes; e, no campo religioso brasileiro dominam
novos movimentos de corte carismático ou pentecostal? Que futuro
há para o protestantismo ‘tradicional’ nesse cenário marcado pela
secularização, diversificação religiosa, pluralismo, concorrência e
explosão de religiosidades divorciadas e cada vez mais distantes das
antigas instituições controladoras do sagrado: que reflexo a
diversificação e a desregulação do campo religioso decorrente do
avanço do secularismo e da revitalização religiosa, provocam na
forma protestante de conceber o mundo, principalmente, porque
suas concepções foram plasmadas em uma sociedade pré-industrial
e pré-urbana?”. (ibid, p. 213)

Parte da resposta a essas perguntas pode ser encontrada ao
identificarmos que emerge no protestantismo histórico e tradicional diversos grupos
que rompem as fronteiras das denominações religiosas específicas – presbiterianos,
batistas, metodistas, luteranos, etc – e buscam se envolver nas demandas da vida
moderna através da produção de discursos envolvendo diversas áreas da sociedade.
Grupos que relacionam fé e assuntos discutidos na modernidade secular e pautam a
opinião, atitude e comportamento do fiel. Destacamos os seguintes grupos: o L’abri
Brasil, a Aliança Bíblica Universitária (ABU), a Igreja Batista de Água Branca, a
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Fraternidade Teológica Latino-Americana, o Projeto 242, a Rede-Fale, pois são
grupos enigmáticos para verificar a relação entre fé e outras dimensões da vida.
Apresentaremos abaixo informações gerais sobre cada um deles.
Os grupos protestantes e a vida moderna
O L’abri (o abrigo em francês) é uma instituição internacional presente em
diversos países que busca oferecer material teológico que pretende ser relevante
para o cristão que vive em uma sociedade contemporânea. No Brasil, a sede do
L’abri está situada na cidade de Belo Horizonte em uma casa que ao longo do ano
recebe pessoas de diversas partes do Brasil que buscam respostas para questões
teológicas e existenciais. Para suprir essa demanda, este grupo promove palestras,
pregações, textos, grupos de debates, retiros espirituais, roda de leituras nos quais
são divulgados opiniões e discursos a respeito de diversos temas não
necessariamente religiosos. Seu presidente, Guilherme de Carvalho é também pastor
da Igreja Esperança que, ao lado de outros líderes (todos com escolaridade em nível
de pós-graduação) proferem palestras, eventos e pregações em diversos estados
brasileiros ao longo do ano.
A título de exemplo, em maio de 2015 os líderes do L’abri Brasil e da Igreja
Esperança promoveram a Conferência Cristianismo Autêntico 2015 que teve como
um de seus objetivos discutir de que maneira um cristão deve exercer sua fé em um
mundo no qual as pessoas não compartilham suas crenças. Foram abordados
assuntos de ordem teológica e outros como trabalho, assistência social e política que
são dimensões da vida que, segundo o que foi ensinado, deverão ser exercitadas a
partir de uma cosmovisão cristã específica que orienta a ação no mundo. Como o
verificado em boa parte dos grupos estudados, o público presente era caracterizado
por pessoas de alta escolaridade e renda e por isso tinham demandas muito
específicas e diferentes daquelas supridas por instituições pentecostais.
Seguindo a ideia de pensar temas seculares a partir de uma cosmovisão cristã,
será organizada pelas mesmas lideranças em questão, no inicio de outubro, um
curso chamado “Ciência, Tecnologia e Religião: construindo ciência e tecnologia
numa cosmovisão cristã”. Com palestras e mesas de debate, será oferecida ao
público uma posição a respeito da tensão e articulação que os cristãos, na visão
desse grupo, devem possuir a respeito da ciência e tecnologia. Outra intenção do
evento é criar as bases para organizar a ABC², Associação Brasileira de Cristãos na
Ciência, que reunirá pessoas com interesse na interação entre ciência e religião no
Brasil.
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No aspecto da política, vemos a utilização maciça das redes sociais para
discutir de que forma os cristãos devem pensar temas da vida pública como: aborto,
política partidária, papeis de gênero, maioridade penal, entre outros. Em
decorrência, por exemplo, da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo
nos Estados Unidos no dia 26 de junho deste ano, vários textos, comentários e
debates foram estabelecidos no facebook e em blogs criticando a postura dos
chamados progressistas evangélicos que estavam aprovando o que foi decidido na
corte estadunidense.
Outro grupo que se destaca por articular fé cristã com temas seculares é a
Fraternidade Teológica Lationo-Americana (FTL) que a 45 anos procura construir
uma teologia que dialogue com as necessidades do nosso continente. Baseada na
teologia da missão integral – uma teologia que pretende ser contextual e adaptada à
situação dos sujeitos inseridos em dada realidade social – a FTL busca capacitar
líderes para que estes insiram em suas comunidades e igrejas locais os marcos dessa
maneira de pensar e experimentar a fé. No intuito de se tornar relevante, existe
neste grupo uma proposta de diálogo que articula fé cristã e diversas outras áreas da
vida dos indivíduos.
Em junho de 2015 ocorreu na cidade de São Paulo um congresso em
lembrança dos 45 anos da FTL chamado “45 anos FTL: e as fronteiras teológicas na
contemporaneidade” no qual lideranças – homens e mulheres – de diversas
denominações protestantes e países latino-americanos participaram de palestras e
debates a respeito de diversos temas. Podemos destacar nas palestras principais
temas como: ética, gênero e sexualidade; diversidade racial e diálogo inter-religioso;
ecologia, meio-ambiente e sustentabilidade; política, cidadania e teologia pública;
história, literatura e arte; teologia da criança e suas interfaces, entre outros. As
mesas redondas, espaço para discutir de maneira mais aprofundada os assuntos,
repetiram a mesma temática geral propiciando espaço de articulação entre religião e
temas demandados por religiosos em contexto moderno.
Este congresso foi realizado na IBAB – Igreja Batista de Água Branca- situada
na cidade de São Paulo. Esta igreja é conhecida por tentar implementar em sua
prática os princípios da teologia da missão integral. Tratar dos aspectos específicos
dessa teologia não cabe nos propósitos do presente trabalho. Basta dizer que a
missão integral é o nome dado a uma teologia que afirma que a missão e a ação do
convertido não deve girar em torno apenas de atividades “espirituais”. Além de ler a
bíblia, orar, participar de cultos públicos, o cristão para zelar pela integralidade do
seu chamado deve se envolver com cultura, arte, economia, política, ação social, etc.
Para expressar essa integralidade, discursos são proferidos com a finalidade de
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auxiliar a missão do cristão nessas esferas mais amplas da sociedade o que leva a
circular uma maneira específica de enxergar a realidade social.
O líder desta comunidade, o pastor Ed René Kivitz, em junho deste ano de
2015, concedeu uma entrevista ao site da BBC Brasil794 sobre intolerância religiosa e
diversas outras pautas como aborto e direitos LGBTs. A posição tanto da FTL como
a IBAB através da pessoa de seu líder parece estar em certo acordo e harmonia com
o chamado progressismo evangélico. Em recente reportagem (19/09/2015) no portal
O Globo795 foi descrita algumas das características desses chamados progressistas
evangélicos. Entre outras agendas dos chamados progressistas está a discussão a
respeito da descriminalização do aborto, direitos a minorias raciais e de gênero,
tolerância religiosa, flexibilização da política de drogas. Vale ressaltar que o rótulo
“progressista” nem sempre é bem aceito por aqueles envolvidos com esse tipo de
pauta, nem tampouco existe uma homogeneidade de opiniões no interior deste
movimento. No entanto, apesar da heterogeneidade, vemos uma maneira de
articular fé e temas sociais dos mais diversos através de uma via que reage a opiniões
conservadoras típicas algumas de facetas do movimento evangélico atendendo,
assim, a demandas de um grupo bem específico da sociedade.
Com uma temática voltada mais para um público jovem e urbano destaco o
Projeto 242 situado na cidade de São Paulo. Em uma reportagem da Folha no portal
Uol o projeto foi identificado como igreja emergente pelo fato de ser adaptada para
um público moderno. Em um trecho da reportagem lê-se:
“Criado há dez anos, o projeto marca a chegada a São Paulo da
chamada igreja emergente, movimento que nasceu na Inglaterra, na
última década. É uma vertente que congrega denominações que
começaram a oferecer cultos alternativos para a juventude, unindo
espiritualidade, cultura e vida em comunhão. O próprio nome da
igreja remete ao espírito de comunidade: é uma referência bíblica ao
versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos: "E
perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir
do pão, e nas orações". A divulgação da fé se dá por meio de sites,
fotologs e blogs. Os fiéis do 242 são jovens de classe média ou média
alta, muitos deles profissionais de áreas ligadas à criatividade, como
designers, publicitários e arquitetos. Acreditam nos valores mais
estritos da moral cristã, como a virgindade. Ao mesmo tempo,
fazem parte de uma comunidade religiosa na qual não precisam
mudar a linguagem, as roupas ou as preferências musicais para se
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assumirem
como
(http://www1.folha.uol.com.br/revista/rf1101200905.htm)

cristãos”.

Com uma proposta de inclusão e linguagem adaptada a dinâmica da vida
urbana e moderna, o Projeto 242 se destaca ao conseguir atingir um público jovem
que não era alcançado pelas ofertas existentes no mercado religioso tradicionais.
Recentemente, seu líder Sandro Baggio tem utilizado redes sociais para fazer críticas
ao governo e se posicionar a respeito das questões gênero que são frequentemente
levantadas pela sociedade. Isso demonstra, mais uma vez, a existência de um grupo
protestante que busca se envolver com temas discutidos na esfera pública.
Também voltada para um público mais jovem existe a ABU – Aliança Bíblica
Universitária - que busca trabalhar a fé evangélica em ambientes escolares e
universitários. Desde a década de 1950 é possível perceber tentativas de criação de
um movimento estudantil evangélico na América Latina do qual pudesse sair
futuras lideranças para a igreja brasileira além de possibilitar a difusão desta religião
em universidades. Além dos seus objetivos de evangelização, a ABU procura
fornecer ao estudante instrumental para se tornar capaz de conjugar sua fé com os
discursos proferidos nas salas de aula que, em alguns momentos, parecem
confrontar a sua religião. É realçada a ideia segundo a qual é plenamente possível
um cristão ser estudante universitário sem que isso entre em contradição com sua
experiência privada, uma vez que existe um chamado para que o cristão atue em
diversas esferas da vida social. Para divulgar essa ideia são realizadas rodas de
discussão e leitura que procuram debater – mais uma vez temos a mesma
característica observada nos grupos acima apresentados – assuntos de destaque na
esfera pública: relações de gênero, economia, trabalho, pluralismo religioso, política.
Como exemplo desses esforços mencionamos a Semana do Cristianismo
promovida pela ABU anualmente na cidade de Belo Horizonte. Lideranças cristãs
oferecem palestras e debates em auditórios de faculdades e universidades – UFMG,
FUMEC, Isabela Hendrix, CEFET – promovendo a fé cristã e abrindo o debate com o
meio universitário. O nome de algumas palestras ajudará a perceber o teor do
conteúdo vinculado: “fé cristã e direitos humanos”, “cristianismo e esfera pública”,
“religião e política, sim/ igreja e Estado, não”, “educação ambiental, cidadania e
solidariedade”, “fé cristã e espaço público”. As atividades da ABU variam de acordo
com a cidade, centro universitário e curso (área de humanas ou exatas) o que aponta
para um esforço de adaptar o discurso religioso às demandas específicas de cada
grupo no qual os jovens se reúnem.
Por fim, a Rede-Fale é uma rede que articula cristãos em torno de agendas
políticas que procuram através de ações práticas em diferentes estados mitigar
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desigualdades sociais e favorecer direito a minorias. Campanhas são desenvolvidas
anualmente com o intuito dos mais diversos: saneamento ambiental, ampliação do
acesso à saúde, desenvolvimento de estratégias que protejam crianças e
adolescentes em situação de risco, ações sociais de combate a pobreza, projetos que
favoreçam o acesso a educação, entre outros. Diversos debates e produções de texto
(inclusive acadêmicos) buscam trazer para o meio evangélico pautas sociais
semelhante a de diversos outros movimentos sociais e pensar formas de atuação da
igreja evangélica no meio urbano e moderno marcado por contradições sociais das
mais diversas. Na cidade de Belo Horizonte, atualmente, a Rede-Fale tem se
envolvido, dentre outras coisas, com o apoio a refugiados sírios e haitianos, com as
questões da moradia nas ocupações urbanas e atividades de formação envolvendo
capacitação de pessoas para trabalhar com esse tipo de temática através das
chamadas Conferências Livres da Juventude. É um grupo, portanto, que mobiliza
evangélicos em torno de uma ação política que influenciam a agenda de debate
pública que extrapola a assistência social típica de agremiações religiosas.
Conclusão
Os grupos assinalados acima são muito diferentes um dos outros e
apresentam peculiaridades que não devem ser ignoradas. No entanto, é possível
aproximá-los pelo fato de compartilharem entre si a tentativa de ofertar um serviço
religioso que dialogue de alguma forma com as necessidades de uma parcela de
indivíduos da sociedade moderna. Essas necessidades variam de acordo com a
região, com o perfil econômico, nível de escolaridade de cada um dos envolvidos e
por isso existe divergência nos discursos proferidos. Ainda não foi possível promover
um trabalho de campo mais denso nestes primeiros seis meses de pesquisa, por isso
muitas questões passaram despercebidas e não foram devidamente tratadas nesta
apresentação. Também esperamos com mais trabalho de campo no meio
protestante brasileiro, encontrar outros grupos que compartilham as características
acima assinaladas para que a pesquisa se torne mais rica.
Conquanto ainda não seja possível, nesta fase da pesquisa, apresentar
maiores conclusões, é possível perceber que os discursos veiculados por estes grupos
rompem fronteiras denominacionais e impactam de forma significativa a maneira de
pensar e agir dos evangélicos brasileiros. Sustento que há uma evidência de que
emerge no seio do protestantismo brasileiro grupos que buscam não se isolar das
demandas da sociedade. Do ponto de vista da sociologia, é interessante explorar as
maneiras através das quais é ofertada certas ideias e discursos no mercado religioso
capazes de atender às demandas específicas de uma parcela da população com perfil
socioeconômico bastante distinto dos observados nos tempos pentecostais. Ainda
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que os grupos aqui apresentados se constituam minorias dentro do protestantismo
brasileiro, estuda-los pode ajudar a lançar luzes na compreensão do fenômeno
religioso e social de nossa sociedade.
Referências bibliográficas
BERGER, Peter. O Dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião.
São Paulo: Editora Paulus, 2013.
BERGER, Peter. A dessecularização do mundo: uma visão global. Religião &
Sociedade, 21 (1), abr., Rio de Janeiro, Iser, 2001.
MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no
Brasil. São Paulo: Edusp, 2008.
CAMPOS, Leonildo. Evangélicos de Missão” em declínio no Brasil: Exercícios de
demografia religiosa à margem do Censo de 2010. In TEIXEIRA, Faustino;
MENEZES, Renata. Religiões em Movimento. Petrópolis: Vozes, 2013
_________________. A identidade protestante tradicional: os desafios da
secularização e do crescimento do pentecostalismo brasileiro. In DIAS;
RODRIGUES; PORTELLA. Protestantes, evangélicos e (neo)pentecostais: história,
teologias, igrejas e perspectivas. São Paulo: Fonte Editoria, 2014.
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil.
São Paulo: Edições Loyola, 2012.
PIERUCCI, Antônio. “Bye bye, Brasil”: O declínio das religiões tradicionais no Censo
200. Estudos Avançados vol. 18 no.52, São Paulo set./dez. p. 17-28, 2004.
TEIXEIRA, Faustino. O Censo de 2010 e as religiões no Brasil: esboço de
apresentação. TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata. Religiões em Movimento.
Petrópolis: Vozes, 2013.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1672

29- Sessão 1
29.5 Estudo de caso de um pastor psicanalista796
Mardson Silva797
Resumo: Neste artigo pretendo discutir sobre um pastor-psicanalista, cujo laicato
de sua igreja é composto por camadas populares, em Salvador, Bahia. Esta pesquisa
etnográfica tem sido realizada a fim de compreender como se dá a articulação entre:
evangélicos e saberes - práticas psicológicas. Uma das contribuições desta pesquisa é
acrescentar nos estudos sobre psicologização entre evangélicos de camadas
populares.
Palavras-Chaves: Psicologização. Evangélicos. Camadas Populares.
Introdução
A partir da década de 1980, a psicanálise no Brasil passa a ser mais procurada e há
um crescimento significativo do número de escolas. Aliado a isto cresce a procura
dos pastores evangélicos por esta formação, apesar de haver resistências por parte
de alguns grupos protestantes com relação à psicanálise. Este fenômeno tem gerado
acusações e processos jurídicos demandados pelo Conselho Federal de Psicologia
(CFP) e associações de psicanálise dirigidos a determinados centros psicanalíticos
alegando que estes misturam psicanálise com religião. Um dos centros mais
conhecidos e distribuídos em todos os estados do Brasil é a SOBP (Sociedade
Ortodoxa Brasileira de Psicanálise). Criada por pastores protestantes esta instituição
tem formado líderes e leigos de grupos religiosos, apesar dos seus fundadores
argumentarem que a admissão no curso independe de adesão religiosa e alegarem a
existência neste espaço de pessoas de diferentes religiões e não religiosas
(CARVALHO, 2007). Vem se tornando cada vez mais comum líderes de diversas
denominações evangélicas fazerem formação em psicanalise, estas escolas
espalhadas por Salvador. Algumas delas têm em seus quadros
professores e diretores evangélicos. Estes líderes religiosos têm investido na
psicanálise a fim de dar conta daquelas demandas por parte de seus laicatos que são
consideradas psicológicas. Alguns são: diretores e professores de escolas de
796

GT-7 Religiões e Religiosidades

797

UFBA. Email: mardsonsoc@yahoo.com.br
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1673

psicanálise, outros são formados em teologia e ministram aulas em seminários de
teologia de disciplinas como Introdução a Psicologia e Aconselhamento Cristão, e
outros ainda exercem a psicanálise no contexto de suas igrejas. Este fenômeno vem
acontecendo em Salvador em variados grupos evangélicos: dos pentecostais aos
protestantes históricos. Apesar de haver uma procura por formação em outras
terapêuticas psicológicas a preferida tem sido a psicanálise (CARVALHO,2007;2012).
O meu objetivo neste artigo é expor a trajetória de um pastor – psicanalista.
Tenho acompanhado a sua atuação pastoral, inclusive participei de um curso de
introdução à psicologia ministrado por ele e realizei algumas conversas
exploratórias. Optei pela utilização da técnica história de vida, pois através desta
podemos explorar melhor a relação conteúdo religioso e necessidades religiosas
“Histórias de vida são fundamentais para construir essa espécie de polifonia, para
explorar os diferentes significados que tem a religião para diferentes agrupamentos
de adeptos.” (BURDICK,1998). Este pastor, lidera uma Igreja Batista, em um bairro
de camadas populares em Salvador. Antônio tem 64 anos, é pastor em tempo
integral há sete anos, teólogo e fez especialização em psicanálise, tendo se formado
em 2010 na Sociedade Brasileira de Psicanálise e Cultura (SBrPC). Depois disso
atuou por um tempo como psicanalista em um prédio da avenida ACM, em
Salvador, o qual dividia com outros profissionais. Atualmente, quando é procurado
para prestar atendimento, o faz no espaço da igreja. Além da participação no curso
de introdução a psicologia que este pastor está ministrando aos seus líderes, tenho
realizado algumas conversas exploratórias e acompanhado postagens feitas por ele
no Facebook :
Eu amo a psicanálise porque trabalha para a cura da alma doente,
Amo Jesus e sua palavra porque trabalha para salvar a alma e levar
para o Céu,
Amo ser Psicanalista pois tem feito muitos retornarem a alegria de
viver,
Amo ser pastor pois muitos são alcançados e libertos do pecado que
destroem a alma. FpdaSilvaPastorPsicanalista. (FACEBOOK, 2014)
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Figura 1: Pastor e psicanalista Antônio. Foto: Facebook.

Figura 2: Aula de Introdução a Psicologia ministrada pelo pastor Antônio. Foto:
Mardson.
Este artigo está inserido numa discussão referente à psicologização798 e
individualização entre evangélicos (LEWGOY,2005; DUARTE e CARVALHO,2005;
CARVALHO,2007,2012;CARNEIRO,2012,2013;SEMÀN,2001,2007;
NATIVIDADE,
2007; MARIZ,1994). Destes estudos pretendo destacar duas questões, as quais
aparecem com frequência e se relaciona mais diretamente com a minha pesquisa.
O primeiro ponto que pretendo destacar é referente à heterogeneidade existente
entre os evangélicos, nota-se diferentes visões quanto aos saberes psicológicos:
“circuitos intelectualistas e anti-intelectualistas” (CARVALHO,2007), enquanto o
primeiro circuito acredita ser viável o investimento evangélico nos saberes
psicológicos; o segundo não concorda com a utilização destes recursos. A outra
questão está vinculada a uma discussão da literatura antropológica do ‘campo psí’
no Brasil, que surge na década de 70 (DUARTE,1986;VELHO,1987;FIGUEIRA,1992).
798

Neste artigo, eu utilizo o seguinte conceito de psicologização: “quadro de investimento progressivo nos
saberes e práticas psi, seja ele voltado para o meio acadêmico, seja para o público leigo.” (CARVALHO,
2011).
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Esta afirmava que as terapêuticas psicológicas tem inserção em camadas médias e
altas, enquanto enfrentam dificuldade de penetração em camadas populares. A
justificativa dada a este insucesso era o fato das camadas médias terem uma
concepção de pessoa que envolve um psique singular e separado do corpo, enquanto
nas camadas populares existia uma integração entre o físico e o moral
(DUARTE,1986). Entretanto estudos mais recentes nos quais foram analisadas
trajetórias de evangélicos, das camadas populares, nos deparamos com novas
realidades (MARIZ,1994;SEMÀN,2007;NATIVIDADE,2007). Estes textos tem em
comum o fato de demonstrarem um individualismo e psicologização entre
evangélicos destas camadas sociais, Semán(2007) chama de individualismo popular
e Natividade(2007) afirma que é simultaneamente, uma construção de pessoa
holista799 e individualista. Nas etnografias realizadas por Semán(2001,2007) foi
localizado nas camadas populares, tanto uma concepção de pessoa holista e
relacional, quanto a individualização e psicologização.
Trajetória de vida do Pastor Antônio
Conheci o pastor Antônio pelo facebook e combinamos uma conversa. No dia 25
de agosto o pastor me recebeu e sentamo-nos em frente ao altar da igreja, numa das
cadeiras ao redor de uma mesa com um pano branco, ele colocou um livro grande
de capa verde ”Vocabulário de Psicanálise” e eu o meu caderno e caneta. Antônio
me perguntou o motivo pelo qual estava interessado em pesquisar sobre a
psicanálise. Comentei quanto aos meus interesses em estudar grupos evangélicos e
ao ler uma revista da Cult que tinha como tema principal a relação dos evangélicos
com a psicanálise, pensei na possibilidade de discutir este fenômeno. Outro fator foi
ter convivido com minha ex-namorada (atualmente é psicóloga) e acompanhá-la do
início ao fim do curso de psicologia. Além destes fatores eu percebia o quanto os
pastores e líderes das igrejas evangélicas estavam investindo nestes saberes, devido à
experiência de quando eu era evangélico, porém ocultei esta informação.
Segundo uma pesquisa realizada por Carneiro (2013), 49,5% dos psicólogos
evangélicos de sua amostra (105 psicólogos, 16 estados) são provenientes de
denominações históricas (Batistas, Presbiterianos, Metodistas, Anglicanos e
Luteranos). Numa pesquisa realizada por Carvalho (2007), a fim de compreender a
relação entre evangélicos e psicanálise percebe-se a existência de diversos pastores

799

A fim de tratar da experiência religiosa entre camadas populares, Semán apresenta o holismo como uma
das formas existentes nestas camadas sociais. Este autor expõe o holismo (monismo) através das categorias
físico-moral, de Duarte (1986). “El principio monista supone a la persona como una unidad diferenciada
entre momentos conectados de manera tal que la afección de cualquiera de esos momentos tiene
consecuencias para los otros.” (SEMÀN,2001).
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Batistas buscando esta formação, inclusive na Bahia. Sem contar que atualmente o
pastor presidente da Convenção Batista Baiana é psicanalista.
Através da trajetória do pastor Antônio é possível perceber como ele alcançou
seus dois sonhos: tonar-se pastor e psicanalista. Aos 35 anos, sem conseguir
emprego e já morando no bairro, Antônio conversou com Deus sobre o seu
chamado e desde 1989 não trabalhou mais de carteira assinada, passou a atuar
somente na obra de Deus, fundando igrejas em Salvador e no interior da Bahia.
Quando completou 48 anos voltou a estudar e seguiu sua carreira acadêmica
cursando o ensino fundamental, médio, bacharelado em teologia, psicanálise e
psicoterapia. No total foram 14 anos seguidos em sala de aula. Virou pastor estagiário em 2007 e no ano seguinte foi efetivado na mesma igreja que se encontra
atualmente, tendo assumido ela cheia de dívidas. Atualmente a igreja se encontra
estabilizada financeiramente e tem os registros municipal, estadual e federal, tendo
hoje mais membros do que quando iniciou. Após Antônio ter apresentado seu
percurso até assumir o pastorado, eu o questionei quanto ao que o levou a fazer o
curso de psicanálise. O pastor confessou que sentia a sua personalidade em conflito:
Fui para cuidar de mim. Eu queria, amava, ela estava dentro de mim.”. Ao comentar
sobre os desafios encontrados no exercício do ministério pastoral disse “Eu senti o
peso de lidar com a mente, não era só pregar a palavra, a Bíblia não era suficiente para
esse povo.
Ingressou no curso na SBrPC ( Sociedade Brasileira de Psicanálise e Cultura),
sendo dois anos de psicanálise e um ano de Psicoterapia-Psicanalítica. Antônio
desenvolve cursos e seminários na igreja a fim de tratar de temáticas como família,
sexualidade, liderança e outros. Diz apresentar a psicanalise nestas atividades
contando com a colaboração de uma estudante de psicologia da UFBA, que trabalha
com jovens da igreja e uma jornalista, ambas fazem parte do corpo de membros.
Segundo Antônio antigamente os pastores tinham muitas resistências com
relação à psicanálise, considerando-a como coisa do diabo. Até hoje existem alguns
que pensam desta forma, entretanto Antônio compreende a psicanálise como uma
ferramenta indispensável para qualquer pastor. Inclusive comentou que no ano de
2004 a Convenção Batista Nacional, da qual a igreja dele é filiada queria implantar a
obrigatoriedade para todo pastor fazer formação em psicanálise, além do curso de
teologia, contudo foi criticado pela maioria dos líderes Batistas e a proposta não
vingou. Ao dialogarmos sobre a psicanálise, sociologia e antropologia Antônio olhou
pra mim e disse: “A sociologia é reconhecida como ciência, mas a psicanálise ainda
não é reconhecida como ciência por que ela tá muito avançada, muito a frente da
nossa sociedade.”.
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Encerramos temporariamente a conversa e ele foi comigo até portão na entrada da
igreja, enquanto nos despedíamos indaguei sobre quais autores utilizava em seus
atendimentos, ele me respondeu:
Eu pego tudo que aprendi e utilizo, de acordo com a pessoa e
situação, por exemplo: teve um camarada que me procurou dizendo
que iria se suicidar, eu ia falar pra ele de Freud? Procurei saber o
que estava acontecendo e falei de Jesus pra ele e ele desistiu de se
suicidar.

Após conseguir o contato da psicóloga Juliana, a jovem que auxilia Antônio em
seus cursos e seminários, marcamos uma conversa na Biblioteca Central da
UFBA(Universidade Federal da Bahia), localizada no bairro de Ondina, em Salvador.
Em um determinado momento perguntei como ela via a prática psicanalítica–
pastoral de Antônio
Eu acho que ele trabalha de uma forma diferente, pelo que eu ouço
ele contar dos atendimentos dele e tal. Teve uma vez mesmo que ele
disse que chegou uma pessoa lá dizendo eu ia se matar. Ele disse: “A
você quer se matar? Eu te dou até a corda, mas antes vamos
conversar”. E ai conversaram e no final a pessoa não quis mais se
matar, mas assim as vezes ele tem umas posturas radicais, mas
assim não acho que essa questão seja antiética, mas as vezes a gente
usa mesmo algumas coisas assim que choca a pessoa e em alguns
casos isso é aplicado. Bom, se a psicanálise ajuda na igreja? Eu acho
que ajuda muito, a tratar algumas questões que são questões várias,
por que psicólogo trabalha com pessoas, com saúde mental e o que
é que é saúde mental? È tudo né, as relações, relações que você tem
com as outras pessoas: seu chefe, sua família, as relações diversas. Se
a pessoa não está bem com ela mesma, dificilmente ela estará bem
com as outras pessoas, dificilmente vai está bem com Deus.... alguns
cristãos são muitos radicais e acham que uma depressão: há é
espiritual, tá em pecado, não tá buscando a Deus. Não! Às vezes é
outra coisa, as vezes é biológico mesmo, ou são os problemas da
vida mesmo que acabam afetando a pessoa de um jeito que ali ir pra
igreja não resolve, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional
também.

Ao narrar um caso de um pastor que procurou Antônio para conversar, Juliana
considera a atuação pastoral-psicanalítica radical em determinados momentos,
apesar de não conceber estas práticas como anti-éticas. Neste discurso da psicóloga
encontramos um discurso desencantado e secularizado, pois busca separar os
problemas em três causas: psicológicas, espirituais e biológicas. Inclusive apresentou
depressão desvinculada da esfera religiosa.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1678

Como Juliana já frequentava a igreja do pastor Antônio a muitos anos, e o mesmo
se formou em psicanálise em 2010, eu questionei se ela havia notado mudanças na
atuação pastoral após a formação psicanalítica. Antes de me responder ela afirmou
que Antônio era um profeta de deus e contou casos nos quais havia antecipado o
sexo do filho de uma irmã, que estava grávida de apenas um mês. Além deste caso,
indicou também através de situações nas quais as palavras de Antônio lhe
trouxeram soluções para problemas, dos quais ele nem fazia ideia do que estava
acontecendo. Juliana considera que a formação em psicanálise fez o pastor
desenvolver a capacidade de tratar as pessoas de forma mais individualizada.
Quanto aos espaços de atuação observa que Antônio não separa a condição de
psicanalista, do ministério pastoral. E percebe isto nas pregações, nas quais o
mesmo cita de forma explícita conceitos da psicanálise e associa com argumentos
bíblicos.
Curso de Introdução a Psicologia
Durante quatro meses estive participando do primeiro curso de Introdução a
Psicologia oferecido pelo pastor Antônio, na igreja que ele pastoreia. Ao saber deste
curso pelo facebook procurei obter informações. Antônio pronunciou que era pra
liderança da igreja, porém permitiria o meu acesso. Apesar de ser voltado para
liderança, havia entre os participantes quatro pessoas que nunca exerceram cargos
na igreja, inclusive dois são novos convertidos (não são batizados). Iniciaram doze
pessoas e dez foram até o final do curso. Os dez participantes que concluíram a
disciplina são membros da igreja Batista, sob a liderança de Antônio. É um público
bastante heterogêneo: idades de 17 a 60 anos; solteiros, casados e divorciados;
convertidos de 10 meses a 30 anos; profissões variadas e estudantes. Apesar destas
diferenças existem outros pontos que os aproximam, inclusive pelo fato de ser um
laicato de camadas populares (DUCCINI,2005)800. Referente ao grau de
escolaridade: ninguém tem diploma universitário, apenas dois tem superior
incompleto; quatro tem ensino médio completo e
os outros não concluíram o ensino médio. A renda familiar per capita de quatro
pessoas é até metade de um salário mínimo, enquanto as outras de um a três
salários mínimos. Oito são moradores do bairro e dois residem no bairro vizinho.
O pastor Antônio desenvolveu o curso com base numa apostila, esta é
proveniente da disciplina de Introdução a Psicologia, do curso de Bacharel em
800

O trabalho de Duccini (2005) ao comparar as experiências no Candomblé de classes populares e médias,
utilizaram os critérios de: ocupação e renda; origem familiar; grau de escolaridade e bairros onde passaram
a infância.
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Teologia, do seminário teológico Betel Brasileiro801. Através dela foram definidas as
temáticas, realizadas leituras nas aulas e cada participante recebeu uma xerox. Além
da apostila o pastor utilizou a Bíblia e outros livros auxiliares, os quais escritos por
profissionais do campo psi (psicólogos, psiquiatras e psicanalistas), dentre estes
alguns evangélicos. Em todas as aulas havia um tema e um texto bíblico, ainda que
algumas vezes no decorrer da aula surgissem questões que fizesse a mesma mudar
de direção.
Antônio por diversas vezes apresentou narrativas referente à sua trajetória,
realizando uma leitura simultaneamente psicologizada e espiritualizada:
Eu tinha dois sonhos: uma era chegar ao pastorado o outro a
psicanálise. Psicanálise pra mim era um bicho de sete cabeças que
não ia chegar com facilidade não, mas isso ai é comigo mesmo. No
pastorado eu travei uma luta, eu lutei 25 anos após ser chamado.
Fiquei 5 anos na faculdade de ensino superior, nisso eu descobri que
ia chegar por que eu me saia bem em todas as matérias, nas
matérias fortes eu me saia muito bem..... Cheguei no pastorado 25
anos depois, quando cheguei no pastorado 25 anos depois, que eu
ainda tinha o desejo de psicanálise, ia fazer psicologia. Fiz o ENEM,
tirei nota alta na dissertação, na objetiva levei pau, mas Deus não
queria eu lá na psicologia, eu ia fazer psicologia ou jornalismo.
Depois fui fazer teologia e me formei em teologia. Quando eu já
estava nem pensando mais em psicanálise, surgiu uma situação e eu
fui para Sociedade Brasileira de Psicanálise e Cultura do Brasil e lá
eu também me desenvolvi bem na psicanálise, foi uma paixão
dentro de mim, era um sonho que já estava quase apagando....
Cheguei lá fiz 3 anos de psicanálise, Teologia, mais um semestre de
mestrado, psicoterapia.

É interessante como ao descrever sua trajetória e sonhos, o pastor coloca a
agência de Deus para que ele chegasse à psicanálise. Inclusive ao narrar a tentativa
no vestibular para psicologia, cujo insucesso se deu por conta da vontade de Deus,
foi por acaso que chegou numa escola de psicanálise, tendo no decorrer do curso se
identificado ao conhecer as teorias psicanalíticas. Durante o curso de introdução a
psicologia, em diversas aulas o pastor Antônio argumentou em prol da necessidade
dos pastores fazerem a formação em psicanálise, tanto para cuidar de sí mesmo,
quanto para resolver questões que surgem na igreja. Num dia de curso um dos
participantes perguntou a Antônio, se todo pastor deveria ser psicanalista, ele
respondeu: “Sim, eu acho.”. Com o intuito de ressaltar a importância de ser
psicanalista contou a história de um pastor que o procurou, para se despedir, pois
801

O Seminário Teológico Betel Brasileiro é uma escola evangélica, interdenominacional e que oferece
cursos de bacharelado em teologia com ênfase pastoral e com ênfase em missiologia. Foi neste local que o
pastor Antônio fez sua formação em teologia.
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queria se suicidar. Este alegou como motivo o fato de sua esposa ter adulterado três
vezes
Chegou um pastor que me procurou e veio com uma corda, ele nem
sabia que eu tinha feito psicanálise, fazia tempo sem nos vermos.
Ele disse: ‘Vim aqui pra me despedir de você, me veio aquele
pensamento ‘Chico’. Vim aqui por que estou desestruturado, a
minha mulher me traiu pela terceira vez, peguei a minha mulher
adulterando, eu não suporto mais é a terceira vez, agora eu vou dar
um fim na minha vida.’ Ai eu disse: Tá bem, senta ai que nós vamos
conversar um pouco aqui e depois eu puxo a corda. Ai ele ficou
meio assustado e sentou de vez no sofá. Nós conversamos 3 horas,
ao final perguntei a ele: você ainda quer se matar? Ele respondeu:
não. Eu percebi que a culpa era dele e perguntei: Como você tem
tratado sua esposa? Qual o comportamento você tem agido com
ela? Como é a sua forma de fazer sexo com sua mulher? Ele
começou a pensar e refletir..... A maioria da culpa das corneadas que
o homem toma é por causa do homem, não tem um tratamento
adequado para mulher, pensa que mulher é um bicho q ele pode
dominar... Chega lá faz sexo: vuco, vuco, vuco, deixa a mulher toda
melada, sai de cima dela e vai dormir, como se fosse um bicho.

Esta história é interessante, pois além de percebermos como o pastor-psicanalista
Antônio associa os conhecimentos bíblicos e psicológicos, existe um modo peculiar
de enfrentar questões referentes à sexualidade, casamento e adultério. Enquanto
Lewgoy (2005) percebe transformações na literatura evangélica e como esta passa a
tratar o sexo como algo abençoado. Neste caso narrado pelo pastor Antônio
encontramos uma concepção do ato sexual semelhante a da literatura analisada por
Lewgoy (2005), como: abençoado, prazeroso e a necessidade dos cônjuges
satisfazerem sexualmente um ao outro, inclusive em outras aulas esta concepção foi
colocada como vontade de Deus e justificada através de textos bíblicos. Além de
apontar como causa para a reincidência do adultério o fato de fazer sexo para sua
própria satisfação, sem se importar em dar prazer a sua esposa. Antônio entende
como gerador do adultério o fato dos pastores serem muito isolados, a falta de
formação em psicanálise e falta de atendimento psicológico-psicanalítico. As
terapêuticas apontadas no curso para este caso são todas seculares: pastores se
reunirem periodicamente para compartilhar problemas; buscar satisfazer a esposa
ao fazer sexo; quando necessário buscar análise (independente de ser com
evangélico ou não) e formação em psicanálise (para Antônio todos os pastores
devem realizar esta formação).
Em outra aula do curso de introdução a psicologia, o pastor Antônio estava
tratando do tema Feeedback, este foi desenvolvido através da leitura de dois textos
bíblicos: Fp 2.1-4(Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4) e 1Rs 3.16-28 (Primeira
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Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28). O segundo texto narra a história de duas
mulheres que estavam disputando um bebê, este caso foi levado até o rei Salomão,
como o rei não sabia quem era a mãe teve a ideia de pegar a espada e proferiu que
iria dividir o menino ao meio. Diante desta proposta as mulheres tiveram reações
diferentes: uma delas gritou e pediu que não fizesse isso, no entanto poderia dar o
bebê a outra; a segunda concordou em dividir o bebê no meio. O rei percebendo que
a primeira era mãe, deu a criança a ela. Assim que Antônio terminou de ler esta
história, uma senhora que estava pela primeira vez no curso começou a chorar
compulsivamente e iniciou-se um diálogo entre o pastor Antônio e a mulher que
chorava
(Fernanda) Nessa história ai pastor, lembrei do caso de um
filho meu. O meu primeiro filho nasceu morto e o médico não
deixou eu ver essa criança, então meu esposo chamaram ele.... Eu
fique no hospital 15 dias, ai não deixaram eu ver a criança e quando
chegou de madrugada eu me perguntei - A minha barriga não tava
grande? Cadê o meu filho? Ai eu fiquei amarrada, fiquei agressiva.
Ai eles vacilaram e eu levantava de noite pra tomar o filho da outra ,
pra tomar o filho da outra mãe.... Eu tive que ficar amarrada pastor,
foram 15 dias no hospital toda inchada... Eu fiquei com aquilo um
tempão pastor quando cheguei em casa, eu queria sair pra qualquer
lugar e quando via uma criança com uma mãe, eu dizia deixa eu ser
mãe desse menino? Deixa eu levar seu filho?

(Antonio) Antes do parto você tinha algum problema?

(Fernanda) Não, hoje os médicos disse que
tenho sequelas disso.

(Antonio) – Começou ai, dai vai passar pelo psicanalista, psiquiatra,
psicólogo e hoje ela controla através de fármacos.

(Fernanda) – Olhe pastor, eu vim do médico agora, cheguei em casa
6:40... eu acho que eu disse a ele que era cristã, sabe... E o médico e
a médica falou: ‘procure um grupo dentro de sua igreja, procure um
grupo para conversar’. E eu disse: ‘eu tenho uma médica que eu vou
de 8 em 8 dias, e meu pastor é psicanalista’’...
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Ela não fazia parte do curso, nem ao menos sabia que teria uma aula neste dia, foi
à igreja para participar do culto de oração, o qual está suspenso por conta do
treinamento de líderes. Entretanto a atividade é aberta, é evidente que o pastor não
impede ninguém de participar do curso.
Já se passaram mais de 30 anos e Fernanda ainda é acompanhada por profissionais
do campo psi, ela tem várias bonecas em casa, as quais afirma representar o filho
que morreu e chama todas as pessoas de “meu filhinho”. Este foi o primeiro filho
que ela teve e mesmo tendo outros filhos, não consegue esquecê-lo. Ficou nítido
como um espaço que foi construído para treinar líderes, também foi se constituindo
como: terapêutico, de fortalecimento das relações entre participantes do curso,
possibilidades de conhecer novas pessoas, desenvolvimento de habilidades para
lidar com o outro e consigo mesmo. Inclusive Antônio demonstrou conhecer o caso
de Fernanda, tendo dado o diagnóstico (surto pós parto, desencadeado por não ter
visto o filho após a morte) e pistas de como faria se fosse tratá-la. Este caso pode nos
servir para refletir na diversidade de agentes que participam do tratamento de
Fernanda: psiquiatra, psicólogo, psicanalista-pastor, Jesus, Bíblia, laicato da igreja
Batista, trabalho social.
Conclusâo
Neste artigo apresentei a trajetória de vida de um pastor psicanalista e como se
dá a sua atuação pastoral. Para tratar deste caso desenvolvi alguns diálogos com o
pastor e tive uma conversa exploratória com uma jovem: evangélica e psicóloga, que
o ajudava em determinadas atividades eclesiásticas. Além disso realizei etnografia
de um curso de introdução a psicologia, ministrado pelo pastor-psicanalista
Antônio.
Dentre as contribuições que este artigo oferece aos estudos de psicologização e
individualização em camadas populares, quero pontuar estes: a inserção no campo e
resultados referente à articulação entre religião e saberes psicológicos. As pesquisas
anteriores
(DUARTE
e
CARVALHO,2005;
CARVALHO,2007,2012;
CARNEIRO,2012,2013; SEMÀN,2007; NATIVIDADE,2007; MARIZ, 1994) produziram
os dados via entrevistas e questionários. Enquanto esta pesquisa além de utilizar
estas técnicas, participar do curso de introdução à psicologia e acompanhei na
prática um dos campos de atuação do pastor Antônio. Esta forma de inserção no
campo segue as pistas de Favrett-Saada (2005), a autora compreende que para haver
aprendizagem é necessário participação, o que significa se deixar ser afetado pelas
relações que envolvem o campo que estamos pesquisando. Enquanto na pesquisa de
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Semán (2007) o espiritual englobava o psicológico, no caso do Pastor Antônio há
uma justaposição entre estes campos.
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30- Sessão 2
30.1 “Je suis Charlie” ou “Je suis mahométan?”: questões de alteridade
no Marrocos após os atentados de Paris, França802
Bruno Ferraz Bartel803
Resumo: O artigo visa interpretar a produção de alteridades a partir da questão da
liberdade de imprensa aos meios de comunicação do Marrocos impostos pelos
ataques terroristas de janeiro de 2015 em Paris aos cartunistas do periódico Charlie
Hebdo. A mobilização de argumentos religiosos na mídia marroquina fez com que o
repúdio aos eventos ocorridos tivesse um limite de apoio político à nação francesa.
Palavras-chaves: Alteridade. Moralidades. Islã. Marrocos.
O artigo visa interpretar a produção de alteridades a partir da questão da
liberdade de imprensa aos meios de comunicação do Marrocos impostos pelos
ataques terroristas de janeiro de 2015 em Paris. A mobilização de argumentos
religiosos na mídia marroquina fez com que o repúdio aos eventos ocorridos tivesse
um limite de apoio político à nação francesa. Sendo assim, a contextualização das
moralidades em disputa, durante a cobertura desses acontecimentos, se torna
fundamental na explicitação dos valores sociais em jogo atuantes no país.
Após os atentados de 07 de janeiro de 2015, na França, aos cartunistas do
periódico Charlie Hebdo, a temática da liberdade de imprensa retornou ao espaço
público marroquino acionado pelas publicações das charges contendo a figura do
profeta Mohammed. A primeira edição desse jornal semanal satírico francês, uma
semana depois dos eventos ocorridos em Paris, trouxe consigo a célebre frase “Je
suis Charlie” (Eu sou Charlie) em apoio às vítimas do massacre. Tal síntese acabou
não apenas funcionando como um símbolo de defesa à liberdade de impressa na
França, mas também reforçou o debate sobre as múltiplas formas de presença do
Islã no país. Porém, dessa vez, com o cuidado de se evitar referências islamofóbicas.
O apoio de diversos países do mundo aos atentados em solo francês
representou um ganho de aliados na luta contra o radicalismo islâmico na Europa.
Trabalho apresentado no GT 7 – Religiões e religiosidades. Orientador: Prof. Dr. Paulo Gabriel Hilu da
Rocha Pinto.
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Entretanto, algumas divergências políticas relativas aos pormenores do que se
define como os limites dessa liberdade de impressa do “Ocidente” novamente foram
levantados por países do Oriente Médio, Norte da África e pelas demais nações onde
a religião islâmica é majoritária.
No Marrocos, a circulação do número 1178 da Charlie Hebdo, que portava a
imagem do profeta Mohammed com um cartaz onde se podia ler “Je suis Charlie”
(Eu sou Charlie) e com o título extra de “Tout est Pardonné” (Tudo é Perdoado),
numa referência em resposta ao ocorrido com os cartunistas, foi proibida pela
monarquia Alauita804 de Mohammed VI (no poder desde 1999). O rei inclusive se
recusou a participar da marcha organizada em Paris, que contou com líderes de
diversas nações em solidariedade a François Hollande (atual presidente francês).
Além disso, o periódico marroquino MarocHebdo estampou em sua capa, dois dias
após a edição do jornal da Charlie Hebdo, uma imagem contendo milhares de
mulçumanos em peregrinação à cidade de Meca (cidade sagrada para a religião
islâmica) com a frase: “Je suis mahométan” (Eu sou muçulmano).
Embora o conteúdo da revista criticasse o uso da violência aos cartunistas,
reforçando a imagem de um Marrocos combatente aos grupos ligados a um
fundamentalismo islâmico delineado pelo “Ocidente”, a exposição da figura do
profeta Mohammed em um jornal satírico não deixou de ser apontada como uma
possibilidade real de incitação ao ódio por parte de alguns marroquinos. Logo, o que
se veria ao longo de todo o mês de janeiro de 2015 seria uma série de debates nos
meios de comunicação do país (televisão, rádio, internet e mídia impressa) sobre os
limites e as razões de se querer representar o Profeta pelo “Ocidente”. As
argumentações religiosas atuantes na mídia marroquina reafirmaram a
impossibilidade de se fazer o uso da representação de Mohammed, devido ao seu
caráter sacro, e exigiram também um compromisso da comunidade marroquina que
vive na França de repudiar quaisquer outros atos da mesma magnitude na Europa.
Além disso, a tensão entre o que se define como liberdade de imprensa, inspirada
em processos de secularização, e a capacidade de agência da religião em sociedades
islâmicas, como no caso do Marrocos, fornece um contexto específico de imbricação
e tensão entre política e religião.
A construção dessas questões me surgiu quando eu realizava minha segunda
pesquisa etnográfica no país, como parte de um exercício exploratório para o
desenvolvimento de minha tese de doutorado. O método que fundamenta a maioria
dos meus argumentos se baseia em observações aos principais meios de
804

A dinastia Alauita assumiu o poder sobre os territórios que viriam a ser o Marrocos em 1664 e se
encontra, até o presente, como o poder governante do Reino do Marrocos.
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comunicações do país (programas de debates na televisão e mídias impressas de
ampla circulação) como forma de compor um quadro relativo aos conteúdos
transmitidos e veiculados, responsável pela criação de uma espécie de “senso
comum” local durante todo o mês de janeiro de 2015.
Seja como for, o que os atentados de Paris parecem indicar é a controvérsia
entre projetos que envolvam diálogos a partir da produção de alteridades. De um
lado, a sacralidade da liberdade de imprensa que se impõe como um importante
valor moral no processo de secularização francês. Já do outro, a sacralização da
figura do profeta Mohammed cria as condições para se discutir as formas de poder
que estabelecem os limites da liberdade de imprensa marroquina e a inibem de
seguir um caminho nos moldes do “Ocidente”. No final das contas, a
incomunicabilidade desses diversos domínios se configura como um obstáculo tanto
na percepção quanto no trato das diferenças existentes entre o que se considera
como sendo “sagrado805”.
A produção do “outro”
A produção da alteridade é um dos aspectos marcantes e atuantes em todas
as sociedades humanas. A classificação dos limites entre coisas, classes ou grupos
(um “nós” em oposição a “eles”) já foi desenvolvida em termos de espontaneidade
associada a uma necessidade lógica806 (Durkheim & Mauss, 2005), pulsão humana
por se distinguir807 (Lévi-Strauss, 2013) ou, até mesmo, a de invenção humana808
(Wagner, 2010). A significação moral contida nos elementos valorizados pelos
grupos sociais atesta a capacidade inerente de cada um deles a dispor de suas
805

Émile Durkheim (2008) já havia explicitado que as dimensões entre o sagrado e o profano foram
concebidas pelo espírito humano como gêneros separados através do processo de uma idealização sobre o
mundo, ou seja, a partir da capacidade dos homens de conceberem um ideal e de acrescentá-lo ao real. O
aspecto característico do fenômeno religioso é o fato de que ele pressupõe uma divisão do universo
conhecido e conhecível em dois gêneros que compreendem tudo o que existe, mas que se excluem
radicalmente. As coisas sagradas são aquelas que os interditos protegem e isolam; as coisas profanas, por sua
vez, aquelas às quais esses interditos se aplicam e que devem permanecer à distância das primeiras.
“(...) classificar coisas, é ordená-las em grupos entre si, separados por linhas de demarcação nitidamente
determinadas” (Durkheim & Mauss, 2005: 400), ou seja, “classificar, não é apenas constituir grupos: é dipor
estes grupos segundo relações muito especiais” (Ibidem: 2005: 403).
806

“(...) o desejo de se opor, de se distinguir, de ser o que se é. Muitos costumes surgiram menos por alguma
necessidade interna ou acaso favorável do que da simples vontade de não ficar por baixo, em relação a um
grupo vizinho que submetesse a normas precisas algum capo de pensamento ou de atividade no qual não se
tivesse pensado em impor regras” (Lévi-Strauss, 2013: 362).
807

“Nossa Cultura é um estilo de vida que escolheu traçar suas distinções convencionais deliberadas e
conscientemente, em vez de precipitá-las. É isso que queremos dizer com “regras”, uma moralidade da
articulação deliberada e artificial. E porque nós ‘fazemos’ convenção, temos de ‘ser’ e sofrer as exigências da
invenção, sua antítese natural. A invenção é nossa surpresa, nosso mistério, nossa necessidade natural”
(Wagner, 2010:128).
808
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experiências segundo uma “ordem hierárquica da qual nem o mundo sensível nem
nossa consciência nos oferecem o modelo” (Durkheim & Mauss, 2005: 403). Neste
sentido, a produção de valores concorrentes estabelecem as múltiplas fronteiras de
inclusão e/ou exclusão de determinadas crenças, atitudes, motivações e,
especialmente, de práticas que favorecem a constituição de grupos sociais.
O acesso a essas linhas de pertencimento são constantemente negociadas
para a manutenção das fronteiras e dos fatores socialmente relevantes (Barth, 2000;
2005). Entretanto, diferente de uma abordagem que visa classificar as pessoas e os
grupos locais como membros de um “grupo étnico”, por exemplo, a partir de traços
culturais particulares ou arroladas em séries de traços que as formas culturais
aparentes exibem sobre a ecologia (Barth, 2000), procuro explorar a noção de senso
comum de Clifford Geertz (2006:115) como um corpo organizado de pensamento
deliberado “capaz de lidar com os problemas cotidianos, de uma forma cotidiana, e
com alguma eficácia”. Essa convicção que o homem comum aparentemente possui
de que tem o controle de tudo, lhe dá alguma possibilidade de agir sobre o mundo
através do uso de seu “bom senso809”, que seria uma forma de explicar os fatos810 da
vida.
Para tal proposta, é preciso lembrar que o que se denomina de “cultura” está
sempre em fluxo e em mudança, mas também sempre sujeita a formas de controle
(Barth, 2005). Se o senso comum pode ser encarado como um “sistema cultural”,
como nos descreve Geertz (2006), as suas propriedades podem estar imbricadas ao
campo de poder existente na construção das fronteiras pelos indivíduos, consciente
ou inconscientemente, a partir de suas interações, criando uma ideia de “cultura”.
Os principais processos criativos e expansivos de conhecimento não são limitados
na sua capacidade de produzir uma variação contínua. Dito de outra maneira, o
senso comum possui processos de controle, silenciamento e, inclusive, apagamento
atuante sobre algumas experiências.
Para exemplificar de forma drástica o que procuro dizer, sobre as formas de
alteridade realizadas nos campos de concentração pela Alemanha nazista, Tzvetan
Todorov (1995:152) indicou os argumentos recorrentes, ou seja, o “senso comum” de
guardas e demais funcionários dessa “máquina de extermínio” para se referir aos
“Como estrutura para o pensamento, ou uma espécie de pensamento, o bom senso é tão autoritário quanto
qualquer outro: nenhuma religião é mais dogmática, nenhuma ciência mais ambiciosas, nenhuma filosofia
mas abrangente” (Geertz, 2006: 127). Além disso, “o bom senso tem a pretensão de ir além da ilusão para
chegar à verdade, ou, como costumamos dizer, chegar às coisas como elas realmente são” (Ibidem, 2006:
128).
809

(...) “o esquema da classificação não é produto espontâneo do entendimento abstrato, mas resulta de uma
elaboração na qual entraram todos os tipos de elementos estranhos” (Durkheim & Mauss, 2005: 403).
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graus de percepção desses experimentos. As afirmações de que “tudo aquilo jamais
existiu”, “eu não sabia”, “eu obedecia ordens” e de que “os outros fazem a mesma
coisa” resumiram o princípio de identificação e de classificação sobre quem seria
considerado como parte de uma humanidade ou quem seria excluído dela. O
interessante dessa reflexão (mesmo no caso das experiências produzidas pelo
nazismo) é pensar que algumas formas provenientes desse “senso comum” também
se faziam ecoar entre as testemunhas desses eventos, bem como não era inusitado
de ser reproduzido entre as suas vítimas. Seja como for, o que está em jogo é toda
uma produção de valores que organizam (ou melhor dizendo, que inventam) grupos
homogêneos como forma de enquadrar sempre um “outro” através de um ponto de
vista; no caso, a partir da lente de um “nós”811.
A crença nas fronteiras que criam a experiência de lidar com grupos sociais
“homogêneos” (um “nós” em oposição a “eles”) é possivel através de exemplos
religiosos. Entre sociedades como as islâmicas, o conceito de objetificação812 figura
como parte do processo pelo qual questões fundamentais podem vir à tona na
consciência de um grande número de crentes, tais quais: “Qual é a minha religião?”,
“Por que ela é importante para a minha vida?” e “Como as minhas crenças guiam a
minha conduta?” (Eickelman & Piscatori, 1996: 38). A objetificação não pressupõe a
noção de que a religião é uma entidade uniforme ou monolítica (muito embora ela
seja precisamente isso para alguns indivíduos). Essas perguntas “objetivas”,
amplamente compartilhadas, se constituem em consultas modernas que cada vez
mais moldam o discurso e a prática de muçulmanos em todas as classes sociais,
assim como algumas delas procuram legitimar as suas ações e crenças, afirmando
que elas defendem um retorno a formas tradicionais supostamente “autênticas”
(Eickelman & Piscatori, 1996). Neste sentido, o conceito de objetificação pode ser
usado entre amplos grupos sociais uma vez que a religião islâmica se tornou um
sistema autosuficiente onde seus adeptos podem descrever, caracterizar e,
fundamentalmente, se distinguir diante de outros sistemas de crença.
811

Em outra direção, o par estabelecidos-outsiders iluminou as relações de poder, a partir do principio de
antiguidade entre os moradores de um bairro popular na Inglaterra que procuravam encarnar os valores da
“tradição” e da “boa sociedade”, como demonstrou o trabalho de Nobert Elias & Scortson (2000). Seu foco
abordou a maneira como um grupo de pessoas foi capaz de monopolizar as oportunidades de poder e utilizálas para marginalizar e estigmatizar membros de um outro grupo muito semelhante (por exemplo, através do
instrumento da fofoca) e as maneiras como isso era vivenciado nas “imagens” de um “nós”, de ambos os
grupos, em suas autoimagens coletivas. Entretanto, o que não desapareceu foi a imagem que os bairros mais
antigos tinham do mais recente, com seu índice de delinquência antes mais elevado. Os bairros mais antigos
continuavam a estigmatizá-lo como uma área em que a delinquência, supostamente, se proliferava. O eixo
central dessas situações foi a percepção de um equilíbrio instável de poder a partir das tensões que lhe eram
inerentes na constituição dos processos de autoafirmação de uma posição ou imagem de si perante um
“outro”.
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A objetificação garantiria a transformação de um código cultural em uma prática adotada pelos indivíduos
consciente ou inconscietemente (Eickelman & Piscatori, 1996).
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A exposição da imagem do profeta Mohammed suscita uma problemática no
espaço europeu, o que também não deixa por gerar polêmicas entre os países com
populações de maioria muçulmana, como no caso do Marrocos. O presente artigo se
divide em três partes. Na primeira, descrevo um balanço do evento crítico ocorrido
em solo francês que mobilizou a “fúria” de muçulmanos, através do suposto uso
indevido da figura sacra do Profeta, e procuro apontar alguns efeitos iniciais no
Marrocos. Quanto à segunda parte, analiso propriamente algumas posições da mídia
marroquina sobre o caso, como nas controvérsias produzidas pela revista
MarocHebdo. Já na parte final, apresento as minhas conclusões sobre os processos
de objetificação a partir da imagem do profeta Mohammed e sua relação com a
produção de alteridades.
Da invenção do “outro” (Islã) aos atentados à revista Charlie Hebdo
A imigração muçulmana para a Europa foi um fenômeno bastante discreto
até a Segunda Guerra Mundial. O governo francês tentou mesmo capitalizar a
pequena presença muçulmana para a sua política colonial, declarando a França uma
“potência muçulmana” através da inauguração da Mesquita de Paris, em 1926. A
situação mudou dramaticamente nos anos 50, quando a demanda de mão de obra
para a reconstrução da Europa fez com que os governos europeus abrissem suas
portas e, incentivassem a imigração de suas colônias, ex-colônias ou países do
Mediterrâneo.
As comunidades muçulmanas criadas pelos imigrantes foram acrescidas pelas
novas gerações nascidas nos países que os acolheram e pelo processo de conversão
de não-muçulmanos locais. Embora a conversão ao Islã na Europa costume receber
muita atenção da mídia, ela geralmente ocorre em bases individuais e é
contrabalançada pelos muçulmanos que abandonam o Islã por outras religiões ou
pelo agnosticismo (Pinto, 2010). Através da imigração e das conversões, o Islã
adquiriu uma significativa presença religiosa no Velho Continente, sendo a segunda
religião em número de adeptos em muitos países.
Mais que um simples fato demográfico, as comunidades muçulmanas na
Europa foram investidas de significados políticos e simbólicos no corrente debate
sobre a suposta incompatibilidade de valores entre construções ideológicas
denominadas como “Islã” e “Ocidente”. Esse debate ganhou força após o 11 de
Setembro (2001), em Nova Iorque, e os ataques terroristas em Madri (2004) e
Londres (2005), quando os sinais de alienação cultural e de militância radical entre
as comunidades muçulmanas da Europa passaram a ser vistos como um terreno
fértil para o surgimento do “terrorismo islâmico”. A ideia de que os muçulmanos
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constituem uma espécie de “quinta coluna” que ameaça o caráter liberal e
democrático das sociedades ocidentais é bastante difundida na opinião pública
europeia, sendo constantemente mobilizada por partidos e grupos políticos em
benefício de suas agendas particulares.
Nos seguintes termos foi descrito o evento crítico de Paris ocorrido em 07 de
janeiro de 2015 pelo jornal Le Monde813:
« Charlie Hebdo » visé par une attaque terroriste, deuil national
décrété814
Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 07.01.2015 à 12h03 • Mis à jour le
08.01.2015 à 08h29
(...)
12 morts, 11 blessés, dont 4 grièvement
L'attaque a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Parmi les morts
figurent de nombreux journalistes, dont les dessinateurs Charb,
Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré, Elsa Cayat, Mustapha Ourad
ainsi que Bernard Maris, chroniqueur pour Charlie Hebdo et France
Inter.
Un agent d'entretien de l'immeuble, Frédéric Boisseau, 42 ans,
collaborateur de Sodexo, et un invité de la rédaction, Michel
Renaud, ont également péri dans l'attaque. Selon le procureur, deux
policiers clôturent ce macabre bilan. L'un, le brigadier Franck
Brinsolaro, du Service de la protection (SDLP, ex-SPHP) était chargé
de la sécurité de Charb, selon des sources syndicales policières.
L'autre, Ahmed Merabet, a été tué à l'extérieur, alors que les
assaillants prenaient la fuite.
Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier en France depuis celui
de l'Organisation armée secrète (OAS) contre un train
Strasbourg-Paris, qui avait fait 28 morts en 1961, durant la
guerre d'Algérie.
Le procureur de Paris, François Molins, a également annoncé que
onze personnes avaient été blessées, dont quatre grièvement,
parmi lesquelles le journaliste Philippe Lançon et deux policiers.
Selon les informations du Monde, Philippe Lançon, critique
littéraire à Libération et chroniqueur régulier de Charlie, a été
813

Um dos principais jornais de ampla circulação na França e em diversos países do mundo.

814

Disponível
em:
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/attaque-au-siege-de-charliehebdo_4550630_3224.html. Acesso em 02 de Julho de 2015.
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grièvement blessé au bas du visage par une balle. Il a été opéré à la
Pitié-Salpêtrière, et ses jours ne sont pas en danger.
Le procureur Molins a livré dans la soirée un premier récit des
événements. Au moins deux hommes cagoulés et vêtus de noir se
sont introduits vers 11 h 30 dans les locaux de Charlie Hebdo après
s'être d'abord trompés d'adresse, croyant trouver la rédaction au
numéro 6 de la rue Nicolas-Appert.
Armés de kalachnikovs, ils ont tiré sur une personne qui se trouvait
à l'accueil, avant de monter à l'étage pour atteindre la rédaction de
Charlie Hebdo. Les journalistes étaient alors en pleine conférence de
rédaction hebdomadaire. Les assaillants ont commencé à tirer sur
les dessinateurs et journalistes, comme l'a relaté Coco, dessinatrice
au journal, qui a précisé que les hommes « parlaient parfaitement le
français » et « se revendiquaient d'Al-Qaida ».
(...)
[Grifos meus]

Além de noticiar as mortes dos cartunistas, a lembrança do último episódio
intempestivo na França através da referência à Argélia, país islâmico do Norte da
África que passou por um processo de independência colonial conflituoso entre 1954
a 1962, fez remontar o caráter violento do “Islã” como uma forma de enquadrar as
suas possíveis respostas divergentes dos encontros culturais com a Europa. A
matéria fez menção ao nome da Al-Qaida (grupo liderado por Osama Bin Laden que
supostamente orquestrou o 11/09 à Nova Iorque) para evocar a imagem de um grupo
homogêneo ligado à intolerância (como aconteceu nos atentados de Madrid e de
Londres) aos valores da comunidade europeia, como por exemplo, a da liberdade de
impressa de publicar charges envolvendo a figura do Profeta815. “Islã”, “muçulmano”
e “terrorista” seriam as palavras-chaves para descrever as imagens produzidas pela
opinião pública produzida ao longo das semanas que seguiram ao evento crítico de
Paris, o que acabou reverberando com certas particularidades nos países de maioria
islâmica, como o Marrocos.
A repercussão dos atentados no Marrocos: a questão do “outro” (Europa)
A capa pós-atentado da Charlie Hedbo (nº 1178) não agradou a maioria das
populações de maioria islâmica. As autoridades religiosas (‘ulama) no Marrocos
815

As polêmicas na Europa envolvendo as caricaturas do profeta Mohammed tiveram início em 30 de
Setembro de 2005. Na época, o jornal dinamarquês Jyllands-Posten sofreu as primeiras retaliações dos
muçulmanos europeus quanto dos países de maioria islâmica. Um balanço desse evento foi publicado por
Favret-Saada (2007).
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foram categóricas em criticar a publicação com a figura do profeta Mohammed
estampada na companhia da frase “Tout est Pardonné” (Tudo é Perdoado). O rei
Mohammed VI, denominado de comandante da crença (amir al-um’minin), ou seja,
um espécie de “guardião” simbólico da religião islâmica do país, ordenou
publicamente a proibição do jornal satírico em seu território como forma de
contemplar aos anseios da elite religiosa816. Assim, o processo de objetificação
(Eickelman & Piscatori, 1996) da imagem do Profeta foi usado em favor da defesa
dos valores religiosos marroquinos como uma forma de produzir uma distinção
perante outros sistemas de crenças como, por exemplo, da laicidade francesa.

Figura 01 - Capa da Edição nº 1178 da
Charlie Hedbo. 14 de Janeiro de 2015.
Fonte:
http://www.liberation.fr/societe/2015/01/12/
mahomet-en-une-du-charlie-hebdo-demercredi_1179193. Acesso em 16 de Janeiro
de 2015.

Figura 02 - Capa da Edição nº 1101 da
MarocHebdo. 16 a 22 de Janeiro de 2015.
Fonte: Foto do autor em 16 de Janeiro de
2015.

Mas nem tudo se resumiu a repúdio por parte dos marroquinos. No dia 09 de
janeiro de 2015, centenas de pessoas se manifestaram no centro da capital (Rabat)
em protesto aos atentados. Convocados através das redes sociais, muitos
manifestantes compareceram ao ato, na frente do prédio de um veículo de
816

O Marrocos proibiu a exibição do filme Exodus, uma grande produção de Hollywood, apenas um dia antes
de sua estreia nas salas de cinema (25 de dezembro de 2014). O filme conta a história do profeta Moisés no
Egito. Como sua figura é importante também para os muçulmanos, a sua representação numa película
cinematográfica foi algo condenável por parte das autoridades religiosas (‘ulama) marroquinas.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1695

comunicação francês, vestidos de preto e com uma vela em memória aos mortos.
Alguns também carregavam cartazes com mensagens “Je suis Mohammed, mais je
suis Charlie” (Eu sou Mohammed, mas também Charlie) ou “Je suis marrocain mais
je suis aussi Charlie” (Sou marroquino e também sou Charlie). Entre os presentes, foi
possível ver jornalistas, intelectuais laicos, militantes da esquerda e de organizações
pró-direitos humanos e muitos professores universitários. O embaixador da França e
outros diplomatas de sua delegação também compareceram ao protesto.
A disputa em torno da condenação ou da liberdade do uso da figura do
Profeta iria se prolongar durante todo o mês de janeiro de 2015 no país. A mídia
proporcionou uma série de debates, enquetes e opiniões públicas como uma forma
de apresentar e de posicionar os diversos grupos políticos, religiosos e demais
setores da sociedade civil. A produção dessas distinções se pautou na defesa
expressa dos reais interesses ligados de cada grupo, mais uma vez a partir dos
valores morais em jogo. As formas de controle, silenciamento e de apagamento de
um grupo sobre o outro foram notórias e expuseram os eixos de sacralidade do
Profeta provenientes da imagem de um senso comum atuante sobre a religião
islâmica. Entre discursos afinados com perspectivas voltadas por valores normativos
de um “Islã universal”, a partir do que se considera como uma “tradição”, e
argumentos mais atípicos, centrados na crença de um “Liberalismo universal”,
alguns meios de comunicação foram verdadeiros palcos de exibição de alteridades.
Apontar o que de “senso comum”/“objetificação” está contido nestas disputas
seria relevante, pois possibilita trazer à tona uma série de elementos geralmente
descartados pelas análises sobre o que se denomina como “cultura”. Além disso, os
meios pelos quais essas formas de “afirmação sobre um mundo” (a invenção de um
“nós”) são produzidas, distribuídas e organizadas sublinham as possibilidades de se
entender a constituição dessas diferenças entre os grupos conflitantes. Neste sentido
específico, a televisão e a impressa marroquina contribuem de maneira significativa
para a produção (invenção) de um “outro”, mesmo que, no caso, não se procure
fazer uma avaliação ou reflexão de si.
O papel das tecnologias: o canal 2M e a revista MarocHebdo
O primeiro ministro Abdelilah Benkirane (no poder desde 2011) recorreu817 à
emissora campeã de visibilidade pública (2M) no Marrocos para realizar uma
entrevista na qual repudiou os limites dos países da Europa em difamar o Islã
através de suas charges. Ele deixou claro a sua solidariedade às vítimas, mas também
817

Benkirane já havia feito uma comunicação pública no dia 08 de janeiro de 2015 sobre os ataques ao jornal
Charlie Hebdo.
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não poupou críticas ao que denominou de “teimosia do Ocidente” em menosprezar
os valores dos muçulmanos espalhados no mundo. Ao longo de um programa de
quase duas horas, o entrevistador intercalava a conversa com depoimentos de
pessoas obtidos nas ruas do país sobre as charges, realizadas pela emissora durante
os dias que sucederam as manifestações na França, e as repassavam para seu
convidado exigindo as suas ponderações a respeito das opiniões do público.
Os resultados dessas falas oscilavam sempre entre os dois polos de ser
“contra” ou “a favor” dos usos da figura do Profeta. A decisão da 2M em ter o
primeiro ministro nesta ocasião se constituiu em uma contraofensiva à manifestação
ocorrida no dia 09 de janeiro na capital envolvendo os marroquinos “mais próximos”
dos ideais franceses de “liberdade de expressão”. O partido que Benkirane representa
(PJD - Partido da Justiça e do Desenvolvimento), assentado nas alas tidas como
“conversadoras” do país, exigia uma resposta pública quanto ao apoio dos
marroquinos a essas “tecnologias ocidentais” (no caso, as charges) perturbadoras de
uma ordem moral islâmica.
A situação mais emblemática da imprensa marroquina seria a publicação da
revista MarocHebdo (16 de janeiro) em oposição a Charlie Hebdo (14 janeiro), uma
vez que o periódico francês ganhou força a partir das manifestações ocorridas nas
ruas da França em homenagem às vítimas e pela defesa de liberdade, valor herdado
do Iluminismo do século XVIII. A matéria central intitulada “Je suis mahométan”
(Eu sou muçulmano) apresentava um grupo de pessoas segurando uma bandeira do
Marrocos junto com outros indivíduos portando algumas bandeiras francesas nas
mãos. Além disso, figuravam na imagem alguns cartazes com os dizeres: “L’islam est
innocent du terrorisme” (O Islã é inocente do terrorismo). A publicação classificava
os atentados como “atos odiosos”, sem qualquer vinculação com o que se denomina
de “Islã político”, e se questionava sobre a quem interessaria provocar tais “crimes”.
No final, seus redatores exploraram a dimensão dos possíveis impactos aos
muçulmanos (franceses e marroquinos) nas formas de se lidar com as diferenças
religiosas presentes nos países europeus e em território marroquino.
Entretanto, a matéria seguinte trouxe uma entrevista com um dos líderes da
salafiyya 818mais atuantes da atualidade marroquina: Mohammed Fizazi819. Com o

818

Salafiyya ou salafismo é um termo usado para designar diferentes correntes reformistas que procuravam
restaurar o que eles consideravam como o Islã dos “precursores/ancestrais” (salaf), ou seja, do Profeta e seus
companheiros. O projeto do salafismo estava centrado na idéia que a volta às “origens” era uma forma de
regenerar o Islã, expurgando as inovações e adições que haviam desvirtuado a mensagem profética e causado
o seu declínio civilizacional. Embora as diferentes correntes do salafismo dialogassem entre si elas nunca
constituíram um movimento unificado, pois o significado das “origens” e como elas deveriam ser
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título de “Charlie Hebdo sème la haine” (Charlie Hebdo semeia o ódio), ele
classificou o periódico francês de explorador do humor e da liberdade de expressão
justamente por atiçar o ódio na religião muçulmana e entre as pessoas que a
ignoram. Mohammed Fizazi apoiou a decisão do Ministro dos Assuntos Estrangeiros
(Salehedine Mezouar) de anular a sua participação na marcha de Paris junto com as
demais autoridades europeias. O fato de condenar a morte dos cartunistas não o
impediu de propagar as suas ideias de que as caricaturas do Profeta são uma
“constante provocação injustificada sobre o sentimento de mais de um bilhão e
meio de muçulmanos em todo o mundo”. Além disso, ele foi categórico ao afirmar
que a Charlie Hebdo “pisoteou” na sacralidade de seu Profeta e que a sua intenção de
utilizar o recurso da “liberdade de expressão” somente permitiu todas essas
repercussões como consequência.
A difusão desses conteúdos midiáticos entre a população marroquina ocorreu
de maneira desigual, porém, existiria uma possibilidade de se verificar seu alcance e
a sua influência entre os diversos setores da sociedade. A noção de um senso comum
compartilhado poderia, então, ver visto de maneira “objetificado” entre alguns
entrevistados pela emissora 2M, envolvendo a produção de alteridades (um “nós”
em oposição a “eles”), a partir das considerações deliberadas sobre os usos da figura
do Profeta e sobre a situação atual que vive a religião islâmica na Europa. As
perspectivas dessas pessoas podem lançar algumas luzes sobre os mecanismos de
alteridade (controle, silenciamento e de apagamento) mesmo que haja o recurso,
por parte deles, da “invenção” de grupos homogêneos (o “Ocidente”, por exemplo)
atuantes na realidade.
Considerações finais
As disputas em jogo na mídia abrem uma margem de manobra baseada em
interesses de controle, silenciamento ou, até mesmo de apagamento (Barth, 2005;
Elias & Scortson, 2000; Todorov, 1995) dessas experiências diante de um “outro”. A
figura do Profeta possui noções hierarquizadas segundo os valores do Islã. Não seria
demais repetir que esses atributos sacros não se encontrariam disposto
simplesmente sob a forma de grupos isolados uns dos outros, mas sim que esses
mesmos grupos manteriam entre si relações definidas de tal modo que seu conjunto
recuperadas variava de acordo com o contexto cultural no qual cada uma delas havia sido elaborada (Pinto,
2010).
819

Mohamed Fizazi nasceu em 1950 em uma vila perto de Taza. É considerado um dos líderes religiosos
“fundamentalistas” do Marrocos. Ele foi condenado a 30 anos de prisão, após os atentados de 16 de maio de
2003 em Casablanca, por sua influência ideológica aos responsáveis desses ataques. Ele foi libertado da
prisão em 14 de abril de 2011, depois do perdão real de Mohammed VI, o que lhe possibilitou a criação de
seu partido político: o Partido da Ciência e do Trabalho (hizb l-'ilm wa l-'amal).
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formaria um só e, mesmo, um todo (Durkheim & Mauss, 2005). As definições sobre
o que viria a ser um “Islã”, de ser “muçulmano” ou de se ter “liberdade de expressão”
foram os centros das disputas desses grupos que, a partir de seus valores
(especialmente os do campo religioso), se posicionaram na sociedade marroquina.
Em primeiro lugar, a proibição da Charlie Hebdo e a contestação do uso da
imagem do profeta Mohammed, por meio de uma revista parceira do jornal satírico
francês, identifica o Marrocos como pertencente à comunidade islâmica (umma)
através de um processo de transnacionalização dessa “comunidade imaginada”
(Anderson, 2008), onde se tem a percepção compartilhada de que os “Muçulmanos”
e o “Islã” estão sobre ataques e necessitam de defesa (Eickelman & Piscatori, 1996). A
(re)invenção dos muçulmanos na Europa após os ataque de 11/09, através dos rótulo
de “terroristas”, faz com que seus praticantes criem novas fronteiras de
diferenciação entre eles, algo inscrito na produção de alteridades tanto entre si
quanto em relação aos “novos outros”. As linhas desses pertencimentos refletem os
interesses dos grupos, mas também os posicionamentos dos indivíduos, consciente
ou inconscientemente com relação ao senso comum e às associações de
determinadas alianças políticas.
Em segundo lugar, a questão dos marroquinos que vivem na França
estabelece uma maior tensão para as “minorias muçulmanas” numa Europa cada vez
menos tolerante com a presença do que se convém denominar de “Islã” e de suas
formas de atuação (ora de invisibilidade ora de promoção no espaço público) no
“Velho Continente”. As negociações dessas fronteiras de distinção passam também
por uma reelaboração dos processos de objetificação, como é o caso das charges
envolvendo o Profeta. A liberdade de expressão como valor exaltado ao “Ocidente”
foi incorporada por grande parte da comunidade marroquina em solo francês, mas,
também, encontrou vozes consoantes existentes no Marrocos, não somente na
manifestação ocorrida na capital, e que contou com o apoio das relações
diplomáticas francesas dois dias depois dos ataques em Paris.
A significação moral contida nos discursos e nas práticas dos muçulmanos no
Marrocos e, ao que parece, na França se move a partir de dispositivos advindos de
várias fontes que formariam as suas “culturas” (Geertz, 1989). O senso comum e a
objetificação a partir da figura do profeta Mohammed indicam ser um deles. Porém,
as formas de se acionar esses valores atuam de maneiras particularizadas quando o
assunto é apresentar os contornos que fazem dessas fronteiras a sua raison d'etre.
Cada um procurou controlar a sua imagem diante do que se diz ser o “outro”. A
distinção continua a ser um princípio dinâmico à espera de outras configurações a
partir dos contextos particulares das relações desenvolvidas entre os dois países.
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Entretanto, as alteridades locais sempre tendem a produzir novas problemáticas
relativas ao fenômeno da invenção de um “outro”.
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30- Sessão 2
30.2 Os exercícios espirituais de Inácio de Loyola: uma abordagem
sobre a noção de pessoa*
Bruno Hermes de Oliveira Santos820
Carlos Tadeu Siepierski821
Resumo: Os exercícios espirituais inacianos continuam a despertar o interesse
tanto de pesquisadores quanto do público em geral. Em se tratando dos usos do
corpo, Marcel Mauss foi um dos primeiros teóricos a apontar para o fato de ser o
corpo, ao mesmo tempo, objeto e meio técnico do próprio homem. Nesse sentido, o
presente trabalho teve por objetivo lançar luz sobre os exercícios espirituais à luz da
noção maussiana de “técnicas do corpo”, utilizando, para isso, o livro dos “Exercícios
Espirituais”.
Palavras-chave: Exercícios espirituais. Corpo. Noção de corpo. Noção de pessoa.
Revisão bibliográfica.
Introdução
A contar do inesperado evento de fevereiro de 2013, isto é, a renúncia de um
Papa e a entronização de um jesuíta como Sumo Pontífice, a Companhia de Jesus
passou a se tornar, desde então, foco das atenções tanto de fiéis católicos quanto do
público em geral. Em meio a isso, posta à luz dos holofotes, observou-se um
considerável aumento de interesse, sobretudo por parte da mídia, pela história geral
da Companhia, trazendo à tona um conjunto de informações antes desconhecidas
de um público mais abrangente. Nesse contexto, marcado por uma profusão de
informações, pouco ou quase nada tem se divulgado sobre os exercícios espirituais
praticados pelos membros da Companhia, sobre seu papel no processo de
incorporação dos sujeitos à ordem religiosa ou mesmo sua relevância nas etapas de
formação e conformação de cada um destes aos propósitos da instituição.
Para os jesuítas os exercícios são, hoje, frequentemente apresentados como
um método espiritual. Na mesma intensidade, deparamo-nos com afirmações outras
* GT - 7
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que reivindicam para os exercícios a fórmula de pedagogia espiritual. Essas noções,
por mais que se esforcem em captar a essência dos exercícios e ilustrar os seus
significados para a ordem jesuíta, pouco revelam quando pronunciadas aos ouvidos
de um leigo. Com quase cinco séculos de história, inúmeras foram suas definições,
sendo hoje, as noções de “método” e “pedagogia”, talvez, as mais generalistas e
consensuais. Desta forma, amparadas nessas duas noções, encontramos definições
outras que nos levam a ponderar os obstáculos conceituais a serem transpostos para
uma compreensão menos etérea dos exercícios espirituais.
Para o padre Géza Kovecses (reconhecido tradutor e comentador dos escritos
inacianos no Brasil), “Os Exercícios Espirituais são, no seu conjunto orgânico, uma
Pedagogia Sobrenatural, na qual o Espírito Santo instrui, move, robustece o
exercitante, orientando-o para uma vida divina cada vez mais pujante.” (Kovecses,
1966). Já numa definição menos teológico-religiosa o também jesuíta e historiador
James Martin, considera ser os exercícios um estilo particular de oração. Como cita,
trata-se de usar a imaginação, como “um meio de se colocar dentro de alguns
episódios específicos da Bíblia. Logo, os Exercícios não se resumem a um programa
de oração: eles também introduzem um modo de orar.” (Martin, 2012).
Para o idealizador dos exercícios e fundador da Companhia de Jesus, Inácio
de Loyola (1491-1556), “Por Exercícios espirituais se entende qualquer modo de
examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente, e
outras operações espirituais [...]”. (Loyola, 2015). Adverte-nos ainda que, “Assim
como passear, caminhar e correr são Exercícios corporais, chamam-se Exercícios
espirituais diversos modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as
afeições desordenadas [...]” (Loyola, 2015). Como vemos, embora Loyola não tenha
poupado esforços em procurar esclarecer a natureza e o propósito dos seus
exercícios, suas palavras hoje (exceto talvez para aqueles que as tomam
religiosamente) com muita dificuldade nos revela a profundidade de suas intenções
para a cristandade.
Afastadas as abordagens teológico-religiosas sem desconsiderar, ao mesmo
tempo, o seu valor para o catolicismo romano, fato é que os exercícios espirituais
aparecem como produto de uma série de experiências místicas pelas quais passou
Inácio de Loyola, sendo a mais conhecida de todas elas, as visões às margens do rio
Cardoner. Nesse sentido, é praticamente consensual o entendimento de que os
exercícios espirituais foram baseados numa trajetória particular de “progresso”
espiritual. Trajetória a qual Loyola, voluntariamente, fizera questão de anotar em
um caderno, detalhando, passo a passo, os caminhos que o conduziram a
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“iluminação”. Esse caderno viria a ser conhecido como livro dos “Exercícios
Espirituais”.
Anotados ainda na primeira metade do século XVI entre os anos de 1522 e
1548 sob o título original de “Exercícios espirituais para vencer a si mesmo e
organizar a vida livre de decisões influenciadas por algum sentimento
desequilibrado”, os exercícios atravessaram os séculos, constituindo-se, talvez, numa
das heranças, senão a maior de todas elas, deixadas por Loyola à Companhia de
Jesus. Autorizada sua publicação pela Igreja em 1548, o livro representa, ainda hoje,
como afirma o historiador William Bangert (1985), um marco na história da
espiritualidade cristã. Voltar o olhar para a Companhia de Jesus, seja no século XVI
de sua fundação seja na atualidade, é fundamental reconhecermos que, senão por
completo, mas em grande parte, “[...] não se pode conhecer os jesuítas sem
referência ao livro dos Exercícios”. (O`Malley, 2004), como destaca John O`Malley.
Mas afinal: no que, de fato, consistem estes exercícios? Dada sua importância
não só para a Companhia de Jesus, mas para todo o mundo católico, como
compreender esse fenômeno que, com praticamente cinco séculos de história,
continua atual? Num esforço de análise, o que se revela dessa prática social ainda
tão contemporânea?
1. Os exercícios espirituais e as narrativas evangélicas
Como já mencionado, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola remontam
à primeira metade do século XVI. Estes exercícios passaram por sucessivas
modificações mesmo depois da autorização concedida pelo Papa Paulo III por meio
da encíclica Pastoralis Officii, no ano de 1548 quando da sua primeira publicação em
latim. No entanto, sabemos que Inácio de Loyola inicia a escrita dos exercícios
alguns anos antes, quando da sua estada na cidade de Manresa no auge de suas
experiências místicas, por volta do no ano de 1522 como assim declara Loyola em sua
autobiografia intitulada “O Relato do Peregrino”. Ainda que submetendo o livro dos
“Exercícios Espirituais” a constantes modificações, o trabalho essencial de Loyola
fora composto em Manresa sendo as alterações posteriores, segundo Alain
Guillermou (1973), resultados da experiência apostólica e da formação propriamente
teológica pelas quais passou Loyola.
Mas se autorizados pela Igreja apenas em 1548, praticamente três décadas
após seus primeiros manuscritos em um caderno às margens do rio Cardoner,
Loyola nunca hesitou ao longo de todos esses anos em “dar” os seus exercícios as
pessoas que lhe acompanhavam. Ora, a Companhia de Jesus nasce enquanto
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fraternidade no ano de 1534 sendo reconhecida pela Igreja apenas em 1540. Assim, é
importante termos em mente que, não só a idealização, mas a aplicação dos os
exercícios espirituais são anteriores a fundação da própria Companhia, o que nos
possibilita falar dos exercícios sem, obrigatoriamente, falar da instituição religiosa.
Contudo, já sinalizamos a importância atribuída aos exercícios pelos membros da
Companhia de Jesus, obrigando-nos a considerá-los fundamentais quando e se o
centro das atenções passarem a ser a instituição, propriamente. No nosso caso,
vamos tratar aqui apenas dos exercícios dentro de sua proposta, digamos “original”:
uma proposta espiritual direcionada a toda a cristandade. Com isso, eximindo-nos,
neste trabalho, de considerações mais amplas que tratem, especificamente, da
vinculação entre os exercícios e a instituição religiosa.
Tal como idealizados por Loyola, os exercícios não foram elaborados para
serem praticados individualmente. Ainda que por muitos seja considerado um
“manual”, tomar o livro para si e praticá-los, foge a uma das regras fundamentais
determinadas pelo santo cristão. Os exercícios, assim, devem sempre ser aplicados
por “alguém” a “outrem”. Esse “alguém” seria o que hoje em dia reconheceríamos
pelo nome de diretor espiritual. Sobre este aspecto relacionado aos atores
envolvidos nos exercícios espirituais, Roland Barthes nos oferece uma leitura
particular, mas elucidativa da pretensão e complexidade da estrutura dos exercícios.
Em “Sade, Fourier, Loyola” o autor enxerga nos exercícios quatro atores: Inácio e sua
comunicação com o diretor espiritual através de seus escritos. Logo após, a
comunicação entre esse diretor e o exercitante seguida pela comunicação do
exercitante com a divindade a qual se encerra com o feed-back na comunicação da
divindade com o exercitante.
Os exercícios são subdivididos em quatro etapas chamadas por Loyola de
“Semanas” e devem ser “dados” de maneira progressiva. Isto significa que o
exercitante não pode saber o que ocorrerá nas futuras etapas dos exercícios,
mantendo assim, um clima de incerteza e suspense sobre o que lhe será dado. Estas
“Semanas” não correspondem, exatamente, ao nosso tempo cronológico, levando em
torno de sete a oito dias, mas podendo ser estendidas ou abreviadas conforme a
progressão de cada exercitante. Para Loyola, afim de que melhor se aproveitem os
exercícios, recomenda ao exercitante o afastamento das atividades cotidianas,
sugerindo a ele algo o que seria hoje facilmente entendido como uma espécie de
“retiro espiritual”. Hoje, é comum os exercícios serem dado em grupo e de forma
compartimentada, revelando, assim, uma das transformações pelas quais os
exercícios passaram ao longo dos séculos.
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No livro dos “Exercícios Espirituais”, obra destinada aos diretores espirituais,
Loyola, antes dos exercícios detém-se nas “Anotações para adquirir alguma
compreensão dos exercícios espirituais que se seguem e para ajudar tanto o que os
há de dar, como os que os há de receber” (Loyola, 2015). Este tópico (uma
preparação aos exercícios) é importante na medida em que é nela onde
encontramos as recomendações mais gerais a respeito dos exercícios, desde os seus
propósitos últimos, a rotina a ser observada pelo diretor espiritual e mais uma série
de tantas outras instruções sobre as responsabilidades e obrigações dos diretores
para com aqueles que hão de receber os exercícios.
Os exercícios espirituais são exercícios de meditação ou contemplação da
história evangélica em que se espera do exercitante conseguir colocar-se e ser
partícipe, através da imaginação, da história de Jesus narradas pelo evangelho. Na
primeira semana as meditações/contemplações giram em torno das histórias do
Antigo Testamento: a espera de um salvador e o nascimento de Jesus. Na segunda
semana, basicamente, as histórias são extraídas do Novo Testamento,
compreendendo etapas como a encarnação até a “paixão” de Cristo. Na terceira
semana os exercitante se ocupam do “mistério pascal”, a “paixão” e morte de Jesus. A
quarta é a semana da ressurreição e ascensão de Jesus acrescida de uma
contemplação para se alcançar o amor voltando-se estritamente a era atual do
exercitante.
Mas se os exercícios, segundo Loyola, prometem revelar a todos àqueles que
os recebe o desejo de Deus para a sua vida pessoal tomando por base as
meditações/contemplações da vida de Jesus Cristo, como efetivamente isso ocorre
(se, de fato, ocorre)? Tendo o livro dos “Exercícios Espirituais” como documento de
investigação e fonte de produção de nossos dados bibliográficos, passemos em
revista a cada uma das Semanas, focalizando de maneira pouco mais detalhada os as
meditações/contemplações que nela se desenvolvem.
a) Primeira Semana
Também conhecida como semana do eu pecador. Tem por finalidade
provocar no exercitante o sentimento de arrependimento, levando-o a considerar a
urgente necessidade de conversão. Assim como as demais semanas, é composta por
cinco exercícios numa sequência de horários obedecida também nas semanas que se
sucede, tal como determina Loyola. Desta forma, o primeiro deve ser realizado à
meia-noite, o segundo pela manhã logo após o exercitante levantar-se, o terceiro
antes ou depois da missa (mas sempre antes da alimentação), o quarto no período
da tarde e o quinto, por fim, uma hora antes do jantar.
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O primeiro exercício refere-se à meditação sobre três pecados. Para Loyola, o
dos anjos, o de Adão e Eva e, por fim, sobre um pecado qualquer cometido por
alguém de quem o exercitante se recorde. Cumpridas essas tarefas, deve o mesmo
buscar o sentimento de vergonha e confusão a seu respeito, bem como ter ciência de
que “[...] quantas vezes mereci ser condenado para sempre por meus numerosos
pecados.” (Loyola, 2015). O segundo exercício refere-se à meditação dos pecados,
cabendo ao exercitante “trazer à memória todos os pecados da vida, examinando
ano por ano, ou período por período” (Loyola, 2015), bem como a lembrança do
lugar onde morou, o relacionamento estabelecido como outras pessoas e as
ocupações a que se dedicara até o momento de sua vida. Ao longo dos dias da
semana, deve o exercitante, como sugerido por Loyola, diminuir-se através de um
conjunto de autoquestionamentos como “[...] Olhar-me como uma chaga e um
tumor, donde saíram tantos pecados e tantas maldades e tão medonho veneno.”
(Loyola, 2015).
O terceiro e quarto exercícios referem-se, respectivamente, a repetição do
primeiro e do segundo, somando-se ao quarto um resumo do terceiro. Já o quinto
exercício encerra as atividades da Primeira Semana. Nele o exercitante se ocupa com
a chamada “Meditação do Inferno” (2015). Esta etapa tem por finalidade fazer com
que o exercitante literalmente sinta os poderes de destruição do pecado, devendo o
mesmo esforçar-se na “aplicação dos sentidos”. Este recurso sugerido por Loyola é
objeto de inúmeras interpretações teológicas e, sobretudo, objeto de estudo de áreas
como a psicologia/psicanálise. De uma maneira geral, podemos entender a
“aplicação dos sentidos” como sendo a tarefa de no ato da imaginação, o exercitante
conseguir sentir através do tato, da audição, da visão, do paladar e do olfato a
“realidade” a qual está inserido através da imaginação.
b) Segunda Semana
Também conhecida como a semana do Chamamento. Tem por finalidade,
como já citado, colocar o exercitante em contato com a vida de Cristo. É também a
mais extensa de todas as semanas. Para Géza Kovecses, se a pergunta que envolve o
exercitante na primeira semana é o que ele deve fazer por Cristo, a segunda lhe
oferece a resposta. Deve chegar, assim, a conclusão de que é urgentemente
necessário escutar e abraçar tudo aquilo que Jesus propõe. Por isso a expressão
“chamamento” para definir esta semana, um chamado para servir a Jesus.
Basicamente inicia-se com aquilo que Loyola denomina por “Exercício do
Reino”. Não se trata, propriamente, de uma “Contemplação”, mas de engajar o
exercitante no cumprimento da vontade de um rei: para Loyola, Jesus Cristo. Nos
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sucessivos pontos apresentados por Loyola, nos deparamos com a imagem de um
Cristo guerreiro convocando a todos para um combate espiritual, uma luta contra o
mal a serviço de uma corte celestial. Para Loyola, deve o exercitante “Imaginar [...]
um rei humano, escolhido pela mão de Deus Nosso Senhor, a quem reverenciam e
obedecem todos os príncipes e homens cristãos.” (Loyola, 2015). Esta atividade é
recomendada ao exercitante para que seja realizada duas vezes no dia: pela manhã e
antes ao almoço ou refeição da noite.
O primeiro exercício é o da “Contemplação da Encarnação”. Como pode se
imaginar, trata-se de contemplar a transformação da “Segunda Pessoa” de Jesus
fazendo-se homem. O segundo exercício é o da “Contemplação do Nascimento”.
Deve o exercitante imaginar-se na história da partida de Nossa Senhora da cidade de
Nazaré, grávida, montada numa jumenta com José e uma criada para ir a Belém
pagar o tributo de César. Já terceiro e quarto exercícios referem-se a repetição do
primeiro e do segundo, sendo o quinto referente, novamente, a aplicação dos
sentidos sobre a primeira e a segunda contemplação.
Loyola, antes do encerramento desta semana, pede ao exercitante que se
dedique a outras meditações. A mais emblemática de todas elas é a “Meditação das
Duas Bandeiras”. Nesta meditação deve o exercitante escolher a qual das bandeiras
servir: a de Cristo ou de Lúcifer. Considerada um dos auges dos exercícios espirituais
a meditação recomenda ainda a visualização de um campo de batalha entre o bem e
o mal. Espera-se, com isso, que o exercitante experimente as sensações do Inferno e
as sensações de estar junto à Cristo, possibilitando ao exercitante decidir a quem
servir.
c) Terceira Semana
Esta semana tem por finalidade confirmar a opção feita pelo exercitante em
“seguir a Cristo”. É compreendida por duas Contemplações a serem realizadas ao
longo da semana, mais a introdução das “Regras para Ordenar-se no Comer”. A
Primeira Contemplação deve ser realizada à meia-noite, sendo exigido do
exercitante o esforço de imaginar a ida de Cristo de Betânia à Jerusalém, terminando
na Última Ceia. Pede-se assim, que o exercitante recorde uma história. A primeira
delas, por exemplo, a ida de dois discípulos a Jerusalém a pedido de Jesus para a
preparação da ceia, terminando com delação de Judas e o sermão de Jesus a seus
discípulos.
Recomenda-se ao exercitante que, nesse exercício de imaginação, peça aquilo
que deseja: “será aqui dor, sentimento e confusão porque o Senhor vai a sua paixão
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por meus pecados.” (Loyola, 2015). Já a Segunda Contemplação deve ser realizada
pela manhã, sendo exigida do exercitante a imaginação da realização da Ceia até a
ida de Cristo ao Horto. Pede-se assim, que o exercitante recorde mais algumas
histórias, como, por exemplo, a descida de Jesus e seus discípulos do Monte Sião até
o Vale de Josafá até a sua prisão. Pede-se ao exercitante pedir “o que é próprio pedir
na paixão: dor com Cristo doloroso; abatimento com Cristo abatido; lágrimas, com
pena interior por tanta pena que Cristo passou por mim.” (Loyola, 2015).
d) Quarta Semana
A quarta semana tem por finalidade propiciar a “união” do exercitante e a
figura divina. É inaugurada pela contemplação da ressuscitação de Cristo, sendo
assim, a aparição de Cristo a Nossa Senhora, sendo prosseguida por meditações de
tantas outras aparições. Cabe ao exercitante imaginar-se, portanto, como partícipe
desta história da Ressurreição e Ascensão de Cristo. É uma semana em que o
exercitante deve buscar um profundo sentimento de realização e alegria. Assim,
desde o despertar pela manhã, é convidado a participar da alegria de Cristo e, para
isso, não abster-se da claridade do dia e dos raios de Sol. São realizados, agora,
apenas quatro exercícios.
Loyola recomenda ao exercitante agradecer a Cristo pela “[...] graça de sentir
intensa e profunda alegria por tanta glória e gozo de Cristo nosso Senhor.” (Loyola,
2015). Já a segunda contemplação é destinada ao alcance do amor. Para Géza
Kovecses, estes exercícios são uma recapitulação dos Exercícios inteiros, destinado a
introduzir o exercitante na vida diária com uma profunda visão universal cristã. Para
Loyola, deve o exercitante recordar-se dos benefícios recebidos pela criação e
agradecer pelos dons particulares concedidos por Jesus. “[...] Daí, refletir em mim
mesmo, considerando com muita razão e justiça o que devo oferecer e dar de minha
parte a sua divina Majestade.” (Loyola, 2015).
2. Os exercícios e o corpo
Como pudemos observar em todas as Semanas o exercitante vê-se,
constantemente, assediado a imaginar-se dentro de uma história. Para um jesuíta ou
qualquer outro disposto a levar adiante os exercícios inacianos, não se trata de uma
história qualquer. Trata-se da história da vida de Cristo certamente afetada pelas
concepções do santo cristão, Inácio de Loyola.
Com base nas histórias evangélicas, provavelmente mais inacianas do que
evangélicas, os exercitantes devem, a fim de potencializar as meditações ou
contemplações, recorrer a um conjunto de exercícios adicionais chamados pelo
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santo cristão de “Adições para melhor fazer os exercícios e para melhor achar o que
se deseja” (Loyola, 2015). Para melhor achar o que se deseja, deve o exercitante –
com vistas ao progresso espiritual - agir sobre o próprio corpo. Não se trata aqui de
abordar o corpo nos exercícios espirituais apenas com o intuito de apresentar, num
viés sensacional, o regime de austeridades corporais recomendados por Loyola em
seu livro. Trata-se, pois, de trazer à luz um aspecto fundamental da proposta
inaciana de renovação pessoal e que, para isso, dedica uma considerável
preocupação com a dimensão corporal.
A partir da revisão do livro dos “Exercícios Espirituais” é possível
observarmos como o corpo é objeto de menção direta ou indireta, como por
exemplo, os sentidos. Loyola, na 1ª Anotação vale-se de uma analogia com os
exercícios corporais para elucidar com maior precisão a sua ideia de exercícios para
o espírito. Certamente, todos os que já tiveram contato com o livro de exercícios,
ainda que de maneira breve, lembrar-se-ão de que: “Por Exercícios espirituais se
entende qualquer modo de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de
orar vocal e mentalmente, e outras operações espirituais [...]”. (Loyola, 2015).
O momento das adições (ao todo 10 / aparecem a partir da primeira semana e
se estende para todas as demais) parece-nos o ponto alto dos exercícios em que o
exercitante é intimado a voltar sua atenção para o próprio corpo. Na primeira
semana, antes do início das meditações/contemplações, deve o exercitante obedecer
a um ritual corporal: a exatamente um ou dois passos do lugar onde serão realizados
os exercícios, deve ficar em pé durante o tempo de uma oração, geralmente um “PaiNosso”. Em seguida, Loyola recomenda que se faça um gesto corporal em sinal de
reverência e humildade. Em geral, essa atitude corporal, como nos lembra
Guillermou, refere-se ao movimento das mãos em direção ao coração, mesma
atitude corporal sugerida ao exercitante fazer quando incorresse num pensamento
ou ação condenados como pecaminosos.
Na 4ª adição referente ainda à primeira semana, encontramos recomendações
explícitas sobre atitudes corporais. No estado de contemplação, Loyola sugere ao
exercitante algumas posições corporais como ora ficar ajoelhado, ora prostrado ao
chão com o rosto voltado para cima, sentado e em pé. Assim, “[...] se de joelhos acho
o que quero, não mudarei de posição. Se estiver prostrado, do mesmo modo etc.;”
(Loyola, 2015).
Na 5ª adição é recomendado ao exercitante uma auto avaliação pelo tempo de
meia-hora sobre os exercícios praticados. Para isso, Loyola determina que isso se
faça apenas de dois modos: sentado ou caminhando. Na 7ª adição, a fim de se
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alcançar o sentimento de dor e mágoa, trazendo à memória a morte e o juízo final, é
sugerido ao exercitante a privação da visão através da suspensão da claridade
recolhendo-se num aposento às escuras pelo tempo que estiver meditando. Já na 8ª
adição encontramos, novamente, instruções referentes a atitudes corporais. Na
ocasião, pede-se a supressão do riso, considerada uma expressão corporal
incompatível com a prática dos exercícios espirituais. A 9ª adição trata, novamente,
sobre a visão. Pede Loyola “Refrear a vista, exceto ao receber ou despedir-me da
pessoa com quem falar.” (Loyola, 2015).
Na 10ª adição onde encontramos as recomendações mais explícitas sobre as
penitências corporais. Tem por finalidade a reparação dos pecados, bem como fazer
com que o exercitante vença a si próprio subjugando a sensualidade à razão. Serve
também aos propósitos de alcançar os sentimentos de arrependimento e como
recurso para solucionar dúvidas em que, porventura, venha o exercitante a se
encontrar. Três são as penitências corporais. A primeira refere-se à suspensão da
alimentação contanto não decorra em enfermidades graves. A segunda, aos modos
de dormir, devendo o exercitante abandonar as “coisas delicadas e macias.” (Loyola,
2015). A terceira, por fim, refere-se às ações infligidas diretamente sobre a própria
carne, como “Castigar o corpo, isto é, causar-lhe dor sensível, o que se consegue
usando cilícios, cordas ou metais sobre ele, flagelando-se, ferindo-se ou usando
outras asperezas.” (Loyola, 2015).
Além das Adições não podemos deixar de nos ater as chamadas “Regras para
ordenar-se no comer”. Estas são inseridas no cotidiano do exercitante apenas na
terceira semana de exercícios. Devem, contudo, ser rigorosamente observadas até a
última semana. Ao todo são 8 regras. A 1ª refere-se à suspensão dos alimentos, com
exceção do pão. Para Loyola é o único alimento que não desordena o espírito ou no
qual a tentação ínsita como em outras comidas. A 2ª refere-se à abstinência da
bebida. A 3ª a evitar os alimentos considerados mais saborosos e deter-se nos mais
comuns. A 4ª trata da medida exata do consumo de alimentos para a manutenção
básica do corpo durante os exercícios. A 5ª regra volta-se para o modo de comer.
Nela observamos como Loyola pretende moldar as atitudes corporais do exercitante
durante as refeições. Desta forma, “enquanto a pessoa se alimenta, considere que vê
Cristo Nosso Senhor comer com os seus Apóstolos, e como ele bebe, olha e fala,
procurando imitá-lo.” (Loyola, 2015). A 6ª, 7ª e 8ª regras referem-se, respectivamente,
a considerar a vida dos santos no nas refeições e, as duas últimas, a evitar os perigos
da tentação durante o comer.
3. Os exercícios e as “técnicas do corpo”
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Levando-se em conta os aspectos acima mencionados, somos, então,
convidados a refletir acerca do lugar do corpo nos exercícios espirituais de Inácio de
Loyola. Como nos chama a atenção David Le Breton (2010), nos estudos de
sociologia a menção ao corpo remonta à passagem do século XIX para o XX, algo
que pode ser detectado nos trabalhos do sociólogo alemão Georg Simmel (1858-1918)
e sua preocupação em buscar apreender os aspectos sensoriais, as trocas de olhares
e a fisionomia enquanto fenômenos passíveis de compreensão sociológica. Nesse
mesmo período, encontramos também o memorável artigo de Robert Hertz (18811915) publicado em 1919. Em “A preeminência da mão direita: um estudo sobre a
polaridade religiosa”, Hertz, ainda que demasiado influenciado pelas concepções da
anatomia, nos convida a refletir como uma simples oposição entre a mão direita e a
mão esquerda revela-se portadora de significação cultural.
No tocante à antropologia, propriamente a uma antropologia do corpo, é ao
nome de Marcel Mauss (1872-1950) a quem tem sido atribuído o pioneirismo em
colocar o corpo no horizonte dos estudos antropológicos. Dono de uma vasta
produção acadêmica situada no contexto da escola francesa de sociologia, Mauss
deve a invocação de seu nome nos cursos de antropologia do corpo, em razão
daquilo que pronunciara em 1934 à Sociedade de Psicologia. Palavras que depois de
registradas renderam-lhe, um ano após, um artigo publicado no periódico Journal de
Psychologie, sob o título de “As técnicas do corpo” (1935). Desde então, passadas
algumas décadas, inúmeras são as pesquisas que ainda hoje procuram compreender
o impacto deste ensaio no desenvolvimento de novos campos de investigação
propriamente antropológicos.
Vários são os pontos que poderiam ser destacados sobre o ensaio. Ele
representa um meticuloso e primoroso registro das etapas percorridas por Mauss à
consolidação de uma ideia: a noção de “técnicas do corpo”. A forma como Mauss
constrói sua exposição é reveladora de sua genialidade. Nela acompanhamos, pari
passu, quase como numa conversa íntima, uma refinada capacidade de observação
dos fatos concretos da vida cotidiana aliada a uma intuição singular que lhe foram
permitiram chegar à noção de técnicas corporais. A objetividade do ensaio e a
honestidade intelectual de Mauss chamam também a atenção. Num tom quase
confessional, declara Mauss: “Escusai-me se, para formar diante de vós essa noção
de técnica do corpo, vos conto em que ocasiões persegui e como pude colocar
claramente o problema geral. Foi uma série de passos consciente e
inconscientemente dados.” (Mauss, 2003). É desta maneira, portanto, que Mauss vai
demonstra à Sociedade de Psicologia e, posteriormente, a todos os seus leitores, a
viabilidade de uma teoria sociológica da “técnica do corpo” (2003).
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A expressão “técnicas do corpo” ou “técnicas corporais” não é estranha a um
grande número de pessoas hoje em dia. De maneira geral é rapidamente associada
às atividades desportivas em que o corpo demanda dos atletas uma preparação
prévia (uma preparação física) a fim de dar cabo com êxito a uma determinada
prova ou competição. A natação, a esgrima, a corrida, dentre outros, exigem do
atleta uma constante preocupação com o corpo, o que pode ser visto nos programas
de condicionamento do sistema fisiológico além de um intenso treinamento voltado
ao aperfeiçoamento dos movimentos corporais. Sobre as atividades gímnicas, Mauss
(exímio alpinista) já as entendia enquanto algo adquirido. Como afirma, “Eu sabia
perfeitamente que a marcha, o nado, por exemplo, que coisas desse tipo eram
específicas a sociedades determinadas; que os polinésios não nadam como nós, que
minha geração não nadou como nada a geração atual.” (Mauss, 2003).
Recuperando as antigas noções dos dados platônicos sobre “técnica”, Mauss
consegue, então, ampliar a noção de “técnicas do corpo”, abrangendo sob essa
expressão uma enorme diversidade de fenômenos os quais escapavam aos seus
esforços de apreensão. Em síntese, por “técnicas do corpo” o autor a entende como
sendo as maneiras como os homens de sociedade a sociedade, de forma tradicional e
eficaz, sabem servir-se de seus corpos. Tradicional, para Mauss, porque são produtos
de uma educação e eficaz porque comprovadas socialmente. Quanto ao corpo, este
seria para Mauss “[...] o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou [...] o
primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do
homem, é seu corpo.” (Mauss, 2003).
Segundo Mauss, todo ato tradicional corporal pode ser compreendido
enquanto técnicas corporais. Mesmo, por exemplo, um ato tradicional mágicoreligioso. As técnicas de caça observada entre os aborígenes australianos
corroboram essa ideia para Mauss. Ao atribuírem a uma pedra poderes mágicos e a
inserir na boca, os aborígenes acreditariam receber poderes sobrenaturais capazes
de garantir-lhes maior capacidade para as longas perseguições a suas caças. Para
Mauss, as técnicas de caça configurariam, nesse sentido, também técnicas corporais.
Recorrendo aos dados produzidos pelo etnógrafo Elsdon Best (1858-1931)
sobre a sociedade Maori, Mauss demonstra como as noções de prestígio e educação
são determinantes na consolidação das atitudes corporais. Numa das passagens,
Best faz referência ao andar da mulher maori, ressaltando o balanceio solto e
articulado dos quadris dessas mulheres. Segundo Best, um movimento corporal
admirado pelos maoris, comprovado pelas mães que exercitavam suas filhas nessa
maneira de andar, repreendendo-as quando não realizavam o balanceio corporal.
Com base nisso, Mauss destaca como as atitudes corporais são, antes, adquiridas,
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subvertendo a ideia comum à época de ser o andar da mulher maori intrínseco a
natureza do corpo da sociedade maori atrelada aos fatores fisiológicos e psicológicos
particulares ao grupo maori.
Em todos os elementos da arte de utilizar o corpo humano, os fatos de
educação predominavam sobre a noção de imitação, segundo Mauss. Desta forma,
os movimentos do corpo seriam produtos de uma educação. Mas uma educação em
que são transmitidas imitações consideradas pelo grupo no qual os sujeitos se
inserem, dignas de prestígio. Assim, seja criança ou adulto, ambos nada mais fariam
do que imitar uma série de atos os quais julgam serem atos “bem-sucedidos”,
efetuados por pessoas nas quais confia e que tem autoridade sobre elas. As atitudes
corporais seriam uma manifestação da apropriação dos sujeitos pelo social,
manifesta nas atitudes corporais consideradas exclusivamente biológicas como o
controle do esfíncter anal pela criança, por exemplo. Algo que ela aprende mediante
o uso de instrumentos culturais (a fralda, por exemplo) e que a induzem a ter um
relativo controle sobre uma necessidade biológica. Assim, segundo Mauss, “É
preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, lá onde
geralmente se vê apenas a alma e suas faculdades de repetição.” (Mauss, 2003).
O corpo dos sujeitos ou, mais precisamente, as atitudes corporais escondem,
na visão do autor, uma lógica intrínseca ao mundo social e que é, ao mesmo tempo,
influenciada por fatores biológicos e psicológicos. Um tríplice ponto de vista
necessário à compreensão daquilo que o autor denomina por “homem total” (2003).
O fator sociológico não se resume, contudo, apenas a uma abstração. Sobre isso,
Mauss é inciso ao demonstrar, através de uma série de fatos/eventos concretos que
participara e fora espectador, como as atitudes corporais das mais banais do dia-dia
são série de montagens psico biossociológicas autorizadas e voltadas para o social.
Se o ato de caminhar é um universal humano, a forma como se caminha, a posição
dos pés, a indumentária que o recobre, a posição das mãos durante o andar, dentre
outras atitudes corporais, já não o são. As atitudes corporais como sentar, dormir,
parir, etc, são particulares aos agrupamentos sociais aos quais os sujeitos se inserem.
Conclusão
Como procuramos demonstrar ao longo do trabalho, não apenas a noção
maussiana de “técnicas do corpo”, mas o ensaio em geral, propõe-nos a reflexão de
como o corpo ou, mais precisamente, as atitudes corporais são determinadas, em
grande medida, por uma lógica do social. Um social que, segundo Mauss, inscrevese nos sujeitos através da apropriação de seus corpos. Se por “técnicas do corpo”
Mauss a entende como os homens, de sociedade a sociedade, fazem uso do próprio
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corpo, fomos levados a considerar, neste sentido, como os jesuítas, através dos
exercícios espirituais, fazem uso dos seus. Algo que procuramos evidenciar ao
colocar em foco as experiências corporais pelas quais passam todos aqueles que se
submetem à proposta dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, tal qual
recomendada no livro dos “Exercícios”.
Na leitura da obra é evidente como as quatro semanas de exercícios
espirituais são também quatro semanas de exercícios corporais. Contudo, os
exercícios ou as técnicas corporais praticadas pelos exercitantes não tem como fim o
corpo. As técnicas corporais recomendadas nos exercícios tem como finalidade
última a dimensão espiritual da pessoa exercitante. A nosso ver, técnicas do corpo
indispensáveis na eficácia dos exercícios espirituais.
Algo que pode ser
objetivamente observado nas “Adições” que acompanham as três primeiras semanas
de exercícios, sobretudo naquilo que tratam sobre as penitências corporais e a
flagelação direta sobre a carne.
Sugerimos, assim, ser possível afirmar que, nos exercícios espirituais de
Inácio de Loyola, o caminho para o espirito seja, invariavelmente, também o
caminho do corpo. Assim, em vista das inúmeras definições concorrentes sobre o
livro dos “Exercícios Espirituais” que vão desde manual de ascese inaciana, livro de
métodos de oração ou livro de pedagogia espiritual, sugerimos sê-lo, à luz da noção
maussiana de “técnicas do corpo”, um manual de técnicas corporais. Com isso, se
para Mauss o corpo é modelado ante o substrato social no qual os sujeitos
participam; no caso jesuíta, o corpo é modelado nos e pelos exercícios espirituais,
apontando também para um ideal de pessoa humana que parece subverter a
concepção predominantemente moderna de pessoa, qual seja a de indivíduo.
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30- Sessão 2
30.3 Peregrinação: corpo, técnica e emoção - um estudo na Zona da
Mata mineira822
Joanna Darc de Mello Croce (UFJF)823
Resumo: A peregrinação tem sido apontada por diversos autores como uma jornada
do indivíduo moderno em busca do contato com o sagrado ou ainda de um sujeito
que parte imbuído de um sentimento de encontro com o sagrado. No entanto, ao
longo da peregrinação podemos observar também isso que desde Mauss (1925)
chamamos da dimensão das técnicas corporais e cujo aprendizado, transmissão e
aperfeiçoamento ocorre antes, durante e depois do caminho. Ação tradicional
eficaz, como define Mauss (1925) e que depende de um aprendizado, as técnicas
corporais ganham na obra de Bourdieu (1994) a propriedade de serem incorporadas
sob a forma de disposições duráveis. A peregrinação vista desse ângulo pode ser
pensada como um espaço de troca, de aprendizado e de transmissão do habitus
corporal, chamada por Bourdieu de razão prática, que nada deve ao intelecto ou à
razão discursiva. Transmitidas ou introjetadas sem que passem necessariamente
pela dimensão da linguagem, mas sim da prática, o habitus corporal envolvido na
peregrinação constitui meu objeto de investigação. Metodologicamente essa é uma
pesquisa de natureza qualitativa que se orienta pelos pressupostos da antropologia
relacional. Através do uso do trabalho de campo, da observação participante e de
entrevistas abertas, próprias da pesquisa qualitativa, busco compreender o processo
de transmissão e aprendizagem de técnicas corporais (MAUSS, 1925) ou da
incorporação do habitus (BOURDIEU, 1994) em uma rota de peregrinação
denominada “Caminhos da Piedade”. A rota que busco investigar perfaz um total de
21 quilômetros, que ligam a cidade de Cataguases-MG à cidade de Piacatuba-MG.
Minha questão é saber de que forma a experiência religiosa da romaria é vivenciada
por um grupo de pessoas cuja preparação física e emocional implica no aprendizado
de técnicas corporais capazes de ajudá-los nessa jornada e como se comporta o
corpo e as emoções do peregrino dentro de seu campo de atuação, a
peregrinação/romaria. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é observar como é
feita a construção do corpo e das emoções do peregrino em determinados contextos
rituais, sob a hipótese de que, após passar por essa transformação social e pelo
momento de communitas, tem o corpo modificado e as emoções acentuadas para
chegar à Piacatuba, à Nossa Senhora da Piedade. Analisar o corpo, perceber como o
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corpo do peregrino é construído, e como ele se comporta atrelado às suas emoções,
sentidas ou expressadas, no campo constitui meu objetivo de pesquisa.
Palavras-chave: Peregrinação. Corpo. Emoção. Communitas. Caminhos da
Piedade.
1 Introdução
A cidade de Cataguases, localizada no estado Minas Gerais, possui uma forte
comunidade católica, com movimentos como MCC (Movimentos de Cursilhos),
Movimento da Pastoral, Terço dos Homens, etc. Devido a este fato, a comunidade
católica, e adeptos, da cidade comprou e aprovou a ideia de um padre que, recémchegado de Leopoldina, lançou sua empreitada: realizar uma caminhada, com o
intuito de peregrinação e/ou romaria, de Cataguases à Piacatuba, pequeno distrito de
Leopoldina. Piacatuba, que tem como sua padroeira a Nossa Senhora da Piedade,
também possui um forte clima de religiosidade muito por conta de uma história que
remonta às suas origens, a célebre Cruz Queimada que, ao ser colocada no meio do
fogo por trabalhadores escravos a mando de um fazendeiro, permaneceu intacta. A
cruz, considerada o maior símbolo de Piacatuba, atrai muitos turistas com o intuito
religioso.
O padre José824, padre vindo de Leopoldina, passara a comandar o Santuário
Santa Rita de Cássia, a Igreja Matriz de Cataguases, juntamente com padre
Joaquim825, responsável pela Paróquia São José Operário, teve sua ideia acolhida pelos
organizadores de eventos Rafael826 e Bruno827 que, obviamente devido à suas
profissões (de organizadores de eventos), colocaram a ideia em prática sem maiores
complicações. E assim nasceu o “Caminhos da Piedade”, que teve sua primeira edição
em setembro de 2013, e sua segunda – a qual constituiu meu campo de pesquisa – em
setembro de 2014.
2 Peregrinação e romaria: o campo religioso
Quando se fala em peregrinação, uma das primeiras coisas a se pensar é qual
o sentido desta. Das origens da peregrinação, Sandra Carneiro (2003) nos mostra
que muitos são os motivos que faziam com as pessoas se deslocassem para um lugar
santo: algumas pessoas o faziam como um modo de expiar suas culpas, outras como
cumprimento de uma promessa, e outras como uma forma de agradecimento devido
824
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a alguma enfermidade ou graça alcançada. Outras ainda se lançavam como
peregrinos “substitutos”, isto é, cumpriam uma peregrinação no lugar de outro,
sendo este vivo ou morto, não somente por dinheiro, mas também como forma de
salvar a alma do morto. Carneiro (2003), em seu estudo sobre Santiago de
Compostela, discute os significados e sentidos da peregrinação produzidos por
diferentes atores sociais. Ela toma Santiago como um modelo de peregrinação. O
principal objetivo de sua tese sobre Santiago de Compostela constitui um
importante aspecto da peregrinação, que são os sentidos e significados do caminho
para os peregrinos brasileiros. Carneiro discute a ideia do turista como aquele que
possui certo status social, pois no contexto da vida moderna viajar é tão importante
como ter um carro ou outro bem material. Assim, o turista, enquanto viajante,
procura a autenticidade em outras culturas que não a dele.
Pierre Sanchis (2006) elabora um histórico sobre as origens e diferenças da
romaria e peregrinação. Em seu trabalho “Peregrinação e romaria: um lugar para o
turismo religioso”, o autor propõe fazer a distinção entre romaria e peregrinação.
Para ele, romaria seria uma “manifestação religiosa complexa e atavicamente
popular, orientada para uma “sacralização” da existência humana na sua própria
dimensão profana”; e a peregrinação seria uma “transfiguração ‘sacramental’ desta
existência, sublimada através dos ritos eclesiásticos oficiais” (SANCHIS, 2006, p.85).
Como nos mostra Sanchis, há um mediador no contexto das romarias, e este
mediador é o “Santo”. É pelo santo reverenciado que as pessoas se deslocam, por
relíquias sagradas, por restos mortais, por terem vivido determinado tempo no
local... É essa vivência e presença em algum período do tempo que irá determinar o
local “santo” ou “sagrado”.
Marcelo Camurça (2014), no capítulo “Devoções católicas na PósModernidade”, de seu livro “Espiritismo e Nova Era”, define, através do diálogo com
Steil (2003), Fernandes (1982) e Sanchis (1997), as peregrinações e romarias como:
Peregrinações são jornadas longas de um lugar de origem a um
centro sagrado, como forma de ascese e mística para um retorno
renovado para um lugar de onde se partiu (Steil, 2003b). Romarias
são deslocamentos de cunho mais comunitário, com aspectos
devocionais de penitências e promessas; ora com ênfase na
autonomia do culto ao santos de cunho popular e tradicional; ora
complementando-se com o institucional e clerical que controla e dá
suporte a tais eventos (Fernandes, 1982; Sanchis,1997b) (CAMURÇA,
2014, p.214).

Steil (2003) aborda a noção de communitas de Turner e a trabalha com os
modelos de communitas e societas no contexto do turismo religioso e peregrinação.
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Ele relaciona o turismo com o modelo de societas, em que as hierarquias são
enfatizadas e a distinção destacada. A peregrinação vincula-se com o modelo de
communitas, momento no qual estas hierarquias são suspensas e os sentimentos de
comunhão e fraternidade imperam. Em seu trabalho “Romeiros e turistas no
santuário de Bom Jesus da Lapa” (2003), Steil pretende analisar os discursos e
significados da categoria “turismo” entre os romeiros, o clero e os moradores de
Bom Jesus da Lapa, onde fez seu campo de pesquisa. No entanto, não há pretensão
do autor em separar turistas de romeiros, uma vez que articulam duas estruturas de
significados que se confundem quanto ao seu comportamento e motivações.
3 Ritual, liminaridade e communitas
Ao lançar mão do estudo do Ritual para a compreensão do fenômeno da
peregrinação me utilizo de autores como Van Gennep (1873-1957), que é
considerado um dos primeiros autores a deixar de lado a ênfase no estudo da
religião, e se dedicar à análise do ritual, este como um objeto de estudo relevante
para a antropologia social. Para Da Matta (2011), Van Gennep foi (senão o primeiro)
um dos primeiros a ver o rito em si mesmo. Em seu mais famoso livro, “Os Ritos de
Passagem” (2011), ele descreve tais ritos de passagem como aqueles que se referem
aos momentos de transição, de mudança, tanto de indivíduos como de grupos
sociais. Para ele, todos esses ritos partilham de uma determinada ordem, na qual ele
separou em três fases: (1) separação; (2) liminaridade; e (3) reintegração. A fase
liminar era, segundo Peirano (2003), a que causava mais fascínio em Van Gennep:
“quando indivíduos ou grupos entram em um estado social de suspensão, separados
da vida cotidiana, porém ainda não incorporados a um novo estado.” (2003, pp.2223, grifo meu). Este fase liminar é de extrema importância, pois ela visa reduzir as
tensões e os efeitos que causam a mudança.
Na esteira de Van Gennep, Victor Turner (1920-1983) toma o ritual como seu
objeto de estudo, e vai além, criando uma espécie de miniteoria da religião: ele
associa as características liminares à vida religiosa. Ao contrário de Lévi-Strauss,
que tratava o rito como um subproduto do mito, Victor Turner defende que o
estudo do ritual era fundamental para a explicação das ambiguidades da estrutura
social. A communitas é um momento de suspensão das relações cotidianas, no qual
é possível observar os laços que unem as pessoas de forma mais intensa. A ausência
de um modelo estrutural faz com que os indivíduos reconheçam o laço humano que
as liga, sem o qual a sociedade não existiria: “A liminaridade implica que o alto não
poderia ser alto se o baixo não existisse, e quem está no alto deve experimentar o
que significa estar em baixo” (TURNER, 1974, p.119).
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4 Antropologia do corpo e das emoções: um olhar sobre o corpo e as emoções
do peregrino
Ao inaugurar o corpo como um importante objeto de investigação da
sociologia em 1925, Marcel Mauss retoma a noção de habitus (de Aristóteles828) em
seu ensaio sobre as técnicas do corpo. O habitus é uma ideia bastante trabalhada
nas obras de Pierre Bordieu como algo “adquirido” através das técnicas da razão
prática coletiva e individual. Em outro trabalho, Mauss (1921) também aborda a
questão das emoções e da expressão obrigatória dos sentimentos. Mauss lança a
ideia do “homem total”, o qual abrange não só suas características biológicas, mas
também suas dimensões sociológicas e psicológicas. Mauss chama técnica um “ato
tradicional eficaz”, pois necessita ser transmitida tradicionalmente e precisa ser
eficaz para ser transmitida. (MAUSS, 1925, p.407).
O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2002; 1994) opera com a noção de
habitus como técnicas incorporadas. Em sua obra “Le sens pratique” (2002), discutiu
o modo com que incorporamos um conjunto de disposições duráveis chamadas de
habitus. Conforme mostra o autor, a razão prática implica em uma dimensão para
além da querela entre o objetivismo e o subjetivismo. O habitus, noção aristotélica
apresentada por Mauss em “As Técnicas do Corpo”, vai, na obra de Bourdieu, para
além de um conjunto de práticas. Ele o toma como um sistema de disposições
duráveis, como um princípio moldado de forma inconsciente e coletiva para a
produção de uma estrutura de práticas e representações. Assim o habitus é tanto um
princípio gerador de práticas sociais, mas também um princípio unificador destas
(2002).
Outro importante antropólogo francês, David Le Breton (2009) elabora uma
importante e vasta reflexão sobre a natureza social do corpo, assim como das
emoções. Para ele, ao se trabalhar com esta concepção de corpo, deve-se, num
primeiro momento, quebrar a persistente dicotomia razão/emoção para
compreender que há uma lógica mental aplicada no meio social para a manifestação
de determinadas emoções. Em outras palavras, as emoções nada tem de irracionais,
espontâneas e profundas. Elas são construídas culturamente e se manifestam em
determinados contextos e em de determinadas formas: As emoções são ritualmente
organizadas, sociologicamente construídas. (LE BRETON, 2009). Dessa forma, a
emoção é projetada no tempo, pode se antecipar ao acontecimento e se misturar ao
imaginário e às fantasias. Nesse sentido, chamaria esse momento pré-romaria de um
momento onde as expectativas são fortes, as quais podem influenciar diretamente
no tipo de emoção vivida durante o acontecimento em si. Para Le Breton, o
828
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peregrino é um homem que caminha. Ainda segundo suas palavras, o peregrino
trata-se de um sujeito que se afasta: “Semanas ou meses de sua casa e que faz
penitência pela renúncia e provas que se impõem para ascender à potência de um
lugar santo e se regenerar. A peregrinação é então uma devoção permanente a Deus,
uma longa prece efetuada pelo corpo” (LE BRETON, 2000, p.152).
5 “Fé em Deus e pé na tábua”: Pés na estrada!
O “Caminhos da Piedade” havia sido marcado para as 4h na manhã do dia 14
de setembro de 2014. Na noite anterior deveríamos ter descansado o suficiente para
aguentar a empreitada deste árduo dia que viria.
Devidamente trajada com minhas roupas para caminhada, blusa oficial do
evento e com os tênis apropriados para caminhar, dei partida rumo ao ponto de
encontro, na praça Rui Barbosa. No caminho, vi outros grupos de pessoas seguindo
para lá também, a maioria em família, pais, mães, filhos e filhas, tios e tias, primos e
primas, e, claro, avôs e avós. Grupos de jovens amigos também foram observados.
Ao passar pela ponte velha e depois pela outra igreja da cidade, a Paróquia
São José Operário, que é comandada pelo padre Joaquim829 - outro dos padres
responsáveis pela caminhada – me deparei então com o grande grupo de peregrinos,
e que eles seguiam para a saída da cidade: seria feitos ali os alongamentos e preces
de iniciação da caminhada, e não na praça, como havíamos sido informados
anteriormente.
Alguns metros adiante, encontrei com Rafael, padre José e Bruno 830 (que,
junto com Rafael, organiza os eventos da cidade, e também o próprio “Caminhos da
Piedade”). Junto deles seguia o ator e cantor Gustavo831 e sua esposa. Há alguns
meses antes, quando soube que ele iria estar no evento, imaginei o alvoroço que a
presença de uma celebridade poderia causar na caminhada. Ao entrevistá-lo, o ator,
que também mostrou-se um exímio peregrino e grande devoto de Nossa Senhora.
Notei pelo discurso do ator, ele tem profunda relação de fé com a santa, que o fez
até subir de joelhos uma escadaria. Seu relato está permeado da capacidade de
transformar uma grande provação numa maior relação com Nossa Senhora e, dessa
forma, alimentar a fé. Perguntei se Gustavo havia realizado algum tipo de
preparação para a Caminhada, e se ele pratica algum exercício regularmente, e ele
me disse que não havia se preparado especificamente para a caminhada: “eu vou

829
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deixar fluir assim mesmo, fluir pela fé”. Mas que ele pratica exercício físico de modo
regular:
eu na verdade sou um cara que pratico esporte. Minha vida inteira
pratico esporte e to sempre fazendo atividade física, eu gosto muito
e me sinto muito bem, então não sou um sedentário isso já facilita a
caminhada aí os outros 50% vai na fé, aí ela me ajuda, ela me leva.

Perguntei se ele achava que o caráter comunitário da caminhada era
importante, se os padres influenciavam nesse sentido, e se ele faria a caminhada
sozinho. O ator me disse que
Faria sim sozinho. Eu acho que o propósito familiar ou de amizade
dentro da sociabilidade de você estar em grupo ou acompanhado é
importante, mas mesmo acompanhado a caminhada sempre será só,
ela é particular e interna de cada um. Eu posso estar num grupo,
mas cada indivíduo deste grupo está tendo sua meta, seu objetivo,
os seus quereres, e isso é indubitável. Eu conheci os padres e eles
influenciam bastante sim a galera, eles são bem engajados! O padre
José transmite uma paz muito boa, e é importante isso, ter um líder
espiritual. Acho que ele representa essa liderança espiritual de
forma bem qualificada.

Agradeci a Gustavo pela sua boa vontade em me conceder a entrevista e
continuei a minha caminhada observando quem eu poderia abordar para mais uma
conversa informal. Me fora relatado que, no ano anterior, tiveram 600 pessoas
inscritas no evento, e que totalizara-se cerca de 1000 pessoas seguindo com a
caminhada. Este ano, foram contabilizados 1300 inscritos, e que havia uma
estimativa de 1400 fiéis no total. Não pude deixar de me surpreender ao avistar
aquela onda vermelha composta pelos fiéis que vestiram, literalmente, a camisa do
evento. A camisa do evento é uma camisa vermelha com o desenho de um peregrino
com um cajado nas mãos. A minha surpresa foi pelo fato de que as pessoas, ao invés
de deixarem de pagar a taxa simbólica de 20 reais para o feitio da camisa e ajuda nos
alimentos e bebidas que foram ofertados pelos carros de apoio, fizeram questão de
pagar e vestir o uniforme, representação viva do momento de communitas nos ritos
de passagem. Eu imaginava que muitas das pessoas, pelo menos essas 600 que foram
inscritas no ano passado, iriam se utilizar da mesma camisa para dar continuidade
ao produto adquirido no outro ano. Mas não foi isso que aconteceu. Só avistei uma
única família com as camisas brancas da edição passada, e uma ou outra pessoa que
não estava vestida com a camisa símbolo do evento.
Reencontrei com Bruno, o outro produtor do evento, no meio da multidão e
comecei a entrevistá-lo através de uma conversa informal também. Pedi pra ele me
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contar um pouquinho sobre como surgiu a ideia do evento, como que aconteceu, e
ele me contou que
A ideia surgiu junto com o padre Jorge, pois ele fazia isto em
Leopoldina e saia da paróquia Nossa Senhora do Rosário e ia até o
morro do Cruzeiro. Então ele saiu da paróquia de lá e veio pra
Cataguases e, chegando aqui, nos conheceu e ai ele nos falou dessa
ideia que ele tinha lá em Leopoldina, e a gente prontamente nos
empolgamos “poxa vamos fazer daqui a Piacatuba, os “caminhos da
Piedade”, da Nossa Senhora da Piedade, que é o final dessa
caminhada. Ano passado a gente fez a primeiro e foi lindo, esse ano
já tem o dobro de pessoas e a gente está muito feliz mesmo com
essa multidão que está aqui. É simplesmente pelo desejo da fé e o
amor em Deus e o desejo de chegar em algum lugar que ninguém
sabe ainda o que vai vir, e a fé faz isto com a gente.

Me lembrei do relato de Rafael, dizendo que ele e Bruno estavam “gordinhos”
antes de iniciarem a Caminhada no ano anterior, e perguntei sobre isso à Bruno:
a vida estava um sedentarismo puro, então após a caminhada eu me
vi forçado a fazer algo e estamos no segundo ano de caminhada,
então posso dizer que tenho um ano de academia. Eu tenho fotos do
ano passado e vejo esse ano e não acredito, emagreci bem. Tenho
um alto astral na minha vida muito melhor, então a caminhada me
influenciou nisso, me despertou. Além de aguçar a fé, vi que eu
também devia deixar o sedentarismo de lado e fazer coisas desse
tipo. Depois daqui desta Caminhada de fé, eu fui para o Rio de
Janeiro em uma corrida de 10 km. Então é pra gente, tenho buscado
isto pra gente e não só pra mim, mas acredito que influenciou várias
pessoas, várias, várias.

Pelo relato de Bruno, percebi que ele, no auge de seus 32 anos, ostentava um
discurso apaixonado, muito animado e eufórico. Demonstra grande alegria com o
evento e com sua organização.
Fizemos os alongamentos em grupo logo na saída da cidade. Os padres
dizem algumas palavras, como se fosse uma espécie de missa ao ar livre, e demos
início à nossa jornada para fora da cidade. Um carro de som tocando músicas de
glória nos acompanha nesse momento. Todos estão bem engajados e empolgados.
Ainda está escuro quando adentramos o asfalto, e muitas pessoas levam lanterna.
Ocupamos metade da pista do lado direito, e ficam pessoas de apoio que impedem
que as pessoas caminhem para além da faixa amarela central da pista, no sentido
contra-mão, pois carros ainda passam daquele lado. Na frente e atrás, vão pessoas de
moto e a polícia, para impedir que os carros passem no local onde estão os
peregrinos.
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Entrevistei uma maratonista que me fez ficar muito surpreendida ao me dizer
sua idade de 60 anos, pois ela aparentava ter bem menos que isso, talvez uns 40. Eu
estava convencida, pelos relatos que eu ouvira anteriormente, de que a Caminhada
seria uma indutora da prática de exercícios físicos, mas a entrevistada me fez dar um
“nó” nas minhas ideias previamente concebidas: ela achava que não, que o
Caminhos da Piedade não influenciava ninguém a fazer exercícios físicos
posteriormente a ele. Como era um dia só, as pessoas só faziam aquele dia e pronto.
Não continuavam depois disso. Mais tarde eu veria que o discurso da maratonista
fazia todo o sentido, pois os relatos das pessoas no “pós-evento” iriam trazer esses
dados. No entanto, eu veria também que isso não aconteceria com todas elas.
Avistei uma senhorinha de 72 anos, me contou ela, e que havia ido no ano
anterior e concluído todo o caminho a pé. A chamei aqui de Janaína832. Perguntei o
que representava essa caminhada na vida da senhora, o significado dela, o sentido
de fazê-la, e Janaína me disse que “pra mim é uma vitoria conseguir fazer essa
caminhada. A primeira vez que eu fui eu consegui e com certeza hoje vou conseguir
de novo. A gente chega assim... mais vitoriosa!”. Perguntei como ela ficou sabendo
da Caminhada e ela me disse que foi através do padre Joaquim. Indaguei então se ela
achava que os padres influenciavam na vinda das pessoas na Caminhada, e ela me
respondeu que
Padre Joaquim é fora de série. Agora mesmo eu estava comentando
ali com a colega “padre Joaquim tem um coração assim... (fez um
gesto com os braços dizendo que o padre tinha um grande coração).
Eles animam muito as pessoas a virem.

Perguntei então se ela faria a Caminhada sozinha, e ela me disse
veementemente: “Sozinha? Negativo!”. Nós rimos e perguntei o que havia mudado
depois que ela fez essa Caminhada, o que mudou na vida dela em relação à atividade
física e à qualidade de vida. Janaína, muito contente, me contou que “depois que
comecei a fazer essa Caminhada eu me senti mais forte nas caminhadas do dia-adia. Antes eu fazia três caminhadas por semana, e agora eu faço todos os dias”.
Agradeci a ela pela conversa e retomei à minha própria caminhada.
No relato da senhorinha, caminhar em grupo, junto aos demais, jamais só,
ganha destaque em seu discurso. Ao mesmo tempo, encontramos a presença da
Igreja e de seus padres. Enfrentar um desafio e se sair vitorioso; experimentar
quebrar barreiras que a idade impõe e que a fé ajuda a remover, eis significados
assinalados por Janaína. Ainda que a caminhada não represente a entrada de Janaína
em uma academia de ginástica, ela de alguma forma colocou em prática a realização
832
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de exercícios rotineiros como caminhar todos os dias. Talvez essa caminhada a
mantenha conectado com a lembrança de sua experiência, talvez seja uma forma de
melhorar sua qualidade de vida. Contudo, parece certo de que algo mudou em sua
vida depois de participar da experiência de forma decisiva.
Logo na entrada do caminho de terra, avistei uma mulher de meia idade
tirando uma foto da primeira mensagem colocada no caminho833. Me apresentei e
perguntei se eu poderia lhe fazer algumas perguntas, ao que ela concordou. Vou
chamá-la aqui de Miriam834. Perguntei como ela havia ficado sabendo do Caminhos
da Piedade, e ela me disse que já havia ido na primeira edição do evento, e que
frequentava a igreja de São José Operário: “o padre Joaquim que falou dessa
caminhada, aí desde o ano passado que eu frequento”. Indaguei então se ela achava
que a figura dos padres influenciava na vinda das pessoas, e ela me relatou que
influencia “bastante, e aí um passo para o outro, que passa para o outro... e o padre
Joaquim é muito comunicativo, é o jeito dele, brincalhão, que cativa todo mundo.
Então influência bastante, e o padre José também. Eles são ótimos!”.
Perguntei a Miriam o que a Caminhada representava pra vida dela, qual o
sentido em fazer o caminho:
Eu acho que é uma provação. Ano passado foi o primeiro e esse é o
segundo, e sempre a gente coloca alguma coisa em questão, quer
dizer, faz um pedido, um agradecimento, e uns objetivos que você
tem e aqui você deixa tudo. As conversas, a natureza, a conversa
com Deus são uma experiência mesmo e também um
agradecimento das coisas, você deixa pra trás o ruim e caminha para
o seu objetivo positivo.

Perguntei se ela faria a Caminhada sozinha com esse mesmo intuito que ela
me relatara, e ela me disse que não, que “sozinha não. Eu acho bacana todo mundo
junto, sabe... Essa caminhada é uma caminhada para fazer pelo menos a dois. Eu
acho que a dois eu faria, mas sozinha não. Assim é mais legal”. Perguntei à Miriam
se ela havia preparado seu corpo para vir e se ela já fazia algum tipo de exercício
físico regularmente, ela me explicou que “eu faço caminhadas matinais, quase todos
os dias, quatro vezes por semana... então a gente já tem um preparozinho né. E
depois da Caminhada do ano passado, eu tive mais esse impulso pra atividade física,
pra caminhada”.
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As mensagens foram colocadas somente no caminho de terra, pois ali havia árvores e cercas onde era
possível a fixação das “placas”.
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Pude perceber, pelos relatos que escutei depois que entrevistei a maratonista,
que algumas foram impulsionadas sim, de certa forma, a levarem a atividade física
para seu âmbito cotidiano após a ida ao Caminhos da Piedade.
Continuando pela estrada de chão, logo avistei um casal de senhores que
seguiam com uma certa dificuldade no andar, principalmente o homem. Eu me
apresentei e perguntei seus nomes; falemos aqui de senhor Ricardo835 e a senhora
Vera836. Perguntei a Vera como ela havia ficado sabendo desta Caminhada, e ela me
contou que “ano passado nós viemos também né. E nós vamos sempre à missa, aí
ouvimos o padre falando também, e estamos aí”. Perguntei então se os padres, nas
missas, influenciavam e motivavam as pessoas a virem, e ela me disse que “eles
sempre avisam e explicam direitinho sobre a caminhada”.
Perguntei a Vera, no auge de seus 58 anos, se ela havia feito algum preparo e
se ela fazia algum tipo de exercício físico de modo regular, e ela me contou que não
se preparou exclusivamente para o evento, e que também não prática nada
regularmente, porém “eu sempre vou para o serviço e volto a pé”. Para concluir
minha conversa com Vera, indaguei o que representava pra ela aquela Caminhada, e
ela relatou que: “Graças a Deus, ele (o marido) ano passado fez transplante, e nós
fizemos a Caminhada, e graças a Deus fez dois anos que ele fez transplante e
estamos aí”. Aqui eu notei um discurso que envolvia uma graça atendida, uma graça
relativa à saúde.
Me dirigi então ao marido da senhora Vera, o senhor Ricardo, e perguntei se
ele ficou sabendo do Caminhos da Piedade através das missas também, e ele me
relatou que ficou, que
ano passado, em 17 de agosto, havia feito um ano que eu tinha
operado. Então foi uma benção muito grande que eu recebi, e aí eu
estava em pé na igreja, quando eles (os padres) falaram dessa
Caminhada. Então eu peguei e vim: uma
pelo milagre que eu recebi e outra por estar agradecendo a Deus por
eu ter recebido um rim e estar aí vivo.

Nesse sentido, perguntei então o que representava para o senhor aquela
Caminhada, e Ricardo me disse que “representa um milagre muito grande para
todos. Peço a Deus que continue esse milagre e que continue para nós todos”.
Perguntei também sobre a questão da atividade física e se a Caminhada influenciava
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na prática desta, e Ricardo, de 61 anos, me disse que ajuda sim e que fazia
caminhada todos os dias.
Me despedi do casal e continuei na minha própria peregrinação. Alguns
quilômetros depois houve a segunda parada (a primeira foi no asfalto, mas ocorreu
bem breve pois era um local perigoso por conta dos carros) para a distribuição de
água, frutas, sucos e idas nos banheiros químicos colocados na estrada de chão837.
Os momentos de pausas são importantes para que os participantes possam se
recuperar momentaneamente assim como tirar fotografias, conversar e trocas
experiências pelo simples fato de se observarem mutuamente ou de estarem juntos.
Para todos os efeitos vejo que há comunicação na maneira como as pessoas se
olhavam mutuamente. Aqui me lembrei de Mauss quando esse, no texto sobre as
Técnicas corporais (inserir ano), fala sobre a imitação prestigiosa. Imitar o gesto ou
o movimento que deu certo ou que obtém sucesso também é uma forma de
aprendizado e de transmissão das técnicas corporais.
Percebi que muitos dos entrevistados, ainda que alegassem não ir à academia
ou praticar alguma atividade física regular, eram portadores de técnicas corporais
aprendidas em diferentes contextos, situações e momentos da vida, mas que nem
por isso deixavam de ser atualizadas no momento da caminhada. Em outras
palavras, técnicas corporais aprendidas em diferentes fases da vida e com objetivos
os mais distintos faziam parte de um patrimônio corporal ou um haver, no sentido
de Bourdieu (2002). Unificadas sob a noção de habitus, percebi que cada sujeito
presente na Caminhada carregava princípios que, mediante a criatividade do sujeito,
permitiam que cada um desse o seu jeito para superar as dificuldades que surgiam
ao longo do caminho. A Busca é outra categoria importante nos discursos sobre os
Caminhos da Piedade. Busca com Deus; encontro com o sagrado através do
caminhar; deslocamento ou ainda aproximação lenta e gradual que une profano e
sagrado.
Nos quilômetros que se seguiram, eu beirava a exaustão e pensei seriamente
em desistir. Naquele momento, depois te tanto ter andando, já era uma questão de
honra continuar até o fim. Não que a minha desistência fosse influenciar na
qualidade da minha pesquisa, mas estes são aqueles momentos em que deixamos as
hierarquias suspensas e nos integramos de corpo e alma ao momento de
communitas: eu havia suspendido meu papel hierárquico de pesquisadora, de
observante, que vê acima e para além das pessoas, para viver na pele o que aqueles
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peregrinos estavam sentindo nos seus corpos e nos seus estados emocionais. Me vi
no meio do que DaMatta (1978) observa como Anthropological Blues838. Segundo o
autor, trata-se de incorporar no campo mesmo das rotinas oficiais, já legitimadas
como parte do treinamento do antropólogo, aqueles aspectos extraordinários,
sempre prontos a emergir em todo o relacionamento humano (DA MATTA, 1978,
p.29. Grifos do autor).
Enfim, avistamos a entrada da cidade de Piacatuba. Foi muito interessante a
forma como os moradores da cidade nos recepcionaram. Logo na entrada da cidade
há uma pequena ponte, e logo depois desta ponte, uma fila de pessoas com balões
em punhos batiam palmas para cada pessoa ou grupo de pessoas que adentrava a
cidade, fazendo uma espécie de “festinha de boas-vindas”. Na verdade, o momento
em que fomos recepcionados sinalizava para isso que Durkheim chama de
efervescência e cujos desdobramentos produzem sobre os sujeitos sociais
sentimentos percebidos como sobrenaturais ou inexplicáveis. Apesar das críticas
dirigidas a Durkheim de favorecer a estrutura em detrimento do sujeito, as noções
de festa e de efervescência ajudam a dar sentido ao que pude observar quando de
nossa entrada na cidade.
Logo em seguida, avistei as casas enfeitadas com panos brancos, flores e
balões. Entramos numa casa para ir ao banheiro, e eles colocaram à disposição uma
mesa de café com biscoitinhos na calçada de frente pra esta casa. Mais a frente
avistei uma outra casa preparando sanduíches para os peregrinos, tudo distribuído
gratuitamente.
Tomamos um café ofertado pelos nossos anfitriões, e demos partida
novamente, em direção à praça principal onde seria celebrada a missa – pois não
haveria espaço para todas as pessoas dentro da igreja. Chegamos por volta de 9h da
manhã, e sentamos na praça para descansar e também para escutar o início da
missa.
E assim voltei à Cataguases, imersa nas minhas reflexões sobre toda a
experiência vivida no campo e pensando na imensa dor e exaustão, estresse e
838

O Anthropological Blues pode ser entendido como a retomada de um sentimento de saudade, de nostalgia,
que acompanha o etnólogo durante muito tempo. “Numa palavra, é um modo de não assumir o ofício de
etnólogo integralmente, é o modo de sentir o que a Dra. Jean Carter Lave denominou, com rara felicidade,
numa carta de campo, o anthropological blues”. Por anthropological blues se quer cobrir e descobrir, de um
modo mais sistemático, os aspectos interpretativos do ofício de etnólogo” (DA MATTA, 1978, p.29. Grifos
do autor).
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nervoso que eu passara no final do Caminho, mas que tudo havia valido à pena,
afinal, muitas coisas ficaram realmente para trás, e outras melhores ainda estariam
por vir.
6 Considerações finais
Um caminho de quase 22 quilômetros que liga duas pequenas cidades no
interior de Minas Gerais, mediado pela mãe de Deus, Nossa Senhora da Piedade, e
que conta com o empenho de dois padres, promotores de eventos, além de uma forte
comunidade cristã organizada em movimentos e que ainda por cima apresenta o mito
da Cruz Queimada, eis os elementos fundamentais de um dos mais novos caminhos
de peregrinação que vem a se somar a outros existentes no Brasil.
Inserida no campo, me deparei com diversos discursos produzidos pelos
peregrinos e seus diversos sentidos e significados na ida ao Caminhos da Piedade.
Logo no início percebi que noção de comunidade e de sociabilidade permeava os
discursos dos fiéis, e isso foi expresso em grande parte dos relatos. Um acontecimento
que apareceu no campo e que me chamou a atenção - e corrobora para essa noção
comunitária que é muito forte - foi o fato de que as pessoas, mesmo as que foram no
ano anterior, fizeram questão de efetuar a inscrição nesse ano. A grande maioria
estava com a camisa da edição de 2014. Isso é um sinal forte de que querem se
uniformizar, se solidarizar, enfim, de querer participar deste momento de
communitas, de integração, de suspensão de hierarquias e viverem, juntas, aquele
momento de elevação espiritual.
Mas, até que ponto podemos falar de communitas no Caminhos da Piedade?
Entrei em campo sabendo das dificuldades de encontrar os mesmos fenômenos
descritos por Turner ou Van Gennep. As mesmas dificuldades vivenciei ao lidar com o
ritual ao longo da caminhada. Não há um momento exato de saída assim como de
chegada em que possamos estar de posse do fenômeno que investigamos. Vemos
grupos de pessoas saindo, outras chegando, pessoas mais ou menos dispersas,
extenuadas, queixando-se de dores, mas também alegrando-se de terem conseguido
vencer o desafio e por isso mesmo expressam suas emoções com entusiasmo.
Muitos discursos referem-se menos sobre cumprir promessas, graças
alcançadas, milagres, pedidos, e mais sobre o fato de se realizar o Caminho. O
caminho vale por ele mesmo, assinala Camurça (2104). Percorrer o caminho;
preparar-se para a saída, plena de expectativas; observar a paisagem e a natureza
enquanto se afasta de seu universo ordinário; conversar, comer e beber nas pausas
programadas; chegar ao fim do percurso. Ainda de acordo com as palavras de
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Camurça (2014) trata-se “fundamentalmente em ‘realizar o percurso’. O ‘caminho é o
fim em si mesmo’ (2003, p.276), o que resulta em autotransformação pessoal e
empenho em viver e difundir na sociedade os valores despertados durante o
Caminho” (CAMURÇA, 2014, p.217). A ideia avançada por Camurça de despertar
valores é significativa às experiências envolvidas na caminhada. O que importa,
então, é “fazer o Caminho”, no sentido literal da palavra. Realizar a Caminhada,
chegar até ao final, a Nossa Senhora da Piacatuba, e experimentar o encontro com o
sagrado segundo maneiras muito particulares de vivenciá-lo, seja como for, isso é o
importante.
Em meu trabalho, acredito ter presenciado a gênese de um caminho de
peregrinação cuja fabricação depende de inúmeros fatores e atores sociais. Somente o
tempo e as forças que agem à conformação desse novo caminho dirão o que será dele.
Em todo caso ele já é a expressão de um fenômeno que articula tradição e
modernidade. Na verdade, ele é a expressão de poderosas representações coletivas.
Quem da comunidade de crentes, afinal, não gostaria de encontrar-se com o sagrado
ou então ter suas graças atendidas pelos santos aqui entendidos como mediadores
entre os homens e o Deus. Mas, como vimos, nem sempre são esses os significados
colocados em jogo em uma caminhada cujo valor encontra-se no próprio caminho.
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30- Sessão 2
30.4 “Jesus não é religião”: o desafio de uma pesquisa etnográfica sobre
a fé839
Waldney de Souza Rodrigues Costa (UFJF)840
Resumo: A etnografia tem sido tomada como forma excepcional de produção de
conhecimento, apropriada por diferentes campos do saber e aplicada a diversos
temas, incluindo a religião. Nesse texto proponho uma reflexão sobre o desafio da
aplicação de um método de estudo essencialmente relativizador a algo que é
experimentado em absoluto, problematizando o lugar tanto da religião, quanto da
etnografia na modernidade e tomando como ponto de partida uma pesquisa
etnográfica realizada com jovens evangélicos.
Palavras-chave: Etnografia. Religião. Modernidade.
Introdução
Neste texto proponho uma reflexão sobre as relações entre etnografia e
religião. Ele terá um tom ensaístico, com certa base bibliográfica, mas seu ponto de
partida é a pesquisa que realizei por ocasião de meu mestrado em Ciência da
Religião no qual, utilizando o método etnográfico, busquei entender como a religião
influenciava o lazer de jovens evangélicos. Como realizei essa etnografia durante um
mestrado, que possui em tempo mais limitado para o cumprimento das etapas de
pesquisa, não explorei como gostaria todas as informações que obtive. Esta
comunicação surge exatamente de uma maior reflexão sobre uma situação que
vivenciei com as pessoas pesquisadas.
Partindo da observação participante de várias atividades de uma igreja
evangélica situada na região central de Juiz de Fora (MG), fiz amizade com certo
grupo de jovens. Minha estratégia de pesquisa foi seguir a sociabilidade desses
jovens por diferentes espaços, tais como eventos dessa igreja e de outras,
lanchonetes, pizzarias, shows gospel, festas de aniversário, etc. Com isso, percebi a
interação entre membros de diferentes igrejas e até crentes que não se dizem
Trabalho apresentado no GT 7 – Religiões e Religiosidades. Pesquisa orientada por Emerson José Sena da
Silveira (UFJF).
840
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filiados à igreja alguma e isso me deixou em crise no momento de decidir como
chama-los no texto da dissertação. Foi nesta etapa da pesquisa que, buscando
resolver a questão, ao “sair” com eles para uma pizzaria, perguntei para uma das
moças como ela respondia quando alguém perguntava qual a sua religião. Obtive
uma resposta inesperada: “Ah, eu digo que eu sou evangélica mais pra dar uma
referência pra pessoa mesmo, por que a gente sabe que Jesus não é religião!”. Ao
dizer isso olhando para uma amiga que estava do outro lado na mesa, esta
completou: “Isso mesmo, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é simplesmente a
nossa religião!”.
É importante pontuar que elas me viam como evangélico, presumindo que eu
estava entendendo o sentido do que falavam e, no momento, eu fiquei tão
empolgado de resolver problema que me ocupava a mente que não percebi a
implicação maior daquela fala. Se elas se dizem evangélicas, uma saída na
dissertação era chamar o grupo de “jovens evangélicos”. Só quando contei esse caso
ao meu orientador é que me dei conta do problema. “Como assim Jesus não é
religião?”, essa foi a reação do Emerson, indicando que eu deveria ter explorado
mais este dado.
Tal expressão é corrente entre evangélicos. É comum nos cultos,
especialmente no momento da pregação, escutarmos que o que está sendo oferecido
ali não é uma religião. Tanto é comum que eu, imerso naquele sistema simbólico,
nem estranhei a fala. O que pretendo neste texto é fazer uma brevíssima reflexão,
clareando um pouco o motivo de tal afirmação, explorando o lugar da religião na
modernidade. Ao fazer isso, ficará acentuada uma tensão existente entre o método
etnográfico e a possibilidade de pesquisa etnográfica daquilo que os ditos grupos
religiosos vivenciam. Tensão esta apontada por Camurça (2009), pesquisador que
completou 20 anos de orientação de pesquisas sobre religião na UFJF em 2015. Ao
tocar essa questão, também terei que comentar um pouco o lugar a etnografia na
modernidade. Por esse motivo, antes de entrar no cerne do problema que pretendo
desenvolver, peço licença para um breve apontamento sobre como o método
etnográfico é visto pela ciência antropológica.
A etnografia na visão da Antropologia
O método etnográfico surgiu com as expedições científicas do final do século
XIX, foi sistematizado ao longo do século XX e desenvolveu-se sobremaneira, a
ponto de, no limiar do século XXI, ser tomado como uma forma excepcional de
produção de conhecimento e apropriado por diversos campos do saber. A título de
exemplo, cito que tal apropriação não acontece apenas na Ciência da Religião, como
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eu a fiz (Costa, 2015), mas também nas Ciências do Esporte (Stigger, 2002), na
Educação (Gomes, 2010), nos Estudos Organizacionais (Fantinel, 2012), entre outros.
Entretanto, como bem pontuado por Uriarte (2012), embora esse método esteja
despertando certo entusiasmo em diferentes campos de saber, na Antropologia vive
um momento inverso, passando por duras críticas e questionamentos.
Mesmo sem aprofundar em tais críticas, é possível afirmar que elas surgem
de um especial cuidado com a etnografia que, para profissionais da Antropologia é
mais do que as técnicas de pesquisa que ela criou, a saber, a observação participante
e a escrita do caderno de campo. Chiesa e Fantinel (2014) alertam para o fato de que
conduzir observação participante e escrever diários de campo, embora sejam
técnicas fundamentais empregadas por quem faz etnografia, em si mesmas não
traduzem a prática etnográfica. Não adianta a observação sistemática, ainda que
participante, nem a descrição detalhista do que se observa, se tais procedimentos
não se traduzirem em outra coisa.
Então o que é etnografia para a Antropologia? Um método e não apenas um
conjunto de técnicas, pois:
[...]pode usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de
cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão do
que um conjunto de procedimentos. Ademais, não é a obsessão
pelos detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção que se
lhes dá: em algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num
todo que oferece a pista para um novo entendimento.
Em suma: a natureza da explicação pela via etnográfica tem como
base um insight que permite reorganizar dados percebidos como
fragmentários, informações ainda dispersas, indícios soltos, num
novo arranjo que não é mais o arranjo nativo (mas que parte dele,
leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem aquele com o qual o
pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega as marcas
de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa às
particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras
ocorrências; no entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial
do pesquisador, pois tem agora como referente o “concreto
vivido”. (MAGNANI, 2002, p. 17).

Perceba que alguém pode passar anos observando a vida social e escrevendo
diários sem conseguir o insight de que nos fala Magnani. Além disso, há uma
expectativa de que o novo arranjo seja mais denso que o esquema teórico inicial, ou
seja, é um método que não produz apenas dados, mas também teoria, no sentido de
que refaz (muitas vezes desfaz) o enquadramento teórico inicial. É por isso que
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1735

alguns antropólogos o tomam como a “teoria vivida”. Sendo assim, ele é
essencialmente relativizador.
Basicamente, etnografar é deslocar-se de seu lugar de experiência do mundo,
passar pela experiência de outrem e voltar ao lugar anterior com novos dados sobre
a realidade que permitam questioná-lo841. Esse impulso foi extremamente
importante para a Antropologia realizada no século XX, sendo o que lhe permitiu
criticar a perspectiva evolucionista da Antropologia realizada no século XIX
(Uriarte, 2012). Ao experimentar o modo de vida das sociedades tradicionais,
percebeu-se que não eram “primitivas” como se supunha e questionou-se a
percepção das sociedades modernas como “evoluídas”. Sob esse prisma, o
relativismo cultural, mais do que um insight de Franz Boas, apresenta-se como uma
consequência da própria prática de pesquisa adotada. Porém, como comento
adiante, a religião é um tema que não raras vezes resiste a esse impulso
relativizador.
Religião e etnografia na modernidade
Embora o termo “religião” tenha surgido no âmbito do cristão, com a
emergência do Iluminismo, tendeu a uma generalização que colocou em jogo a
própria universalidade do cristianismo (Hock, 2010, p. 19). Não se pode perder de
vista que tal generalização surgiu em meio aos processos da modernidade, sendo
que é até mesmo difícil encontrar correspondências terminológicas em contextos
não ocidentais. Termos como din, dharma e tao não parecem ter em seus contextos
exatamente o mesmo significado que religião possui no Ocidente (Hock, 2010, p.
20). Sendo assim, é possível assumir que é o próprio processo de modernização que
traz implicações para o que vem a ser percebido como religioso em uma sociedade.
Para Latour (1994), a noção de crença como projeção da mente humana sobre
a realidade é essencial para entender a forma como a modernidade enquadra a
vivência dita religiosa. Essa percepção assemelha-se à de Asad (2012), para quem a
transformação da religião em crença individual foi uma demanda da democracia
liberal. Na modernidade, para assegurar o direito de quem não quer orientar sua
vida por nenhuma das expressões que hoje conhecemos como religiosas, elas foram
reduzidas a crenças as quais se pode aderir ou não. Isso afeta o exercício científico
que acaba tendo a expectativa de abordar as ditas religiões como crenças, ou seja,
em seu aspecto subjetivo cognitivo, na maioria dos casos atrelada a uma noção de
escolha individual. Para clarear esse problema, neste texto, utilizarei o vocábulo “fé”
Mesmo quando se aplica tal método ao próprio lugar de experiência, ainda assim é preciso “estranhar o
familiar” (Velho, 1978, p. 45).
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como recurso retórico para falar de religião quando precisar destacar o contraste
com tal expectativa.
Quando se pergunta a um evangélico qual é a sua religião, ele responde como
esperado, mas para muitos deles, aquilo que vivem não é uma opção, mas a única
realidade possível. Em um evento realizado na igreja a partir de onde realizei a
pesquisa, o pastor convidado foi tão enfático ao dizer que Jesus é a razão de ser do
cristianismo a ponto de chamar a prática de tratar Cristo como uma opção dentre
várias de “ateísmo cristão prático”. Ou seja, dizer-se crente em Cristo, mas não levar
em conta as consequências comportamentais esperadas para essa fé, não é ser
cristão como o deveria ser. Para explicar aos jovens eles fez perguntas que
aparentemente não estavam relacionadas à questão da crença, tais como “você se
sente melhor com os amigos do mundo ou com os da igreja?” e “você se sente
melhor escutando música do mundo ou o louvor?”.
Realmente, na execução dessa pesquisa, constatei que ser jovem e
evangélico, mais do que crer que Jesus é Deus ou qualquer outro preceito cristão, é
também gozar de possibilidades de lazer que só estão abertas a quem é adepto,
curioso ou simpatizante desta religião. Sendo assim, dizer-se evangélico, mais que
crer, é também gozar de muitas atividades promovidas por igrejas e por associações
e empresas diversas ligadas aos evangélicos ou administradas por eles, é poder
consumir a produção gospel que vai de CDs a bijuterias, é poder juntar os amigos
também evangélicos para “bater uma pelada” ou jogar videogame, entre outras
coisas que não parecem estar ligadas à questão da crença. Ou seja, práticas que
aparentemente nada têm a ver com religião surgem entre amigos que compartilham
a mesma fé. Isso não é um desafio à noção de religião como visão de mundo e/ou
como modo de conhecimento?
Cabe destacar que tal incompatibilidade entre a prática da fé e o
enquadramento teórico da religião não se revela apenas nesse caso. Quando o
agente censitário pergunta para indígenas qual é a sua religião ou culto por ocasião
dos Censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ela
aparece claramente. Vejamos a expectativa do instituto com essa questão:
É importante frisar que a religião de muitos povos indígenas no
Brasil não está estruturada em igrejas e/ou aparatos com autonomia
institucional, o que constitui a informação mais usualmente captada
pelos levantamentos censitários no País.
O que se entende por religião está associado, para os povos
indígenas, aos mitos e crenças, isto é, às narrativas de
acontecimentos que explicam o mundo em que vivem, a posição de
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seu povo diante dos demais, suas tradições e costumes. Os mitos, ao
descrever e explicar o passado, procuram, como grande parte das
práticas religiosas, refletir sobre o presente. (IBGE, 2005, p. 48, grifo
meu).

O relatório do IBGE, como instituição científica moderna, ainda que sensível
à especificidade dos povos indígenas, desvinculando a noção de religião do seu
aspecto institucional, não se desvencilha da forma tipicamente moderna de
enquadrar aquilo que pode ser percebido como religioso. De maneira muito
próxima à noção de crença apresentada por Latour, trata-se religião como
explicação do mundo, reflexão sobre o presente e a posição de alguém diante de
outrem. Esse é um grande exemplo de como moderno é aquele que, por seu aspecto
“anti-fetichista”, como diria Latour, crê que os outros creem, ou seja, reduz a
experiência da fé dos “não modernos” a uma crença.
O problema é que a noção de crença implica na valoração de proposições que
podem estar certas ou erradas e isso não necessariamente pertence ao universo de
quem vive a fé. Como exemplifica Bowie (2009), a possibilidade de bruxas não
existirem não fazia parte do universo Zande pesquisado por Evans-Printchard
(1978). Sendo assim, embora no espaço público, sobretudo político, religiões sejam
vistas na perspectiva da crença, muitas pessoas tidas como religiosas não as
vivenciam dessa forma. Pissolato (2013, p. 241), refletindo sobre as respostas dos
indígenas ao Censo e o alto índice de declarações como “sem religião”, questiona a
propriedade da categoria religião quando aplicada a eles e a possibilidade da
categoria “tradições indígenas”, incluída entre as opções de resposta recentemente
(a partir do Censo 2000), para afirmar seus “modos particulares de conhecimento”.
Desconfio que muitas pessoas comumente tidas como religiosas
experimentam a sua fé não como uma crença a qual aderiram diante de outras a
quais alguém pode aderir ou não, mas como uma realidade absoluta que impregna
as atividades de sua vida, incluindo práticas que aparentemente nada tem a ver com
o crer. Em tais casos a religião resiste ao enquadramento dado pela ciência moderna,
inclusive ao da Antropologia.
Como explica Huff Júnior (2015), uma das maiores contribuições das ciências
sociais em geral (levando em conta as várias disciplinas, como a Sociologia, a
História, a Demografia, etc.) à vida social moderna é o seu esforço
desessencializador (como o autor o chama). No impulso de compreender a vida
humana, tais disciplinas retiram a essência de coisas que pensamos ou fazemos,
desnaturalizando-as, demonstrando que elas nem sempre estiveram aí e não
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necessariamente precisam estar. Tal esforço também está presente na ciência
antropológica.
Ao aplicar o método etnográfico, profissionais da Antropologia tiveram
acesso a diferentes possibilidades de experiência humana, podendo voltar-se à
própria sociedade ocidental e questionar relações econômicas, de gênero, de poder,
entre outras, colocando em dúvida a naturalidade com que eram vistas. Isso
permitiu ao Ocidente rever algumas de suas próprias posturas a respeito de alguns
temas e produzir novas formas de intervenção na realidade social. A título de
exemplo, cito que os achados de Malinowski ao estudar o kula e inspiraram boa
parte da reflexão de Polany (2000) que propôs reconsiderar o papel do Estado na
economia. O que foi fundamental para controlar algumas crises do próprio
capitalismo.
Essa desnaturalização resultante da aplicação do método etnográfico trouxe
contribuições inegáveis ao pensamento moderno. Advém daí, por exemplo, tanto a
ideia de etnocentrismo, quanto a noção de diversidade cultural. A teoria
antropológica que emergiu das etnografias questionou o modo de vida das
sociedades ditas modernas. Questionou inclusive a noção de religião que emergiu
no Ocidente como um domínio específico da vida.
Como descreve Hock (2010), antropólogos se depararam com realidades nas
quais tudo parecia ser religião, logo não havia “religião” tal como a temática é
colocada no Ocidente. Sendo assim, a desessencialização típica das ciências do
social (Huff Júnior, 2015), quando aplicada à religião pela Antropologia, através do
método etnográfico, traduziu-se em um não reconhecimento da religião como
tendo uma substância em si mesma (Camurça, 2008). Nós ainda olhamos para
temas como rito, bruxaria, sagrado, espiritualidade, religiosidade e reconhecemos
que eles de alguma forma se relacionam com a temática da religião. Porém, as
abordagens da antropologia desprenderam esferas específicas como mito, ritual e
magia do tema da religião, “associando-as a outras dimensões da realidade”
(Camurça, 2008, p. 74).
Assim tem-se um paradoxo. Por um lado a Antropologia é a disciplina que
aparentemente mais se ocupou das temáticas que giram em torno da religião, a
ponto de especialistas de diferentes áreas aclamarem-na como a ciência que mais se
voltou para a religião (MAGNANI, 1986; MARTINS, 2013). Por outro, a própria lógica
do método etnográfico levou essa disciplina a não reconhecer substância no termo,
uma vez que não ele era um problema para os povos que pesquisava inicialmente. O
resultado é que, embora grandes nomes da disciplina, tais como Evans-Printchard,
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Levi-Strauss e o próprio Geertz tenham dado atenção ao tema, nada autoriza a dizer
que eles são “antropólogos da religião” (Camurça, 2008, p. 77). Ou seja, a construção
de um campo da antropologia da religião dentro do campo antropológico é, na
verdade, uma proposta recente que tem lugar apenas quando essa disciplina volta o
seu olhar para a própria sociedade dita moderna.
Talvez seja esse o motivo pelo qual Pierucci (1999) estranha a expressão
“antropologia da religião” e Paula Montero (1999) fala em “antropologia das
religiões”. A prática mais comum é o enfoque antropológico de cada expressão
religiosa específica e não uma abordagem abrangente da religião. Além disso, notase que a prática mais comum dos cientistas sociais no Brasil é tomar o tema da
religião como via para se estudar outro (Camurça, 2008, p. 33). Ora, realmente tratase de um assunto que é uma porta de acesso a muitas possibilidades de análise. Na
religião é possível pesquisar instituições, relações de poder, relações de gênero,
marketing, consumo, mídia e até mesmo o lazer. Porém, a fé que muitas vezes só faz
sentido quando vivenciada em absoluto não tem sido tão central nas análises e isso
pode ser um sintoma de como esse tema nos desafia.
Sendo assim, como Camurça (2009) argumenta, há uma constante tensão
entre etnografia e religião. Tensão esta que não se resolve e pode irromper a
qualquer momento na pesquisa, o que deixa quem pesquisa através desse método
em dificuldade para saber até onde deve ir a sua participação na observação
participante. Será que eu deveria orar como eles para compreender a experiência da
oração? Mas isso não gera um problema ético, visto que não acredito no Deus para o
qual eles oram? Devo considerar as entidades que tomam seus corpos como pessoas
diferentes das que são possuídas? Será que eu devo pedir um termo de
consentimento livre e esclarecido à pomba-gira? Tais questões, mesmo que
embaraçosas, ainda podem ficar pequenas diante de situações mais extremas, como
a vivenciada por Dias (2007) que, ao pesquisar um terreiro, tendo identificação com
o catolicismo, viu o corpo de seu informante ser tomado por um preto velho que fez
críticas à sua pesquisa, dizendo que suas perguntas estavam atrapalhando pessoas
que realmente necessitavam de atendimento e ainda lhe intimou a retirar seu
“santinho” do pescoço. Quando a etnografia é aplicada a grupos tidos como
religiosos, não raras vezes o absoluto irrompe na pesquisa, desafiando qualquer
pretensão relativizadora.
Considerações finais
As questões aqui apresentadas merecem melhor tratamento, mas não será
possível neste espaço. O que posso dizer é que, com a atenção devida a esses
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percalços, tem-se que uma etnografia sobre a fé, lida sob a chave da modernidade,
revela-se uma prática de pesquisa que paradoxalmente trabalha contra o próprio
objeto pesquisado. Concordo com Almeida (2003) quando diz que em etnografia
nem tudo é relatividade, visto que este método deixa marcas objetivas nos próprios
corpos dos etnógrafos. Eu mesmo tenho até hoje marcas do meu período de
pesquisa. Porém, ao se acumularem as etnografias realizadas com grupos religiosos,
vendo todos com a mesma equivalência, o resultado é a relativização e o
entendimento que cada tradição é uma opção dentre várias. E quando a fé passa a
ser uma opção dentre outras já não tem mais seu caráter absoluto experimentado
anteriormente. Transforma-se eminentemente em uma crença, a religião tal como a
modernidade espera que seja.
É óbvio que as pessoas tidas como religiosas não vivem a religião como
absoluto a todo o tempo, mas elas experimentam o absoluto que em algum
momento lhes toma de assalto. Também é verdade que em tempos de pluralismo
religioso, muitas pessoas tidas como religiosas estão tendo experiências
etnográficas, no sentido empregado por Magnani (2009), não necessariamente
através da ciência. Não chega a ser a prática etnográfica de pesquisa, mas o próprio
fato de entrar em contato com uma tradição diferente da sua já transforma
consideravelmente a posição de alguém em relação à sua fé e às demais. Entretanto,
há certa persistência da religião como absoluto. O que não se revela só nos
fundamentalismos e nos casos de intolerância religiosa.
No caso que deu origem a esta reflexão, vejo que os evangélicos em geral,
jogam o jogo da modernidade, aceitando, quando em convivência com outras
expressões religiosas, que sua fé é uma opção. Eles dizem que são evangélicos “para
dar uma referência” à sociedade que, em processo de modernização, espera que eles
se enquadrem na ideia de religião como uma escolha, sobretudo individual. Porém,
na prática da fé, eles “sabem que Jesus não é religião”, ou seja, vivem ou procuram
viver tomando essa fé como a única possibilidade de vivência. É por isso que
debocham de quem se diz pertencente a ela e não leva em conta as consequências
comportamentais e práticas, utilizando expressões jocosas como “crentino” (crente e
cretino).
A forma de nos posicionarmos enquanto intérpretes especializados do
problema não se apresenta tão evidente levando em consideração a tensão em que
vivemos. Como chegar aos consensos de “quase-verdades” (Almeida, 2003) a
respeito de símbolos que só fazem sentido em absoluto, sendo que alguns absolutos
de expressões religiosas específicas se opõem? No limite, nós só conseguimos
defender os direitos das minorias religiosas como opções que elas têm o direito de
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fazer frente às maiorias e isso já é retirar-lhes a áurea de absoluto e submeter-lhes ao
enquadramento moderno. Mary Douglas (1991, p. 47) já havia alertado a respeito de
“como somos ingênuos quando se trata das crenças dos outros!”. Por hora, eu, no
âmbito da ciência da religião, ainda prefiro a opção pelo método etnográfico,
mesmo entendendo que esse desafio ainda está por ser vencido. Isso não deixa de
ser uma atitude paradoxal, mas ainda acredito no potencial da etnografia,
comparada a outros métodos, para despertar maior empatia para com aquilo que as
pessoas vivenciam como fé. Mas não se pode negar que precisamos refletir mais
sobre isso.
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31- Sessão 1
31.1 Morte no tráfico de drogas: conhecendo suas vítimas diretas e
indiretas de inquéritos policiais842.
Cristiane da Silva Diniz Procópio843 (UFMG)
Érica Araújo Silva Lopes844 (PUC/MG)
Resumo: É objetivo desse trabalho reconstituir a rede de relacionamento de jovens
que matam e morrem, chamando a atenção para os processos de reacomodação
dentro das gangues decorrentes de assassinatos a partir de consulta a Inquéritos
Policiais de homicídios dolosos e a partir da coleta de dados sobre os familiares das
vítimas nos mesmos documentos, evidenciar as vítimas ocultas da violência
reconstituindo as redes de solidariedade que esses indivíduos mobilizam para
superar a perda de um familiar.

Palavras-chave: Tráfico de drogas. Gangues. Reorganização
familiar.
Introdução
Este trabalho tem por finalidade reconstituir a rede de relacionamento de
jovens que matam e morrem, chamando a atenção para os processos de
reacomodação dentro das gangues como decorrência de assassinatos a partir de
consulta aos Inquéritos Policiais de homicídios dolosos ocorridos na região
Nordeste da cidade de Belo Horizonte no bairro Espera Feliz845 no período de 2008 a
2014, e por outro lado, a partir da coleta de informações sobre quem são os
familiares das vítimas nos mesmos documentos policiais, dar início a uma discussão
que evidencie essas vítimas ocultas da violência (nos termos de Soares, Miranda e
Borges, 2006) reconstituindo as redes de solidariedade que esses indivíduos
mobilizam para superar - do ponto de vista emocional e econômico - a morte de um
familiar envolvido em gangues. Serão expostos nesse paper quais foram os efeitos da
morte violenta sobre uma família, mais precisamente no que diz respeito à esposa
da vítima em questão.
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Reforçamos que não pretendemos trabalhar com a metodologia de análise de
redes stricto sensu. Aqui, optamos por dispor das informações em formato de rede
que atende muito mais a uma lógica de representação gráfica. Basicamente o que é
chamado de “metodologia bola-de-neve”. Um informante leva ao outro e assim por
diante.
Temos por hipótese que as relações de sociabilidade de uma comunidade são
afetadas por uma morte violenta, fenômeno esse que implica em readequações tanto
nas estruturas criminosas como nas estruturas familiares de Espera Feliz. Ao chamar
a atenção para a segunda dimensão, tradicionalmente esquecida de estudos que
trabalham os efeitos da morte violenta, espera-se expor personagens não tão
coadjuvantes: as Vítimas Ocultas da Violência.846
Morte violenta de jovens no Brasil: uma breve reflexão
A violência é, basicamente, um problema de ordem social que segue toda a
história e as mudanças da humanidade. É um fenômeno complexo e multicausal que
atinge todas as pessoas, ainda que de forma indireta, posto que acontece nas interrelações humanas e nas suas criações tais como Estado, organizações sociais,
instituições, dentre outras dimensões. É também um fenômeno que versa sobre o
uso da força, do poder e de vantagens para dominar, submeter e gerar danos a
indivíduos, grupos e coletividades.847
Como apontado por Soares et al. (2006), a violência “faz parte do nosso
cotidiano: é uma presença real, agravada pelo destaque que recebe na mídia. Não
obstante, como ela está presente dia a dia, [...] existe uma real possibilidade de
banalização”. Por isso, a violência foge a qualquer conceituação precisa e completa.
É difícil definir a violência; no entanto, os muitos estudos hoje
existentes permitem mapeá-la como um fenômeno humano, social e
histórico que se traduz em atos realizados, individual ou
institucionalmente, por pessoas, famílias, grupos, classes e nações,
visando prejudicar, ferir, mutilar ou matar o outro, física,
psicológica e até espiritualmente. No conceito de violência está
incluída a ideia da omissão, que aceita e naturaliza maus tratos ao
outro individual ou coletivo (MINAYO, 2009, p.135).

Nas últimas décadas, no Brasil, houve um aumento considerável na produção
de estudos que destacam o crescimento da violência, principalmente das mortes
ocasionadas intencionalmente. No início da década de 1980, de acordo com
846
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levantamentos feitos por Minayo (1994), os percentuais proporcionais de morte por
causas específicas foram: acidentes de trânsito (28,3%); homicídios (22,3%); outras
violências (16,2%); afogamentos/sufocações (8,5%); suicídios (5,3%); quedas (3%);
acidentes por fogo e chamas (1,7%).
O crescimento do número de óbitos por homicídios no Brasil na década de
1990 foi significativo, em especial, entre os jovens com idade entre 15 a 24 anos,
quando comparado ao crescimento na população total. No ano de 1997, os
homicídios intencionais passaram a ocupar o primeiro lugar como causa de mortes
precoces no país. Em 2012, dos 77.805 óbitos de jovens registrados pelo Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), 55.291 tiveram sua origem nas agressões,
contribuindo para uma elevação drástica no percentual. Apenas naquele ano 71,1%
morreram por violências intencionais (WAISELFISZ, 2014).
Desagregando esse número, nota-se que em alguns estados (São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco), os assassinatos são responsáveis por mais
da metade das mortes por causas externas na população juvenil. A taxa de
mortalidade por homicídios na faixa etária de 15 a 24 anos no Rio de Janeiro superou
o valor de 100 por 100.000 habitantes no ano 2000, uma das mais altas do país.
Quando são avaliados os dados por capitais, chama a atenção o fato de que todas as
capitais da Região Sudeste apresentaram, no ano 2000, taxas de mortalidade mais
elevadas do que a do Brasil, situação encontrada em 1991 em apenas duas capitais –
Vitória e Rio de Janeiro. Nos casos onde houve o uso de Projétil de Arma de Fogo
(PAF), as cidades de Belo Horizonte e São Paulo, que apresentaram aumento da taxa
de mortalidade, excedendo o valor de 100%. No ano 2000, na capital mineira, a taxa
de mortalidade por arma de fogo passou de 8,4 para 22 por 100.000 habitantes; e na
capital paulista passou de 12,4 em 1991 para 33 por 100.000 habitantes, uma das mais
elevadas do País (BRASIL, 2005).
Waiselfisz (2014), ao fazer uma análise histórica compreendida entre 1980 e
2012, aponta que a evolução das taxas de homicídios no país não é constante no
tempo e nem no espaço.
1980/2003: Com algumas oscilações, observa-se acelerado
crescimento das taxas de homicídio, com eixo na eclosão
desenvolvimentista de um pequeno grupo de grandes metrópoles
que atraem investimentos e população juntamente com violência e
criminalidade.
2003/2007:
A
estratégia
nacional
de
desarmamento
concomitantemente a políticas exitosas de enfrentamento à
violência em uns poucos estados com índices elevados e de forte
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1748

peso demográfico (como São Paulo e Rio de Janeiro) originam
inicialmente quedas e, mais tarde, uma certa estabilização nas taxas
de homicídio.
2007/2012: As taxas retomam a tendência crescente, passando de
25,2 em 2007 para 29,0 em 2012, isto é, um aumento de 15,3% nesse
quinquênio (WAISELFISZ, 2014, p.156).

Disparidades na distribuição espacial dos homicídios nas grandes metrópoles
do país são constantemente descritas por diversos estudos. As descobertas são
consistentes no sentido de demonstrar coeficientes de mortalidade maiores nas
áreas urbanas com piores indicadores socioeconômicos, fato observado nos
municípios de São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre (BRASIL,
2005).
Os dados sugerem a existência de uma relação entre as condições
socioeconômicas e as mortalidades por homicídios nos espaços
urbanos. Essa relação, entretanto, não é simples e merece ser
cuidadosamente analisada, para se evitar conclusões apressadas no
sentido de estabelecer uma relação de causa e efeito entre a pobreza
e os níveis de violência. É importante considerar o conjunto de
características das chamadas áreas de exclusão, nas quais os
coeficientes de mortalidade por homicídios atingem proporções
alarmantes. (...) A concentração de desvantagens reflete a falta de
investimentos em políticas públicas nessas áreas, o que – além de
tornar difícil o acesso da população aos bens e serviços – contribui
para a sua baixa efetividade e legitimidade social e,
consequentemente, para a fragmentação da coesão social,
propiciando o surgimento de conflitos os mais diversos (BRASIL,
2005, p.14).

De acordo com o Mapa da Violência de 2014 a disparidade na distribuição dos
homicídios também é uma realidade entre os grupos de gênero e idade. A grande
maioria dos óbitos por violência intencional se concentra na população masculina, o
que, segundo Peres (2005), não é algo recente: já na década de 1980, a chance de um
homem morrer vítima de homicídio no país era 11 vezes maior do que a chance de
uma mulher. Entre as mulheres, apesar de menos expressivos, os óbitos por
homicídios apresentam também uma tendência de crescimento, evidenciada desde
a década de 1980.
Ao longo dos diversos mapas que vêm sendo elaborados desde 1998,
emerge uma constante: a elevada proporção de mortes masculinas
nos diversos capítulos da violência letal do País, principalmente
quando a causa são os homicídios. Assim, por exemplo, nos últimos
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dados disponíveis, os de 2012, pertenciam ao sexo masculino: 91,6%
das vítimas de homicídio na população total e ainda mais entre os
jovens: 93,3% [...] efetivamente: se no total das mulheres as taxas
passam de 2,3 para 4,8 homicídios por 100 mil, crescimento de 111%,
entre os homens a taxa passa de 21,2 para 54,3, o que representa um
aumento de 156%. Em 2012, a taxa de 54,3 homicídios masculinos
era 11 vezes superior à feminina, de 4,8. Entre os jovens, essas
diferenças são mais drásticas ainda: a taxa masculina cresce 199% - a
feminina 113,0% - e resulta 14 vezes superior à feminina
(WAISELFISZ, 2014, p.57).

As mortes violentas não estão distribuídas igualmente no espaço urbano.
Diversas pesquisas indicam que esse fenômeno tende a se concentrar nas periferias
das grandes cidades, onde o envolvimento de jovens em atividades criminosas
voltadas para o tráfico de drogas termina por contribuir (se não determinar) o uso
do assassinato como mecanismo de resolução de conflitos. Na cidade de Belo
Horizonte, mais especificamente na vila Espera Feliz, a realidade não é diferente. O
tráfico de drogas tem contribuído para a multiplicação do número de vítimas diretas
de mortes violentas nessa localidade, sendo o principal foco dos Inquéritos Policiais
que tramitam na Delegacia de Homicídios da capital.
Os números de homicídios no país podem ser ainda mais expressivos quando
colocamos em evidência a questão do entorno da vítima. Quero nesse tópico
chamar atenção para o quanto o número de vítimas da violência no Brasil pode ser
incontável. Faço aqui referência aos familiares e amigos próximos de vítimas de
morte violenta no país. Se hipoteticamente fizermos uma suposição de que cada
família – de maneira bem tradicional – é constituída de pai, mãe e dois filhos
devemos então multiplicar por três o número de pessoas que são atingidas pelo
incidente letal.
É difícil calcular o número de vítimas ocultas. Há parentes e amigos
que são muito atingidos pela morte de um ente querido; há outros
que reagem melhor, havendo, inclusive, os que não são afetados ou
quase não o são. Em geral, pais e mães, filhos, cônjuges e irmãos são
mais atingidos do que os demais; uma estimativa conservadora nos
daria três pessoas diretamente atingidas e outras tantas afetadas
significativamente. Como tivemos cerca de 130 mil mortes violentas
em 2002, podemos estimar que, naquele ano, perto de 800 mil
pessoas entraram para o rol das vítimas ocultas no Brasil (SOARES;
MIRANDA e BORGES, 2006, p.26).

Espera Feliz é uma vila como muitas que existem na capital mineira, onde
vivem algumas famílias vitimadas pela violência do tráfico de drogas; são famílias
que tiveram a vida de seus filhos, pais, irmãos, primos e amigos interrompida. Aos
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que ficaram segue a difícil tarefa de prosseguir dia após dia, mas o que desejamos
saber é como essas pessoas reorganizam suas vidas logo após a perda violenta de um
ente querido.
Assim, se para as estatísticas de saúde e segurança pública, o número de
homens assassinados é superior ao número de mulheres; no caso das vítimas ocultas
da violência, o número de mulheres tende a ser igual ou superior ao número de
homens.

Surgimento da gangue em Espera Feliz848
No ano de 2004, Tício (líder do tráfico de drogas em Espera Feliz que fora
assassinado um mês antes do início das leituras dos inquéritos, ou seja, em
novembro de 2014) só queria saber de tocar pagode com alguns amigos, e faltava às
aulas constantemente para poder se encontrar com esses amigos. Quando seu pai
descobriu impôs ao filho a condição de que já que ele não queria estudar então ele
iria trabalhar para ajudar no sustento da casa.
Sendo assim Tício começou a fazer o corte de cabelos de seus amigos e de
conhecidos de seus amigos, foi assim que ele foi apresentado a um traficante de
outro bairro e ficou responsável por cortar os cabelos dos membros daquela gangue,
e esse foi o seu primeiro contato com o tráfico de drogas. Com o passar do tempo, o
traficante disse que ele poderia ganhar muito mais dinheiro se vendesse drogas na
porta de sua casa, que o que ele ganhava com cortes de cabelos não chegaria nem
perto do dinheiro que ele receberia.
Vendo tudo que os outros meninos tinham e como eles ganhavam o dinheiro
de maneira muito mais rápida, Tício não pensou duas vezes, parou de cortar cabelos
e começou a vender drogas na rua de sua casa. A notícia de que ali agora era um
ponto de venda de drogas se espalhou sem que ele soubesse como, e ele tinha
clientes durante todo o dia.
Alguns amigos de Tício em Espera Feliz perceberam que ele estava ganhando
dinheiro com a venda de drogas e pediram para entrar no negócio, então ele disse
que daria uma parte do dinheiro para que eles vendessem as drogas, saindo desse
posto de vendedor e se tornando um intermediário, ou seja, o responsável por
buscar as drogas e repartir entre os vendedores que tinha. De acordo com suas falas,
ele não tinha a intenção de ser o ‘patrão’ de ninguém, queria apenas fazer o seu
848
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dinheiro, mas o grupo cresceu de tal maneira que chegou a ter um número máximo
de doze integrantes.
Um empreendedor é um agente (ego) que atua como hiperlink,
referência central de um conjunto de conexões, que constitui uma
forma particularizada de transação comercial de drogas. A base de
formação das suas conexões é, geralmente, advinda de familiares,
grupos de amigos, grupos de escola, vizinhos ou conexões
provenientes desses grupos de relacionamento. Isso se traduz em
uma diversidade de contextos de inserção, não exclusivamente ou
necessariamente do empreendedor, mas da pluralidade de pontes
estabelecidas através das redes pessoais advindas das suas conexões
[...]. Para a tipologia da rede de empreendedores de bocas,
referencia-se um espaço físico, que se constitui como ponto de
conexão para as transações comerciais de drogas ilícitas. É o lugar, e
não os indivíduos, o fator mais relevante para o estabelecimento de
uma conexão. Constitui, em geral, uma rede de comercialização
situada em áreas periféricas ou favelas. Na RMBH observa-se um
mercado em que predomina a lógica de pontos de varejo, com
relativa convivência entre comerciantes, cuja formação da rede deuse inicialmente por conexões entre amigos e moradores locais e/ou
familiares (SENA, 2015).

Tomando esse contexto de formação da gangue no local, fica nítida a inserção
voluntária de membros, com base em uma escolha racional na qual há assimilação
entre valores e finalidades entre os jovens desse grupo compondo uma rede, isto é, o
que explica a ligação dos nós de uma rede é a identificação de valores e objetivos
comuns entre eles (SAPORI et al., 2011).
Figura 1. Rede de relacionamento da gangue liderada por Tício.
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Fonte: acervo pessoal.

Aspectos metodológicos
Tendo como ponto de partida a questão de como se constitui a rede de
relacionamento de jovens membros de gangues que matam e morrem e de como os
seus familiares se mobilizam para superar a perda de um ente querido com
envolvimento no tráfico de drogas, escolhemos um arcabouço metodológico que
tornasse possível, em alguma medida, compreender a partir das narrativas dos
familiares dessas vítimas como se dá a nova configuração de sua família.
Para alcançar esse objetivo, escolhemos estratégias e ferramentas
metodológicas que possibilitaram ouvir de cada um dos familiares, seus
depoimentos acerca de seu ente querido, do papel que ele desempenhava em sua
casa e de quais foram/são os efeitos dessa perda, tentando capturar empiricamente
como estes efeitos atuam no cotidiano destas famílias, dando voz ao outro e
compreendendo de que perspectiva ele fala.
O período de leitura dos inquéritos se deu de dezembro de 2014 a fevereiro de
2015. Os inquéritos disponíveis para consulta compreendiam o ano de 2008 a 2014,
alguns sem e outros com autoria esclarecida. Após uma busca no sistema da Policia
Civil, feita por um dos policiais de plantão, recebemos uma lista com o número do
registro dos inquéritos que estavam disponíveis para consulta, uma escrivã separou
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todos eles e deixou-os a nossa disposição para que pudéssemos ler e buscar as
informações que precisávamos, mas o delegado deixou claro que não era permitido
nenhuma reprodução – foto ou xerox – do material liberado.
Ao todo, foi disponibilizado para consulta um total de treze inquéritos, sendo
que alguns tinham mais de uma vítima. A leitura dos inquéritos foi feita de maneira
cronológica, ou seja, começando pelos mais antigos, até chegar ao mais recente.
De posse dos inquéritos, se fazia necessário não só conhecer o conteúdo dos
inquéritos, mas era extremamente importante nortear a leitura e consequentemente
a busca pelas informações corretas, para que fosse realizado um bom garimpo dos
dados que eram realmente importantes, principalmente os que faziam referência
aos familiares e amigos das vítimas.
Depois de ler, reler e fazer anotações que julgamos necessárias sobre os
inquéritos chegou o momento de organizar as informações sobre as vítimas e sobre
as pessoas que foram citadas, algumas como testemunhas do fato, outras como
testemunhas de caráter e ainda aquelas que foram citadas apenas pelo fato de serem
muito próximas a vítima.
Para o tratamento dos dados coletados e facilidade da organização das
informações coletadas nos inquéritos, fizemos uma triagem de algumas
informações, tais como: nome da vítima, data de nascimento, cor da pele, data de
sua morte, idade que tinha no dia em que morreu, local da morte, horário
aproximado da morte, testemunhas do fato, tipo de morte (meio pelo qual foi
assassinado), local de residência, se tinha filhos, se pertencia a gangues, se era
suspeito de outros homicídios (quais) e se fora testemunha de algum homicídio. Na
maioria dos inquéritos, isto é, em doze, a motivação dos homicídios tinha relação
com o tráfico de drogas e como causa presumida o envolvimento da vítima com
gangues.
Algumas considerações finais
Todas as vítimas eram do sexo masculino, com idade entre 13 e 35 anos. No
que diz respeito à cor da pele, predominou a cor parda ou negra, sendo a grande
maioria negros. Sobre a filiação, a metade exata dos jovens não foi registrada por
seus pais, sendo que no campo de suas identidades aparecia “pai desconhecido”.
Treze deles moravam com a mãe. Nenhum deles possuía vínculo empregatício e, de
acordo com os depoimentos dos familiares, nenhum deles frequentava escola.
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No que diz respeito ao meio pelo qual os jovens foram assassinados, apenas
um não foi morto pelo o uso de arma de fogo, nesse caso, um menino de treze anos
de idade foi morto a pedradas. Todos os jovens assassinados possuíam passagens
pela polícia por diversos motivos, tais como roubo, furto, posse de drogas, posse de
armas e suspeitos de serem autores de homicídios.
Uma das tarefas mais complexas de se executar foi a de compreender como é
o funcionamento da “gangue”, e, se existe algum tipo de rede de relacionamento que
conecta todos os que foram citados nos inquéritos policiais juntamente com aqueles
que não foram citados, mas que são integrantes de gangue.
Para alcançar tal objetivo tomamos como ponto de partida o assassinato mais
recente, de Tício, sendo assim, buscamos nos arquivos disponíveis todos os crimes
que estavam relacionados ao seu nome. E assim fiz com todas as outras vítimas.
Foi um trabalho árduo, pela precariedade de algumas informações e em razão
do envio de alguns inquéritos ao fórum para concessão de Dilação de Prazo, para
que as investigações pudessem prosseguir e, nesse caso, os inquéritos não têm data
prevista para devolução aos cuidados da delegacia de homicídios. Foi necessário
descobrir qual o tribunal e quem era o juiz responsável pelo inquérito específico.
Após tal descoberta era necessário localizá-lo dentro do fórum, pois esse passa por
diversos setores e a comunicação dentro do órgão não é das melhores. Por muitas
vezes, ao procurar o inquérito no fórum, a informação dada era a de que tal
inquérito já havia sido devolvido à delegacia responsável.
Com os dados em mãos foi feita uma análise das ligações e relações que
existem dentro e fora do grupo como um tipo de rede, e, com a finalidade de
expandir o entendimento a respeito do que vem a ser uma rede de relacionamento
entre membros de gangues, que tem como atividade principal o tráfico de drogas.
Foi utilizado, num primeiro momento, a definição de rede utilizada por Sapori et al.,
2011:
[...] as estruturas sobre as quais se desenvolve o mercado de drogas
ilícitas não necessariamente devem ser pensadas como altamente
identificadas e organizadas, isto é, não apresentam uma composição
de papéis rígida e definida verticalmente. A complexidade do
mercado de drogas, em termos de relações e atores envolvidos, nos
possibilita uma leitura de estrutura em rede. Uma dinâmica que se
realiza como um emaranhado de conexões, nós ou pontos que se
ligam a partir de várias aberturas, interesses e/ou condicionantes de
participação múltiplos e posições fluidas. A definição de uma
estrutura pela diversidade de interações a ela correspondentes nos
leva a considerar que aquilo que se analisa como rede é a dinâmica
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de um conjunto de interações que emergem como forma [...] as
redes devem ser entendidas como formas, resultados de uma
dinâmica de conexões que fazem emergir um padrão de
organização. As modificações no processo de conexão entre os
componentes resultam em modificações no padrão de organização
como um todo (SAPORI et al., 2011. p. 50).

No que diz respeito aos membros de gangues que apareceram nos inquéritos
policiais, podemos afirmar que o ponto central que serve como ligação entre esses
jovens é a ação na ilegalidade, o envolvimento com o tráfico de drogas e a disposição
de matar e/ou morrer.
Logo após o homicídio de Tício, as atividades dos membros do grupo
precisaram ser reorganizadas sendo que houve diminuição do trânsito de alguns
membros da gangue no ponto de vendas de drogas, contudo, as atividades não
foram de tudo interrompidas, os jovens se colocaram mais atentos a chegada da
polícia e de membros de outras gangues.
Se por um lado as preocupações dos membros do grupo é a de se
reorganizarem de modo a manter o funcionamento da rotina de compra e venda de
drogas no local, a reorganização dos familiares se mostrou complexa e de difícil
execução.
A morte de Tício provocou muitos efeitos no cotidiano de Carmélia, mas o
mais evidente foi de natureza financeira, pois segundo ela, seu companheiro não
permitia que ela trabalhasse e exigia que ela ficasse apenas por conta da organização
da casa e do cuidado com as crianças. Ele era responsável por prover o sustento da
casa, e sua renda tinha origem no tráfico de drogas. Muitas vezes pensei em dar
alguma quantia em dinheiro para ela comprar alguma coisa para as crianças, mas
essa ideia logo saia de cena quando imaginava que tal atitude poderia ofendê-la de
alguma maneira, mas inúmeras vezes disse que se ela precisasse de alguma coisa
poderia me procurar, o que nunca aconteceu. Coloquei-me a disposição para ajudála no fosse necessário.
Nas noites que sucederam a morte de Tício, Carmélia disse que tinha muita
dificuldade para dormir, e só conseguia cochilar um pouco quando os filhos se
deitavam junto com ela. Durante algum tempo, ficou fazendo os pratos preferidos
de seu falecido marido e sempre me contava como ele comia com satisfação as
coisas que ela cozinhava.
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O seu cotidiano foi alterado de forma significativa, uma vez que dependia de
seu companheiro para fazer a maioria das coisas, como fazer compras, levar as
crianças para a escola e até mesmo visitar a sua mãe.
Logo que ela sepultou o seu marido, ela resolveu começar a frequentar uma
igreja próxima de sua casa, e segundo ela, era onde ela se sentia mais amparada, pois
apesar de continuar morando no lote de sua sogra, o relacionamento entre as duas
nunca foi dos mais amigáveis, era comum as duas não estarem se falando, a sua rede
de apoio social era pequena, tinha sua mãe pouco presente, e algumas poucas
amigas que de vez em quando iam até sua casa para saber como ela estava e quando
ela estava indo a igreja os membros da congregação buscavam estar próximos para
ajudar nesse momento, o que não durou muito, pois Carmélia frequentou a igreja
local apenas no período de um mês após a perda.
Hoje, dez meses se passaram, Carmélia não conversa com sua sogra, não está
trabalhando e depende do favor de sua mãe e de seu sogro para sustentar as crianças
e a si mesma. De acordo com seus relatos, ela sonha constantemente com Tício e
disse que para sofrer menos prefere pensar que ele está em uma viagem e que um
dia eles vão se encontrar, para seu filho mais novo, hoje com três anos de idade, ela
diz que “o seu pai virou uma estrelinha e que ele está lá no céu cuidando de cada um
de nós”.
Segue abaixo um fluxograma que tem por finalidade descrever
respectivamente a estrutura das redes dos membros de gangues e de seus familiares.
Essa estrutura foi construída tendo como fonte os dados encontrados nos Inquéritos
Policiais.
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Figura 2: Primeira evidência da vítima oculta da violência

Fonte: acervo pessoal.
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31- Sessão 1
31.2 A produção dos significados de família e violência de gênero: uma
análise da lei Maria da Penha em Juiz de Fora/ MG.849
Charles Antonio Pereira (UFJF)850
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar como são produzidos os
significados de família e violência de gênero pelos funcionários da Casa da Mulher e
da Vara da Família do município de Juiz de Fora, em sua lida direta ou indireta com
a Lei Maria da Penha. Haja visto que a lei citada em seu artigo quinto deixa abertura
para novas concepções de família que são responsáveis por gerar diversas
dissonâncias entre os operadores do direito.
Palavras-chave: Violência. Mulher. família.
1 - Introdução:
Esse trabalho é resultado de pesquisa de campo realizada para o projeto de
pesquisa o qual participei ainda na graduação do curso de Ciências Sociais,
intitulado “A produção dos significados de família e violência de gênero: uma
análise da Lei Maria da Penha em Juiz de Fora/ MG. As idas a campo foram
realizadas entre os anos de 2013 e 2014 respectivamente, se concentrando em dois
locais específicos, a recém-criada no período Casa da Mulher e a Vara de Família do
Município de Juiz de Fora. As idas a esses dois locais foram com o intuito de
compreender os significados de família e violência de gênero produzidos por seus
funcionários na lida direta ou indireta com a Lei Maria da Penha, visto que o
conceito de “família” que pode ser apreendido através da Lei é responsável por
gerar diversas dissonâncias entre os operadores do direito.
Essas dissonâncias são geradas devido ao fato de que a lei Maria da Penha
através de seu artigo 5º parágrafo único deixa margem para uma nova interpretação
de família, o parágrafo versa: "As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual." Dessa forma a lei não cria discriminação em
relação ao sexo e ao gênero no que concerne ao autor da violência doméstica, e as
relações afetivas estabelecidas nesse contexto. A partir disso pode -se compreender
que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a qualquer relação íntima de afeto, na
849

GT 8 - Violência, Criminalidade e Punição. Orientadora: Profª.Drª Marcella Beraldo de Oliveira
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qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima no âmbito doméstico.
Dessa forma, cabe ainda ressaltar que a Lei aplica- se não somente a casais
homoafetivos do sexo feminino, mas também aqueles compostos por indivíduos do
sexo masculino, ainda que nesse caso seja problemático e caia no âmbito da
jurisprudência. Nas palavras de Dias:
Diante da expressão legal, é imperioso reconhecer que as uniões
homoafetivas constituem uma unidade doméstica, não importando
o sexo dos parceiros. Quer as uniões formadas por um homem e
uma mulher, quer as formadas por duas mulheres, quer as formadas
por um homem e uma pessoa com distinta identidade de gênero,
todas configuram entidade familiar. Ainda que a lei tenha por
finalidade proteger a mulher, fato é que ampliou o conceito de
família, independentemente do sexo dos parceiros. Se também
família é a união entre duas mulheres, igualmente é família a união
entre dois homens. Basta invocar o princípio da igualdade. (
Dias,2010, p, 27.).

Dessa forma, o artigo se estrutura da seguinte maneira, inicialmente me
concentro em traçar em linhas gerais os movimentos que culminaram na
promulgação da Lei Maria da Penha e as modificações ocasionadas por ela no
cenário brasileiro, seguidas de um levantamento das notícias vinculadas na mídia
local do município de Juiz de Fora que tenham como tema principal a violência
doméstica e familiar contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Finalmente encerro
com reflexões a respeito do trabalho de campo realizado, juntamente com a
apresentação de alguns resultados obtidos a partir da etnografia.
2 - Lei Maria da Penha e seus desdobramentos
A violência baseada no gênero851 no âmbito doméstico há muito está
presente nos debates das sociedades complexas. Os Movimentos Feministas nas
décadas de 70 e 80 foram os principais responsáveis por dar visibilidade ao tema da
violência contra a mulher, que na época já se caracterizava como um grave
problema social. No caso brasileiro, esta agenda se desenvolve a partir da presença
das mulheres na resistência ao período ditatorial, na década de 60 (SARTI et al.,
851

Os “estudos de gênero” surgiram em meados das décadas de 60 e 70 com a intenção de problematizar os
diferentes valores culturais atribuídos aos papeis masculinos e femininos perante a sociedade. Estes papeis
são responsáveis por definir os comportamentos que são atribuídos a homens e mulheres de forma
naturalizada. Os “estudos de gênero” surgem justamente para problematizar e desnaturalizar esses papeis. De
acordo com Warat (1997:59), quando se fala em gênero, a referência que se faz é sobre as implicações que o
exercício do poder tem sobre as subjetividades masculina e feminina. Entretanto, como adverte Scott (1990),
este termo não se refere apenas às ideias, mas também às instituições, às estruturas, às práticas cotidianas, aos
rituais e a tudo que constitui as relações sociais.
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2001). A participação das mulheres nas lutas contra a violência política do Regime
Militar, pela anistia e por melhorias nas condições de vida das mulheres
empobrecidas, contribuiu para que mulheres de vários segmentos sociais se
organizassem politicamente em torno de uma luta que, no contexto pós-ditadura, as
unificava: a violência doméstica e familiar (GOMES et al., 2009).
Até então, o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher era
algo velado e se mantinha aprisionado ao âmbito do privado. Tal perspectiva se
confirma se levarmos em consideração ditos populares de ampla disseminação,
como por exemplo, “Em briga de marido e mulher não se mete a colher.”. Frente ao
crescente e alarmante número de mulheres assassinadas por seus conjugues e à
absolvição sob a argumentação de legítima defesa da honra, segundo
(Heilborn,1999), “a categoria violência contra a mulher virou um dos principais
signos políticos do movimento feminista, que contou com a adesão dos mais
diferentes parcelas da população.”
Como resultado dessa visibilidade crescente e da luta incessante dos
movimentos feministas por várias décadas, em 22 de setembro de 2006 foi
sancionado pelo então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva a lei
11.340/2006 ou mais conhecida Lei Maria da Penha, uma legislação especial que tem
como objetivo “criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar contra a mulher...” (Artigo 1º). Tal legislação está adequada a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (
Convenção de Belém do Pará, OEA, 1994), a Convenção Sobre a Eliminação de todas
as Formas de Descriminação contra as Mulheres (CEDAW,ONU, de 1979) e a
Constituição Federal ( Brasil, 1988). O paradigma da nova legislação é o
reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher como uma
violação dos direitos humanos (artigo 6º da Lei 11.340/2006). Tendo como um dos
seus principais avanços a tipificação da violência domestica e familiar como um
crime.
Anteriormente a promulgação da Lei, esses atos de violência enquadravamse na lei 9.099/95, e eram tratados como uma infração de menor potencial, como
lesão corporal, muitas vezes resultando em penas pecuniárias, como o pagamento
de cestas básicas e serviços comunitários, que em nada colaborava efetivamente
para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Outra
colaboração da lei, foi a criação da necessidade de implementação de todo um
aparato jurídico e de segurança para compor a rede de enfrentamento a violência
doméstica e familiar, como delegacias especializadas, varas criminais especializadas,
defensorias públicas, entre outros.
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A lei 11.340 ou mais conhecida como Lei Maria da Penha recebeu esse
“apelido” em homenagem a farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes,
que sofreu um caso emblemático de violência doméstica de até então seu marido,
Marco Antonio Herredia Viveiros. Em 1983 sofreu a primeira tentativa de
assassinato, quando levou um tiro nas costas enquanto dormia. Desse episódio
Maria da penha saiu paraplégica, meses depois aconteceu a segunda tentativa de
homicídio, quando o marido a empurrou da cadeira e tentou eletrocuta- la no
chuveiro.
Depois da denuncia ser apresentada ao Ministério Público Estadual, o
primeiro julgamento aconteceu oito anos após os crimes. Posteriormente os
advogados de Viveiros conseguiram anular o julgamento. Em 1996 ele foi culpado e
condenado a dez anos de reclusão, mas conseguiu recorrer. Após 15 anos de luta e
pressões internacionais, o caso ainda não havia sido resolvido pela justiça brasileira.
Maria da Penha, com ajuda de ONGs enviou o caso para a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (OEA), que pela primeira vez acatou uma denuncia de
violência doméstica e resolveu intervir. Viveiros foi preso somente em 2002, e
cumpriu apenas dois anos de reclusão.
O processo da OEA também condenou o Brasil por negligência e omissão em
relação à violência doméstica, e uma das punições foram a recomendação para que
fosse criada uma legislação adequada a esse tipo de violência. Com a reunião de
várias entidades criou- se um ante- projeto que em 2006 culminaria na Lei Maria da
Penha
Sancionada a Lei Maria da Penha, as primeiras modificações incidiram sobre a
autoridade policial e os procedimentos que eram cabíveis ao judiciário. Segundo
pesquisa realizada por (Bonetti, 2009) um primeiro contato com esses aplicadores
da lei, possibilitou identificar duas linhas interpretativas importantes: Em um
primeiro momento houve um retraimento e diminuição na procura dos serviços,
fenômeno atribuído a desinformação das medidas tanto pelos demandantes quanto
dos operadores do direito acerca da Lei Maria da Penha. Em um segundo momento
foi registrado um aumento progressivo e significativo da procura, que foi resultado
de medidas de informação, divulgação e construções de parcerias entre os órgãos
constituintes da Rede de Atendimento a Mulher. Há também a constatação desses
mesmos dados em informações veiculadas pelos meios de comunicação, mais
especificamente pelos veículos de mídia impressa do país. No monitoramento dos
principais jornais nacionais e regionais, (Bonetti, 2009) constatou que no mês de
agosto de 2007, que se comemorou o primeiro ano de vigência da Lei Maria da
Penha, dentre 74 matérias sobre a Lei e temas correlatos, encontraram-se muitas
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avaliações sobre o seu impacto, que tendiam reforçar a mesma impressão de um
retraimento inicial e posteriormente um aumento progressivo na demanda. Ainda
foram constatadas posições que asseveram essa diminuição da demanda nos 12
meses posteriores, posições estas que contrastam com as mais gerais. Porem, essa
constatação de queda se origina a partir da comparação do número de Termos
Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) anteriores, e o número de Inquéritos
Policiais ( IP) posteriores a promulgação da Lei Maria da Penha, e isso é
problemático.
Com a Lei Maria da Penha, houve uma mudança nos procedimentos policiais
que passaram a ter maior rigor. Criou- se a obrigatoriedade de se registrar o boletim
de ocorrência como violência doméstica e familiar contra a mulher e de se instituir
um inquérito policial. O inquérito policial demanda mais procedimentos que
despendem mais tempo, como investigação policial, reunião de provas, etc., do que
o TCO que era aplicado anteriormente quando esse tipo de violência era tratado
pela lei 9.099/95, dessa forma havendo uma redução natural dos números (Bonetti
2009). Anteriormente a Lei Maria da Penha não havia o detalhamento da agressão,
constando apenas o relato de lesão corporal, dessa forma não há como saber se tais
casos se enquadram em violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso leva a
concluir que não há como se comparar o números de TCOs com os IPs a modo de
constatar essa diminuição ou aumento dos casos sem que se passe por cima de
alguns dados.
Outro dado importante que traça um comparativo entre o período de
vigência da Lei Maria da Penha e o anterior é em relação ao número de feminicidos (
assassinatos de mulheres pelo simples fato de serem mulheres) ocorridos no Brasil.
Segundo relatório realizado pelo Ipea ( Instituto de Políticas Econômicas Aplicadas)
a Lei Maria da Penha não contribui para a diminuição de homicídios de mulheres no
país, pois segundo o relatório, a taxa de mortalidade por 100 mil mulheres foi de
5,28 no período que compreende de 2001 a 2006, antes da implementação da lei, e
5,22 entre 2007 e 2011, ou seja, com uma oscilação mínima. Foi constatado um
pequeno decréscimo apenas em 2007, logo após o início da vigência da lei. Na
conclusão do relatório, as pesquisadoras responsáveis destacam “Existe a
necessidade de reforço às ações previstas na LMP, bem como a adoção de outras
medidas voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, à efetiva proteção
das vítimas e à redução das desigualdades de gênero no Brasil”.
3- Reflexões a respeito da pesquisa de campo e resultados obtidos.
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Em meados de 2013, quando ainda estava na metade do curso da graduação
em Ciências Sociais me surgiu à oportunidade de compor o projeto de pesquisa “A
produção dos significados de família e violência de gênero: uma análise da Lei Maria
da Penha em Juiz de Fora/ MG”. Eu e mais uma colega de curso ficamos
responsáveis pela pesquisa de campo na Casa da Mulher e na Vara de Família do
município de Juiz de Fora. A insegurança por minha parte era grande, nunca havia
feito pesquisa de campo por um longo período, e o projeto de pesquisa teria a
durabilidade de um ano inicialmente. As minhas experiências em campo anteriores
haviam sido pequenas, como atividades práticas de disciplinas do curso. Mesmo
tendo essas experiências de curto prazo anteriores, e ter adquirido um bom
arcabouço teórico sobre etnografia durante disciplinas do curso de Ciências Sociais,
a ida a campo pra mim ainda era um desafio.
Hoje, passado mais de um ano das idas a campo, lidando novamente com o
material da pesquisa, os diários de campo, relatórios e buscando na memória
situações que aconteceram, estou realizando um exercício muito importante
enquanto pesquisador,que é repensar toda a prática de maneira auto reflexiva,
enxergando os erros, repensando as abordagens e buscando melhorias para
trabalhos futuros.
Elegi como “metodologia” para a realização da pesquisa no período a
etnografia, uso aspas em “metodologia” nesse caso devido ao esclarecimento teórico
que tive a partir das leituras do trabalho da Mariza Peirano, Etnografia não é
Método, o qual eu não tinha conhecimento na época, onde ela expõe:
“... a etnografia é parte do empreendimento teórico da
antropologia. Não se trata de um “detalhe metodológico” que
antecede uma teoria; a indagação etnográfica em si já tem um
caráter teórico, porque somente (ou principalmente) ela nos
permite questionar os pressupostos então vigentes pelas novas
associações ou novas perguntas que nos proporciona: como já dizia
Malinowski, novas pesquisas levam à “transformação de um ponto
de vista teórico”;( Peirano, 2014: 05)

A partir disso obtive a clareza de não enxergar a etnografia apenas como um
meio de apreender e transmitir os sentidos de contextos culturais diversos, ou uma
“descrição densa ” (Geertz, 1989) dos fatos apenas, mas para além disso, de que
“etnografia não é método; toda etnografia é também teoria” (Peirano, 2014), ou seja,
que enquanto antropólogos produzindo uma etnografia, concomitantemente se está
produzindo teoria sobre determinados contextos e situações culturais.. E sobre a
orientação do olhar antropológico para esses contextos e situações culturais
Magnani completa:
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“[...] o que importa ao olhar antropológico não é apenas o
reconhecimento e registro da diversidade cultural, nesse e em
outros domínios das práticas culturais, e sim a busca do significado
de tais comportamentos: são experiências humanas - de
sociabilidade, de trabalho, de entretenimento, de religiosidade - e
que só aparecem como exóticas estranhas ou até mesmo perigosas
quando seu significado é desconhecido. O processo de acercamento
e descoberta desse significado podem ser trabalhosos, mas o
resultado é enriquecedor: permite conhecer e participar de uma
experiência nova, compartilhando-a com aqueles que a vivem como
se fosse "natural", posto que se trata de sua cultura.” (Magnani,
1996, p, 17).

A ausência da compreensão plena de tais perspectivas durante a realização da
pesquisa, devido a pouca experiência prática em campo que possuía, ou como diria
(Peirano, 2014), ainda não era devidamente “iniciado”, me geraram em diversos
momentos empasses, como por exemplo, quando fui indagado e induzido a refletir
sobre como minha pesquisa iria beneficiar concretamente os meus pesquisados.
Estar ciente do poder que possui a etnografia enquanto teoria, de abalar nossos
estilos de vida e nossas ideias de existência; abalar nossa crença moderna na
referencialidade dos sentidos e impor uma reflexão sobre a multiplicidade de modos
de vida. (Peirano, 2014) teria tornado as coisas muito mais fáceis e inteligíveis para
mim durante esses momentos.
Apesar das dificuldades relatadas acima, ainda assim a experiência em campo
foi muito rica, o que possibilitou em grande medida realizar os objetivos da
pesquisa, tais quais, compreender a produção dos significados de família e violência
de gênero na Casa da Mulher e na Vara de Família.
O município Juiz de Fora não possui uma Vara especializada em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, embora tenha um projeto para a
criação de tal. Devido à ausência da Vara especializada que se decidiu por priorizar
então a Vara de Família, sendo constatada depois a existência de um posto avançado
da própria dentro da Casa da Mulher inclusive. Incialmente a intenção era de
acompanhar o dia- a – dia de atendimentos na Vara de família, entretanto tal prática
não foi possível, devido à resistência das defensoras públicas, digo defensoras, no
feminino, pois todas majoritariamente eram mulheres. Porém, mesmo não sendo
possível acompanhar a rotina de atendimento, elas se puseram a disposição a
concederem entrevistas mediante o agendamento de um horário. Dessa forma segui
com as entrevistas. Consegui colher entrevistas de três defensoras, tendo
entrevistado duas vezes duas delas, e uma vez a terceira, as entrevistas, cada uma
delas, duraram cerca de 30 a 40 minutos. Vale ressaltar que as entrevistas seguiram
os moldes de (Brandão, 2007), sendo entrevistas de descrição coladas na prática. Ou
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seja, houve da minha parte a preocupação de não tentar interferir drasticamente na
rotina das defensoras públicas, sendo as entrevistas marcadas em dias de
atendimento, onde eu ficava esperando na mesma sala que os atendidos elas me
chamarem em suas respectivas salas em algum intervalo, dessa forma eu me
colocava totalmente a disposição. Com as defensoras que tive a oportunidade de
entrevistar mais de uma vez, me certifiquei de repetir questões importantes de
maneiras diferentes durante as duas entrevistas, para verificar se haveria algum
conflito ou discrepância de opinião. E também de deixá-las falarem livremente,
direcionando vez ou outra pra especificidades.
A partir dessas entrevistas foi possível levantar considerações importantes,
como por exemplo, a respeito da categoria de família que elas adotam enquanto
profissionais do direito. Quando questionei umas delas a respeito da expansão do
conceito de familia interpretado através do artigo 5º da lei Maria da Penha, ela se
posiciona:
"Isso acontece porque Família hoje é qualquer núcleo que gere uma
interdependência emocional entre as pessoas, não necessariamente
financeira, então a avó e o neto mesmo que dependam da pensão do
pai, constituem um núcleo familiar. Casais homoafetivos pra nós, eu
já nem vislumbro mais essa conceituação, pra mim casal são duas
pessoas e tá feito, então é essa a nossa visão jurídica hoje da coisa.
[...] Nos trabalhamos com essa realidade. A Defensoria Pública é
uma instituição que eu falo que é a Mãe do complexo da justiça,
porque é a única feminina, pois você tem “O” Ministério Público,
“O” fórum, etc. E
o ministério público, e os juízes vem
estereotipando o comportamento e nós não, a gente está sempre
procurando avançar no comportamento, pois o comportamento
social é muito mais rápido que a legislação e se não houver um
socorro jurídico para o comportamento social, não dá tempo de
fazer legislação. Então eu penso assim, os nossos conceitos tem que
ser amplos de forma que se possa atender todos ,para que se possa
alcançar a solução para cada caso. Entendeu a diferença? E tentar
atender todos em seu específico caso.

Dessa forma, foi possível apreender que, a construção de significado de
família produzido por essa defensora pública está ancorada nas relações familiares
construídas a partir de relações intimas de afeto, portanto, pode se dizer que tal
conceito e baseado no que tange o direito de família estabelecido pela constituição
de 1988 e o Código Civil de 2002, em especial no artigo 1.723, caput, que dispõe : “É
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com objetivo
de constituição de família”. Associando- se isso juntamente com a decisão tomada
em 5 de maio de 2011 no julgamento conjunto de Ação Direta de
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1768

Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4277 e ADPF N.º 132, onde são conferidos às
uniões estáveis homoafetivas todos os direitos conferidos às uniões estáveis entre
um homem e uma mulher. Nota- se através do discurso da Defensora Pública
inclusive a tendência de se superar esses aspectos, visto que em determinado
momento de sua fala ressalta:
“[…] como eu estou te falando, homoafetivo, hétero pra mim não
faz diferença, pra mim família é família. Eu acho bacana o afetivo,
não importa o que vem antes, é o afetivo. Então é o pai socioafetivo,
a mãe socioafetiva e não só a biológica, é o avô socioafetivo, o pai
homoafetivo, pois o que importa hoje para o direito de família é a
afetividade. Isso tudo perpassa sexo, não estamos aqui para discutir
conceito sexual, nos estamos aqui para resolver e adentrar contra as
mazelas familiares, para que se resolvam os problemas das pessoas
enquanto pessoas, indivíduos, cidadãos futuros. A qualificação da
pessoa ela que escolhe.

O outro local que se concentrou a pesquisa de campo foi a Casa da Mulher Centro de Referência de Juiz de Fora, tal fato se deu por entender a importância dessa
instituição para a dinâmica da Lei Maria da Penha no município, visto que acomoda
no mesmo espaço físico, no intuito de dar mais celeridade ao atendimento das
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, a Coordenadoria e a Delegacia
da Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- Mulher), a Defensoria e um
posto avançado do Poder Judiciário.
Além de colher entrevistas dos funcionários do local, acompanhei uma série
de eventos realizados no mesmo, eventos esse voltados para a população da cidade,
com o intuito de esclarecer sobre mecanismos cabíveis a Lei Maria da Penha, entre
outras atividades, como cursos de maquiagem e defesa pessoal, de alimentação
saudável e qualidade de vida, como ocorreu no ciclo de palestras que foi promovido
em comemoração ao aniversário de um ano da “Casa” entre os dias 19 e 23 de maio
de 2014. Tais medidas são dispostas no inciso V do artigo 8º da Lei Maria da Penha
que propõe: “V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à
sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos
humanos das mulheres;”. O público desses eventos era composto em sua grande
maioria por mulheres, salvo raras exceções por homens. Inclusive minha presença
gerou curiosidade, e quando me apresentei enquanto pesquisador obtive grande
receptividade de todos.
A Casa da Mulher – Centro de Referencia de Juiz de Fora é uma instituição
relativamente nova, e surgiu de uma inciativa municipal no mandato do atual
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prefeito Bruno Siqueira. Segundo a Coordenadora da Casa também Coordenadora
de Políticas Públicas para as Mulheres do município, em primeiro ano de existência
foram atendidas cerca de 2.500 mulheres.
A pesquisa na Casa da Mulher tornou possível constatar a dinâmica do
atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar que procura o
amparo pela instituição. Os procedimentos seguem da seguinte fluxo: Quando a
mulher vítima de violência chega a Casa da Mulher, inicialmente ela passa por um
processo de triagem realizado por duas funcionárias que ficam na recepção da Casa,
no momento da chegada, essa mulher é orientada a preencher um formulário e
responder algumas perguntas preliminares. Quando as perguntas possuem um
cunho mais intimo elas são feitas pelo psicólogo, ou estagiário de psicologia que
esteja atendendo na Casa no momento, para que não haja exposição de sua
privacidade. Também encaminha- se para o psicólogo quando percebe- se no
primeiro atendimento na recepção que essa mulher está fragilizada
emocionalmente, mas cabe ressaltar que, esse serviço de atendimento psicológico da
Casa da Mulher é um atendimento preliminar que pode se estender por no máximo
quatro sessões, que possuem o intuito de dar subsídio psicológico pra essa mulher
nessa fase muitas vezes traumática de tomar medidas contra seu agressor, e caso
seja percebido que essa mulher necessite de um acompanhamento psicológico mais
prolongado e ela demonstre interesse, encaminha- se essa mulher para outras
instituições que oferecem esses serviços para a comunidade. Depois de passar pela
recepção e o psicólogo, caso essa mulher não possua um boletim de ocorrência
contra o agressor ela é encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento
a Mulher (que antes se chamava Delegacia de Proteção e Orientação a Família) para
o seu feitio, o próximo passo é o encaminhamento dessa mulher para o advogado
que esteja atendendo na Casa ou o posto da Defensoria Pública que lá funciona,
para que sejam tomadas as medidas cabíveis judicialmente, como por exemplo, o
pedido de medidas protetivas que será encaminhado posteriormente ao Fórum
Municipal Benjamin Colucci. Outro procedimento é que caso seja constatado lesões
corporais nessa mulher, antes de todos esses procedimentos, ela será encaminhada
diretamente pra Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher pra pegar
encaminhamento para um exame de corpo de delito, o mesmo acontece nos casos
de violência sexual onde as mulheres são encaminhadas para o HPS (Hospital de
Pronto Socorro), onde será feita a coleta de material que posteriormente possa agir
como prova contra o agressor e medicação e cuidados da vítima.
A partir das entrevistas realizadas na Casa da Mulher, foi possível colher
percepções a respeito do significado de família e como ele é empregado na lida
diária com a Lei Maria da Penha na instituição. Em entrevista com uma das
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psicólogas que compõem o quadro de funcionários da Casa da Mulher, quando
questionada sobre a tendência que se evidencia muitas vezes da mudança de foco da
mulher vítima de violência para se evidenciar o bem estar da família, invisibilizando
suas demandas, assunto tratado em um dos ciclos de palestras da Casa, sua opinião
foi a seguinte:
Eu não sei profundamente essa questão não, mas pelo pouco que eu
estudei, eu acho que tem uma oscilação, ora pende mais pra questão
da mulher, ora pende mais pra atender esse foco de família. Só que,
quando você foca na família, o risco é de você passar por cima de
uma violação de direitos em nome desse suposto bem estar da
família. [...] Por um lado, a gente sabe da importância da família, a
questão dos filhos como eles ficam numa situação de violência, mas
as próprias instituições que estão ali pra garantir, pra assegurar um
direito, elas correm o risco de meio que se perder nas suas ações se
elas começam a focar na família, entendeu? Isso é uma discussão
assim, mais acadêmica. Nem sempre eles têm muita consciência
disso. [...] E ai vem o outro lado né, você joga pra família, difunde
um pouco a coisa, fica mais difícil de atuar. E ai eu acho que a gente
corre um pouco o risco de perder o foco, sabe. Tentar resolver todos
os problemas ao mesmo tempo e a questão da violência permanece
sem um ataque mais frontal. […] Aqui (Casa da Mulher), eu acho
que o que prevalece é a questão de dar acesso a mulher a esse
dispositivo. Porque ele é mínimo, vamos dizer assim, ele tem
dificuldades na sua aplicação.

Em outro momento a psicóloga evidência algumas situações que não são
corriqueiras na Casa da Mulher e não acontecem com frequência, como por
exemplo, o caso de homens que buscam atendimento na “Casa” em detrimento de
terem sofrido algum tipo de violência pelas suas esposas. Nesse caso, ela completa
em relação à postura que se toma:
Já veio homem, mas foi coisa de exceção mesmo. Ele veio pra dizer a
mulher dele o estava agredindo, (risos). Só que aí, a situação é a
seguinte, não é aqui. Ele tem como ser assistido, mas ele tem que
participar pela delegacia comum, lá em Santa Terezinha. Não é que
a mulher possa agredir o homem, só que o processo dele vai ser um
processo por lá, aqui é só para mulheres.

Outro fato evidenciado é a procura por casais homo afetivos, que segundo ela
também é raro, ela exemplifica apenas uma situação que compreendia um casal de
mulheres, porém que extrapolava as medidas que podiam ser tomadas pela Casa,
pois se tratava de uma situação que não configurava nenhum tipo de violência, e
que segundo ela caberia mais a Vara de Família, pois consistia em um pedido de
pensão em um momento de término de relacionamento, com a alegação de que a
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companheira possuía melhores condições financeiras e havia se comprometido a
cuidar dela, visto que ela era deficiente físico.
4 - Conclusões:
A partir da pesquisa realizada nesses dois espaços de lida com a Lei Maria da
Penha, pôde se constatar que, em relação a produção do significado de família, a
Vara de Família possui uma postura mais flexível da que se observou na Casa da
Mulher - Centro de Referencia de Juiz de Fora, uma vez que nesse espaço é
priorizado a afetividade na construção da relação familiar. Isso fica muito claro na
tendência do discurso das Defensoras Públicas de superar conceitos como “família
homo afetiva”, sendo ressaltado que o importante para elas, nas palavras da própria
Defensora pública, “[..] estamos aqui para resolver e adentrar contra as mazelas
familiares, para que se resolvam os problemas das pessoas enquanto pessoas,
indivíduos, cidadãos futuros. A qualificação da pessoa ela que escolhe.” , mostrando
que a categorização de “tipologias familiares” não é importante para que realize seu
trabalho.
Já na Casa da Mulher, pôde se perceber, no que tange a abrangência do
conceito de família, mais especificamente no caso famílias homo afetivas, por
exemplo, ainda não existe uma discussão firmada e consensual a respeito do tema
entre as componentes da Casa, fato que pode ser associado a pouca demanda
existente de acordo com os relatos. Também pôde ser observado, que no que tange a
relações homo afetivas e seu amparo pela Lei Maria da Penha, há indícios de que
sequer se vislumbre a aplicação da lei em casais homo afetivos compostos por
homens, visto que durante todo tempo se enfatizou o termo “Mulher” nos
discursos. Mesmo nos raros momentos onde as relações homo afetivas estavam no
centro da discussão a respeito da violência doméstica e familiar, foram usados como
exemplos apenas relações afetivas configuradas por duas mulheres.
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31- Sessão 1
31.3 O “louco-criminoso” na Unidade Psiquiátrica de Custódia e
Tratamento do Rio Grande do Norte: práticas, tratamento e
incoerências852
Maria Mayara de Lima853
Resumo: Aqui se discute sobre o “louco-criminoso” no contexto brasileiro, situando
a situação atual e o “tratamento” quase punitivo que esses sujeitos recebem na
UPCT/RN. A figura do “louco-criminoso” no Brasil e na França, por exemplo,
recebeu seus contornos e formas a partir de questões políticas e sociais ímpares,
assim, o estigma e a própria constituição histórica desse “louco-criminoso” reflete
nas práticas e tratamentos executadas nos Hospitais de Custódia.
Palavras-chave: Louco-criminoso. Tratamento. Incoerências.
1 introdução
Esse breve ensaio é fruto das pesquisas que realizei na Unidade Psiquiátrica
de Custódia e Tratamento do Rio Grande do Norte (UPCT/RN) durante a graduação
em Serviço Social, quando foquei na análise das contradições entre a política de
Segurança Pública e a de Saúde Mental, bem como durante o mestrado em Ciências
Sociais, momento em que realizei análise dos discursos da equipe dirigente da
UPCT/RN, buscando compreender como se dá sua construção, relacionando-os com
o sofrimento no trabalho.
Este trabalho apresenta a discussão sobre a figura do “louco-criminoso” no
Brasil, apontando sucintamente o contexto histórico e político em que o mesmo
surgiu, discorrendo ainda sobre as práticas e o tratamento direcionadas a esses
sujeitos na UPCT/RN.
Assim, este artigo divide-se em três seções além desta: a primeira trará um
relato sobre o surgimento da política de Segurança Pública e da política de Saúde
Mental no Brasil, uma vez que se faz necessário contextualizar essa discussão a
partir de marcos históricos e políticos.
Em seguida se discorrerá sobre o surgimento do Hospital de Custódia no
Brasil, bem como a figura do “louco-criminoso”. A quarta seção apresenta, ainda,
852

GT 8 - Violência, Criminalidade e Punição. Orientadora: Dra. Berenice Bento.
853UFRN. mayaradviriato@gmail.com
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uma análise crítica das condições de tratamento e o cotidiano dos pacientes da
UPCT/RN.
2 política de segurança pública e política de saúde mental: breves
considerações
A Segurança Pública, tanto na Europa, quanto no Brasil, antes de tomar os
moldes atuais, pautava-se em medidas estritamente coercitivas e torturadoras,
materializadas em suplícios e mortes públicas, sem nenhuma intenção de
“reeducação” social, isenção ou redução da sentença. Aqueles que infringiam as
normas básicas da sociedade eram punidos de forma “exemplar”, buscando não dar
aberturas para a ocorrência de novos “crimes”.
No entanto, sabe-se que essa “intenção” de “humanizar” as penas e de
“ressocializar” o “delinquente” não passa de um acobertamento do objetivo real do
sistema penitenciário: docilizar, controlar e disciplinar os sujeitos, ao mesmo tempo
em que reafirma o “anormal” e proibido para a sociedade. A prisão é como
realmente o sistema deseja que ela se constitua, a própria “criminalidade” e
“delinquência” são necessárias para o sistema.
No tocante ao contexto brasileiro, Koerner (2006) aponta que antes da
Independência, em 7 de setembro de 1822, as cadeias públicas eram administradas
pelas câmaras municipais e não eram destinadas apenas para os “criminosos” 854 já
julgados e condenados, mas também para bêbados, prostitutas, mendigos, escravos
e toda a parcela da sociedade vista como a “vagabundagem”. Essas cadeias
funcionavam em prédios alugados e não havia nenhum tipo de serviço que
garantisse a higiene e a segurança do local.
Apenas em 1830 um “Código Criminal do Império do Brazil” 855 foi elaborado e
promulgado, o qual passou a regulamentar os “crimes” e as penas para homens livres
e escravos e as próprias cadeias. No entanto, apesar desse novo código, a estrutura
física das cadeias pouco mudou: higienização mínima e comida de péssima
qualidade, e os castigos corporais ainda eram presentes, mas reservados
principalmente aos escravos. Nesse mesmo ano, segundo Koerner (2006), no Rio de
Janeiro já existiam mais de trinta prisões, dentre elas as militares, eclesiásticas, a
naval e prisões civis, incluindo os calabouços resguardados aos escravos.
854

Antes de mais nada, é relevante ressaltar que muitas terminologias que utilizarei nesse estudo estão
vinculadas a forma que determinados autores abordaram a temática, bem como as próprias legislações
pertinentes ao tema. No caso do uso de aspas indicará que tal terminologia deriva de uma verdade imposta
por outros, por terceiros, por um sistema.
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Neste período a escrita ainda era referente à língua portuguesa de Portugal.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1777

A forma de punir os escravos “criminosos” era visivelmente diferente da
maneira que se aplicavam as penas aos homens livres; a escravidão, como
particularidade intrínseca ao Brasil, não haveria de ser ignorada durante a
elaboração de um Código Criminal; ao contrário: as penas mais rigorosas, como o
trabalho forçado exaustivo ou insalubre (por exemplo, transporte de dejetos) e
açoite, passaram a ser quase exclusivas aos escravos. Além disso, os mesmos eram
forçados a trabalhar para os próprios homens livres condenados, demonstrando que
mesmo em um ambiente criado para depositar o “criminoso” e desvirtuado o
escravo permaneceria escravizado e manteria sua “função” básica: servir homens
brancos, “delinquentes” ou não.
O trato sobre a “loucura” não se deu de forma tão distinta. As práticas de
internamento visavam afastar o sujeito com doença mental do seu meio social e
familiar, objetivando dar espaço para uma verdadeira apresentação da “loucura”, ou
seja, o “louco” poderia sentir-se livre para expressar suas paixões de forma que os
médicos pudessem analisá-las e tratá-las longe de fatores externos que viessem a
prejudicar a sua reabilitação.
A lógica da readaptação à moral imposta na época norteava as organizações
que tratavam os “loucos”. Rotulava e fixava os sujeitos com doença mental em um
patamar de subordinado, “coisificando-o”, apesar de afirmarem estar lidando com as
paixões incontroláveis desse sujeito.
Os manicômios brasileiros mantinham uma estrutura física e profissional
insuficiente. As condições de higiene, alimentação e tratamento eram mínimas,
reforçando que o objetivo primeiro dessas organizações era, tal como as prisões,
retirar do meio social os “anormais” e desvirtuados. Como particularidade histórica,
o Brasil sediou por quase uma década o intitulado campo de concentração
brasileiro: o Hospital Colônia, fundado em 1903, com a contribuição da Igreja
Católica, na cidade de Barbacena (MG), foi palco de sessenta mil mortes. Segundo
Arbex (2013), 70% dos internos do Colônia não possuíam diagnóstico de doença
mental e variavam entre filhas de fazendeiros expulsas de casa por fazerem sexo
antes do casamento, esposas abandonados pelo marido objetivando encobrir o
adultério, sujeitos epilépticos e órfãs. (ARBEX, 2013).
Quando a superlotação começou a fazer parte do hospital Colônia, os
colchões foram substituídos por capim; para não morrerem de sede, os internos
bebiam água de um esgoto a céu aberto no pátio destinado ao banho de sol ou
consumiam a própria urina; as mulheres que engravidavam espalhavam fezes em
sua barriga a fim de proteger o filho de um aborto forçado. Ainda assim, aquelas que
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conseguiam dar à luz uma criança com vida era obrigada a entregar o filho para
adoção. A comida era insuficiente e insalubre para a quantidade dos internos; não
havia, também, roupas suficientes e no dia em que os uniformes (nomeados de
azulão) eram levados à lavanderia os pacientes enfrentavam, nus, o frio da cidade.
Diariamente internos chegavam a óbito devido ao frio; para evitá-lo, eles
amontoavam-se um em cima do outro e por vezes aquele que estava embaixo dos
colegas não alcançava a manhã com vida. Em algumas épocas o número de vítimas
chegava a dezesseis por dia. Além disso, a maior parte dos profissionais do Colônia
não eram graduados em Enfermagem, Psicologia ou Medicina e o “tratamento”
oferecido baseava-se em eletrochoque ou lobotomia. (ARBEX, 2013).
O Colônia era relacionado a um Campo de Concentração principalmente pela
forma como os pacientes eram conduzidos até lá: em vagões de trens superlotados,
conhecido como “trem de doido”, pela cor do uniforme e porque a única certeza que
os pacientes tinham ao ser encaminhados a essa organização era de que lá
morreriam. Não há como não relacionar esse trágico episódio brasileiro com um
holocausto: sessenta mil pessoas morreram por negligência, fome, frio e eram
enviados ao Colônia para morrerem.
No Brasil, apenas após o Movimento de Reforma Psiquiátrica a maneira de
tratar os sujeitos com doença mental foi se modificando. Iniciou-se a luta contra as
práticas manicomiais e foi elaborado um novo olhar frente à saúde mental, criando
serviços substitutivos que visam tratar e reconstruir os laços familiares e sociais dos
pacientes.
Apesar disso, apenas na década de 1990 as primeiras normas federais
relacionadas a esse novo olhar sobre a doença mental, o seu tratamento e os direitos
dos pacientes passaram a ser implementadas no Brasil. A Lei Paulo Delgado
(10.216/01) marca esse processo: o Projeto existe desde 1989, mas apenas em 2001 foi
sancionado. Está comprometido com a defesa e regulamentação dos direitos do
sujeito com doença mental e extinção do modelo manicomial brasileiro (BRASIL,
2005).
Destarte, nota-se que ambas as políticas públicas são consequências de lutas
que visam a desconstrução de práticas excludentes, punitivas e até cruéis. No
entanto, apesar dos avanços, bem como dos direitos sociais alcançados durante as
últimas décadas, a realidade dos presídios, dos hospitais psiquiátricos e também dos
hospitais de custódia destoa do que preconiza a lei. Em geral, o que se encontra é
estrutura física defasada, equipe profissional insuficiente para a demanda e
práticas/tratamentos na via contrária aos direitos humanos.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1779

3 manicômios judiciários no brasil, o “louco-criminoso” e a upct/rn
É vinculado à concepção de que o “louco” é perigoso que o Manicômio
Judiciário nasce. No século XIX, no Brasil, vários “crimes” passaram a ser ligados à
falta de sanidade mental; o judiciário, geralmente, determinava o internamento do
sujeito nos hospitais para “alienados”. No entanto, a direção dessas organizações
limitava e até barrava a internação desses demandados alegando o seu nível de
periculosidade. Nesse sentido, o “louco criminoso”, quando não era internado,
recebia absolvição ou condenação à prisão comum.
Um caso polêmico que esteve à sombra da delegação da construção do
primeiro Manicômio Judiciário no Brasil e que incitou extensas discussões entre
renomados médicos brasileiros e juízes foi o assassinato cometido por Custódio
Alves Serrão. Custódio era filho do chefe da Casa da Moeda e após a morte dos seus
pais ficou sob os cuidados do seu padrinho, Belarmino Brasiliense, administrador da
Casa da Correção da Corte e diretor-geral da Secretaria de Justiça, que mais tarde
tornou-se sua “vítima”. Custódio Serrão assassinou a tiros o seu padrinho alegando
que este confabulou junto com a sua irmã caçula, Irene, a sua internação no
Hospício Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. O “crime” aconteceu na própria
casa de Custódio, o qual, após disparar uma arma de fogo contra o seu padrinho e a
criada da casa (que não foi a óbito), entregou-se ao primeiro policial que encontrou.
(CARRARA, 1998).
O “crime” de Custódio tornou-se polêmico e os principais jornais cariocas
apontavam o “delinquente” quanto louco que padecia da doença das perseguições.
Em contraponto a isso, Custódio negava a sua “loucura”, pedindo que fosse preso
imediatamente e que seu processo corresse normalmente. Os médicos psiquiatras
do Hospício Nacional foram acionados para realizar os exames físicos necessários
para a aferição, ou não, da “loucura” de Custódio, o qual, no entanto, negava-se a ser
examinado, inflamando ainda mais as discussões acerca da sua “sanidade”.
Inicialmente foi considerado “louco” e encaminhado a organização competente.
Contudo (e é nesse ponto que o caso de Custódio Serrão passa a dar abertura
para a necessidade de existir uma organização que receba os “loucos-criminosos”), o
renomado médico J.C. Teixeira Brandão inicia uma extensa discussão sobre a não
alienação de Custódio e a necessidade de retirá-lo do Hospício Nacional e direcionálo para a prisão comum.
A teoria defendida por Teixeira Brandão recebe maior visibilidade quando
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se à delegacia da cidade exigindo a sua prisão e andamento do processo judicial.
Além disso, fez várias denúncias em relação às condições físicas e sanitárias do
Hospício, “enfurecendo” Teixeira Brandão, responsável pela organização. O fato de
Custódio ter elaborado um plano de fuga do Hospício, não ter fugido como um
errante e ter se dirigido à cadeia inflamou a mídia carioca que passou a questionar a
“insanidade” atribuída a ele.
Os inimputáveis, segundo o Código Penal de 1980 eram, dentre outros
fatores, aqueles que não possuíam a capacidade de atribuir sentidos e falta total de
inteligência. O “alienado” em questão é o imbecil, longe de constituir-se um
monomaníaco, e, valendo-se disso, Teixeira Brandão lutou para que Custódio fosse
desinternado do Hospício Nacional e, caso sua prisão não fosse determinada, que se
criasse uma nova organização capaz de lidar com a ambuiguidade do “loucocriminoso”.
O Caso Custódio foi a julgamento e o júri decidiu pela pena máxima. Apesar
das inconsistências apresentadas pela psiquiatria quanto ao “tipo de degeneração”
que o réu apresentava, foi decidido que este era responsável pelo ato e gozava das
faculdades intelectuais necessárias para ser um imputável. No entanto, o advogado
de defesa, Dr. Melo Matos, muniu-se de aspectos da própria psiquiatria e recorreu
diante do júri, afirmando que Custódio possuía uma “loucura lúcida”856, e com esses
argumentos conseguiu a absolvição do réu e sua internação no Hospício Nacional.
Apesar disso, Teixeira Brandão permaneceu insistindo e recorrendo para que
Custódio fosse redirecionado à prisão e a partir disso não se tem mais registros
sobre o caso.
Destarte, objetivou-se, com esse relato, demonstrar a pressão e reivindicação
de alguns médicos em relação a novas decisões referentes ao destino dos “loucoscriminosos” e o fim da impunidade penal, que era tão corriqueira. Essa nova
“tipologia” de “loucos” e/ou “criminosos” era reivindicada e ao mesmo tempo
repudiada por ambos os campos, medicina e judiciário; havia claramente a
necessidade de se mostrar poder sobre um saber novo, contudo a responsabilização
por medidas relacionadas a essa nova demanda não era priorizada, tampouco
definida. Apenas em 1903, através do Decreto nº 1.132, que trata da organização da
assistência a alienados no Brasil, foi determinada a:
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[...] obrigatoriedade de construção de manicômios judiciários em
cada estado, ou, na sua impossibilidade imediata, na circunscrição
de pavilhões especialmente destinados aos loucos criminosos nos
hospícios públicos existentes” (CARRARA, 1998, p. 191).

Apesar disso, o primeiro Manicômio Judiciário não foi fundado e o poder
público limitou-se a manter a seção Lombroso857 para “loucos-criminosos” no
Hospício Nacional do Rio de Janeiro. Entretanto, segundo relatado por Carrara
(1998), dois atos específicos, além do caso Custódio Serrão já apresentado, mudaram
toda essa displicência em relação ao destino dos “loucos-criminosos”: o primeiro diz
respeito ao caso do assassinato cometido contra Clarice Índio do Brasil, esposa de
um senador da República, em 1919, por um taquígrafo; logo após esse “crime”, que
obteve repercussão nacional, ocorreu uma rebelião na Seção Lombroso, que
comportava 41 “alienados”, que saíram das suas celas e agrediram vários
funcionários e incendiaram colchões, gerando grande alarde e alvoroço.
Prosseguindo com a discussão, acredito que a construção do primeiro
Manicômio Judiciário não teria ocorrido tão repentinamente se uma figura ligada à
classe alta e ao poder público não fosse a vítima de um “louco-criminoso”. A rebelião
na seção Lombroso apenas intensificou e antecipou uma decisão já tomada. A mídia
e a sociedade também reivindicavam medidas concretas e temiam que mais um
“insano violento” fosse absolvido. Diante disso, em 21 de abril de 1920 “era lançada,
nos fundos da Casa de Correção, na rua Frei Caneca, a pedra fundamental do
primeiro asilo criminal brasileiro, que seria inaugurado em 30 de maio do ano
seguinte” na cidade do Rio de Janeiro. (CARRARA, 1998, p. 194).
O Manicômio Judiciário pode ser considerado como o pior do hospício e da
prisão. Absolvido, porém custodiado, “louco”, mas também preso, o interno convive
e faz parte de inúmeros dilemas e contradições, inclusive relativos à própria
identidade que ele passa a assumir após a sua entrada na organização.
É um jogo perverso. O tribunal joga segundo a regra ‘coroa eu ganho,
cara você perde’. Se é culpado, o acusado vai para a prisão; se não é
culpado mas é louco, é enviado a um hospital para loucos-criminosos.
Por que acho este jogo perverso? Porque, se a intenção do tribunal ou
da sociedade fosse realmente oferecer tratamento psiquiátrico a
certos delinqüentes, isso poderia muito bem ser feito na prisão. O
857

Césare Lombroso (1875-1909) é considerado por muitos o pai da Criminologia. Desenvolveu teorias
ligadas a Antropologia Criminal, principalmente a vinculada ao Criminoso Nato que rompe com a concepção
de que o “louco” é puramente imbecil. Assim, o criminoso nato era destituído da capacidade moral de se
relacionar ao mesmo tempo em que mantinha habilidades intelectuais intactas. Lombroso desenvolvia os seus
estudos baseados na anatomia dos “criminosos”: “[...] o médico italiano inaugura a tautologia do laboratório
prisional: a causalidade do comportamento criminal é atribuída à própria descrição das características físicas
dos pobres e indesejáveis conduzidos às instituições totais de seu tempo.”. (BATISTA, 2012, p. 45).
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fato de que dispomos assim dos delinqüentes, abandonando-os à
psiquiatria, me parece uma fraude monumental. Para o ‘paciente
delinqüente’ não existe nem absolvição para sua culpa, nem
tratamento. Isso não é mais que um método cômodo para ‘se livrar’
dos indivíduos que apresentam comportamentos anti-sociais (SZASZ,
1977, p. 148 apud CARRARA, 1998, p. 44, grifos e itálico do autor).

Não só as discussões e pesquisas realizadas no Manicômio Judiciário, mas a
própria observação de campo demonstra a ausência de uma real intenção em
disponibilizar um tratamento psiquiátrico que vá além da distribuição de
medicamentos. Se não há, atualmente, na UPCT/RN o próprio profissional de
psicologia e o psiquiatra realiza apenas um plantão por semana, é quase impossível
crer que o dito objetivo final desse tipo de organização está sendo realmente
alcançado. E é aqui o ponto central desse ensaio: entender como se dá esse
tratamento oferecido aos internos da UPCT/RN, levando em consideração todas
essas contradições vinculadas aos Hospitais de Custódia, seu surgimento e sua
regulamentação.
4 o “louco-criminoso” e a upct/rn: tratamento e incoerências
Previamente, cabe apresentar a organização lócus de investigação dessa
pesquisa. De modo geral, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
mantêm sob tutela do Estado os sujeitos inimputáveis e semi-imputáveis autores de
delitos, mas que não podem responder judicialmente devido ao fato de terem algum
tipo de doença mental e, por isso, encontram-se em um estado de medida de
segurança diferenciado.
O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se ao
cumprimento das medidas de segurança e ao tratamento
psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas
aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades.
§1º O preso comprovadamente portador de doença mental deverá
ser imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para
seu tratamento, lá não podendo permanecer além do tempo
necessário ao seu pronto restabelecimento, atestado pelo serviço
médico local. (RIO GRANDE DO NORTE, 1997, p. 14).

Segundo o Direito Penal o inimputável é:
[...] o agente que, por doença mental, ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, não possui, ao tempo da prática do fato,
capacidade de entender o seu caráter ilícito ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. (JESUS, 2003, p. 469).
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Para que um sujeito, após cometer um ato “delituoso”, possa ser internado no
Hospital de Custódia e cumprir medida de segurança é necessário que a sua
inimputabilidade, incapacidade de compreender a ilicitude do seu ato, seja
diagnosticada via exame de sanidade mental. Além disso, a sua periculosidade858
também deve ser comprovada.
Em Natal, cidade onde está localizada a UPCT/RN, lócus de investigação
deste estudo, os exames de periculosidade e sanidade mental são realizados no
Instituto Técnico-Científico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN), por
médicos psiquiatras e, após o resultado afirmativo da inimputabilidade seguida de
periculosidade, o sujeito é encaminhado à UPCT.
A partir dessa constatação, o sujeito é absolvido da pena cabível ao ato
“delituoso” cometido, uma vez que não possui culpabilidade, e passa a cumprir
medida de segurança. Segundo o Direito Penal:
As penas e as medidas de segurança constituem as duas formas de
sanção penal. Enquanto a pena é retributiva-preventiva, tendendo
hoje a readaptar à sociedade o delinquente, a medida de segurança
possui natureza essencialmente preventiva, no sentido de evitar que
um sujeito que praticou um crime e se mostra perigoso venha a
cometer novas infrações penais. (JESUS, 2003, p. 545).859

Deste modo, sendo a medida de segurança unicamente preventiva, cabe ao
Judiciário fornecer meios para a custódia do inimputável em lugares que não sejam
a prisão comum, enquanto à Secretaria de Saúde de cada município, sede dessas
organizações, é cabível a disponibilização de meios para o seu tratamento
psiquiátrico.
Ressalta-se que até 2011 o contingente de organizações de custódia no país era
composto por um grupo pequeno, de apenas 19 hospitais. Saliente-se que o
Seminário Nacional Para a Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico, ocorrido em 2002, posicionou-se “contra a construção de novos
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e contra a ampliação dos Hospitais
de Custódia já existentes” (BRASIL, 2002, p. 26). Isto por que foi:

Segundo o direito penal “Periculosidade é a potência, a capacidade, a aptidão ou a idoneidade que um
homem tem para converter-se em causa de ações danosas”. (JESUS, 2003, p. 546).
859
Nota-se que no próprio discurso de autores renomados na área do direito penal a ideia de controle,
normalização e readaptação do “delinquente” a norma é presente.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.
858

1784

Impulsionado pela redemocratização do país, pelas denúncias de
violação de direitos, pela Reforma Psiquiátrica, pelo movimento
antimanicomial e pela política de saúde mental, [...], que teve como
eixo a integração dos HCTPs aos princípios do SUS (BRASIL, 2002a).
Esse seminário proporcionou um amplo debate acerca dos HCTPs e
buscou, através do diálogo de diferentes áreas (saúde, justiça,
previdência, direitos humanos e outras), novas formas de garantir o
direito das pessoas portadoras de transtornos mentais autoras de
delitos à responsabilidade, à assistência e à reinserção social.
(OLIVEIRA, 2009, p. 30).

A Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento (UPCT/RN) foi inaugurada
em 10 de dezembro de 1997, no governo de Garibaldi Alves Filho e a gestão do então
Ministro da Justiça, Iris Rezende. No que se refere ao cenário atual da UPCT/RN, sua
sede própria está localizada na Rua Iguatu, s/n Potengi, Conjunto Santarém –
Natal/RN, que compõe o Complexo Penal Dr. João Chaves (CPCT). O complexo
conta ainda com uma área de internação para a apenadas femininas, bem como o
presídio no qual funciona o regime semiaberto masculino.
A instituição faz parte do Complexo Médico-Penal do Estado do Rio Grande
do Norte (CMPRN), do qual também faz parte a Unidade de Atendimento ClínicoAmbulatorial de Caicó, Unidade de Atendimento Clínico-Ambulatorial de Mossoró
e a Unidade de Atendimento Clínico-Ambulatorial de Alcaçuz, em conformidade
com a Lei de Execuções Penais (LEP). (BRASIL, 2009, p. 146). A equipe profissional
da UPCT/RN, atualmente, conta com agentes penitenciários, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e duas assistentes sociais. Em 2014, ano em que concluí o trabalho
de campo, a Unidade encontrava-se sem assistente social e médico psiquiatra por
falta de pagamento.
Em 2014 disponibilizava a capacidade para custodiar cinquenta internos, mas
contava com 46. Apesar de apresentar características similares às cadeias comuns, a
superlotação não existe na UPCT/RN. Acredito que ainda buscam disfarçar as reais
condições estruturais da organização e manter a ideia de que é uma unidade de
tratamento. e não um presídio.
A estrutura física correspondente à ala de internação também é defasada e é
cotidianamente referenciada como pavilhões, assim como nas cadeias comuns. São
dois espaços distintos: o primeiro contém quatorze celas (que deveriam ser quartos
nos moldes dos hospitais) e o segundo, doze; são divididas por dois ou três internos,
salvo em casos considerados de periculosidade maior, quando o paciente é mantido
sozinho em uma cela. São escuras, úmidas e como cada interno é responsável pela
higienização de sua “casa” (nomenclatura utilizada pelos internos). A maioria carece
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de limpeza e conservação, principalmente porque boa parte dos pacientes está
dopada, ou o grau do seu transtorno mental o impossibilita de perceber a
necessidade de higienizar o ambiente e nenhum estímulo ou orientação nesse
quesito é desenvolvido; vassoura e rodos são disponibilizados pela UPCT/RN, mas
os produtos de limpeza são de responsabilidade dos familiares. Há, ainda, um
banheiro em cada cela, que é usado por todos os “moradores” da “casa”.
O Relatório de Inspeção n°10.987/09, realizado na organização em 2009 pelo
Poder Judiciário do Estado e a Corregedoria Geral da Justiça, o último ao qual tive
acesso, verificou que:
No primeiro pavilhão: paredes sujas; varais com toalhas e roupas
estendidas; internos fumando e comendo dentro dos alojamentos;
gato circulando pelo corredor; lixeiro na porta de cada alojamento.
No segundo pavilhão, o corredor de acesso apresentava lodo e um
dos pontos de luz estava sem lâmpada, contudo, o corredor de
acesso as celas estava limpo e pintado, a realidade das celas se
repetia: varais estendidos com toalhas e roupas; lodo nas paredes;
garrafas com água e pratos com restos de comida espalhados pelo
chão; latrinas nos banheiros. (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p.
23).

De forma semelhante, em boa parte das celas observei várias garrafas de
refrigerante contendo água, uma vez que eles devem estocar a quantidade do seu
consumo diário, mas não existe nenhum tipo de refrigerador. As “camas” são de
cimento com um colchão gasto. No chão da cela os internos amontoam, além das
garrafas de água, toda a comida que os familiares trazem nos dias de visita (quartasfeiras e domingos) e cigarros, ou fumo. A família é, ainda, responsável pelo
provimento de lençóis, produtos de higiene pessoal e roupas. No caso dos internos
que não recebem visitas dos familiares esses itens são frutos de doações dos
profissionais, de igrejas e até dos outros internos.
Aqui, nesse ponto da discussão, é possível observar com facilidade como o
tratamento dos internos e as condições de “estadia” são precárias. Apesar de estar
previsto no Código Penal que deve ser oferecido o mínimo de meios necessários
para a “ressocialização” e reabilitação, seja dos presos ou internos, o que se encontra
nas prisões e Hospitais de Custódia no Brasil é o contrário do estabelecido.
Tratando-se do tratamento destinado aos pacientes da UPCT/RN o quadro se
agrava quando se pondera que estes, não sendo apenados e sim inimputáveis,
devem receber tratamento ambulatorial e psicossocial a fim de que possam ser
reinseridos no meio social. Os Hospitais de Custódia deveriam manter sua estrutura
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física e funcionamento condizentes com os preceitos da Reforma Psiquiátrica, da
luta antimanocomial, bem como com o que se preconiza na atual política de saúde
mental.
Contudo, é inviável pensar que essas regulamentações e princípios da política
de saúde são respeitados quando sequer há assistente social e médico psiquiatra
para atendimentos dos internos da UPCT/RN. Além de uma estrutura física
defasada e insalubre, o ócio quase ininterrupto, há a insuficiência de recursos
humanos para desenvolver o trabalho psicossocial.
Levando em consideração, ainda, o que se discutiu do surgimento da política
de Segurança Pública e da de Saúde Mental, é notória a relação da intenção de
higienização social, que perdurou por séculos no Brasil, ainda no gerenciamento
dessas organizações atualmente. Em primeiro lugar, todas estas questões são
inundadas de tensões e incongruências: como “ressociliazar” quem nunca foi
“socializado”? Aliás, o que é ser socializado, civilizado? Numa sociedade em que
verdades são impostas, e não discutidas, que carrega toda uma herança escravocrata
e que demonstra nitidamente a que classe aquele ou este sujeito pertence, é quase
impossível se pensar em “reeducar”, “reinserir”. Parece que se trata de uma vontade
em normalizar, conter, docilizar quem foge a norma.
Sobre isso, Silva discorre:
(...) sob a égide de uma certa lógica, ninguém renasce, sem antes ter
morrido. É nessa perspectiva que se insere o projeto penitenciário,
isolar o criminoso em um único lugar, vigiá-lo diuturnamente,
procurando transformar sua alma em um novo ser, dócil e útil (...).
(SILVA, 2008, p. 40).

Não é por acaso que Foucault em suas obras aborda constantemente a ideia
da fabricação de um novo sujeito: o “delinquente” ao cometer o delito já demonstra
que não faz parte da normalidade, do que é comum e “benéfico” ao meio social. Ao
ser confinado, é submetido a todas as medidas possíveis e cabíveis ao Judiciário para
fazê-lo perceber quão grande foi o seu erro e, em consequência deste, as suas
implicações. O ser “mal” e “indomável” deve não mais existir e dar espaço para a
produção de um sujeito “adequado” a norma social, controlável e disciplinado.
Em segundo lugar, o estigma histórico que envolve a figura do “loucocriminoso” reflete também no tratamento oferecido aos hoje considerados
inimputáveis. Segundo Goffman (1975, p. 12) “a sociedade estabelece os meios de
categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais
para os membros de cada uma dessas categorias”. O estigma consolida-se como o
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oposto do que é considerado normal para cada grupo da sociedade. Assim, o
estigma aqui é entendido a partir da concepção de que:

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências
de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até,
de uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de considerála criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e
diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu
efeito de descrédito é muito grande. (GOFFMAN, 1975, p. 120).

O “louco-criminoso”, duplamente estigmatizado, ao tornar-se interno de um
Hospital de Custódia esbarra com essa “falta de desejo” por parte de governantes,
profissionais e inclusive da sociedade civil em disponibilizar um tratamento eficaz.
Uma vez “louco”, “preso”, ou ambos, a áurea de “anormal” o persegue sem trégua.
Não há, portanto, surpresa ao se ponderar que a “falência” da Segurança Pública,
que reflete diretamente na organização dos Hospitais de Custódia, é como o sistema
realmente almeja.
Assim, essa ideia de “fracasso” e “falência” depende de qual ótica se utiliza
para apreendê-la. Que a prisão falha no controle do “crime” é fato, mas a produção e
controle de um novo sujeito são desenvolvidos. Os “criminosos”, “delinquentes” e
até ex-presidiários, bem como os “loucos” e os “desviados”, são parâmetros hábeis
para enaltecer o “normal” e “virtuoso”. Não é que o sistema busque disciplinar e
controlar apenas os que são privados do direito de ir e vir. Parece-me mais que essa
disciplina e esse controle são desempenhados de forma diferente e bem mais hostil
sobre aqueles que fogem à norma. Nesse último caso, pouco se preocupa com
camuflagens.
Portanto, há uma larga distância, para não dizer faceto abismo, entre o que se
estabelece em leis e regimentos que regulamentam os Hospitais de Custódia e o real
tratamento oferecido aos seus internos. O “louco-criminoso” arrasta todo o estigma
e a ideia de higienização social, entranhados historicamente a sua figura, e torna-se
protagonista dessa grotesca e atual forma de punir e excluir duplamente quem não
se “enquadra” nos padrões de verdade. Durante os três anos de pesquisa realizada na
UPCT/RN observei o desmantelamento de direitos sociais, como também convivi
com profissionais comprometidos com a luta pelo oferecimento de um tratamento
eficaz aos internos. Assim como em todas as organizações vinculadas a
materialização dos princípios das políticas sociais, a UPCT/RN é palco de entraves e
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incoerências que não são históricas ou isoladas das questões sociais presentes em
todo o Brasil.
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31- Sessão 1
31.4 Mulheres no tráfico de drogas: um estudo sobre os determinantes
do juízo de condenação por magistrados da cidade de Juiz de Fora,
Minas Gerais.860
Joyce Keli do Nascimento Silva (UFJF)861
Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir para a discussão teórica sobre a
possível influência de representações sociais de gênero no processo de tomada da
decisão condenatória e fixação das penas. Apresentamos os resultados de uma
pesquisa que empreendeu a análise de 39 sentenças, proferidas na Comarca de Juiz
de Fora/MG, entre 2007 e 2012, em julgamentos de mulheres processadas por crimes
de drogas. E buscamos identificar os elementos que surgem como variáveis
explicativas da condenação.
Palavras-chave: Criminalidade. Gênero. Tráfico de Drogas. Decisão Penal.
1. Introdução.
Os estudos sobre o universo legal e judiciário cresceram nos últimos anos no
Brasil. E mesmo sendo a criminalidade, geralmente, interpretada como um
fenômeno masculino, também cresceu o interesse acadêmico pela criminalidade
feminina, devido ao incremento no número de mulheres encarceradas nas últimas
décadas, especialmente pelo tráfico de drogas (SOARES & ILGENFRITZ, 2002;
FRINHANI, 2004; RITA, 2006 e BRAUNSTEIN, 2007). Diante disso e considerando
que no Brasil ainda há certa escassez de estudos sobre a atuação dos Juízes como
atores no Sistema de Justiça Criminal, o objetivo deste trabalho é contribuir para a
discussão teórica sobre a possível influência de representações sociais de gênero no
processo de tomada da decisão condenatória e fixação das penas. Apresentamos os
resultados de uma investigação original desenvolvida no âmbito do Programa de
Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, que
empreendeu a análise de trinta e nove sentenças, proferidas na Comarca de Juiz de
Fora/MG, entre os anos de 2007 e 2012, em processos judiciais em que mulheres
foram processadas e julgadas por crimes da Lei de Drogas brasileira.
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Empregamos a metodologia da análise de conteúdo de documentos
(SABOURIN, 2006) focada nos “autos” processuais, mais especificamente – nas
sentenças, nas quais buscamos identificar os elementos que surgem como
determinantes na tomada de decisão pelos Juízes, a fim de problematizar questões
relacionadas ao gênero e à cultura penal nas variáveis explicativas das decisões. Essa
análise foi orientada pela perspectiva da Sociologia Compreensiva do Direito, no
sentido proposto por Weber (1999), para um estudo do comportamento dos
magistrados frente às normas vigentes, identificação do grau de orientação destes
por um conjunto de leis (ordem legítima) e do modo como eles as transformam.
Visando empreender essa tarefa, recorremos às categorias de análise da
chamada “Theory of Sentencing”, desenvolvida em estudos voltados para a análise
do processo decisional e das disparidades nas penas. Estudos estes que promovem
verdadeira desmistificação da ideia de imparcialidade na tomada de decisões
judiciais ao analisarem a atuação dos magistrados, bem como as variáveis sóciohistóricas, filosóficas e jurídicas incorporadas no processo de racionalização da
decisão. Segundo Vanhamme e Beyens (2007), influenciado pela práxis, tal processo
decisional dinamiza uma cultura jurídica capaz de aplicar penas distintas para
acusados pela prática de crimes semelhantes. Martins (2011) chama a atenção para o
fato de que a “sentencing” encara a análise do processo decisório como prática social
complexa e subjetiva, em que convergem questões sobre os critérios eleitos pelos
magistrados na interpretação da lei e no exercício do poder discricionário.
Ao analisarmos o conteúdo das sentenças coletadas, conjugamos categorias de
análise legais e extralegais, buscando evidenciar as negociações discursivas
elaboradas pelos magistrados diante das descrições dos fatos, com vistas à
elaboração do juízo de valor sobre a gravidade das condutas incriminadas e sobre a
responsabilidade das acusadas. Percebemos, assim, a filiação dos magistrados a um
sistema de orientação marcado pelo formalismo, legalismo jurídico e pela
reprodução de uma cultura penal tácita quanto ao rigor no julgamento e
condenação pelos crimes de drogas. Apresentamos, a seguir, uma síntese das
conclusões sobre os critérios legais e extralegais analisados, bem como
apontamentos acerca da cultura penal sobre crimes de drogas.
2. Os critérios legais e a interpretação sobre a gravidade da conduta das acusadas.
Os critérios legais estão diretamente relacionados à interpretação desenvolvida
pelo magistrado sobre a gravidade dos fatos narrados na Denúncia e averiguados
durante a instrução do processo judicial e dizem respeito: a) à materialidade do
delito; b) à prova da autoria do delito; c) à qualificação/tipificação da conduta como
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crime e d) circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de
diminuição da pena aplicadas.
Quanto à materialidade, a prova do crime de tráfico ocorre através do Laudo
Toxicológico que afirma a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a
forma de acondicionamento. E repercute diretamente no juízo sobre a gravidade do
fato, pois aqui o Juiz determina se a droga é destinada ao consumo pessoal,
qualificando a acusada como “usuária”, ou ao comércio e distribuição, qualificando a
acusada como “traficante”. Nesse momento o magistrado observa em conjunto a
natureza, a quantidade e a forma de armazenamento da substância apreendida, o
local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação e às características das
acusadas, conforme o disposto no artigo 28, §2º e no artigo 49 da Lei de Drogas.
Destacamos, aqui, que apesar de ser uma importante estratégia defensiva, a
negativa da autoria do crime de tráfico associada com a afirmação do porte para
consumo próprio foi empregada em apenas 07 dos casos analisados, nos quais foram
apreendidas drogas em quantidade inferior a 50 g. Além disso, nos dois casos em
que foi alegada a dependência química, os magistrados não alteraram a qualificação
da conduta de tráfico para uso. Isso porque consideraram que “nada impede que os
acusados sejam, ao mesmo tempo, usuários e traficantes de entorpecentes, sendo,
inclusive, bastante comum a mescla entre estas duas figuras” (SENTENÇA,
17/04/2008) e que as circunstâncias da prisão aferidas durante a instrução criminal
apontavam para o comércio ilícito, como por exemplo, a apreensão de mais de uma
espécie de entorpecentes, cuja forma de acondicionamento e fracionamento indica o
preparo para comercialização, bem como de dinheiro dividido em cédulas e moedas
variadas e de baixo valor (SENTENÇA, 17/04/2008).
Nos casos analisados foi constatada a materialidade do crime de tráfico através
da apreensão de “maconha”, “crack”, “cocaína” e “haxixe” em quantidades variadas.
Quando a quantidade de droga apreendida foi adjetivada nas sentenças como
“significativa”, “elevada” ou “substancial”, isso se deu exclusivamente a partir da
interpretação dos magistrados, já que em 64% dos casos a quantidade de
substâncias apreendidas não ultrapassou 100 g., em 15% dos casos esteve entre 100 g.
e 1 kg., enquanto em 26% dos casos esteve acima de 1 kg..
Com base nesse juízo de valor sobre a quantidade da droga os magistrados
argumentaram, inclusive, que as acusadas se dedicavam ao tráfico com
habitualidade, integrando organização criminosa e/ou dispunham de condições
financeiras para garantir uma grande movimentação na traficância, imprimindo
uma reprovação mais severa à conduta e afastando a possibilidade de redução da
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pena pelo tráfico privilegiado prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, que
somente é reconhecido quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se
dedica à atividades criminosas nem integra organização criminosa.
Devemos esclarecer, porém, que a quantidade de droga por si só não foi o
critério determinante de uma pena de reclusão em patamar mais ou menos elevado.
O que de fato aconteceu nas sentenças foi a valoração em conjunto desta e de outras
informações constantes no processo para o cálculo e aplicação das penas.
Ainda quanto à análise da materialidade, nas sentenças percebemos maior
reprovação da conduta perpetrada quando a droga apreendida é a cocaína ou o seu
derivado – crack, sendo registrada por um dos magistrados que a “A quantidade e
natureza das drogas apreendidas, duas delas de alto poder viciante (cocaína e
crack), também permitem que a pena seja imposta acima do mínimo previsto em
lei” (SENTENÇA, 29/06/2010).
Nesse caso percebemos que o magistrado reproduziu o senso comum a
respeito da maior nocividade da cocaína e do crack. E, ao proceder dessa forma,
realizou uma verdadeira hierarquização da droga para fins de aplicação da sanção
penal. Tal fato demonstra a influência de elementos valorativos considerados em
grau de importância pela cultura jurídica penal (VANHAMME & BEYENS, 2007).
Voltando nossa atenção sobre os elementos apontados nas sentenças como
prova da autoria, verificamos que os magistrados fundamentam sua decisão
principalmente
nos
testemunhos
dos
policiais
que
efetuaram
as
prisões/investigações, ou seja, os responsáveis pela descrição inicial da conduta que
permitiu, na fase judicial, sua interpretação para fins de tipificação como crime de
tráfico. Quando questionados pela defesa sobre o emprego dos testemunhos de
policiais como prova da autoria, os magistrados se limitaram a citar decisões
reiteradas e consolidadas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que
atestam a credibilidade dos testemunhos de agentes policiais que efetuaram a prisão
em flagrante, quando em harmonia com os demais elementos de prova. Sendo que
“para destituir o seu valor probante [isto é, da credibilidade do testemunho do
agente policial como prova], é necessário demonstrar que o mesmo tem algum
interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito”
(SENTENÇA, 29/06/2010), o que não ocorreu em nenhum dos casos analisados.
No tocante à qualificação/tipificação da conduta como crime destacamos a
relevância da descrição e elaboração da versão dos fatos a ser informada na
delegacia pelos policiais, que além de delimitar a qualificação inicial da gravidade do
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fato, define os rótulos (BECKER, 1977, 2008) que são atribuídos às acusadas até o
desfecho do processo penal, promovendo a estigmatização (GOFFMAN, 1988) e a
“sujeição criminal” (MISSE, 1999) na categoria traficante.
Essa descrição influencia a qualificação da conduta realizada na fase judicial
em que ocorre a interpretação da gravidade do fato pelos juízes. Lembramos que a
qualificação definitiva do crime é primazia do magistrado (ROBERT, 2007). Mas
ainda assim, nas sentenças estudadas percebemos a existência de certa
uniformização da qualificação dos fatos realizada pelos promotores e pelos
magistrados, o que revela o compartilhamento de uma “cultura jurídico-penal
tácita” (VANHAMME & BEYENS, 2007) sobre a gravidade das condutas relacionadas
ao tráfico de drogas.
Após a análise dos processos os magistrados chegaram à seguinte qualificação
definitiva dos fatos: 46% das acusadas foram condenadas pela prática do crime de
tráfico de drogas; 8% foram condenadas pela prática do crime de associação para o
tráfico; 33% foram condenadas pela prática simultânea dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico; 2% foram condenadas pela prática simultânea dos crimes
de tráfico, associação e posse de petrechos para o tráfico; sendo que 11% foram
absolvidas de todas as acusações.
Destacamos que na maioria dos casos em que ocorreu a condenação
simultânea pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, os
magistrados entenderam que foi comprovada durante a instrução processual a
associação, estável e permanente, com homens com quem essas mulheres tinham
algum tipo de relacionamento íntimo (companheiros, filhos, irmãos ou primos), o
que indica a relação entre os papéis de gênero e o ingresso no tráfico de drogas.
Contrariando o que Di Genaro (1975) chamou de curso não aparente ou
encobrimento da participação feminina no crime, nas sentenças analisadas não
observamos o interesse dos acusados homens em ocultar a existência de coautoras
ou partícipes mulheres, mesmo sendo esta uma estratégia defensiva útil na busca
por uma sanção menor. Uma explicação para a não utilização dessa estratégia
defensiva é o fato de que as funções frequentemente exercidas pelas mulheres nos
mercados ilícitos de drogas não as afasta dos atos de execução e as deixam
extremamente expostas à seleção punitiva. Além disso, observamos que prevalece o
desempenho de funções consideradas subalternas na estrutura do tráfico (SOARES
& ILGENFRITZ, 2002).
Nos casos estudados, as mulheres ligadas ao tráfico de drogas geralmente
ocupavam as funções de “vapor” (negociante de pequenas quantidades de droga) e
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“mula/avião” (responsáveis pelo transporte da droga), que somaram 38% e 23% dos
casos, respectivamente. Funções tidas como de maior destaque, como “dona de
boca”, “gerente/caixa contabilidade” e “dona da droga” apareceram em 25% dos
casos. Já a funções de “olheira/fogueteira” e “cúmplice” apareceram em apenas 14%
dos casos.
Outro determinante da interpretação dos magistrados sobre a gravidade dos
fatos pode ser encontrado nas circunstâncias que caracterizaram a prática delituosa,
que repercutem diretamente na variação entre os patamares das penas atribuídas às
condenadas. O Código Penal elenca as circunstâncias agravantes (e.g. a
reincidência) e atenuantes, enquanto a Lei de Drogas brasileira prevê as causas
específicas de diminuição ou aumento da pena.
Destacamos que em 33% dos casos as condenações pelo crime de tráfico (art.
33) foram fixadas em definitivo em patamar inferior à pena mínima de 05 anos. Isso
decorre principalmente da aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao
tráfico privilegiado. Em 14 % dos casos a pena definitiva se igualou ao mínimo legal
porque os magistrados não reconheceram os critérios para aplicação da causa de
diminuição.
Além disso, mesmo com a existência de circunstâncias judiciais benéficas e de
circunstâncias atenuantes não ocorreu a imposição de sanção mais branda, devido à
Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça que impede que a redução da pena
abaixo no mínimo legal no momento de incidência de circunstâncias atenuantes.
Por fim, nos casos em que a pena definitiva foi superior ao mínimo legal o elemento
determinante foi a incidência de causas de aumento da pena, como o envolvimento
de menores, o tráfico interestadual e o realizado no interior de estabelecimentos
prisionais.
Já as condenações pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) são, em sua
maioria, fixadas em patamar superior à pena mínima de 03 anos, em virtude da
aplicação de causas de aumento da pena, principalmente quando é reconhecida a
prática de tráfico interestadual e do emprego de violência, grave ameaça e arma de
fogo. Outro critério que leva à fixação da pena acima do mínimo está relacionado
com o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e circunstâncias
agravantes, com destaque para a análise dos maus antecedentes criminais e da
reincidência. No único caso em que a condenação pela associação para o tráfico foi
fixada abaixo do mínimo legal verificamos o reconhecimento da causa de
diminuição da pena relativa à delação premiada.
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3. Os critérios extralegais e a análise das características das acusadas por
tráfico.
Os critérios extralegais dizem respeito à interpretação desenvolvida pelo
magistrado sobre as características pessoais e ao comportamento das acusadas
observados durante as audiências. Neste caso, atentamos para a possibilidade de
uma discriminação positiva ou negativa na tomada da decisão com base no gênero.
A caracterização das acusadas possibilita a realização de inferências significativas
sobre os determinantes da decisão e sobre a possível influência de componentes
morais e discriminatórios no processo de racionalização da decisão pelos
magistrados.
Nas sentenças coletadas, encontramos 28 casos em que houve concurso de
agentes. Através da análise desses casos, constatamos que 13 das mulheres
processadas tinham algum grau de parentesco com os correús, ou seja, foram
processadas juntamente com filhos, irmãos ou primos. Além disso, 15 mulheres
mantiveram ou mantinham, à época da sentença, algum tipo de relacionamento
afetivo ou íntimo com os coautores do gênero masculino, ou seja, foram processadas
juntamente com namorados, companheiros, maridos ou amantes. Essa informação
corrobora os argumentos da literatura de que o ingresso das mulheres no tráfico de
drogas ocorre, em parte, devido a relacionamentos afetivos com homens envolvidos
nessa atividade ilícita (GUEDES, 2006; SOUZA, 2009).
Nas sentenças analisadas verificamos um alto índice de condenação das
mulheres envolvidas com o tráfico (88%), em detrimento do índice de absolvição
(12%). Sendo que, como vimos, a aplicação de uma pena maior ou menor esteve
relacionada diretamente à interpretação da gravidade do fato, fundamentada na
análise da autoria, da materialidade e das circunstâncias atenuantes e agravantes ou
das causas de aumento ou de diminuição da pena.
Alguns estudos de “sentencing” observaram um comportamento mais
indulgente dos magistrados no julgamento de acusados do gênero feminino e
explicaram essa tendência pela afirmação de que as mulheres são favorecidas pelo
paternalismo/cavalheirismo nos resultados da condenação (CURRY, et al., 2004). A
tese do paternalismo/cavalheirismo explica o tratamento benevolente oferecido às
mulheres delinquentes pelo Sistema de Justiça Criminal a partir de visões
estereotipadas das mulheres ligadas aos papéis de gênero (maternais, passivas,
fracas, dependentes de proteção); ou de sua colocação na categoria de acusados que
têm problemas, por isso, antes da punição, necessitam de ajuda (GELSTHORPE
apud VANHAMME & BEYENS, 2007).
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Contudo, as mulheres que se envolvem em crimes mais masculinos, crimes
que estão fora do estereótipo do feminino e as mulheres que não se conformam com
os tradicionais papéis de gênero não são vistas como merecedoras do tratamento
paternalista/cavalheiresco, razão pela qual podem sofrer punições mais severas
(SMART, 2008).
Nos casos analisados não encontramos evidências que apontassem para a
existência de paternalismo/cavalheirismo dos magistrados no julgamento de
mulheres processadas por tráfico. Isso pode ser explicado pela orientação da política
criminal que determina uma maior perseguição/condenação por esses crimes nos
Tribunais, bem como pela compreensão de que as condutas típicas dos traficantes
de drogas são comumente interpretadas como formas de desvio
predominantemente masculinas, envolvendo práticas que fogem dos estereótipos
típicos dos papéis de gênero.
Destacamos que em 07 sentenças proferidas por uma magistrada,
vislumbramos o recurso a um saber prático intuitivo diante da sua condição
feminina, sensível às questões que envolvem a família e a proteção às crianças e
adolescentes. Percebemos aqui a ideia de um magistrado ancorado numa prática
profissional imersa no sentido social em detrimento do penal (PRATES FRAGA,
2008). O que pode ser percebido em passagem que evidencia maior grau de
reprovação da conduta de uma acusada, cujas atividades ilícitas eram desenvolvidas
na residência que compartilhava com o marido, onde também vivia sua filha, nas
palavras da juíza, “uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade, influenciando-a
negativamente e expondo-a aos riscos criados pelos seus atos criminosos. Estes fatos
demonstram ousadia e total descaso para com as normas que regem nossa sociedade
e insídia na conduta criminosa” (SENTENÇA, 29/06/2010). Nos 25 casos de mulheres
com filhos, observamos a ocorrência de 22 condenações e apenas 03 absolvições que
foram fundamentadas na insuficiência de provas.
Percebemos que nas sentenças de uma juíza, em especial, as mulheres
envolvidas com o tráfico foram classificadas como mulheres irresponsáveis que tem
filhos aos quais, em lugar de cuidados e bom exemplo, oferecem a corrupção de seu
caráter e riscos à sua integridade física. Estas mulheres seriam, portanto, mais
resistentes ao controle social informal e merecedoras de condenação formal (DALY,
1987).
Assim a preocupação com o custo social e familiar da condenação de uma
mulher com filhos, estaria na proteção das crianças através do afastamento da
“influência negativa”, como no caso em que “o mau exemplo para os que com ela
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convivem, como fez com seu filho que segue seu currículo criminoso” (SENTENÇA,
22/09/2010), foi apontado como uma das justificativas de uma pena mais severa.
Assim podemos inferir que as mulheres processadas por tráfico foram
consideradas “indignas de proteção” (YOUNG, 1986), “problemáticas” (FRANKLIN &
FEARN, 2008) e, por isso, não merecedoras da indulgência, benevolência
paternalista dos tribunais apontada em outros estudos sobre a decisão criminal.
Diante disso, observamos que a lógica de racionalização dos magistrados no
julgamento de acusadas por tráfico sofre a influência de componentes morais que,
ao contrário da hipótese do paternalismo/cavalheirismo apontada pela literatura,
promovem uma discriminação negativa das mulheres que subvertem a expectativa
ética e moral associada aos típicos papéis de gênero que lhes são cultural e
socialmente atribuídos. Ressaltamos que essa discriminação negativa pode não ser
observada com tanta intensidade no julgamento de outros crimes, sendo decorrente
da maior reprovação social e penal desse tipo específico de delito em virtude da
orientação da política antidrogas vigente.
A discriminação das acusadas se constrói ao nível individual das interações na
audiência, sobre aspectos sutis pouco apreendidos pelas estatísticas, como a
conduta, a argumentação e o vocabulário respectivos, as percepções e julgamentos
implícitos do estilo de vida, etc. Logo, não são as características das acusadas em si
que podem explicar as discriminações, mas sim sua interpretação pelos magistrados,
em associação com a avaliação do grau de culpa/responsabilidade e de
periculosidade (VANHAMME & BEYENS, 2007).
Da leitura das sentenças estudadas, percebemos que o pertencimento ao
gênero feminino e a caracterização como traficante em alguns casos conduzem à
uma dupla estigmatização da mulher (GOFFMAN, 1988), como antítese do feminino
e como criminosa, além da atribuição de marcas de menos valia associadas à
socialmente difundida interpretação da maior gravidade e periculosidade do crime
de tráfico.
A reprodução desse senso comum sobre a maior gravidade da conduta das
acusadas pôde ser percebida, inclusive, na frequente adjetivação negativa pelos
magistrados do comércio ilícito de entorpecentes como sendo uma prática
“nefanda” (sinônimo de abominável, execrável, perverso), “abjeta” (sinônimo de
degradante, desprezível, torpe), “ominosa” (sinônimo de deplorável, detestável,
execrável, odioso) e envolta em “circunstâncias obscuras”.
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A posição social das acusadas foi caracterizada por situação de fragilidade
socioeconômica, decorrente da situação de desemprego ou pela ocupação de
funções que não exigem habilitação profissional clássica e marcadas por reduzido
prestígio social, como: “balconista”, “promotora de vendas”, “babá”, “faxineira”,
“empregada doméstica”, “sacoleira”, “comerciante autônoma”; “manicure”,
“cabeleireira”; “prostituta” e “dançarina de boate”. Em geral, estas atividades eram
exercidas sem vínculo empregatício formal.
Quanto ao grau de instrução, observamos que grande parte das sentenciadas
possuem baixa escolaridade, tendo cursado apenas o ensino fundamental. Esse perfil
não destoa do estereótipo empregado pelas polícias na seleção criminalizante,
segundo o qual jovens “mulas”, “aviões”, “olheiras”, “vapores”, “gerentes” do tráfico,
recrutadas nas classes sociais mais baixas e menos favorecidas, estão mais sujeitas à
criminalização.
Muitas vezes, o componente trabalho foi mencionado pelas acusadas nas
sentenças como mecanismo para delimitação de um status moral, mas não social.
Isso porque a criminalização das condutas ligadas ao tráfico, em especial, é
tradicionalmente voltada para a persecução penal dos pobres.
Por fim, destacamos o critério extralegal relativo aos antecedentes criminais
das acusadas, pois a questão do passado judiciário tem uma importância
fundamental na tomada da decisão pelo juiz. Os antecedentes referem-se à vida
pregressa das acusadas, mas apenas com relação àqueles fatos que sejam
relacionados ao Direito Penal, caso contrário, seriam sinônimos de conduta social.
A existência de maus antecedentes é aferida através da Certidão de Antecedentes
Criminais (CAC) ou da Ficha de Antecedentes Criminais (FAC) das acusadas. Essa é
uma informação relevante e está contida nas sentenças. Além de agravar o juízo de
reprovação e elevar o quantum da pena, os maus antecedentes são apreciados,
inclusive, como elemento determinante da concessão e do patamar da diminuição
da pena quando configurado o tráfico privilegiado; da decretação ou manutenção da
prisão preventiva, bem como da concessão ou não do direito de recorrer em
liberdade.
Em 71% dos casos estudados foi destacada pelos magistrados a característica de
“ré primária” ou “ré primária e de bons antecedentes”. Em pouquíssimos casos
verificou-se a existência de “ré com maus antecedentes” (8%) ou “primária com
maus antecedentes” (2%), sendo que nos casos restantes (16%) foi verificada a
“reincidência”.
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Destacamos que quando constatados os maus antecedentes, os mesmos são
interpretados pelos magistrados como um indicativo da tendência da acusada à
delinquência e à insubordinação social. E uma vez presentes outras circunstâncias
desabonadoras, além dos maus antecedentes, ocorre a imposição de uma pena mais
severa.
4. Considerações finais: apontamentos sobre a cultura jurídica sobre o
tráfico.
No âmbito da abordagem sociológica da “sentencing” surge a compreensão da
prática decisional como uma atividade colaborativa e interacional (PRATES FRAGA,
2008). Essa colaboração e interação ocorre entre os juízes e os demais atores e
instituições do Sistema de Justiça Criminal, que dispõem de um canal de circulação
de informações, vínculos e trabalho, além de uma estrutura organizacional em que
coabitam, interagem e se relacionam durante o processo.
Durante a pesquisa percebemos a forte influência dessa colaboração/interação
entre os magistrados e os demais atores penais quando analisamos nas sentenças
coletadas o processo de valoração da gravidade do fato e de definição da qualificação
criminal da conduta das acusadas. Verificamos, também, a existência de certa
uniformização nas descrições das condutas incriminadas elaboradas pelos agentes
do fluxo do Sistema de Justiça Criminal, desde aquela formulada pelos policiais no
momento da prisão, passando pela inscrita na denúncia feita pelo promotor e
chegando à consolidada na fase de instrução judicial, após os debates entre acusação
e defesa. Sendo esta última descrição tomada como fundamento da decisão pelas
hipóteses de absolvição ou condenação, bem como para a aplicação de penas mais
ou menos severas.
Como vimos, essa descrição do fato é construída socialmente, sofrendo, por
essa razão, a influência da cultura jurídica penal moldada pela política criminal
antidrogas brasileira. Esta hierarquiza o tráfico sobre os demais crimes, definindo-o
como o principal ilícito a ser combatido, principalmente quando classificado como
“crime organizado”. Essa política criminal é marcada pelo viés repressivo-punitivo
orientado pelos estereótipos do usuário e do traficante compartilhados e
reproduzidos na práxis das agências de controle social formal. Contudo, a legislação
que exprime essa política estabelece de forma precária a diferenciação entre essas
duas figuras abrindo uma expressiva margem de subjetividade e discricionariedade
na sua interpretação e aplicação ao caso concreto (CARVALHO, 1997).
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Essa subjetividade/discricionariedade na aplicação da norma interfere nas
negociações discursivas sobre a versão do fato que será considerada no julgamento
definitivo e, se for o caso, na fixação da pena. Deste modo, a versão do fato
formulada na fase pré-processual e sua subsunção à norma pelos policiais servem de
fundamento para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Geralmente,
a denúncia é referendada pelo magistrado no início da fase judicial. A versão do fato
e sua adequação à norma podem ser alteradas durante o processo em virtude da
análise pelo magistrado das provas produzidas e das teses da acusação e da defesa,
mas, também na fase judicial, a versão dos fatos apresentada pelos policiais em seus
depoimentos pode ser determinante na tomada da decisão condenatória, pois a
esses agentes é atribuída grande credibilidade na prova da autoria e das
circunstâncias em que se desenvolveu a ação delituosa.
Essa similaridade entre a postura das polícias, do órgão acusador e dos
magistrados na interpretação e adequação das condutas à legislação antidrogas
evidencia a presença de uma cultura uniforme sobre a ordem social, moral e penal,
que enseja uma rede de relações e cooperação sobre o perfil de boas práticas na
tomada de decisão, estabelecendo, por conseguinte, uma uniformização de certos
padrões de penalização.
Assim, a qualificação das condutas para fins de “sujeição criminal” (MISSE,
1999), bem como a aplicação das penas seriam relativamente controladas por essa
cultura penal, não obstante seja reconhecida a primazia do poder decisional dos
magistrados (ROBERT, 2007). Ademais, essa cultura penal compartilhada, aliada à
política criminal antidrogas mais punitiva e à crescente burocratização das agências
estatais de controle pode explicar a queda nos registros de flagrante por porte de
drogas para consumo próprio (GRILLO et al.,2011) e o crescimento das prisões de
ambos os sexos pelos crimes de tráfico devido a respostas oficiais mais eficientes
contra esse delito. Sendo que a repercussão desse contexto é ainda maior sobre
infratores do gênero feminino, em razão do enfraquecimento da benevolência no
processo de incriminação anteriormente ligada aos estereótipos de gênero
(SCHWARTZ & STEFFENSMEIER, 2004).
Segundo Manning (apud PRATES FRAGA, 2008), dessa estrutura institucional
emerge um contexto social com padrões de interação próprios, que dinamizam
papéis e status numa ordem cerimonial, dentro de um mandato expresso em termos
ideológicos. Nesse ambiente dinâmico de interação surgem diferentes percepções
sobre os fatos e diferentes interpretações dos conceitos legais. Daí, porque, além de
buscarem a exposição coerente, clara e objetiva dos elementos que formaram sua
convicção para condenação ou absolvição recorrendo às provas do processo, os
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magistrados empregam com frequência citações da jurisprudência consolidada nos
Tribunais, da literatura jurídica e de Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores a
fim de conferir legitimidade à sua argumentação. A escolha das citações a serem
utilizadas nas sentenças ocorre a partir de um juízo valorativo, pois são selecionadas
pelos magistrados aquelas que expressam as crenças, valores e princípios da cultura
penal por eles adotada.
A similaridade entre as referências jurídicas arroladas como argumentação nas
sentenças demonstram a anuência dos magistrados com uma referência teórica
comum e com uma cultura invisível, de conformidade de um grupo quanto ao
legalismo e rigor no julgamento e condenação pelos crimes previstos na Lei de
Drogas. Observamos, também, a existência de uma estrutura administrativa que
sustenta a aplicação do direito no combate ao tráfico de drogas, sendo que as
práticas decisórias estão ligadas às práticas do sistema judicial ao qual estão
submetidas (ROBERT, 2007).
Ao longo deste trabalho, percebemos que diante da prática dos crimes de
tráfico de drogas os juízes se filiam a um sistema de orientação formalista,
justificado pelo legalismo técnico-jurídico, em detrimento de uma postura
universalista de promoção da justiça material. Além disso, promovem a reprodução
de uma cultura penal tácita que prioriza o rigor no julgamento do tráfico, em
conformidade com a política criminal antidrogas brasileira, que define esse delito
como o principal ilícito a ser combatido.
Nesse contexto, nossos dados mostram que a maior ou menor severidade do
juízo de reprovação da conduta para fins de condenação e fixação da quantidade da
pena depende da interpretação sobre a gravidade do fato que está atrelada à
qualificação penal da conduta, à quantidade e qualidade da droga apreendida
(materialidade) e às circunstâncias que caracterizaram a prática delituosa
(agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição da pena). Esses foram os
elementos que determinaram as disparidades das penas.
Podemos extrair da análise das características das acusadas e das
circunstâncias das prisões, a presença de uma situação de vulnerabilidade ao
processo de seleção criminalizante desenvolvido pelas agências de controle social
formal, uma vez que em sua maioria são mulheres jovens, não brancas, com baixa
escolaridade, desempregadas ou empregadas em atividades informais (sem carteira
assinada) com baixo prestígio social e que não requerem formação profissional. A
influência de relações de gênero no ingresso dessas mulheres na criminalidade foi
percebida nos muitos casos em que elas foram aliciadas por homens com quem
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possuíam relações afetivas ou de parentesco, para o desempenho de funções
subalternas nos mercados ilícitos de entorpecentes.
Observamos, por fim, que a lógica de racionalização dos magistrados no
julgamento dos casos analisados sofreu a influência de componentes morais que
promoveram uma discriminação negativa das mulheres. Isso aconteceu porque o
desempenho de funções no tráfico de drogas fez com que essas mulheres fossem
consideradas pelos juízes subversivas, dissociadas da expectativa ética e moral
derivada dos papéis de gênero que lhes são atribuídos cultural e socialmente.
Ressaltamos que essa discriminação negativa pode não ser observada com
tanta intensidade no julgamento de outros crimes, sendo decorrente da maior
reprovação social e penal desse tipo específico de delito em virtude da orientação da
política criminal vigente. Consideramos, inclusive, que estudos comparativos entre
os determinantes da condenação e das penas aplicadas a mulheres envolvidas com o
tráfico e com outros delitos poderiam trazer elementos interessantes para a
discussão aqui desenvolvida.
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32- Sessão 2
32.1 “Todo lo del pobre es robado”862: A criminalização da pobreza e o
marketing punitivo.863
Elsa Carolina Giraldo Orejuela864(UFES)
“Las máximas chances de ser seleccionado para formar parte
de la "población criminal" aparecen de hecho concentradas
en los niveles más bajos de la escala social (subproletariado y
grupos marginales” Criminología crítica y crítica al derecho
penal: introducción a la sociología jurídico penal. Alessandro
Barata.

Resumo: O artigo foi elaborado mediante uma pesquisa documental, com o fim de
mostrar o estado atual da criminalização da pobreza e a influência do marketing
punitivo no fenômeno na Colômbia. Ao longo do artigo o leitor vai encontrar um
percurso pela história da formação da pobreza, o modo como ela é representada
atualmente e o aumento da criminalização da pobreza na atualidade na Colômbia, o
qual levou a superlotação dos presídios e a estabelecer um estado de coisas
inconstitucionais.
Palavras chave: Criminalização da pobreza.
Superpopulação carcerária. Marketing punitivo.

Representações

sociais.

Introdução.

O presente artigo tem como objetivo mostrar como na sociedade colombiana
apresenta-se diferentes fenômenos atrelados à superlotação dos presídios devido à
criminalização da pobreza, como o populismo e/ou marketing punitivo, que
alimentam mecanismos de segregação e desigualdade social. Isso pode acarretar que
a própria população pobre pense que merece isso, ou que os que estão em seu
entorno possam ser criminosos e perigosos, para tanto, utilizamos a teoria das
representações sociais.
862

Expressão popular muito usada na sociedade colombiana para referir-se à preconceitos das classes médias
e altas contra a população com poucos recursos econômicos quando as últimas conseguem alguma coisa por
sua conta e não acreditam que foi de maneira honesta.
863
Trabalho apresentado para o GT8: Violência, Criminalidade e Punição.
864

Advogada da Universidade Libre (Colômbia), mestranda em Política Social da Universidade Federal do
Espírito Santo (Brasil). E-mail: carog1144@gmail.com.
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Na primeira parte, traz a percepção de diferentes autores que trabalham o
tema e os itens desenvolvidos em diferentes áreas do conhecimento.
Posteriormente, utiliza uma série de análises feitas por notícias jornalísticas onde os
seus títulos denotam uma clara marginalização e criminalização da pobreza,
induzindo ao “populismo punitivo” na sociedade colombiana.
Para entender o fenômeno da criminalização da pobreza na atualidade, é
importante fazer um resgate histórico da evolução da concepção e do tratamento
que lhe é dado. Isto será abordado, desenvolvendo a origem do termo na Idade
Média até a atualidade no modo de produção capitalista, no qual a criminalização
do pobre aumenta de maneira desmedida devido ao interesse de reprodução do
capital, sem levar em conta suas consequências.
O jornal a ser estudado é “Períodico El País”865, nelas encontraremos como
periodistas dito “imparciais” fazem uso dos meios de comunicação massivos para
influir na opinião pública e levar à solicitação de aumento das penas e criação de
novos delitos que na realidade não levam a uma diminuição da violência, pelo
contrário, os índices aumentam cada dia.
No final, realizamos uma análise do incremento da população carcerária
desde 2000 até 2015, e o perfil socioeconômico e de escolaridade dos reclusos atuais,
baseado em dados extraídos do “Informe Estadístico Junio 2015” realizado pelo
INPEC866, o que mostra a influência do populismo punitivo para o aumento do
índice de delitos e penas como solução para todas as mazelas da sociedade, afetando
principalmente à população mais pobre, principais vítimas da segregação social e do
olhar recriminador, mostrando como o aumento da criminalização não diminui a
violência.
1. O caminho histórico da pobreza, desde a idade média até nossos dias.
O significado, relevância, uso e estudo que tem a palavra pobreza em nossos
dias teve que percorrer um longo caminho de transformações de acordo com os
diferentes modos de produção presentados durante o desenvolvimento da história
da humanidade. 867

865

É o mais lido da cidade de Cali, de onde a autora é originaria e teve maior contato na sua realidade.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, autoridade colombiana que tem como objetivo a vigilância e
controle sob os centros de reclusão na Colômbia.
867
O exposto neste numeral é um breve resumo produto das leituras Caminhos entrelaçados: pobreza,
questão social, políticas sociais e Sociologia (LEITE, 2008a) e Uma breve viagem pela história da pobreza:
condições de vida, representações e formas de intervenção (WILLIAMS, HERKENHOFF e LEITE, 2012),
nas quais o leitor com interesse em aprofundar o tema pode-se basear.
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1.1. Idade média- sociedade feudal.
O primeiro momento de nossa análise é a Idade Média, época onde o termo foi
associado com a idéia de Deus e sua naturalização (LEITE, 2008a).
Devido ao controle social que nesse momento tinha a igreja católica na
sociedade, o pobre era visto como algo totalmente natural, como decisão de Deus,
¨Deus poderia ter feito ricos todos os homens, mas quis que houvesse pobres para
que os ricos pudessem, assim, redimir-se de seus pecados¨ (CASTEL, 1998, p. 64,
apud LEITE, 2008a)868.
No trecho anterior pode-se olhar com clareza como a igreja fazia uso de seu
papel de poder para controlar e naturalizar o fenômeno da pobreza. Ele mostra que
a pobreza é necessária para redenção dos pecados dos ricos mediante a caridade e a
esmola, pois, segundo a igreja, se o rico doava parte de sua riqueza ao pobre
receberia a salvação de Deus, além disso, a igreja professava que o pobre não tinha o
direito de renegar sua condição, pois era símbolo de desobediência à vontade divina,
mas, se ele aceitasse o papel oferecido por Deus no mundo, seria redimido na vida
eterna.
Outra característica da pobreza neste período histórico nasce do modo de
produção feudal do momento, trata-se da não desfiliação do indivíduo pobre de seu
ambiente, de sua terra, não tinham sido vistos como um risco para a integridade
social e a continuidade do desenvolvimento da comunidade aonde pertenciam
(WILLIAMS, HERKENHOFF e LEITE, 2012), mas bem eram observados como parte
de um todo social, já que, de certo modo, dependiam dos senhores feudais donos
das terras e eles ofereciam o mínimo de comida e habitação para contar com a graça
divina.
1.2. Era pré- industrial.
A transformação que o termo sofreu na modernidade pré-industrial, foi bastante
grande, pois a pobreza já não era vista como um fenômeno natural proveniente da
vontade divina, o que trouxe consigo a desnaturalização da pobreza. O fim do
feudalismo ocasionou uma separação dos camponeses com o senhor feudal, os
camponeses ganharam ¨liberdade¨ para desenvolver sua vida como eles quiseram,
mais na realidade o que eles ganharam foi a desproteção do amo e uma vida de
miséria.

868

O trecho corresponde ao Texto da Vida do Santo Elói.
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Lá a pobreza se expressava como um problema de grandes magnitudes, pois o
trabalho no campo terminou e se deu o início do deslocamento de indivíduos e
famílias inteiras do campo para a cidade, gerando maior fluxo e demanda de
trabalho nas grandes cidades, as quais não contavam com oferta de empregos
suficientes para todos eles.
Devido ao êxodo de camponeses para as cidades, iniciou o cercamento de
fronteiras impedindo o passo de forasteiros para as cidades, por considerar a
insuficiência de recursos para atender os pobres de outras regiões.
Nesta época, a pobreza era vista como um problema social e os indivíduos
inseridos nessa categoria foram chamados de vagabundos, o pobre foi segregado da
sociedade e observado como um ser perigoso e criminal; contra os quais se tomaram
duas ações de enfrentamento do fenômeno: a. assistência das necessidades básicas
do indivíduo e b. uso de medidas repressivas contra os indivíduos. (LEITE, 2008a).
1.3. Capitalismo industrial.
Uma vez finalizada a Revolução Industrial o aumento da população pobre
incrementou e o fenômeno da pobreza tornou-se mais notório e menos natural. A
característica principal da pobreza neste momento histórico foi que as
possibilidades de reprodução econômica eram muito grandes e, conforme a
indústria produzia mais mercadorias e tinha mais crescimento econômico, mais
pobres tinha na sociedade, tudo isso produto do câmbio de trabalho vivo por
trabalho das máquinas, foi a lei de acumulação capitalista a causadora da mudança
do modo de concepção e produção de pobreza.
Ahora bien, resulta claro que la industria fundada en la
maquinaria, por mucho que extienda el plustrabajo a expensas
del trabajo necesario- gracias al acrecentamiento de la fuerza
productiva del trabajo- , sólo genera ese resultado mediante
la reducción del número de obreros ocupados por un capital
dado. A una parte antes variable del capital, es decir, una
parte que se convertía en fuerza viva de trabajo, la transforma
en maquinaria, por tanto en capital constante que no produce
plusvalor alguno. […]Como vemos, el empleo de la maquinaria
para la producción de plusvalor implica una contradicción
inmanente, puesto que de los dos factores del plusvalor
suministrado por un capital de magnitud dada, un factor, la
tasa del plusvalor, sólo aumenta en la medida en que el otro
factor, el número de obreros, se reduce. […], a
una prolongación violenta de
la
jornada
laboral para compensar, mediante el aumento no sólo del
plustrabajo relativo sino del absoluto, la disminución del
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número proporcional de los obreros que explota. (MARX,
2008. p, 496).

O trabalhador industrial não consegue empregar-se não por falta de capacidade
e sim por falta de oferta tudo isso ocasionado pelo ingresso da maquinaria no
processo de produção, diminuindo a necessidade humana nas fábricas. Poder-se-ia
dizer que nesta etapa o aumento da pobreza foi provocado pela Revolução
industrial, levando o manejo do fenômeno como uma questão totalmente
desnaturalizada e outorgando-lhe o nome de pauperismo, o qual se define como a
¨ausência crônica de coisas essenciais para a subsistência humana e que têm sua
origem na ausência de trabalho industrial¨ (PAUGAM, 1994, p. 16, apud LEITE,
2008a).
Devido às carentes condições de vida dos indivíduos pobres- trabalhadores869 as
classes burguesas os consideravam como seres perigosos, criminosos e como uma
causa do desequilíbrio da sociedade.
Para enfrentar aquele fenômeno a sociedade burguesa fez uso de políticas sociais
além da assistência e repressão, tudo isso pelo fato de que a eles tomaram
consciência do enraizamento do fenômeno da pobreza na sua sociedade, além disso
as ciências sociais iniciaram estudos daquele fenômeno para conseguir observar a
verdade dele. (LEITE, 2008a)
1.4 pobreza no mundo comtemporâneo.
Nesta etapa a pobreza tem como característica o individualismo, é concebida
como responsabilidade do próprio indivíduo, quem não faz nada para sair dela,
quem decide voluntariamente ser pobre por não ¨querer¨ trabalhar ou encontrar os
meios para sua sobrevivência.
As lutas dos trabalhadores foram as grandes promotoras de câmbios como
estabelecimento de jornadas de trabalho apropriadas à capacidade humana,
segurança e saúde no trabalho, seguridade social, obtendo benefícios que
antigamente só eram privilégio da classe média e alta. (TELLES, 2001)
Com o início do século XX, as grandes manifestações e exigências por parte
dos trabalhadores, com a crise de 1929 e o resultados catastróficos da II Guerra
Mundial e a Guerra fria, surgiu o Estado de bem-estar, o qual foi baseado nas idéias
de Keynes e tinha como finalidade a intervenção estatal moderada na economia dos
869

Os dois termos eram usados indistintamente, como sinônimos.
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países e na produção de politicas sociais que beneficiaram principalmente aos
trabalhadores e cidadãos com condições econômicas lamentáveis.
Em 1970, iniciou uma crise econômica privada e estatal, o que levou aos
liberais a proporem uma nova forma de economia de mercado, o neoliberalismo,
sem a intervenção estatal nele e com a diminuição de políticas sociais para os
trabalhadores.
2. E em nossos dias, o quê é pobreza? Como ela é representada?
2.1 a pobreza na atualidade.
Nossos dias, com o avanço indiscriminado da sociedade capitalista a pobreza
tem mais repercussão e protagonismo que nunca, mas sua definição é bastante
complexa já que não existe ainda um critério único para definir o conceito, como
Leite mostra no seguinte trecho: ¨[...]é certo que uma das características mais
marcantes da farta bibliografia que se tem produzido acerca das questões relativas à
pobreza e à miséria, onde quer que isso ocorra, é o profundo grau de controvérsia
existente entre os autores que se ocupam do tema¨. (2002. p, 23) 870.
De maneira lamentável como a sociedade capitalista se baseia em
acumulação de capital econômico, os Estados acolhem as definições do termo feitas
pelas grandes organizações econômicas mundiais, tais como o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional, os quais tomam os fatores econômico e de carência
material como os principais para determinar quem é ou não pobre, para a
construção de políticas de enfrentamento e erradicação deste, mas tem o efeito
contrário, pois pela logica de acumulação capitalista, cada dia os ricos são mais ricos
e os pobre mais pobres.
El Banco Mundial define a la pobreza como “la incapacidad
para alcanzar un nivel de vida mínimo” (1990: 26). Su línea de
pobreza –el modo de calcular la pobreza más empleado a nivel
internacional– está basada en una cifra arbitraria (uno o dos
dólares diarios) y se utiliza para identificar la pobreza en
referencia al nivel general de vida que debe ser alcanzado con
ese ingreso. (SPICKER, 2009. p. 295).

870

Para aprofundar nas definições e características da pobreza em diferentes autores, pode-se consultar o
documento ¨Desconhecimento, piedade e distância : representações da miséria e dos miseráveis em
segmentos sociais não atingidos pela pobreza¨, Ano de obtenção: 2002. Tese (Doutorado em Sociologia).
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A citação trazida acima é uma clara mostra do conteúdo economicista da
definição de pobreza acolhida por os países no mundo inteiro, dentro desses é claro
que a Colômbia adota aquela posição ao fazer a medição de sua população pobre
deixando de lado outros fatores sociais e de acesso aos direitos com os quais o pobre
não conta, gerando um erro na hora de determinar a quantidade de população que
se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza871. Igualmente condenando à
população pobre a continuar inserida nela, gerando preconceitos, segregação social
e um alto índice de criminalização da pobreza, não é segredo que na atualidade o
individuo pobre é observado como criminoso e perigoso.
El capitalismo es un sistema social en el cual la vida, el trabajo
y toda actividad humana, la escala de valores y la sociedad en
su conjunto se encuentran dominados por relaciones
subordinadas a la racionalidad económica, determinada a su
vez por la valoración y la acumulación de capital.
(SARMIENTO. p,1).

Os Estados ainda não encontram uma maneira de conter o aumento da
pobreza no mundo e com certeza vai ser difícil se não se ataca a raiz do problema: o
capitalismo mesmo.
Por isto qualquer intervenção que tentem fazer não terá
os resultados esperados, já que a lei de acumulação capitalista o que menos deseja é
o fim da pobreza, só mediante politicas assistencialistas tentam acalmar um pouco
as desigualdades, mas isto tem gerado todo tipo de problemas, tais como ver no
pobre, por parte da classe burguesa, uma pessoa incapaz de obter sua sobrevivência
e um bandido que não merece ajuda.
Além disso, os Estados cada dia são mais punitivos, pois seu interesse é
conter as populações sobrantes, o exército de reserva que Marx falava, sob um
controle para o momento que precisa e com isso também reprime o resto da
população para que continue cumprindo a ideologia da classe dominante.
2.2 Representações sociais da pobreza hoje.
De acordo com Moscovici as representações sociais são "modalidade de
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a
comunicação entre os indivíduos” (apud, MENANDRO, 2004)
As representações sociais são caracterizadas por ter uma dupla função a de
construção de uma imagem, aspeto e a de exclusão pratica do objeto representado.
871

De acordo com o Banco Mundial, uma pessoa se encontra em pobreza extrema quando seus ingressos
anuais correspondem a 275 dólares, dado extraído do texto ¨Definiciones de pobreza: doce grupos de
significados¨, nele pode-se aprofundar no estudo da pobreza.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1813

O objetivo dela é saber como as pessoas observam, pensam, entendem o mundo, é
um conhecimento prático.
Existem dois atores principais nas representações sociais, o sujeito que
observa, o qual é ser social, e faz as representações e o objeto que é observado para
ser representado.
As observações são feitas de maneira não objetiva, valendo-se de seus
conhecimentos e paradigmas prévios, pelo tanto se diz que a representação do
objeto não é em realidade o objeto em si, porque foi feita por outra pessoa com
preconceitos antes da observação, é por isso que existem diferentes ideias de um
objeto, tudo depende do sujeito observador, além disso, considera-se que ao fazer
uma representação do objeto o sujeito não só imprime as características dele,
também imprime características de si mesmo.
O fenômeno da pobreza mostra claramente aquela caraterística, pois como
foi observado em nossos dias tem uma infinidade de representações e não existe
consenso com sua definição e forma de tratamento.
Existem duas formas de representações sociais, uma negativa e outra positiva,
no caso da representação negativa da pobreza refere-se à observar o pobre de acordo
com suas carências, sua falta de bem materiais e econômicos, gerando uma imagem
de indivíduo perigoso e criminal, pois diante dessa carência o sujeito que faz a
representações considera que o pobre vai buscar aquilo que não tem de maneira
ilegal. (LEITE, 2008b)
Por outro lado, se acham as representações positivas o que Sarti chama
¨positividade concreta¨, onde se estuda o pobre como ele realmente é, qual é seu
pensamento da vida, seu modo de viver, o que pensa dele mesmo, o que observa da
realidade em que habita, em que trabalha, que faz da vida etc. (SARTI, 2011).
As representações que os pobres fazem de si mesmos estão grandemente
marcadas pelas representações feitas deles do resto da sociedade, muito bem diz
Sarti ¨A oposição entre ricos e pobres é um dos eixos fundamentais em torno dos
quais constróem sua identidade social¨ (2011. p. 11), é claro como se concebem a si
mesmo pobres baseados na representação feita por outros, como se marginalizam e
se criminalizam a si mesmos, só por pertencer a uma classe com condições
econômicas diferentes de aqueles que os observam daquela maneira.
3. Criminalização da pobreza e marketing punitivo na colômbia.
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“A pobreza é um problema para quem a vive não apenas pelas difíceis
condições materiais de sua existência, mas pela experiência subjetiva de opressão,
permanente e estrutural, que marca sua existência, a cada ato vivido, a cada palavra
ouvida.” (SARTI, 2011. p,12) O trecho anterior define exatamente o problema que
vivem os cidadãos colombianos que são considerados pobres, pois não é somente o
fato de ter carências materiais e econômicas, mas também a falta de acesso aos
direitos consagrados na ¨Constitución Politica de Colombia¨, na qual todos são
iguais e tem direito a tudo. A realidade não se apresenta assim. Muito mais, sofrem
o desprezo, a segregação apenas pelo fato de terem nascido ou pertencer a bairros X
ou Y, levando finalmente que em suas próprias representações os pobres considerem
que são ruins ou criminosos.
Wacquant bem lembrou numa de suas publicações (2004. p,11) o que o exdiretor872 da polícia de Nova Iorque diz num de seu discursos ao chegar a Argentina
para implementar o sistema de tolerância zero873 "La causa del delito es el mal
comportamento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales".
Sua representação da pobreza é lamentavelmente o que a maioria do censo comum
considera da pobreza, e indivíduos influentes como ele, bem como a participação
decisiva da mídia para impulsionar o marketing punitivo, ajudam a reproduzir este
tipo de pensamento na sociedade, ao ponto que mesmos os pobres se identificam
através destas representações.
Com a crise do Estado de bem-estar em 1970, na Europa e o retorno das
políticas liberais, com um Estado que intervêm pouco nas políticas sociais da
comunidade, o aumento da pobreza foi crescendo e o fenômeno se tornou um
problema maior de difícil controle. Neste período, intensifica-se a coerção como
estratégia dos Estados, transformando-se em punitivos, criminalizando
principalmente os comportamentos da população pobre e conduzindo à segregação
dessas classes pelo resto da sociedade (WACQUANT, 2004).
A imposição de políticas de tolerância zero pôde ser observada a cada dia
com mais vigor nos países da América Latina, região que apresenta características
bastante diferentes em termos de políticas sociais, se a compararmos com países do
chamado, à época, primeiro mundo, configurando o modelo latino americano de
Estados punitivos.

872

William Bratton
Refere-se ao excesso de uso de leis para a punição de comportamentos sociais por parte dum Estado, com
o fim de manter o controle e coerção dos indivíduos. Isto gera segregação dos mais pobres que tendem a ter
comportamentos diferenciados dos sujeitos pertencentes as classes burguesas e dominantes. Cabe aclarar que
a tolerância zero é seletiva, pois seu uso recai sempre sobre os grupos sociais pobres é indefensos.
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A Colômbia não se liberou disso. No final dos anos 90´s e o início do século
XXI a imposição de politicas neoliberais e um Estado coma pouca participação na
proteção social a seus cidadãos pobres, a criminalização da pobreza e segregação
social se veem refletidas diariamente na fragilidade da cobertura de políticas
públicas aos cidadãos. Os meios de comunicação exercem um papel fundamental
nesse contexto, pois trabalham da mão do governo para impulsionar criminalização
e punitivismo mediante o marketing punitivo. (SARMIENTO).
O objetivo do populismo punitivo é promover o aumento das penas e criação
de novos delitos, o que acontece num Estado de características estritamente
punitivas, como o caso da Colômbia, que busca corrigir os problemas sociais com a
criminalização de condutas e não com a busca de alternativas como a educação,
políticas sociais de geração de trabalho e renda, incentivo à cultura, participação,
etc.
O marketing punitivo é promovido pelos meios de comunicação à disposição
de políticos e dirigentes estatais, e buscam a aprovação da população das políticas
criminais totalmente repressivas, dando ao espectador a mensagem de que
mediante a punição os índices de violência vão diminuir de maneira imediata. A
utilização dos mecanismos midiáticos para legitimar o caráter punitivo das
instituições jurídicas colombianas tem grande influência sobre a população, mesmo
com a comprovação de que o aumento das penas e do número de ações
consideradas como delitos não resolvem a criminalidade na Colômbia. Ao contrário,
a cada dia os presídios aumentam sua população devido ao incremento de condutas
castigadas com pena privativa da liberdade (CARDENAS PACHECO Y GONZALEZ
FELIX, 2015).
Em continuidade, vou expor alguns títulos do jornal ¨El País¨ o principal da
cidade de Cali, onde eu cresci e morei os últimos 23 anos da minha vida. Neles vai se
mostrar como a mídia segrega e condena a população pobre a ser criminalizada.
Cali é uma cidade que se encontra no sudoeste da Colômbia e está divida por
vinte duas (22) comunas, as quais a sua vez se dividem em bairros e urbanizações, os
quais se classificam por estratos de acordo com sua condição socioeconômica de um
(1) até (6), sendo o primeiro o de menor renda econômica e o segundo de maiores
ingressos econômicos.
A primeira analise este relacionada com o populismo e o marketing punitivo
realizado por uma entidade de ordem nacional entorno às condutas delitivas
cometidas contra crianças e adolescentes, e é baseado em duas noticias que foram
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publicadas no diário “El Pais” no mês de maio de 2015. A primeira foi “Cifras de
maltrato infantil son vergonzosas y aterradoras: ICBF874” do dia 19, e a segunda “ICBF
exige máximo castigo a quienes atenten contra niños y niñas”, 25 de maio, uma
semana após a primeira.. Na primeira noticia se observa como preocupa ao Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o incremento da violência e o maltrato
contra as crianças e adolescentes colombianos, fazendo toda uma relação de cifras e
crimes mais cometidos. Uma semana depois, o mesmo jornal publica que o Instituto
exige o aumento do castigo para quem pratique maltrato contra as crianças e
adolescentes, sem ter em conta que as penas vêm sendo aumentadas há um tempo e
o resultado não tem sido o esperado. Ao contrário a criminalização das condutas
não diminui sua efetivação. Não se aborda, por exemplo, a questão da educação para
as camadas mais pobres daquela comunidade, que são geralmente as principais
vitimarias e vitimas deste tipo de delitos, para que não incorram nele.
Nossa segunda analise é referente ao tema de segregação e criminalização da
pobreza. No dia 19 de novembro de 2012 o jornal já citado publicou a seguinte
noticia: “Inseguridad en el oeste de Cali baja de Terrón Colorado, denuncian los
afectados”. No título da notícia se observam duas coisas, a primeira é o lugar de
onde é o criminoso: Terrón Colorado, um bairro de Cali que se encontra na comuna
um de estrato dois e sua população é principalmente conformada por trabalhadores
proletários que buscam seu sustento econômico dia a dia. Por outro lado, o Oeste de
Cali mencionado no título está conformado pelos bairros Santa Rita, Santa Teresita,
Santa Rosa, Normandía e El Peñón, de estrato socioeconômico cinco ou seis. Podese observar como só com o título da noticia qualifica toda uma comunidade como
lugar de bandidos, se está segregando e estigmatizando todos os habitantes que ali
moram, caracterizando este instrumento da mídia como um reprodutor de
representações sociais negativas e que joga a favor do Estado punitivo mediante o
marketing punitivo, promovendo a criminalização da pobreza e a vitimização da
classe alta da sociedade. Mostrando realidades alteradas sempre com o pressuposto
da falta por diante, sem aprofundar nas realidades e representações de aqueles
moradores expostos.
Uma ultima analise é feita com o seguinte título: “Las penas por los ataques
con ácido siguen siendo bajas: congressista Gloria Stella Díaz”. Neste se observa uma
congressista da república fazendo uso da mídia para promover um Estado punitivo,
levando a população à crença que com o aumento das penas os índices do delito vão
diminuir quando vem sendo comprovado que isto não é verdade. A lógica mais
prisões, maior criminalidade acarreta em maiores possibilidades de que os
874

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar é a entidade encarregada de a proteção de crianças e
adolescentes.
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indivíduos entrem no presidio, reproduzindo as representações de estigmatização
da pobreza e criminalidade. As mais nefastas condições de sobrevivência e alguns
dos maiores índices de violações aos direitos humanos são constantes nas
instituições carcerária da Colômbia, entretanto, disso pouco se atém a mídia. Com
manchetes como as expostas nesta parte do artigo é que a mídia cumpre seu papel
segregador e coercitivo, ajudando às classes dominantes ao manter aquela ideologia
que é de sua conveniência, fazendo uso do marketing punitivo para o impulso da
criminalização da pobreza.
Conclusão.
Finalmente é importante dizer que o índice do aumento da população dos
presídios na Colômbia nos últimos quinze anos é de magnitudes imensas, pois no
ano 2000 o numero de pessoas privadas da liberdade era 51.548 e a capacidade dos
presídios era de 37.986875. Para o mês de junho do ano em curso o numero de
população acendia aos 120.905 indivíduos, sendo a capacidade dos presídios de
78.044876. Se observa que o aumento da população carcerária foi de 69.357 e o
incremento na capacidade nos presídios foi de 40.058, o que mostra que com o
impulso do Estado punitivo, que promove a criminalização da pobreza, os índices de
população carcerária incrementam descontroladamente demostrando que a
repressão e o punitivismo não é a solução para a violência, e, pelo contrário, tem o
efeito de aumentar índices de criminalidade e população nos presídios, lotada
geralmente por as pessoas de menor educação e condições de vidas precárias, tal
como se observa na seguinte tabela, que mostra o perfil educativo do preso que está
ligado diretamente com sua pertinência a grupos econômicos de escassos recursos
econômicos e materiais:
Tabela 1- Nível de escolaridade
Nivel de escolaridad
Iletrado
Básica Primaria
Básica media y vocacional
Técnicos
Tecnólogo
Universitario

Población Total
6.550
44.557
65.803
1.641
580
1.526

875

Cifras obtenidas do documento: Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en
Colombia. Colombia.
876
Cifras obtenidas de http://www.prisonstudies.org/country/colombia.
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Especialización
Total

248

120.905
Fonte: Informe Estadístico Junio 2015- INPEC

A tabela 1 evidencia que quase a metade da população carcerária, exatamente
42%, são iletrados ou só assistiram à educação básica, pelo qual só tem
competências mínimas de leitura e matemáticas, o que reduze a oportunidade de
aceso a empregos, incluídos aqueles não qualificados que cada dia exigem mais
requisitos, entre eles terminar o ciclo de educação básica média e vocacional. Por
sua parte, 53% da população carcerária que teve aceso a básica média vocacional,
nem todos concluíram o ciclo, de acordo com o informe do INPEC (2015). Da mesma
fonte, dados dão conta que somente 31% dos 65.803 conseguiram terminar o ciclo
básico, ou seja, os restantes 69% tem as mesmas dificuldades dos indivíduos do
primeiro grupo para acessar empregos, e a oportunidade de ingresso a educação não
faz parte de suas realidades concretas. Finalmente pode-se observar que somente o
3,3% tiveram oportunidade de ingressar na educação superior de diversos tipos
(técnica, tecnológica, universitária, especialização), o que mostra claramente que é o
perfil do individuo privado da liberdade é maioritariamente de pessoa pobre e sem
completude dos ciclos formas de educação básica.
O fenômeno de superlotação carcerária tem sido tratado desde os finais do
século XX, quando as políticas neoliberais iniciaram sua implementação com força
na Colômbia. Foi desde então que a própria Corte Constitucional 877 na sentença de
tutela T- 153 de 1998 declarou a inconstitucionalidade das condições nas quais se
encontravam os indivíduos privados da liberdade, e que até agora continuam com
um aprofundamento maior, como foi apresentado nos dados acima:
Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento,
las graves deficiencias en materia de servicios públicos y
asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la
corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la
resocialización de los reclusos. (...) Y de allí se deduce una
flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales
de los internos en los centros penitenciarios colombianos,
tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los
derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de
inocencia, etc. (COLOMBIA, 1998. p, 3.)
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Órgão máximo judicial, encarregado de dirimir conflitos que afetem direitos fundamentais dos cidadãos
colombianos.
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Cabe destacar que hoje em dia o estado de questões inconstitucionais persiste e se
encontra mais acentuado que nunca, como se observou no primeiro trecho deste
item e na tabela 1, evidenciando que o fenômeno de superlotação carcerária vem
crescendo por décadas e as maiores vitimas do populismo punitivo são as
populações pobres e pouco escolarizadas, que seguem sofrendo a segregação e a
criminalização da pobreza.
O trabalho a ser feito por nós pesquisadores de ciências humanas e sociais é
combater o fenômeno do populismo punitivo e frenar a criminalização da pobreza,
buscando a igualdade dos indivíduos na sociedade e o aceso de direitos e garantias
para todos nós.
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32- Sessão 2
32.2 Vigilância, tecnologia e monitoramento: uma análise do projeto “olho
vivo” no município de Juiz de Fora878
Letícia Fonseca Paiva Delgado879
Igor de Souza Rodrigues880
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o Projeto “Olho Vivo”, parceria entre o
Município de Juiz de Fora e a Secretaria de Estado de Defesa Social, oficializado sob o
discurso de contenção da criminalidade na cidade. Busca-se uma compreensão da relação
entre modernidade e a adoção de medidas penais baseadas no discurso “Lei e Ordem”.
Serão abordadas, ainda, as teorias criminológicas da “vida cotidiana”, bem como suas
influências nesta política de Segurança Pública, as perspectivas técnicas de segurança
como forma de gerir a população.
Palavras-chave: “Olho-Vivo”. Segurança em Juiz de Fora. Vigilância.
Introdução
O tema da vigilância é bastante caro às ciências sociais, sobretudo para os
estudos do controle social. Jeremy Bentham criou o termo panóptico em referência a um
modelo ao mesmo tempo ampliado e mais econômico vigilância, no qual os prisioneiros
não sabiam se estavam ou não sendo observados, assim, o controle se dava pela própria
incerteza da vigilância. Em sua famosa obra Vigiar e Punir, Foucault sistematizou a teoria
do panóptico pensando na incorporação da vigilância pelos indivíduos e nas
transformações das economias punitivas.
Mais recentemente, o tema da vigilância é discutido diante do aumento das
tecnologias e das modificações no controle social: David Lyon em The electronic eye
comentou sobre a importância de Vigiar e Punir, mas ressalvou que o surgimento da
tecnologia computacional torna a discussão ainda muito aberta. Nesse sentido, o presente
artigo tem por finalidade analisar o Projeto “Olho Vivo” inaugurado na cidade de Juiz de
Fora/MG, em 15 de dezembro de 2014. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal
878
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e o Governo do Estado de Minas Gerais, a medida permitiu a instalação de 54 (cinquenta
e quatro) câmeras em regiões diversas da cidade.
A proposta deste trabalho é perceber as razões sociais que justificam o aumento
da vigilância como válvula de escape para uma sociedade pensada a partir da insegurança,
em que se edifica uma forte estrutura de prevenção situacional do crime e segurança para
gerir os medos e inquietações de uma vida absolutamente incerta. Isto é, de como através
do discurso da segurança e da prevenção às situações de risco, o Estado aumenta o
controle, assim, as técnicas de vigilância se relacionam diretamente com o discurso de
segurança e se apoiam em certos dados que lhe trarão suporte para sua utilização.
1 “olho vivo” - em busca da segurança perdida
Na data de 15 de dezembro de 2014 foi oficialmente anunciada a inauguração do
Projeto “Olho Vivo” em Juiz de Fora. A instalação é de 54 (cinquenta e quatro) câmeras de
monitoramento eletrônico que, segundo informações da Polícia Militar, estão distribuídas
entre a região Central e alguns bairros pertencentes à Zona sul e norte. As imagens
captadas, serão monitoradas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM),
permitirão, segundo o Comandante da 4ªRPM, que alguns crimes, notadamente os
patrimoniais, sejam combatidos ainda durante a ação dos criminosos.
O projeto faz parte de um conjunto de ações integradas que foram anunciadas
durante o primeiro semestre de 2013, denominadas “Cidade, cidadania e segurança”, a
serem geridas em parceria com o Município, cuja meta, nos dizeres do Comando da PM, é
a união de esforços em prol da segurança pública, através de ações rápidas e com
condições de trazerem resultados no que tange à redução da criminalidade. O sistema de
video monitoramento, por fornecer imagens de longo alcance e no escuro, permite que as
patrulhas tenham informações em tempo real do suspeito e dos criminosos. A expectativa
da PM é que o sistema gere impacto não somente nos crimes patrimoniais, mas também
nos delitos de tráfico de drogas e brigas de “gangues”, em virtude da capacidade
intimidativa do esquema de vigilância. Assim, o Projeto “Olho Vivo” visa impedir, nos
dizeres do Comandante da 30º Companhia da PM, “que ninguém entre ou saia do Centro
sem ser monitorado”.
Nesse sentido, o conjunto de ações faz parte de estratégias para conter o aumento
da criminalidade que, amplamente divulgado pelos noticiários locais, acaba
incrementando a já tão elevada sensação de insegurança da população juizforana881. O
jornal Tribuna de Minas, mídia impressa de maior circulação no Município, por exemplo,
veiculou em março/abril de 2013, notícias relacionadas à violência local em uma série
881 http://www.tribunademinas.com.br/juiz-de-fora-tera-cameras-em-cinco-regi-es-1.1266265
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jornalística denominada “A Escalada da Violência”882. Tal constatação, entretanto, a par de
alguns despropósitos midiáticos, fez-se comprovar através de dados oficiais fornecidos
pela Polícia Militar883.
Série de crimes violentos (incluso homicídios tentado/consumado, estupros
tentado/consumado e roubo consumado):
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
2010 120 83
75
76
112
107 91
2011 106 85
105
93
75
87
67
2012 74
87
66
95
87
71
69
2013 160 149 158
119
126
120 123
2014 155 188 143
162
152
121
146
Fonte: 4ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais.

AGO
131
67
83
138
143

SET
124
86
95
109
157

OUT
88
98
106
116
135

NOV
111
115
136
134
151

DEZ
84
101
153
143
116

SOMA
1202
1085
1122
1595
1769

AGO
04
03
08
05
06

SET
02
01
07
13
08

OUT
05
05
07
05
12

NOV
02
06
10
09
09

DEZ
06
04
07
11
10

SOMA
45
46
65
103
117

AGO
08
05
10
20
17

SET
18
18
16
12
21

OUT
13
16
11
17
25

NOV
03
15
19
13
14

DEZ
09
12
24
24
22

SOMA
112
140
152
227
230

Série de homicídios consumados:
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
2010 02
07
06
02
03
02
04
2011 06
04
03
07
02
03
02
2012 02
04
08
04
06
02
2013 08
12
13
07
07
04
09
2014 12
17
08
14
11
04
06
Fonte: 4ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais.
Série de homicídios tentados:
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
2010 13
06
04
08
13
09
08
2011 20
12
11
13
02
10
06
2012 07
12
06
17
10
09
11
2013 27
27
24
17
08
23
15
2014 24
21
17
20
13
15
21
Fonte: 4ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais.

882 http://www.tribunademinas.com.br/cidade/19-homicidios-revelam-escalada-da-violencia-1.1074194
883

Dados obtidos junto ao Comando da 4ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais em 27 de janeiro de
2015. (Fonte: Armazem Sids).
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A partir da análise dos dados acima, se verifica que no período de 04 (quatro)
anos a Polícia Militar registrou um aumento de 160% de ocorrências de homicídios. No
mesmo período o aumento foi de 102% em relação às ocorrências de homicídios tentados.
Em relação aos crimes violentos o aumento foi de 47%.
O Ministério da Saúde, através do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM),
registrou em 2012 o maior número absoluto de assassinatos e a taxa mais alta de
homicídios desde 1980. Em 2012, 56.337 pessoas foram mortas, acréscimo de 7,9% se
comparado ao ano de 2011. A taxa de homicídios, que leva em conta o crescimento da
população, também aumentou 7%, totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil
habitantes. Verifica-se que o aumento do número de homicídios em Juiz de Fora, no
mesmo período - 2011 e 2012 -, foi superior a 40%, índice bem superior à média nacional.
(BRASIL, 2014).
Nesse contexto, a pauta do controle ganha grande enfoque na cidade. A Câmara
dos vereadores, por exemplo, criou uma Comissão para elaboração de um Plano de
enfrentamento à criminalidade. A violência virou tema de debate na Ordem dos
Advogados e, em março de 2013, foi realizado o Seminário “Violência Urbana em Juiz de
Fora: O que deve ser feito?”884. Em junho de 2103, 70 (setenta) municípios da Zona da
Mata, em conjunto com a Polícia Militar, discutiram parcerias para a diminuição da
criminalidade em um Fórum denominado "Ação para prevenção: segurança global da
população"885. No segundo semestre de foi 2014 ocorreu o primeiro Fórum Municipal de
Segurança Pública, evento que se destacou pela mobilização realizada pelos setores
comercial e empresarial da cidade. Eis o contexto em que o Projeto “Olho Vivo” foi
recebido pela cidade e até mesmo aclamado pela população.
Não nos interessa aqui analisar as causas que ensejaram de forma específica no
aumento gradativo da violência em Juiz de Fora nos últimos anos – embora esse seja um
tema de grande relevância. O trabalho busca entender o que justifica o aumento da
vigilância na sociedade contemporânea como resposta ao aumento da insegurança ou
ainda justificarem políticas criminais fortemente focadas no discurso “Lei e Ordem”.
Nos dizeres de Adorno,
A obsessão punitiva de nossa sociedade contemporânea, materializada nas
chamadas “demandas por ordem social”, explica-se justamente pelo modo
de funcionamento da sociedade de risco que edifica toda uma imensa e
884http://www.juizdefora-oabmg.org.br/index.php/noticias/884/SEMINRIO-VIOLNCIA-URBANA-EM-JUIZ-DEFORA-O-QUE-DEVE-SER-FEITO
6
http://www.ufjf.br/secom/2013/06/21/seminario-acao-para-prevencao-seguranca-global-da-populacao-discuteacoes-preventivas/
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resistente superestrutura de prevenção e segurança (através da
proliferação das sociedades de seguro e dos mecanismos de vigilância
privada) para fazer face aos medos, perigos e ameaças que tornam a vida
humana, social e intersubjetiva, absolutamente incerta (ADORNO, 1998,
p. 42). 886

No livro a “Cultura do Controle”, David Garland analisa às dinâmicas das
mudanças na pós-modernidade no século XX (2008, p.184), correlacionando tais
alterações sociais com o aumento da criminalidade, bem como com a criação de uma
cultura do controle, responsável pela erosão do discurso “lei de ordem”. Embora tenha
como objeto de pesquisa prioritariamente as sociedades Britânica e Norte-americana, o
autor aponta alguns eixos de transformações da contemporaneidade que, fixados em
prismas econômicos, sociais, culturais e políticos, evidenciam uma nova configuração às
respostas ao crime.
O argumento central do livro auxilia na compreensão da obsessão securitária da
modernidade e sua relação com as novas formas de respostas ao crime. Segundo o autor,
a modernidade tardia, que se destaca por distintos padrões de relações sociais,
econômicas e culturais, trouxe consigo um conjunto de riscos, inseguranças e problemas
de controle social que deram, ao garantir os altos custos das políticas criminais, grau
máximo de duração das penas e a excessiva taxa de encarceramento, uma configuração
específica às nossas respostas ao crime (2008, p. 33).
O crime, a parir dessas transformações passa a ser visto como um problema
de indisciplina e falta de controle, fruto de ações de indivíduos “perversos” e
“antissociais”, que escolhem racionalmente as condutas praticadas e demandam respostas
ásperas e eficazes para sua contenção. A rigidez do direito penal é consequência da
modernidade.
O discurso do medo e da segurança, a randomização da categoria vítima,
amplamente fomentado pela mídia, passa a ser um fator identificador e justificador das
medidas repressivas, e refletem o movimento “Lei e Ordem”. O apoio popular às medidas
886 Adorno (1998, p.32), perfilando o pensamento de Dahrendorf, afirma “que o crescimento da criminalidade e o
suposto aumento da impunidade resultam na erosão da lei e da ordem nas sociedades contemporâneas. O Estado
aparece como incapaz de cuidar da segurança dos cidadãos e de proteger seus bens, materiais e simbólicos. No
cerne da “demanda por ordem” aloja-se não apenas o sentimento de que o passado se perdeu inexoravelmente pela
avalanche do “progresso” histórico, sentimento simbolizado nas imagens de pânico moral proporcionados pela
concentração urbana, pela “crise” da família, pela irrupção das multidões na arena política. A perda é sentida como
ausência de solidariedade, de esgarçamento dos vínculos morais que conectam indivíduos às instituições, ausência
sacramentada pelo definhamento da autoridade. Tudo se passa como se os interesses egoístas suplantassem o bem
comum. Seu sintoma, a explosão de litigiosidade entre o indivíduo e a sociedade, tão bem descrita por Durkheim
em inúmeras de suas obras, resultaria na desobediência civil, na perda desse sentimento segundo o qual “agir bem é
obedecer bem” (DURKHEIM, 1963, apud FERNANDES, 1994, p. 83)”.
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repressivas, segundo Garland (2008, p.321) é “o resultado fabricado de uma retórica
política manipuladora e de uma imprensa popular planetária. Não pode haver dúvida de
que as notícias dos tabloides e a ficção televisiva são importantes definidores do
conhecimento popular relativo ao crime e que o resultado disto é uma boa dose de
desinformação e de mistificação”. A mídia institucionaliza o medo. O apoio popular às
medidas repressivas, bem como a proliferação do discurso do medo exercem, entretanto,
um importante papel político: legitimar os altos custos das mesmas, bem como a falta de
investimento em outras políticas públicas, por sua vez mais inclusivas. A classe média,
amedrontada, passa a se apossar da demanda punitivista.
Observa-se, portanto, que as novas técnicas de controle – legitimadas pelo
apoio popular, estão focadas no espaço, na prevenção situacional do delito. A segurança
se envereda pelo tônus da insegurança, o foco principal torna-se o prisma da necessidade
da redução das situações criminogênicas, justificadas pela necessidade de redução de
danos e da sensação de medo. Assiste-se ao enfraquecimento do apelo à reabilitação
como forma de prevenção de novos delitos; o enrijecimento do discurso do controle como
solução para evitar o crime a ensejar, inclusive, técnicas de segurança extremamente
baseadas na redução de oportunidades, tal como vigilância, segregação espacial e fixação
de estereótipos:
A sociedade porosa, móvel, aberta, de estranhos, da pós-modernidade deu
causa a práticas de controle do crime que buscam tornar a sociedade
menos aberta e menos móvel: fixar identidades, imobilizar os indivíduos,
colocar em quarentena setores da população, erguer fronteiras, fechar
acessos. (GARLAND, 2009, p.348).

Apesar das particularidades da realidade brasileira, tal como a inexistência
histórica de um efetivo Estado de bem-estar, é inevitável o reconhecimento de que o
discurso do controle, influenciado pela importação das políticas de “Tolerância Zero”
Norte-Americanas, permeia o inconsciente coletivo e legitimam as políticas públicas de
contenção da criminalidade. Belli (2004, p.85-92), ao apresentar a roupagem que a
política de Tolerância Zero adquire, inclusive na sociedade brasileira, afirma que tais
políticas o discurso dariam apenas uma aparência de novo a uma prática antiga de
reproduzir, no policiamento cotidiano, as relações sociais hierárquicas. Transfere toda a
culpa do “desvio” ao indivíduo moralmente doente e inexoravelmente perdido que
somente se extirpado, poderá permitir o ideário de uma sociedade harmônica e
desprovida de conflitos. É a reafirmação do “darwinismo social” baseado na naturalização
das assimetrias sociais e na ideia de que apenas os mais aptos merecem sobreviver.
Ladeando tal consequência – exclusão do indivíduo e a irremediável produção de
“estigmas” -, o programa de “Tolerância Zero” seria um exemplo que o apelo por
resultados eficientes, racionais, céleres e pragmáticos, alimenta a busca por soluções ditas
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modernas, ontologicamente neutras, e capazes de solucionar o problema da violência e da
criminalidade. É a redução das mazelas da segurança pública a uma lógica repressiva e
inocuizadora, onde o individualismo exacerbado – típico da pós-modernidade – justifica
qualquer medida objetivando a “auto-proteção”.
A Tolerância Zero também funcionaria entre nós, ao menos no campo dos
desejos e aspirações, como uma espécie de deus ex machina, com
surpreendente aceitação por todos os setores que querem e precisam
encontrar soluções rapidamente para o drama da violência urbana. A
Tolerância Zero passa a ser encarada de forma análoga a esse deus
largamente utilizado pelos dramaturgos na Antiguidade greco-latina,
chamado a resolver uma situação complexa quando não se sabia como
terminar a peça. Dessa forma, procura-se solucionar o problema sem a
inconveniência de ter que deslindar o emaranhado nem sempre coerente
da trama das relações sociais. A Tolerância Zero é crescentemente tomada
como uma solução inovadora, dotada de consistência e coerência interna,
e capaz de solucionar com sua suposta neutralidade científica o problema
da violência e criminalidade. (BELLI, 2004,p.88-89).

O programa Olho Vivo tem como pressuposto a ideia de que “Ninguém vai entrar
e sair do centro sem ser monitorado”. “O objetivo é reduzir os índices de crimes contra o
patrimônio e diminuir a criminalidade em áreas comerciais e de aglomeração de pessoas”
887. As afirmações da Polícia Militar sintetizam a justificativa do Projeto “Olho Vivo” em
Juiz de Fora. A vigilância irrestrita e contínua da população que transita no Centro da
cidade, o foco do programa está na redução de oportunidades de ocorrências de crimes,
notadamente, patrimoniais – baseados no velho jargão “a ocasião faz o ladrão”.
A questão central é, como a população cede e, mais do que isso, apoia o aumento
de controle sobre si mesmo? Isso pode parecer algo bastante óbvio, mas não é: a parceria
entre o Estado de Minas Gerais e o Município, fortificados pelo discurso em torno da
redução da criminalidade; a ampla divulgação midiática acerca do aumento da violência
em Juiz de Fora; a disseminação da sensação de insegurança e a popularização do
discurso “lei e ordem” são os fatores que acabaram legitimando e gerando apoio ao
Projeto “Olho Vivo”.
Percebe-se aqui influências de algumas correntes criminológicas que objetivam a
redução de oportunidades criminogênicas, através da análise das situações corriqueiras
da vida cotidiana, bem as que reforçam o controle do Estado através de práticas
constantes e disseminadas de vigilância. Dentre as correntes criminológicas que analisam
887
Disponível
em:
http://www.tribunademinas.com.br/juiz-de-fora-tera-cameras-em-cinco-regi-es
1.1266265
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os fatores e transformações da vida cotidiana como estratégias para se evitar o crime
podemos destacar a “Routine Activity Approach” (Atividade de Rotina), e “Situational
Crime Prevention” (prevenção situacional do crime), ambas citadas por Marcus Felson, e
que explicam o crime por seus fatores externos, deslocando-se a atenção do criminoso
para os atos criminosos, bem como para oportunidades criminosas.
Sinteticamente, pode-se explicar a teoria da prevenção situacional do crime
(Situational Crime Prevention), como:
Situational crime prevention refers to a set of techniques for preventing
crime by reducing the opportunity offenders have to carry out illegal acts.
Such prevention does not attempt to alter offenders' personalities or
directly threaten them with police action. The goal instead is to use a
variety of very simple and practical methods to induce people to avoid
committing illegal acts. (MARCUS FELSON, 2004, p.23)

Criada por Ronald Clarke, em 1973, para a compreensão dos motivos da evasão dos
jovens dos reformatórios, esta teoria defende ser o crime resultado de situações humanas
e oportunidades, sendo que a prevenção deve buscar evitar das situações propensoras às
práticas de crimes, que somente serão conhecidas com a análise do “meio ambiente”.
Assim, a prevenção poderá atuar tanto em relação à adoção de práticas tendentes a
dificultar o acesso do criminoso ao objeto do crime, como também alterando os espaços,
em claro impacto ao “meio ambiente”, a fim de modificar a relação do “individuo” com o
“espaço”.
A teoria das “Atividades de rotina” (Routine Activity Approach), igualmente
apresentada por Marcus Felson, também desloca a atenção para os atos criminosos e
oportunidades criminais. Através da análise de três elementos mínimos para cada ofensa:
propenso ofensor, objetivo do crime e ausência de vigilância, a teoria busca verificar a
convergência física destes três requisitos para o desencadeamento da ação criminosa,
explicando como atividades básicas da vida diária fornecem elementos para o aumento na
onda de criminalidade.
Segundo Marcus Felson (1994, p.20)
For most of the history, has assumed that criminals were its primary focus
and criminal acts were of secondary interest. But in recent decades some
criminologists have bugen to argue that the fail was wagging the dog.
Criminal incidents themselves became the focus of study, moving from
sideshow to center stage. Evidence began to accumulate that burgeoning
opportunities to carry out illegal acts draw more people into crime and
make those already involved much more efficient at their illegal actions.
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This interest in criminal opportunities has led criminologists to pay much
more attention to the settings and situations in which opportunities for
illegal behavior arise and to the specific makeup of illegal incidents.

A teoria, que demonstrou seu sucesso ao tentar explicar a onda de crime nos EUA
em 1963, contribuiu ao explorar a conexão tangível entre os eventos criminosos e grandes
mudanças sociais, por explicar como o número de crimes pode crescer à medida que
alguns ofensores encontram facilidade no acesso a seus objetivos, em virtude da
abstenção dos guardiões. O crime passa a ser assim fruto de uma “escolha racional” do
sujeito que analisa, segundo Felson (1994, p.20/21), quatro requisitos antes da prática da
ação: “value” (valor do objeto), “inertia” (aspectos físicos da vitima ou propriedade que os
tornam mais suscetíveis de seres alvos de ataques), “visibility” (objetos visíveis a maiores
números de pessoas são mais suscetíveis a seres escolhidos como alvos) e “access” (objeto
acessível a um maior número de pessoas é mais sujeito a ataque). A teoria amplia a
criminologia por considerar a interação entre os ofensores e os não-ofensores
(participantes ocasionais do crime) para a produção e prevenção dos delitos.
A alocação de câmeras em regiões de Juiz de Fora previamente escolhidas em
virtude da suscetibilidade para a prática de crimes, notadamente patrimoniais, bem como
um sistema de vigilância operante durante 24 (vinte e quatro) horas, a fim de dissuadir o
encorajamento do ofensor, se demonstra uma prática cuja influência das teorias acima
mencionadas é incontestável. É uma nova forma de pensar que se pauta, não de forma
exclusiva, em uma análise sobre a geografia do crime.
A ênfase à prevenção situacional do crime e não mais aos ideários de reforma
social e do delinquente, segundo Garland (2008, p.423/424) não beneficiam os pobres
indesejáveis, nem sugerem uma crítica social ou são capazes de perturbar as liberdades de
mercado. Não incrementam uma política de solidariedade e de sacrifício coletivo. Assim,
afirma Garland (2008, p.426):
Em vez de reverter os processos de marginalização econômica e de
exclusão social, que são endêmicos na presente economia globalizada, a
nova ênfase na punição e no policiamento reproduziu e reforçou aqueles
mesmos processos. Em vez de tratar o difícil problema da solidariedade
social num mundo diversificado e individualizado, nosso líderes políticos
preferiam lançar mão das certezas de uma solução hobbesiana mais
simplória e coercitiva.

Outro aspecto do Projeto “Olho Vivo” que merece consideração é a técnica de
controle escolhida pela poder público para viabilizar a “segurança” da sociedade: um
complexo esquema de vigilância, materializado através de câmeras de vídeo
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monitoramento espalhadas em espaços públicos e monitoradas, 24 horas, pelo Centro de
Operações da Policia Militar (Copom). Como dito, orçadas em aproximadamente R$ 3
milhões de reais, as câmeras serão capazes de captar imagens à distância e no escuro.
Através do discurso da segurança e da prevenção às situações de risco, o Estado
vende controle. É uma nova forma de poder, não mais exercido, nos dizeres Foucaultiano,
sobre o corpo do indivíduo, mas sim sobre o espaço, sobre a população. No curso
“Segurança, território, população”, proferido no Collège de France, nos anos de 1977-1978,
Foucault diferencia soberania, disciplina e segurança. Enquanto a soberania se exerce nos
limites de um território e a disciplina age sobre os corpos dos indivíduos, a segurança se
exerce sobre o conjunto de uma população. É uma forma de gerir multiplicidades. É uma
forma de enfrentar antecipadamente o que não se conhece com exatidão.
A racionalidade que sustenta o Projeto “Olho Vivo” se assemelha com a ideia
acima apresentada. Como enfrentar preventivamente as manifestações criminosas que
não conhecemos com precisão? Tal sistema de vigilância se apoia em certos dados que lhe
trarão suporte para sua utilização. Dados estatísticos sobre os bairros mais violentos da
cidade, disposição das ruas, locais de maior circulação de pessoas, áreas de maior
concentração de comércio. A diferença traçada entre dispositivos de disciplina e de
segurança fica agora mais nítida, pois, segundo Foucault: “A disciplina trabalha num certo
espaço vazio, artificial, que vai ser inteiramente construído. Já a segurança vai se apoiar
em certo número de dados materiais” (FOUCAULT, 2008, p. 25).
Digamos para resumir isso tudo que, enquanto a soberania capitaliza um
território, colocando o problema maior da sede do governo, enquanto a
disciplina arquiteta um espaço e coloca como problema essencial uma
distribuição hierárquica e funcional dos elementos, a segurança vai
procurar criar um ambiente em função de acontecimentos ou série de
acontecimentos de elementos possíveis, séries que vai ser preciso
regularizar, num contexto multivalente e transformável. O espaço próprio
da segurança remete, portanto a uma série de acontecimentos possíveis,
remete ao temporal e ao aleatório, um temporal e um aleatório que vai ser
necessário inscrever em um espaço dado. (FOUCAULT, 2008, 27-28).

A ideia que se coloca através dos dispositivos de segurança é saber como manter a
criminalidade dentro de limites que sejam social e economicamente aceitáveis e em torno
de uma média considerada aceitável para o funcionamento social.
A segurança surge como um problema de governamentalidade, o que traz uma
mudança do papel do soberano. Foucault insere assim em seus estudos a questão do
governo. Da arte de governar. “Como se governar, como ser governado, como fazer para
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ser o melhor governante possível”. A problemática geral do governo que aparece com
intensidade particular no século XVI. “O problema de como ser governado, por quem, até
que ponto, com qual objetivo, com que método”. (FOUCAULT, 2006, p. 303).
A arte de governar deverá responder, primeiramente, à questão de como gerir
indivíduos, bens, riquezas no interior de uma família. Deverá introduzir a economia ao
nível da gestão de um Estado, a permitir uma forma de vigilância, de controle tão atenta
em relação aos habitantes, às riquezas, aos comportamentos individuais e coletivos,
quanto ao de um pai de família. A arte de governar, segundo Foucault (2006) é
precisamente a arte de exercer o poder segundo o modelo da economia.
Ao traçar as características de um bom governante, cuja caracterização se difere
essencialmente Do Príncipe de Maquiavel, Foucault se prepara para trabalhar o conceito
de governamentalidade, essencial para o desenvolvimento do trabalho.
Foucault (2008) apresenta três pontos sobre o que ele denomina
governamentalidade. Primeiramente seria “conjunto constituído pelas instituições,
procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma
bem específica, bem complexa, de poder, que tem como alvo principal a população, como
forma mais importante de saber, a economia política, como instrumento técnico
essencial, os dispositivos de segurança” (FOUCAULT, 2006, p. 303).
Em segundo lugar, por "govenamentalidade", entendo a tendência que não cessou
de conduzir, em direção à preeminência desse tipo de saber que se pode chamar de
"governo" sobre todos os outros: soberania, disciplina. Isto, por um lado, levou ao
desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo e, por outro, ao
desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por "govenamentalidade", acho
que se deveria entender o processo, ou melhor, o resultado tomado nos séculos XV e XVI
pelo qual o Estado administrativo, encontrou-se, pouco a pouco, governamentalizado.
(FOUCAULT, 2006, p.303). Essa análise é importante para a compreensão do “olho vivo”
como um mecanismo de segurança que atua em um determinado meio – aglomerado de
indivíduos, espaço público, áreas comerciais – a fim de tentar evitar manifestações de
criminalidade ou, ao menos, conseguir mantê-las em nível estatístico razoável.
Lyon (1994), afirma ser o problema da vigilância político, ou seja, referente ao
direito à liberdade e não somente à privacidade, sendo que, por não ser uma categoria
neutra, a vigilância traz em si um cunho discriminatório. Assim, a vigilância na pósmodernidade, objetiva o controle social tanto pela inclusão quanto pela exclusão, em uma
tentativa de normativização da sociedade, legitimada pelo desejo de segurança, a
insatisfação com a leveza da liberdade contemporânea.
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Assim, através do processo contínuo, visível e consentido de vigilância nas áreas
selecionadas, a sensação de segurança dos indivíduos se subjetiva e a “paz” é alcançada. É
uma “paz” controlada que, se observada com atenção, demonstra toda a tensão necessária
para sua permanência. Os cidadãos, acalentados, não ousam discutir a racionalidade da
medida, tão necessária para permitir a permanência da vida social. É, como dito, o perigo
da modernidade: vender controle em nome de segurança, medida que vem sendo
facilmente assimilada no Brasil.
A instrumentalização da insegurança para fins políticos e ideológicos da classe
dominante gera uma leniência dos governos contemporâneos com as questões sociais e
econômicas que levam à marginalização. Garland (2008, p. 423), explicando a opção pelas
soluções penais imediatas, afirma:
Porque os governos adotam tão rapidamente soluções penais para lidar
com o comportamento de populações marginalizadas, em vez de
cuidarem das fontes sociais e econômicas de sua marginalização? Porque
soluções penais são imediatas, fáceis de serem implementadas e podem
alegar que “funcionam” como instrumento punitivo ainda que fracassem
em todos os outros objetivos. Porque possuem poucos oponentes políticos
e relativo baixo custo, assim como se harmonizam com o senso comum
no que concerne às fontes de desordem social e à adequada atribuição de
culpa. Porque elas se amparam em sistemas de regulação existentes,
deixando intocados os arranjos sociais e econômicos fundamentais.
O que justifica investimentos em segurança privada e criamos mercados
tão prósperos em matéria de comercialização do controle? Porque o velho
estado soberano pode prover a punição, mas não a segurança.

Aparentemente, a problemática da criminalidade na modernidade pode ser
assimilável através de uma lógica dialética, cuja síntese é extremamente ambivalente. De
um lado, liberdade, a incerteza, a insegurança, a consciência da fragilidade, o
enfraquecimento do Estado, o aumento da criminalidade. Do outro, o discurso
punitivista, o fortalecimento do “Estado Penal”, a sociedade do controle, a popularização
da vigilância. A síntese possível desta ambiguidade é tão complementar quanto
contraditória: a maior sensação de segurança dos indivíduos obtida através de uma nítida
“alienação” da liberdade individual.
Conclusão
O Projeto Olho Vivo se apresenta no Município de Juiz de Fora como uma
iniciativa conjunta da Prefeitura e do Governo do Estado de Minas como forma diminuir
a criminalidade. Esta técnica de vigilância permite o monitoramento de diversas áreas da
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1834

cidade através de câmeras alocadas em vários pontos. A expectativa da Policia Militar é
que o sistema, em virtude de sua capacidade intimidativa, consiga reduzir não somente
nos crimes patrimoniais, mas também nos delitos de tráfico de drogas e brigas de
“gangues”.
A escolha pela adoção desta política de segurança pública justificou-se,
inclusive, pelos crescentes números de crimes percebidos em Juiz de Fora, fato este
amplamente noticiado pela mídia e discutido em âmbito local.
O projeto “Olho Vivo” não pode ser compreendido fora de um processo de
enrijecimento do discurso do controle, que busca técnicas de segurança focadas
principalmente na redução de oportunidades, vigilância, segregação espacial e fixação de
estereótipos, como solução para evitar crimes. É através do discurso da (in)segurança que
se vende e impõe o controle, justifica-se as limitações, restrições e castramentos.
O “Olho Vivo” se insere dentro de novas formas de respostas à criminalidade que
pulverizam estratégias de controle e passam a ser focadas no espaço, na prevenção
situacional do delito e identificação de novos objetos de ação. A identificação de “lugares
visados”, “produtos visados” e “padrões recorrentes de vitimização”, são os novos objetos
de ação, quase que como uma “geografia do crime”.
A racionalidade que norteou a Projeto “Olho Vivo” - uma forma de gerir
multiplicidades, de enfrentar antecipadamente o que não se conhece com exatidão - se
alinha com a ideia de segurança trazida por Foucault (2008). Enquanto a soberania se
exerce nos limites de um território e a disciplina age sobre os corpos dos indivíduos, a
segurança se exerce sobre o conjunto de uma população. A segurança passa a ser uma
questão de estratégia, de bom planejamento, na correta utilização de técnicas para gestão
de problemas em série. A segurança passa a ser um problema de governamentabilidade,
de como ser um bom governante e, no campo especifico da criminalidade, de como agir
sobre a população a fim de manter as estatísticas criminais dentro de um número
desejável.
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32- Sessão 2
32.3 Os entraves para o surgimento da eficácia coletiva: um estudo de
casos em uma periferia de Belo Horizonte.888
Wilson José Antônio da Cruz889 (UFMG)
Resumo :
A criminalidade se apresenta em várias facetas, mas neste trabalho
estamos lidando com uma variável que tem sido adicionada á abordagem da
criminalidade nas periferias sociais: as “propriedades das estruturas comunitárias”.
Elas surgem como mais uma dimensão por meio da qual a criminalidade pode ser
analisada. O que se pergunta é “quais características da comunidade estão
associadas ás altas taxas de criminalidade e violência”. Nesse sentido, a partir de um
arcabouço teórico principal, a Desorganização social e a Eficácia coletiva,
analisamos um conjunto de favelas em Belo Horizonte cuja peculiaridade é a
coexistência de altas taxas de crimes contra a pessoa e alto grau de coesão social
entre os moradores.
A nossa intenção no atual trabalho é discutir essa coexistência e apontar para
uma possível descrição e interpretação.
Palavras-chave: Desorganização social. Eficácia coletiva. Redes
A comunidade do Aglomerado da Serra
O conceito de Desorganização Social é entendido como “...a incapacidade de
uma estrutura comunitária realizar os valores comuns de seus habitantes e manter o
controle social efetivo” (SAMPSON,1995:198). Ele implica o entendimento da
comunidade local e da vizinhança como um sistema complexo de amizade,
parentesco ou afinidade e formação/manutenção de redes, com base em laços
associativos formais e informais. Incapacidade essa que, nos parece, não ser o caso
de um aglomerado na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pelo menos no que se
refere às reivindicações de aparatos públicos. Mas o que nos chamou a atenção é
que a coesão associativa, tão necessária para lidar com o nível público de controle
visando melhorias na infra-estrutura, não se traduzia em ações coletivas
coordenadas para lidar com a criminalidade local.
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Assim, a nossa indagação é: quais mecanismos estão envolvidos nos
processos que dificultam a objetivação da coesão social em eficácia coletiva? Para
tentarmos encontrar pistas para entender parte de tais mecanismos, condensamos o
que abstraímos de nossos informantes em três categorias: a) a avaliação que os
entrevistados fazem de sua relação e de sua família com os vizinhos; b) da avaliação
que os entrevistados fazem da influência que o parentesco teria nas relações entre a
comunidade e os traficantes e, c) como avaliam a forma como os traficantes
interagem com os moradores.
Grande parte da literatura sociológica que trata do conceito de “comunidade”
ressalta conceitos “secundários” ou de suportes para definir-la. Park e Burguess
(GRASMICK e BUIRSIK,1993), por exemplo, ao assumirem que a “ordem geográfica”
resulta de um mecanismo natural, percebem bairros e comunidades como áreas
também naturais, “pequenos mundos”, cujos principais elementos são, dentre
outros, uma população com certa homogeneidade social, demográfica e étnica, além
de um sistema de papéis, normas e um padrão regular de interação social que
funcione como mecanismo de controle social.
Embora não exista um consenso na sociologia sobre o conceito de
comunidade, alguns aspectos básicos para se falar em comunidade são
fundamentais: uma área fisicamente pequena dentro de uma área maior e com
pessoas habitando. É preciso também que haja uma vida coletiva que seja inerente a
uma rede de relações sociais entre esses residentes, além de um cenário
institucional que abarque toda essa rede. Isto é, “a comunidade é habitada por
pessoas que se percebem com interesses comuns. E, finalmente, comunidade tem
uma identidade tradicional e contínua sobre o tempo...” (BUIRSIK e
GRASMICK,1993.p6). Park e Burgess(1925) consideravam a comunidade como
sendo um sistema complexo de amizade, uma rede de parentesco e laços
associativos. Assim, falar de comunidade remete a um tipo de interação em que há
sociabilidade. E por sociabilidade entende-se “essa predisposição que nos leva à
benevolência para com os nossos semelhantes; a fazer todo o bem que dependa de
nós; a conciliar nossa felicidade com a dos outros, e a subordinar sempre o nosso
benefício particular ao benefício comum e geral...” (Boudon,1995, p.494).
Contudo, não há por que supor que exista uma representação unificada do
social, na qual a maioria dos indivíduos partilha conteúdos básicos de uma
consciência comum. Porto (1999), por exemplo, argumenta em favor da existência
de novas sociabilidades, no plural, diferenciadas e heterogêneas, condizentes com
novas possibilidades de estruturação social.
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“Tal realidade sugere que as sociedades contemporâneas não
comportam um processo de socialização, mas produzem e são
produzidas por distintas formas de sociabilidades que, no mais das
vezes, se circunscrevem e abrangem grupos, camadas, etnias, raças,
não tendo vigência no conjunto da sociedade”(Porto,1999:p5)

Nesse sentido, parece que as formas de sociabilidades dominantes no Aglomerado
da Serra são estruturadas por duas dimensões que ás vezes são distintas e ás vezes
complementares, ou seja, os vizinhos e amigos de um lado, e as gangues, os
“meninos do movimento” de outro. Falar de como é a vida no Aglomerado é falar
“de trocas recíprocas geradas e mantidas por regras sociais negociadas”; é falar da
“capacidade de seus habitantes de jogarem bem esse jogo social [...] O espelho é
refratado por identidades mais amplas que incluem o outro como possibilidade de
diferenciação”(Zaluar, 1985,p178). Assim, falar dos pontos positivos e negativos é
falar da “moldura” dentro da qual se transita:
[...]Os amigos, não tem ganância, os amigos. A violência tem mesmo, mas
tem em qualquer lugar. Mas a convivência é outra. Ninguém fica cada um
no seu canto que nem eu vejo no asfalto [...] O tráfico de droga que é
constante. Mais isso aí é ...não sei a palavra agora, mais a diferença social
é muito grande aí leva os manos pra essa vida. Por que eles não quer ficar
naquela vida. Tão ali porque são atraído por dinheiro né, por fama né. É a
sensação de poder. O que destrói a nossa favela é a sensação de poder.
Isso aí é o que realmente acaba com nós[...]Eu não tenho nada a reclamar
não. Tanto que eu trabalho aqui, constitui minha família aqui, eu ando
livremente, não tenho rolo com ninguém. É eles lá( os meninos do
movimento) e eu cá [...] Eu não penso em mudar não. Por que violência
tem em todo lugar. E aqui o “pessoal” me conhece, nunca tive problema
com eles... E. Del Rey
[...]O futebol, a “resenha”, a turma do futebol [...]O tráfico. Sem dúvida, a
criminalidade, esses menino que a gente viu crescer, que a gente bricava
com os pais deles, que bricavam com os nossos filhos e vem crescendo no
meio do crime, com a influência de traficante, isso é um ponto
negativo[...] Aqui é o melhor lugar pra morar. Eu já morei em outros
lugar, por isso eu posso falar que aqui é melhor. Não falta nada[...]Eu não
mudaria não. Tem o problema dos meninos do movimento. Mas pra gente
que mora aqui no aglomerado, que conhece todo mundo eu não acredito
que tenha perigo. Pra mim mesmo não[...] (P)Band/Arara
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Nesse sentido, as representações sociais dos moradores, ao mesmo tempo em
que expressam visões de mundo que objetivam explicar e dar sentido ao fenômeno
da convivialidade e da criminalidade local, participam, por essa condição mesma da
representação social, da constituição do fenômeno, uma vez que sua avaliação, pelos
moradores, é sempre positiva e negativa respectivamente. Porto (1999) admite que
as representações sociais, embora resultem da experiência individual, são
condicionadas pela inserção social de indivíduos e grupos que as produzem. A
sociabilidade estruturada na e pela violência faz surgir então múltiplas lógicas de
ação entre os moradores e entre eles e os “meninos do movimento”. Relacionar-se
bem com os vizinhos é “conversar com quem conversa comigo”, é “não ter pobrema
com ninguém”. Relacionar-se bem com os “meninos do movimento” é “respeitá-los e
ser respeitado por eles” é “não se envolver no movimento deles”:
“...Muito bom, não tenho reclamação não. Todo mundo conhece todo
mundo né. Eles( os traficantes) sabe quem é quem, sabe quem é da firma
rival, quem é só usuário e quem não ta envolvido. Se alguém entra na
firma, no mesmo dia a firma rival fica sabendo, já tem a ficha completa.
Que nem eu falei mesmo. É que nem uma família. Um vai na casa do
outro, come, dorme...”E. Del Rey
“Tenho eu que moro aqui, tenho uma irmã que mora no Arara, tenho um
irmão que mora na Del Rey e frequento a casa deles sempre, as vezes tem
almoço, um aniversário de algum sobrinho, eu sempre vou. A gente ás
vezes tem um pouco de receio de transitar porque tem essa rivalidade de
um lugar pro outro, por causa desse problema do tráfico de trogas. Mas
nunca tive que sair de lá corrido, ninguem nunca me desrespeitou pelo
fato de eu morar na Del REy não. E todos os lugares que eu vou eles
sabem que eu moro aqui, porque pelo tempo que eu moro eu conheço
todo mundo aqui no algomerado, sabem que eu nunca me envolvi com
essas coisas e que eu não tenho nada a ver com isso...” (W.)
SACRAMENTO/CHÁCARA
A liberdade de ir e vir é um dos principais indicadores de que “se relaciona
bem” com os membros das gangues. Diferente deles, que têm o trânsito restrito ás
suas áreas de atuação, os moradores, em geral, conseguem nutrir os laços
entrecruzados (Glukman,1976). Parece que o tráfico de drogas no Aglomerado da
Serra ainda não assumiu o caráter territorial-político-militar experimentado pelo
Rio de Janeiro (Misse,1999), em que moradores, sob a influência das quadrilhas,
também têm acesso restrito. Não registramos moradores que reclamam de não
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poderem visitar parentes ou amigos que moram em áreas dominadas por outras
gangues, embora saibam os horários e locais em que o risco de tiroteios é maior.

A Comunidade e Os “Meninos do Movimento”
A queda do roubo, a partir do auge de 1985 coincide com o período de
crescente visibilidade do tráfico de drogas nas áreas urbanas pobres. Essa mudança
de padrão ocorre entre 70 e 80, associando-se ou substituindo-se em seguida, ao
crescimento do mercado mais lucrativo e ainda menos arriscado do tráfico de
cocaína. Do ponto de vista econômico, a opção entre a transação dessas diferentes
mercadorias criminalizadas (bens roubados e drogas) oscilou seguindo uma
avaliação de custo/benefício.
Assim, só a partir do final da década de 70 é que o tráfico de cocaína
começa a ser detectado, e sua importância se consolida ainda na primeira fase do
tráfico, período em que o mesmo foi efetivamente controlado pelo Comando
Vermelho. Essa fase de controle pelo Comando Vermelho entra em declínio no final
dos anos oitenta.
Então, de acordo com Misse (1999), a primeira fase do tráfico de cocaína se
caracteriza pela avaliação da relação custo/benéfico e pela acumulação
proporcionada pelo aumento da venda de maconha. Nessa época, o início da onda
de assaltos a bancos e a residências nos anos 70 do século XX, a oferta (e a nova
demanda) de cocaína a partir de meados dos anos 70, bem como a organização de
presidiários, que se estrutura na Ilha Grande(Falange Vermelha, depois, Comando
Vermelho) e a Penitenciária da Frei Caneca(Falange do Jacaré), marcaram a
transição da “boca de fumo” tradicional para o “movimento”, baseado no comércio
de cocaína. Ainda segundo o autor, a expressão “movimento”, que se generalizou
para designar a organização mais abrangente da primeira fase, aplica-se hoje ao que
restou dessa organização; a rede local do tráfico (Misse,1999 p8). Assim, “meninos
do movimento” é uma expressão que faz referência a um tipo de comércio e
comportamentos que, embora tenha os seus “tentáculos” cravados para alem da
comunidade, só adquire sentido em uma dimensão localizada e comunitária. Para os
moradores do Aglomerado da Serra, “Meninos do movimento” refere-se aos
membros das gangues do aglomerado da Serra. Significa que são as gangues do
aglomerado da Serra, e não de outra localidade, que estarão sendo avaliadas. Isto
parece se verificar em todas as outras periferias, em que tal expressão traz á tona,
para os moradores, comportamentos e interações com os membros das gangues de
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1842

suas respectivas comunidades. Fora das comunidades, como mostra Misse(1999), o
início do tráfico se nutre de uma estrutura econômica e logística originária dos
presídios.
Contudo, dentro das comunidades, de acordo com Beato Et al.i...(2009) o
primeiro estágio da estruturação das atividades criminosas, não apenas o tráfico,
mas implicando-o necessariamente, tem uma lógica mais societária do que
econômica, o que leva a que muitos episódios de guerras entre gangues e grupos
criminosos sejam por motivos banais que ensejam uma infindável seqüência de
vinganças, retaliações, conflitos, trocas de tiros, traições, crueldades e chacinas de
toda sorte. Aspectos sociais também contribuiriam para estabelecer as condições de
eclosão da violência, como famílias desestruturadas, gravidez precoce, pouco tempo
em escolas, além do alcoolismo e uso de drogas que criam igualmente o contexto
para o surgimento de gerações de jovens com baixo grau de supervisão, cujos
familiares têm limitado controle sobre seus comportamentos (Beato Et al.i, 2009,p1).
A descrição de Beato parece ser coerente com o que ocorreu no Aglomerado
da Serra no final da década de 70 e toda a década de 80. Todos os moradores mais
antigos são saudosos da época em que podiam atravessar o Aglomerado de uma vila
á outra para irem a uma festa na casa de alguém com quem nem se tinha
intimidade. O “penetra” passava a ser visto como inconveniente apenas quando não
respeitava a filha do morador, a namorada do filho do dono da casa. Época em que
os conflitos armados eram raros, mas que todos os conflitos tinham
desdobramentos para além do aqui e agora. Mas as vinganças e retaliações tinham
muito mais componente moral do que utilitário ou de defesa de territórios.
Obviamente que o uso e venda de maconha, principalmente, e cocaína (raramente)
estavam presentes, mas de forma bastante fragmentada, desestruturada e
independente da figura de lideranças, o que vai ocorrer apenas no final da década de
80 e início de 90. Até então eram os conflitos interpessoais, por motivos
aparentemente banais, que ressaltava nas cenas do cotidiano.
No momento em que fizemos o trabalho de campo no Aglomerado da Serra,
em 2008, deparamos com um cenário idêntico ao que Beato Et al.i (2009) define
como a segunda fase do ciclo de violência. Ou seja, um período de intensa
competição entre esses grupos, marcada por um processo seletivo de depuração
através de violentos conflitos e grande número de mortes. Inicia-se aqui a utilização
massiva da arma de fogo. Tanto Beato quanto Misse interpretam tal fase como a
mais violenta, “caracterizada [...] por constantes guerras entre grupos do
movimento...que continua até hoje, mas atingiu o seu ápice, até o momento, entre
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1985 e 1992 (Misse,1999,P5)”. Para os moradores do Aglomerado da Serra, tais
conflitos parecem inerentes à dinâmica social na qual estão inseridos.
As trocas de tiros entre bandidos e polícia e entre bandidos de gangues rivais
parecem cumprir duas funções fundamentais no tráfico de drogas. A defesa do
território e a conquista do “respeito” de seus pares, rivais e moradores. Como bem
coloca Zaluar,
“...Um ethos da honra masculina pervertido aparece também nas
relações entre bandidos. Entre eles...parece haver, no limite, uma
avaliação moral da coragem do parceiro e da sua posição na
hierarquia do tráfico...matar ou trocar tiros implica o risco de ter a
imagem pública analisada pelos demais moradores segundo as
justificativas de seu ato...O ato de matar uma pessoa não é julgado a
priori como um crime, segundo a concepção universal de justiça. A
avaliação moral deste ato depende de quem foi morto e em que
circunstâncias isso ocorreu...(1985,p143)”

“... tipo assim do morador lá querer roubar a casa de outro morador, mas
mesmo assim o cara já foi até expulso da favela, nem mora aí mesmo. Os
meninos do movimento mesmo expulsou ele. Ou então o cara, tipo assim,
que nem aconteceu , tem um morador lá perto de casa que é usuário. O
rapaz tava devendo 3 mil pros meninos do movimento. Aí os meninos pegou
ele e matou ele e ficou com a casa. Por que eles não caça confusão à toa, eles
não matam ninguém à toa. Sabe quando eles matou a M ? Ela não tava
envolvida, mas depois que eu descobri. Foi ela que escondeu os meninos da
Band
( Bandonion) e depois mostrou onde o Q. morava. Aí os meninos
da band entrou na casa do Q. de manhã bem cedo e mataram ele com mais
de 70 tiros. E o Q. era considerado na Sacramento. Porque eles não ameaça
moradores que não tá envolvido não...”
W-Chácara/Sacramento
... Não. Por que eu vejo que na região onde existe o tráfico “o pessoal” não
deixa aprontar na área não. Então isso não acontece aqui não. Pode até
acontecer, mas é muito difícil. E se acontecer, os próprios camaradas “dá um
jeito”. Que nem no mês passado, o cara entrou na casa da minha irmã, ele
nem era do movimento. Ele roubou a televisão da minha irmã e o dono da
firma espalhou que a televisão tinha que aparecer até o dia seguinte. No
outro dia de manhã o vizinho entregou a televisão e falou que foi fulano que
mandou entregar. Mas era ele mesmo que tinha roubado. Ele viu a casa
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aberta e pegou a televisão. Ele nem era do movimento. Teve que comprar a
mesma televisão pelo dobro do preço pra não morrer...L- CAFEZAL
Implícito aí parece estar a crença em um sistema de justiça informal que
ganha espaço na lacuna deixada pelo sistema de justiça oficial. Conseqüentemente,
muitas práticas das gangues têm sido legitimada pelos moradores por cumprir um
ritual de justiça, ainda que estruturada na violência e criminalidade. Misse
(1999.p.59) argumenta que essa “impossibilidade” de escolha ou falta de acesso ao o
sistema de justiça oficial cria uma dependência entre comunidade e traficantes pela
habilidade dos últimos em manter a ordem. Alem disso, as gangues se transformam
em um instrumento que estimula a economia dentro das comunidades. As gangues
“empregam” o dono, gerentes, soldados, vapores, olheiros e endoladores. Os
membros da comunidade recebem “presentes” ou artigos de primeira necessidade
dos traficantes. Muitas famílias cujos parentes são membros de gangues dependem
da renda desses parentes. Existem várias pessoas que vendem seus produtos (como
comida e roupas) quase que exclusivamente para as pessoas que as facções
empregam. Sem contar que existem famílias inteiras que dependem daqueles que
vendem tais produtos para as facções criminosas (Dowdney 2003, p60). Talvez por
isso o “formato” das interações que os membros das facções criminosas desenvolvem
com os membros da comunidade, em todo o desenvolvimento do tráfico de drogas,
seja tão determinante nas avaliações que os segundos farão dos primeiros.
Pensamos que a predisposição de intervir nos comportamentos é nutrida pelo
suposto incômodo que tais comportamentos possam produzir nos moradores e pela
ameaça que causa á estrutura comunitária. Assim, se Eficácia coletiva pressupõe a
expectativa compartilhada entre os vizinhos de engajar no controle social (Sampson,
2009, p.1582), então o tipo de interação que os agentes, para os quais o controle se
direciona, desenvolvem com os vizinhos parece ser um elemento importante na
intensidade desse controle.
Parece haver ainda um mecanismo que potencializa consideravelmente as
atividades das gangues na periferia, ao mesmo tempo em que minimiza a eficácia
coletiva, pois dificulta o controle sobre os comportamentos dos jovens dessas
comunidades. Referimo-nos não apenas aos “emaranhados de laços de parentescos”
nos quais moradores e traficantes estão enredados, mas também ás relações quase
“fraternais” entre moradores e membros das gangues.
“...Acho que tipo assim, de 0 a 10, uns 7. Porque eles não procuram
confusão com a gente. Eles fica tranqüilo. Vende os negócio deles, faz o
que têm que fazer, mas fica de boa . O único problema é só quando tem a
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1845

guerra entre eles, que a gente acaba sendo vítima. Por que, tipo assim, a
gente faz festa lá em casa eles vêm, curte um mucado, zoa(brinca) um
mucado, é ser humano como qualquer outro. Como eu já fiz lá eles
também participaram sem criar confusão nem nada. Tanto que a festa foi
até no outro dia sem confusão nenhuma. Acho que é uma coisa boa...”WChácara/Sacramento

“...Eles comportam bem viu. Não enche o saco não. A única coisa que eles
fazia era só usar droga na porta da gente. Mas pelo menos agora eles tão
parando com esse negócio. Ainda mais com essa guerra deles né eles não
fica de bobera não. Então a relação deles com os moradores é tranqüila,
não tem roubo, pelo menos essa parte não tem nada a ver...”
G- Chácara/Sacramento.
“...Mas quem tem parente no meio deles tem essa amizade sim. Que nem
o meu vizinho, que tem um filho envolvido com isso, eles são amigos
mesmo, ele(o vizinho) leva até café pra eles de manhã lá na boca. Então eu
acho assim que as pessoas que têm parente no meio deles têm essa
amizade. Eu acho isso errado, mas muita gente aqui tem essa amizade...”
E-Del Rey
Temos, abaixo, um exemplo dos tipos de configurações de relações de parentescos e
amizades entre moradores e traficantes existentes no Aglomerado da Serra. Não foi
por acaso que escolhemos, para exemplificar, a configuração das relações de
parentesco e amizade existente entre moradores e membros da gangue que possui a
maior área de abrangência no aglomerado:
BAND/ARARA

MORADORES
TRAFICANTES

J. (Dono)

Dª.M
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Freqüenta a casa

Freqüenta a casa
A. (Gerente
geral)

C. (Filho Dª
M.)

Colegas

Casados
S.(Gerente do
Branco)
Irmãos

Sobrinha Dª
M.

Compadres

Filho do S.
(Soldado)

Casados

Cunhada da
Sobrinha da
Dª M.

Afilhado/Padrinho

M.:
comerciante
local

FIGURA 1 - Rede de relacionamento entre Traficantes e Moradores
Fonte: Pesquisa: Os Entraves Para o Surgimento da Eficácia Coletiva:
Um
estudo de Casos em um aglomerado de Belo Horizonte, 2009.
Á esquerda temos o J. que, usando a terminologia de Misse(1999,p.11), é o
“general”, o dono da boca. É o principal fornecedor de drogas para o A. O J.
raramente visita o Aglomerado. O A, “gerente geral”, embora more em outro bairro,
é mais freqüente. Por ser o “braço direito” do J, ele faz a mediação entre o J. e os
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traficantes da Band/Arara. É “casado” com a sobrinha da dona Maria ( evangélica),
com quem tem dois filhos. Dona Maria, mesmo também sendo evangélica, hospeda
o A. quando está no aglomerado. O C, também evangélico e filho de Dona M, é
instrutor de auto-escola e desenvolveu laços de amizade com A no processo de
instrução para os exames do DETRAN.
S, um dos principais membros da gangue da Band/Arara (que atualmente se
encontra preso por tráfico de drogas e é “braço direito do gerente geral”), por ter um
filho890 casado com a irmã do A, freqüentava a casa da Dona M. com certa
regularidade. M, um comerciante local, é compadre do S por ter sido padrinho de
batismo do seu filho, o soldado da gangue que integra com seu pai.
O interessante dessa configuração é que, em todas as vilas do aglomerado, a
coluna da direita tende a ser muito maior e mais estável do que a da esquerda, cuja
rotatividade é grande devido ao número de homicídios e prisões, mas que se renova
com os membros do “exército industrial de reserva” produzido nesses contextos
socioeconômicos.
É muito comum, no Aglomerado da Serra, encontrarmos famílias cuja
configuração Gluckman (Apud BOTH, 1976, p.14) definiu como “família de malha
estreita”; isto é, parentes, amigos, vizinhos e, ás vezes, até companheiros de
trabalho, que conhecem uns aos outros e, freqüentemente, nestas várias categorias,
são as mesmas pessoas. Gluckman supõem que a variável dominante, no complexo
de uma rede de malha estreita, é a presença próxima de parentes dos cônjuges,
separadamente ou juntas, de tal modo que os vizinhos da família são seus parentes
e, daí, os parentes se constituem de amigos dos cônjuges e, em certas áreas, são
também seus companheiros de trabalho. Parece então que a variação das
representações sociais dentro das quais estão os comportamentos dos membros das
gangues estão, de alguma forma, associados ao meio social imediato da família. Este
meio social parece consistir em uma rede de diferentes relações com algumas
pessoas e com algumas instituições, principalmente com as instituições
representativas dos níveis paroquial e público de controle. Assim, traficantes não
“caem do céu”. Surgem de suas comunidades. A coesão social, traço comum nas
periferias sociais, acaba por cumprir um duplo papel. Por um lado, funciona como
uma estratégia de enfrentamento das privações econômica, da indiferença das
autoridades políticas. Por outro, cria um cenário fértil para o surgimento e
manutenção das “famílias de malha estreita”, em que vizinhos são também parentes,
890

Após alguns anos de prisão, esse filho do S foi morto por membros da gangue rival na porta da
Penitenciária Nelson Hungria, no Município Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG,
quando saía da prisão em liberdade condicional.
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que são também amigos e, dentre esses últimos, muitos são também membros de
gangues de traficantes. Não são raros os entrevistados que ressaltaram alguma
vantagem de se ter um parente ou amigo fazendo parte de uma das gangues do
aglomerado. Como também não são raros os depoimentos em que assumem algum
dipo de relação amistosa com os traficantes:
“...Amizade não tem não. Mas tem alguma relação porque teve algum filho
envolvido, o que acontece é isso. É o filho que já foi amigo da pessoa que ta
no movimento, viu crescer desde pequeno. Ou é amigo dos parentes da
pessoa que ta envolvida. Que nem o C. que estudou com o meu menino, não
saía lá de casa e agora ta envolvido com o movimento. Quando encontro com
ele na rua pega até mal não dá atenção, conversar. Como eu conheço ele
desde pequeno, não tenho medo de conversar com ele não e o “pessoal dele”
também me considera pra caramba...” L-CAFEZAL
“...Existe né. Mas não é como a amizade que a gente tem com os outros
amigos não. É uma amizade que a gente não pode ficar muito tempo com
eles, não da pra frequentar os mesmos lugar que eles frequenta. Mas se a
gente precisar de alguma coisa eles são gente boa. Que nem os caras que me
assaltaram e assaltaram os clientes. Fizeram todo mundo ficar pelado, deram
tapa na minha cara. A sorte é que eles foi preso. Mas os meninos(referindo-se
aos traficantes da Band/Arara) ficaram puto com eles quando eu contei que
eles me assaltaram. Falaram que quando eles sairem nem precisam pô os pés
aqui se não “vão passar eles”. Então é assim. Niguém faz gracinha com a
gente não. Es não sabia que eu era amigo dos caras, senão não tinha feito
aquilo não891...”M-ARARA/BAND
Para Dowdney (2003) as interações entre comunidade e as fações criminosas
baseiam-se na “reciporcidade forçada”, imposta pelos traficantes e são eles que têm
a ganhar e, por isso, impõem essa reciprocidade. Mas baeseado em Misse(1999)
talvez poderíamos dizer que trata-se de “troca de mercadorias políticas”, entendidas
como “um conjunto de diferentes bens ou serviços compostos por recursos
políticos(não necessariamente bens ou serviços públicos de base estatal) que podem
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ser constituidos como objetos privados de apropriação para a troca(livre ou
compulsória, legal ou ilegal, criminal ou não) por outras mercadorias, utilidades ou
dinheiro” (Pé-de-página nº4,Pag.2). O “clientelismo” dos traficantes para com a
comunidade, a falta de cooperação da comunidade para com os órgãos de segurança
pública, a ordem social, ainda que baseada na violência ou na ameaça dela, imposta
pelos traficantes; tudo isso poderia se configurar em “mercadorias políticas”,
trocadas dentro de uma rede na qual se emaranham moradores, parentes, amigos e
vizinhos. “Rede” aqui entendida no sentido em que Misse a utiliza: “modo de
organização que prevalece quando o enquadramento das populações se realiza na
ausência de qualquer adesão a um objetivo ou a uma argumentação normativa.
Grupo que dispõe de diversos recuros de poder e impõe uma regulação coletiva
comportanto forte grau de coerção, não apelando para uma adesão voluntára, e sim
para uma aliança sob constrangimento. As interações entre redes baseiam-se em
uma mistura de transação e constrangimento”(P.13, nota de pé-de-página nº12).
Mas o nosso argumento é o de que esse constrangimento é “anestesiado”
quando essa rede possui uma forte configuração de laços de parentescos e amizades.
Configuração essa que dificulta a “objetivação” da coesão social em eficácia coletiva.
Significa que se, como nos mostra Bursik(1995:111), o conceito de solidariedade social
explícito no arcabouço de Shaw e Mckay é identificado com a dinâmica dos
controles sociais informais, em que cada residente tenta regular os comportamentos
e as atitudes uns dos outros, por meio da alocação de sentimentos positivos,
aprovação e estima. E se, por isso, o nível de organização comunitária é mensurado
em termos de redes de relacionamentos locais, expressas em instituições formais e
informais(Sampson,1989), então essas “teias” nas quais se inserem tanto moradores
da comunidade quanto membros de gangues tornam especiamente problemático na
produção do controle social.
Os laços entre as organizações comunitárias, no Aglomerado da Serra,
parecem personificar estruturalmente a solidariedade da comunidade
(Sampson,1995) apenas naquilo que se refere aos interesses relacionados a bens e
serviços públicos, já que parece não haver consenso sobre o interesse de se verem
livres das atividades das gangues, via controle das atividades dos jovens.
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32- Sessão 2
32.4 A Produção de Subjetividade no Território Socioeducativo892
Graziela Contessoto Sereno893
Fabiana P. de O. Marques894
Resumo: O presente trabalho tem como proposta apresentar inquietações e
reflexões realizadas a partir da trajetória profissional na área dos Direitos Humanos,
vinculadas a projetos ligados à temática infância e adolescência e Justiça Juvenil,
acerca do processo de criminalização dos adolescentes e jovens, principalmente
daqueles presentes no território socioeducativo.
Palavras-chave: Sistema socioeducativo. Adolescente. Violência.
O projeto de justiça juvenil tinha como objetivo promover a garantia e defesa
dos direitos humanos de adolescentes autores de ato infracional em cumprimento
de medida socioeducativa, através da atuação nos casos em que fossem verificados
processos de vitimização direta e indireta, visando contribuir para a construção de
um modelo de Justiça Juvenil pautado na concepção da proteção integral e do
garantismo como parte integrante do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes.
Neste sentido, partimos da necessidade em trabalhar a questão dos
adolescentes autores de ato infracional buscando a relação direta entre Estado,
violência e controle punitivo, analisando este como parte constitutiva da violência
institucionalizada do próprio sistema capitalista contemporâneo que têm em sua
essência a produção da desigualdade e barbárie.
Assim propomos pensar a subjetividade dos adolescentes por um outro viés
que não pela identidade, pois, por sermos herdeiros de uma concepção racionalista
e individualista, a subjetividade apresenta-se como universal e interiorizada; desta
forma, perdemos as implicações históricas, sociais, tecnológicas, políticas,
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econômicas. Mas “a subjetividade não é passível de totalização ou de centralização
no indivíduo. Uma coisa é a individuação do corpo. Outra é a multiplicidade dos
agenciamentos de subjetivação: a subjetividade é essencialmente fabricada e
modelada no registro do social”. (GUATTARI & ROLNIK, 2000, p.31)
A subjetividade não se confundiria com o conceito de identidade. A
identidade, segundo Guattari e Rolnik, seria o resultado de uma produção de massa.
Ela estaria ligada a algum quadro de referência que passaria por uma identificação
do indivíduo, por exemplo: o nome, a filiação, a impressão digital, etc. Por outro
lado, “os processos de subjetivação são fundamentalmente descentrados em relação
à individuação” (Ibid., p.69).
Para os autores, a subjetividade está sob o signo da exterioridade e, desta
forma, compreendemos não ser possível pensar a subjetividade dos adolescentes
autores de ato infracional e seus familiares sem pensar a instituição, a sociedade ou
o Estado; suas subjetividades não estão centradas no sujeito, não são individuais,
mas sim coletivas. (SERENO, 2015).
Assim, trabalharemos com a perspectiva de território socioeducativo, e
destacamos que não compreendemos este território como apenas um lugar físico,
mas também como a dimensão do jogo de forças presente nas instituições, nas
organizações, nos estabelecimentos, nos discursos e práticas, mostrando a
indissociabilidade entre saber, poder e produção de subjetividades. (FOUCAULT,
1984)
Para trabalhar o conceito de território trazemos Deleuze e Guattari que falam
da importância do território Deleuze, em uma entrevista, afirmou afirmando que
todo animal tem “um mundo específico”, desde ambientes muito reduzidos,
indispensáveis a sua reprodução, como o “território” dos carrapatos. Este “mundo
específico” dos animais não seria extensível ao homem, que “não tem um mundo”,
mas “vive a vida de todo mundo”. Trata-se, portanto, de uma primeira distinção
entre as duas territorialidades. (Deleuze, 1992,90)
Este espaço que constitui um “pequeno mundo” exige a definição de um
contexto próprio, delimitado, por exemplo, a legislação vigente na área da infância e
adolescência, as unidades de internação para adolescentes, ou seja, constituído por
padrões de interação por meio dos quais o grupo ou coletivo assegura uma certa
estabilidade e localização. Como afirma Felix Guattari no livro “Micropolítica:
Cartografias do Desejo”:
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A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que
ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres
existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território
pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema
percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O território é
sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele
é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar,
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de
investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos,
cognitivos (GUATTARI e ROLNIK, 1986:323).

Cabe ressaltar que ao tratarmos do território socioeducativo estaremos
evocando todos os atores envolvidos no processo de cumprimento da medida
socioeducativa; a legislação vigente; as políticas públicas e as normalizações, que
juntos produzem ressonâncias, não só nos adolescentes e seus familiares como
também nos profissionais envolvidos na execução da medida socioeducativa.
O Contexto
A Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE representaram marcos histórico
da luta pelos direitos da criança e do adolescente. Ambas balizadas pela chamada
Doutrina da Proteção Integral das Nações Unidas, que atribui à criança e ao
adolescente a condição de sujeitos de direito, além de defini-los como pessoas em
peculiar situação de desenvolvimento, conferindo-lhes a prioridade absoluta no
atendimento e na elaboração de políticas públicas. Todo esse paradigma remonta ao
Estado o dever de garantir às crianças e adolescentes direitos fundamentais a todo
cidadão.
Entretanto, mesmo após vinte e cinco anos de promulgação do ECA, percebese ainda que o que fora preconizado não se configura como uma realidade para toda
a sociedade brasileira. Na prática, enquanto psicólogos e assistentes sociais nos
deparamos com sujeitos que, ao contrário de terem sua vida garantida pelo Estado,
as tem mortificadas. Período este marcado pela adesão cada vez maior do Estado
brasileiro ao projeto neoliberal, que potencializa o fetiche de mercadoria, fortalece a
lógica do individualismo, propõe uma participação mais efetiva da iniciativa privada
e um novo perfil das políticas econômicas e sociais desenvolvidas pelo Estado.
Um exemplo próprio disto é quando vimos reacender o movimento pela
redução da maioridade penal como resposta à impunidade que a sociedade acredita
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que os adolescentes infratores gozam. Ao longo de nossa atuação junto aos
adolescentes autores de ato infracional e suas famílias, foi possível perceber através
das falas, situações em que se comprovam a produção da vitimização infanto-juvenil
no âmbito do Estado, como por exemplo: abuso de poder por parte de autoridades,
maus-tratos e tortura no sistema Socioeducativo; opressão; arbitrariedade de
profissionais que lidam com a população infanto-juvenil.
Ao mesmo que observamos altos índices de homicídio no brasil, vemos a
expansão do encarceramento da população brasileira, movimento que atinge com
especial violência negros e pobres. O brasil registrou em 2012 mais de 56 mil pessoas
assassinadas, dessas, segundo a Anistia Internacional, cerca de 30 mil eram jovens
entre 15 e 39 anos e desse total, 77% eram negros e negras. Em levantamento
realizado pela UNICEF constatou-se que entre 2006 e 2012 foram assassinados cerca
de 33 mil jovens com idade entre 12 e 18 anos. Esses dados revelam que o estado
brasileiro está matando seus jovens, através do que Batista denomina “filicídio
(2010)”.
Quando o assunto são os adolescentes autores de ato infracional, a situação
não é menos caótica: de acordo com o levantamento realizado pela secretaria de
Direitos Humanos em 2010 eram 67.045 adolescentes que cumpriam alguma medida
socioeducativa895, já em 2012 o total era de 89.718, um aumento de 33%. Se
considerarmos as medidas socioeducativas restritivas de liberdade, que ainda são
privilegiadas pela justiça, veremos que em 1996 havia 4.245 adolescentes
encarcerados em 2012 esse número aumentou em 384%, num total de 20.532.
Do total de adolescentes internados 71% estão privados de liberdade por
roubo, furto ou tráfico. Por outro lado, os atos infracionais contra a pessoa,
comumente usados para justificar a redução da maioridade penal, em 2012 9%
estavam internados por homicídio, ou seja, estatisticamente uma minoria.
Vemos o crescente encarceramento de jovens como uma medida que visa
sobretudo criminalizar a juventude negra e de periferia. Alguns números mostram
isso, em audiência pública896 realizada na ALERJ foi divulgado pelo representante do
Departamento Geral de Atendimento Socioeducativo –DEGASE, que 95% dos
adolescentes apreendidos no estado não concluíram o ensino fundamental. Se
considerarmos que o Brasil tem uma das maiorias taxas de evasão escolar do mundo
(24, 3%), poderemos começar a entrever um dos principais problemas referentes à
895

De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas são: advertência, reparação de dano,
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nossa juventude. Um país que não disponibiliza escolas aos seus adolescentes não
tem direito de oferecer prisão como alternativa.
A situação de violência generalizada em que nos encontramos é pode ser
encarado como uma tragédia. É trágico quando uma criança atira ou quando é
atingida por um tiro; é trágico quando o adolescente assalta ou é assaltada; é parte
da mesma tragédia quando uma criança abandona os estudos, o lar. Um crime
cometido por uma criança é sempre também um crime contra ela.
A violência perpassa a nossa história – com o nosso passado colonial e
escravocrata, a repressão violenta às revoltas sociais, ditaduras e violações de
direitos e se apresenta no presente de maneira alarmante através dos abusos
promovidos pelo estado e do nosso cotidiano de permanentes conflitos violentos.
Para mudarmos essa realidade é preciso atacarmos a raiz do problema que é a
desigualdade social. Isso só será possível através da construção de uma cultura de
garantia de direitos, cidadania e vida plena à nossa juventude.
Neste sentido, vimos acentuar cada vez mais uma realidade social perversa,
na qual a violência do capital traz consequências devastadoras para as políticas
sociais, onde o Estado desresponsabiliza-se cada vez mais dos seus gastos sociais e a
cidadania é vista no âmbito do mercado e não do trabalho.
Mas, se por um lado ressalta-se a diminuição do papel do Estado, de maneira
especial na área social, por outro é possível notar o seu alargamento pela via penal, o
que Loïc Wacquant (1999, p. 79) denominou de “a gestão penal da precariedade”.
Observa-se ainda que as respostas a demandas sociais coletivas e classistas
passam a ser dadas por meio de decisões judiciais que regulam o caso a caso,
transportando as expressões da “questão social” - quer sejam manifestadas nas
relações precarizadas de trabalho, no desemprego, nas relações intrafamiliares, na
violência em suas mais variadas formas, na ausência de políticas de saúde, de
educação e de assistência social de qualidade e de caráter universal, entre outras para o campo individual. É o que constata, por exemplo, Fávero ao destacar que:
[...] estamos vivendo num tempo em que o Estado penal avança sobre
o Estado social, em que a judicialização das expressões da “questão
social” e de conflitos intrafamiliares se intensificam, o que podemos
observar por meio de legislações aprovadas e projetos de leis em
andamento, tais como: o toque de recolher, a reparação por
abandono afetivo, a castração química para autores de violência
sexual, a denominada síndrome da alienação parental e a própria lei
de adoção [...] (FÁVERO, 2012, p. 128).
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A punição é tratada então como um instrumento de vingança da sociedade e
do próprio sistema, onde a lógica é punir cada vez mais. Sendo assim, durante estes
anos, temos vivenciado um processo onde as práticas institucionais do Estado
Brasileiro são pautadas numa racionalidade voltada para a gestão violenta da
pobreza. Tais práticas visam à contenção, armazenamento e eliminação daqueles
que se tornam invisíveis para a sociedade e que, segundo Mapa da violência de
2014897 são as maiores vítimas deste processo de militarização do Estado. Jovens,
negros, da parte mais baixa da pirâmide social e moradores das periferias dos
grandes centros.
No contexto neoliberal, embora saibamos que a violência seja um fenômeno
presente na sociedade capitalista, vimos que suas maiores vítimas têm classe, cor,
idade, sobretudo, aqueles que estão em “conflito com a lei” não são somente
violentos, mas violentados pelo cotidiano e pelas Instituições.
Adolescente e ato infracional
A situação dos adolescentes autores de ato infracional se constitui como uma
das expressões mais violentas e terminais da questão social que afeta diretamente os
direitos humanos desses jovens, pois, além deles estarem privados de liberdade
também estão privados de direitos.
E estas questões atravessavam o cotidiano da atuação no trabalho com
adolescentes autores de ato infracional. Uma vez que, ao trabalharmos a partir do
olhar da psicologia e do serviço social, nos questionamos cotidianamente sobre a
produção de subjetividade implicada e os reflexos dessa ideologia de controle e
punição, por exemplo, na ineficiência da pena privativa de liberdade, onde
comumente é praticado ações de tortura e maus tratos, na violação dos direitos
humanos.
Fica claro assim, a existência de uma incoerência filosófica no
agenciamento898 que determina a função ressocializadora da pena privativa de
liberdade e os direitos preconizados por diversos códigos nacionais e
internacionais, sendo estes muitas vezes acoplados ao saber de ciências na
predisposição de marcar o lugar para um sujeito territorializado.
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Buscávamos no atendimento, a partir da interdisciplinaridade na
intervenção técnica e a exemplaridade identificada em cada caso, uma atuação
que transcendesse à perspectiva do atendimento individual e possibilitasse a
responsabilização do Estado em sentido amplo, que viesse a refletir
positivamente na realidade de todos os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa a partir da proposição de ações de defesa de direitos coletivos e
difusos.
Partimos da perspectiva de não vincular infração a uma suposta essência
criminosa daquele sujeito, que segundo algumas leituras “psi”, têm o
entendimento de que o indivíduo que pratica um ato infracional é movido pelo
seu desejo, desejo este tecido num inconsciente familiarista.
Em outra lógica, percebemos o ato infracional como um fenômeno social,
identificando as “forças que transformam” esses adolescentes em infratores,
entendendo essa imagem como sendo uma construção social, como uma
produção de subjetividade, isto é, “essencialmente social, mas assumida e vivida
por indivíduos em suas existências particulares”.
Ao falarmos de uma produção social, logo, esta não está ligada a uma
suposta verdade a respeito do indivíduo, mas, se for assumida por ele como
pertencendo à sua natureza, ele mesmo ajudará a reforçar uma série de discursos
e práticas que, ao longo do tempo, cada vez mais fortalece uma analogia entre
pobreza e criminalidade. Quando o que realmente ocorre é uma criminalização
da juventude pobre.
Por isso, toda a metodologia utilizada nos atendimentos e nas demais
atividades desenvolvidas, objetivava, no encontro com o adolescente e com a sua
família, desconstruir a submissão dessas pessoas a modos de subjetivação
hegemônica, dando passagem para que novos afetos circulassem e para que as
falas dos jovens e de suas famílias tivessem eco, no coletivo, ou seja, como um
convite para uma reapropriação dos meios de expressão e de singularizarão,
tendo em vista que, ao longo da história, a possibilidade de se exprimir e se
diferenciar têm sido social e politicamente retirados deles, sobretudo a partir do
momento em que esse jovem passou a carregar o estigma de “delinqüente” e sua
família o de “desestruturada”, categorias essas produzidos por diversos discursos
ditos científicos.
Ao longo de nossa atuação junto aos adolescentes autores de ato infracional
e suas famílias, foi possível perceber através das falas, situações em que se
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comprovam a produção da vitimização infanto-juvenil no âmbito do Estado,
como por exemplo: abuso de poder por parte de autoridades, inclusive do poder
judiciário; descumprimento da lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente); maus-tratos e tortura no sistema Socioeducativo; opressão;
arbitrariedade de profissionais que lidam com a população infanto-juvenil.
Para exemplificar, destacamos alguns discursos com as quais nos
deparávamos, discursos estes expressos por juízes, psicólogos, assistentes sociais,
pedagogos, e que muitas vezes estavam sinalizados nos relatórios e pareceres
psicossociais. Interessante, pois estes atores coabitam o dito sistema de justiça, seja
na sua aplicação ou execução de medida socioeducativa. São elas:
“Recolher e fichar garotos de rua se justifica, pois cedo ou tarde serão
criminosos”.
“Manter internação, pois o adolescente é infantil”.
“Já pintou o cabelo. Tá parecendo bandido”.
“Você veio para sujar a minha cidade!”.
“Começou a estudar já com 10 anos”.
“É comum que o viciado volte a fazer uso de droga, justificando a
manutenção da internação”.
“Reside no complexo do alemão, local conhecido pela incidência em
bocas de fumo”. (...)Apresenta imaturidade e instabilidade emocional,
mesmo a família tendo passado por problemas financeiros e até bem
estruturada, pensam em retomar os estudos”.
“Estava sem camisa e cabelo pintado de amarelo, (...)residia no
Jacarezinho”.

Esses discursos exercem a função de apreender a história do sujeito e o
aprisionar num papel de marginalizado, infrator, drogado, abusador, ou até mesmo
hiperativo, entre outros. Podemos identificá-los como micropenalidades, que
atravessam o tempo, a atividade, o corpo, a sexualidade etc. e muitas vezes é
interpretado como forma de cuidar do sujeito, apreendendo – o na sua virtualidade.
Como bem nos ensina Foucault (1986), a aliança entre o judiciário a
psicologia, o serviço social, o sistema penal e a psiquiatria e outras ciências é antiga,
que se aliam para um fim comum: o de construir um saber que será utilizado como
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fonte normalizadora, que deverão se adequar as normas vigentes, excluir,
estigmatizar os ditos “anormais”.
“Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não
simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque
é útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não há
relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber,
nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo
relações de poder. ” (Foucault, 1986, p.30).

A penalidade disciplinar incide sobre os pequenos desvios frente às regras,
regularidades, à norma. (Referência jurídico-natural). A punição disciplinar utiliza a
gratificação e quantifica o desempenho, por meio dos quais diferencia os ‘bons’ e
‘maus’ indivíduos. O castigo disciplinar é a repetição do exercício, é a correção.
O exame, como instrumento, faz a individualidade ser registrada,
documentada, formalizada, integrando os dados individuais em sistemas
cumulativos. A entrada do indivíduo no campo do saber, através de técnicas de
exame, foi a matriz das ciências do homem. Cada indivíduo é um ‘caso’. O indivíduo
como efeito e objeto de poder e saber. As disciplinas são técnicas para assegurar a
ordenação das multiplicidades humanas de modo menos custoso – política e
economicamente -, com o máximo de intensidade e sem lacunas, e torná-la útil e
dócil. (FOUCAULT, 1986).
Estes agenciamentos que caracteriza a maior parte população como suspeita
e que trata de detonar estratégias de controle da movimentação pela cidade, produz
especialidades apartadoras, fronteiras indissolúveis e zoneamentos invisíveis. Como
exemplo, podemos utilizar o processo de recolhimento compulsório de crianças e
adolescentes em situação de rua.
Essa relação veicula pobreza ao crime, sendo a base de muitas teorias. Assim,
são elas que são perigosas, pois estabelecem/ fortalecem a relação entre vadiagem/
ociosidade/ indolência e pobreza, bem como entre pobreza e periculosidade/
violência/ criminalidade.
“Se no capitalismo liberal os jovens pobres foram recolhidos em
espaços fechados para serem disciplinados e normatizados na
expectativa de que fossem transformados em cidadãos honestos,
trabalhadores e bons pais de família; hoje, no neoliberalismo, não
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são mais necessários ao mercado, são supérfluos, suas vidas nada
valem daí o extermínio” (COIMBRA, C. & NASCIMENTO, 2005).

As favelas, o uso de novas tecnologias de controle, deste ciclo de atualização
de seus problemas-soluções, o grosso da vontade de encarceramento alimenta-se da
criação cotidiana da guerra ao chamado crime organizado. Não podemos deixar de
mencionar que a política social interna como política de contenção populacional
para os que habitam certas regiões da cidade, e a despeito da proximidade
geográfica, não sejam uma ameaça para os “cidadãos de bem” que pagam
regularmente seus impostos. Sem mencionar a política de tolerância zero importada
dos nossos vizinhos norte-americanos que nos impulsiona na guerra contra as
drogas, sem antes claro distinguir o perfil do usuário e do traficante como também
as formas de tratamento. (Batista, 2009).
O delinquente trata-se de uma elaboração e construção dos saberes que
atuam no interior das prisões, e são os nossos discursos “científicos” que, muitas das
vezes, legitimam essa produção que acaba por revitalizar os mecanismos de
confinamento, sequestro e disciplinamento.
Com a implementação do ECA, acreditamos que a internação deixaria de ser
a medida socioeducativa elegida pelos juízes, dando espaço para a aplicação de
outras em meio aberto como uma alternativa para o rompimento do tratamento
punitivo. Contudo, a realidade mostra como as autoridades judiciárias não abriram
mão das medidas interdisciplinares biopsicossociais, com vista à ressocialização,
inauguradas pela política de bem-estar do menor.
Abre-se caminho para um conjunto de bons intentos que, na verdade,
tendem a controlar e governar da maneira mais sutil e consentida a vida de milhares
de jovens que cometeram ato infracional e foram apreendidos num momento de
transgressão e se constituem na população seletiva do mesmo sistema penal, agora
ampliado e legitimizado.
As reformas nas unidades de internação, propõem que àquelas instituições
sejam capazes de desenvolver de outra maneira o trabalho psicossocial, suprimindo
práticas de torturas, dissolvendo os vínculos de delinquências entre funcionários e
carcereiros e cumprindo o direito proposto pelo ECA. Não se trata mais de
apreender, aplicar programas, avaliar grau de ressocialização e aguardar pela
reincidência. Conta-se com a participação das comunidades para acompanhar os
passos do egresso, no dia a dia, vigiando e monitorando seus movimentos,
encaminhando para a aplicação de novas penas, alimentando banco de dados,
estatísticas, ampliando a vigilância sobre as classes suspeitas.
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E não nos esqueçamos: vivenciamos uma política de tolerância zero, onde se
pensa em punir mais, penaliza-se mais os comportamentos, fala-se de medidas
socioeducativas em meio aberto, mas não se esquece das internações.
A realidade com a qual nos deparamos cria uma dimensão institucional na
qual o trabalho do técnico torna-se reducionista e determinista de um sujeito. O que
acabamos de apresentar através das falas dos sistemas penais para crianças e
adolescentes, exemplifica como uma sociedade se organiza, tendo como objetivo o
controle social das condutas não aceitáveis, utilizando uma punição
institucionalizada (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2010, p. 40).
Os dispositivos judiciários, permanecem atravessados por lógicas
institucionais e sociais, linhas de pensamento e discursos baseados na penalidade e
reabilitação do indivíduo que abordam e produzem, para além das possíveis
mudanças legislativas que se pretendam realizar quanto aos jovens que cometem
atos infracionais.
Precisamos romper com o discurso natural do delito na vida do sujeito.
Muitas vezes, o tratamento para reabilitação se converte para a causa da conduta e
não para o ato em si, que já possui as sanções penais.
Segundo Zamora (2003), há o predomínio do paradigma repressivo, que
persiste na mentalidade conservadora da sociedade e de tantos juízes, que tem
enchido as unidades de internação, tornando-as espaços insuportáveis para jovens e
funcionários. O que faz da medida de internação, que deveria ser a última medida a
ser aplicada tornar-se a primeira.
Podemos identificar a emergência do discurso a favor de tal proposta no
Consenso de Washington (1989), quando a doutrina neoliberal foi de fato
consagrada. Desde então, os Estados Latino-Americanos têm se retirado progressiva e
incessantemente da economia no que tange as políticas sociais (educação, saúde,
assistência social, geração de empregos), preocupado com o equilíbrio fiscal e com as
pactuações com organismos internacionais. Diante da eminente crise social fruto
dessa política econômica/estatal, a única forma de controle das populações que resta
ao Estado a mais primitiva de todas: a repressão. Seguindo essa lógica da “Tolerância
zero”, justificam-se os Estados exacerbadamente policiais com propostas panpenalistas (endurecimento das penas e a redução da maioridade penal), que no
contexto brasileiro atual apenas serão aplicadas para indivíduos oriundos das
camadas populares.
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As respostas neoliberais são claras, não voltar sua atenção para a vida das
pessoas, para a proteção social e para a emancipação, liberdade e autonomia
humana e sim, como diz BATISTA (2002), para a tolerância zero, a xenofobia, o
medo, a segurança máxima, a punição e a criminalização das relações sociais e,
sobretudo, da responsabilização penal dos adolescentes pobres.
Nesse contexto, como já vimos, passa-se a adotar a responsabilidade
individual como mecanismo de “escolha” dos clientes do sistema penal, em
detrimento da análise das causas da criminalidade através do ponto de vista
sociológico, o que representa a culminância do referido processo de substituição do
Estado-Providencia pelo Estado Penitência, atualmente refletida hoje na chamada
judicialização899 das relações sociais.
Separar direitos humanos de direitos sociais é capitular diante da barbárie
contemporânea. Porque hoje, infelizmente (e não podemos nos iludir) o desafio de
concretizar direitos tem sido apenas uma expressão da luta contra a barbárie.
NETTO (2008) salienta bem isto quando diz que a Barbárie se apresenta,
basicamente, em três dimensões. A primeira é a naturalização da pobreza: enquanto
se multiplicam, aos milhares, planos, projetos e programas de redução da pobreza
não se pensa nas suas causas sociais profundas nem, muito menos, se afirma ser
possível, viável e necessário lutar em prol da supressão da pobreza. Acrescido a isto
vem a criminalização do pobre, tão bem explicitado por Wacquant quando diz que o
Estado de Bem-Estar Social, está sucedendo o Estado Penal. E José Paulo Netto
continua dizendo que a segunda dimensão é a criminalização do dissenso político:
“todo projeto nacional ou societário que discorde da ordem vigente é tachado de
"terrorismo" - e Estados se arrogam, com o poder do arbítrio que seu poderio militar
lhes outorga, o direito de caça aos "terroristas" ou ao inimigo”.
A terceira dimensão da barbárie contemporânea é a negação absoluta de
qualquer alternativa à ordem global vigente.
Então como já foi dito, o nosso desafio está na luta pela concretização de
direitos, mais do que isso, está na luta contra a barbárie que esse sistema capitalista
nos desafia cotidianamente.

899

Tal judicialização consiste na invasão do direito – como campo de saber e de práticas – na
organização da vida social contemporânea, incidindo sobre a regulação da esfera política, da
sociabilidade e das políticas sociais. Simples situações da vida cotidiana que, anteriormente eram
resolvidas diretamente entre as pessoas, atualmente passam a ser objeto de intervenção judicial,
como, por exemplo: guarda de filhos; interdição de pessoas idosas; conflitos de casais.
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E quando falamos em concretização de direitos falamos para além da esfera
jurídico-política. Segundo BOBBIO (1992), o problema do direito não está apenas no
seu reconhecimento jurídico - o problema consiste em garanti-los na prática.
Apenas os ingênuos podem supor que, neste sistema, a concretização de
direitos, especialmente de jovens que estão na linha tênue do sujeito/delinquente
depende somente de boas políticas sociais, de boa governança, de vontade própria.
Chega de nos prepararmos para dar respostas imediatas e pontuais, devemos
sim nos organizar para buscar uma nova ordem societária. Ou continuamos a ser
reprodutores ou meros espectadores dessa ideologia de controle e punição ou nos
colocamos num caminho de construção de uma contra-ideologia, recuperando
nossas trincheiras de resistência, conforme diz BERINHG (1998, p. 180).
Nessa via de acesso podemos contribuir para a manutenção deste sistema
excludente, negando direitos, tutelando, tornando patológico o que é da estrutura e
da dinâmica social. Mas podemos também utilizar esse caminho como espaço para
realizar denúncias, dar visibilidade a esses adolescentes invisíveis em sua cidadania,
mas bastante visíveis quando começam a “incomodar”.
Tal discussão se justifica, pois podemos utilizar esse caminho como espaço
para realizar denúncias, dar visibilidade a esses adolescentes invisíveis em sua
cidadania, mas bastante visíveis quando começam a “incomodar”.
Referências Bibliográficas
BATISTA, V. M. Filicídio. In: RIZZINI, I; ZAMORA, M. H. Et al (Orgs.). Crianças,
adolescentes, pobreza, marginalidade e violência na América Latina e Caribe:
relações indissociáveis? Rio de Janeiro: Quatro Irmãos/FAPERJ, 2006. p. 253-260
BATISTA, N. Caros Amigos. São Paulo, n. 77, ano VII, p 28-33, 2003.
___________ Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan,8º
edição, novembro de 2002.
BEHRING, Elaine Rosseti. Política Social no Capitalismo Tardio. São Paulo: Cortez,
1998.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de
Janeiro: Campus, 1992.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1864

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069 de 1990.
COIMBRA ,C M.B. y NASCIMENTO, M L. Ser jovem, ser pobre é ser perigoso?
Janela Central: Olhares sobre os jovens no Brasil. JOVENes, Revista de Estudios
sobre Juventud. Edição: ano 9, núm. 22 . México, DF, janeiro-junho 2005. pp. 338355.
DELEUZE, G. e GUATTARI, F. s/d. [ed. original: 1972] O Anti-Édipo: capitalismo e
Esquizofrenia. Lisboa: Assírio & Alvim.
_______ 1992. O que é a Filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34.
_______ 1995a. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1. Rio de Janeiro: Ed. 34.
_______1995b. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 2. Rio de Janeiro: Ed. 34.
_______ 1996. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 3. Rio de Janeiro: Ed. 34.
_______ 1997. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. Rio de Janeiro: Ed. 34.
FÁVERO, E. Serviço Social no campo sociojurídico: possibilidades e desafios na
consolidação do projeto ético-político profissional. In: II SEMINÁRIO NACIONAL:O
Serviço Social no campo sociojurídico na perspectiva da concretização de direitos.
Brasília: CFESS, 2012.
FOUCAULT, M. 1986. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes.
GUATTARI, F. 1987. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo:
Brasiliense.
_______ 1988. O Inconsciente Maquínico: ensaios de esquizo-análise. Campinas:
Papirus.
GUATTARI, E e ROLNIK, S. 1996 Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis:
Vozes.
NETTO, José Paulo. XIX Conferência Mundial da Federação Internacional dos
Trabalhadores Sociais. Salvador/Bahia, 2008.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1865

PAOLI, M. C.; TELLES. V. S. “Direitos sociais: conflitos e negociações no Brasil
contemporâneo”. In: ALVAREZ, S.; DAGNINO, E.; ESCOBAR, A. (org.). Cultura e
política nos movimentos sociais latino-americanos – novas leituras. Belo Horizonte,
Ed. UFMG, 2000. p. 103-148.
SERENO, G.C. O Agente Socioeducativo: Possibilidades e Impossibilidades de
atuação e formação no sistema socioeducativo. 2015, 223f. Dissertação (Mestrado em
Psicologia Social)- Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2015.
WACQUANT, L. As prisões da miséria. Tradução: André Telles. [S.l.]. Sabotagem,
1999.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal
Brasileiro Parte Geral. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
ZAMORA, Maria Helena. A Lógica, os Embates e o Segredo: Uma Experiência de
Curso de Capacitação com Educadores. In: Para Além das Grades: Elementos para
Transformação do Sistema Socioeducativo. Rio de Janeiro, Ed. PUC, 2005.

IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1866

32- Sessão 2
32.5 Entre viciados e usuários recreativos: Representações nativas sobre
as ideias de uso (des)controlado de cocaína900
Victor Cesar Torres de Mello Rangel901
Resumo: Em minha pesquisa de doutorado, procuro analisar diferentes
saberes e técnicas ligadas ao consumo de cocaína. Privilegio, nesse campo, dois
atores: os usuários da substância e os peritos criminais da Polícia Civil e da Polícia
Federal. Nesse presente texto, analiso diferentes discursos de consumidores de
cocaína sobre as ideias de controle e descontrole no uso da substância.
Palavras-chave: Cocaína. Representações sobre o consumo. Controle no uso.
Introdução
Pelo menos desde a década de oitenta a antropologia brasileira tem se
preocupado em discutir a temática do consumo de drogas. Maurício Fiore (2002)
elenca, a grosso modo, que esses trabalhos podem ser divididos, levando em conta
seus objetos, em pelo menos três tipos de pesquisas: 1) sobre o uso de substâncias
psicoativas em sociedades indígenas (como exemplo, Coelho, 1976); 2) rituais
tradicionais com a utilização de ayahuasca ou em religiões de matriz afro-brasileira
(por exemplo, Macrae, 1992; Labate, 2000); 3) consumo de drogas em contextos
urbanos (como os trabalhos de Velho, 1998; Macrae e Simões, 2000). Junto a essas
três perspectivas, o autor ainda elenca um quarto tipo, de difícil classificação, que
procura compreender os significados sociais do uso de drogas e os discursos sobre o
consumo (tais como Velho, 1987; Barbosa, 1998, Policarpo, 2013; Verissimo; 2014). O
presente trabalho relaciona-se com a terceira e, principalmente, quarta vertentes.
Um dos pioneiros no estudo de drogas no Brasil, no que toca principalmente
à quarta vertente descrita acima, foi o antropólogo Gilberto Velho. A partir da
influência da escola interacionista – e pelos trabalhos sobre desvio de Howard
Becker (1966) -, Velho (1987) analisou discursos morais sobre usuários de drogas a
Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho 8 – Violência, Criminalidade e Punição. Orientador: Roberto
Kant de Lima. Coorientador: Frederico Policarpo de Mendonça Filho.
901
PPGA/UFF, NUFEP/UFF e INCT/InEAC. Email: vctmrangel@id.uff.br . Bolsista Nota 10 da
900
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partir de duas categorias de acusação: “subversivo” e “drogado”. O subversivo teria
uma “referência clara ao domínio político, embora, contamine outros domínios”. Já
o “drogado”
“explicita, de imediato, a problemática de patologia individual. O
drogado, seria, por definição médica, um doente. A partir daí constrói-se
um discurso de anormalidade do consumo de drogas e sobre
consequências nefastas para o indivíduo e para a sociedade desse hábito,
vício, dependência etc. (...) O drogado é questionado diretamente ao nível
de sua moral. As dimensões básicas envolvidas são suas atitudes e
comportamentos em relação à família e ao trabalho” (Velho, 1987: 64)

Apesar dessas “categorias de acusação” (Velho, 1987), como “drogados” ou
“viciados”, serem construções recentes, proibições sobre o consumo de substâncias
que denominamos hoje como “drogas” datam épocas passadas. Eduardo Viana
Vargas (2001) comenta que o tabaco e bebidas alcoólicas foram censurados em
países ocidentais e no mundo muçulmano. Entretanto, a representação de um
“problema de drogas” a partir de um conjunto específico de substâncias e formas de
uso é bem mais contemporâneo. Segundo o autor, tal concepção supõe:
“a agregação de uma gama (de usos) de substâncias sob uma mesma
categoria, a de (usos de) “drogas”, em oposição a uma outra gama (de
usos) de substâncias arroladas sob uma outra categoria, a (de usos) de
“remédios”; o estabelecimento de critérios médicos como aqueles
explicitamente reclamados para fundamentar tal distinção entre
(substâncias usadas como) “drogas” e (como) “remédios”, critérios esses
que, no entanto, supõem certos modos de corporalização e de
subjetivação específicos; a consideração de que o emprego de alguma
dessas substâncias rotuladas “drogas” constituía um “problema” de ordem
pública; quer, enfim, o esforço para lidar com tal “problema” mediante a
criminalização da produção, do comércio e do consumo de “drogas”
(Vargas, 2001: 196).

Vargas chama atenção para a uniformidade das políticas nacionais do
ocidente (com algumas exceções como Holanda e Jamaica) subordinada a “uma
paulatina imposição de um controle compulsório cooperativo em torno das drogas”
(Vargas, 2001: 196). Essas políticas procuram distinguir as “drogas” dos “fármacos” e
defendem a repressão de todas as substâncias psicoativas – com exceção do tabaco e
o álcool.
Em relação ao consumo de cocaína, alguns estudos arqueológicos afirmam
registros do uso da folha de coca em uma região do Peru datados há mais de oito mil
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anos (Dillehay, 2010). Após a metade do século XIX inicia-se o refino da substância e
posterior comercialização na Europa e Estados Unidos. A cocaína começa a ser
vendida em farmácias - mesmo sem prescrição médica -, utilizada em bebidas e em
tratamentos experimentais contra diversos males. Até o início do século XX, as
drogas, de uso medicamentoso ou recreativo, não eram alvos de controle, muito
menos de criminalização.
A partir do aumento do consumo do ópio (Scheerer, 1991) em países asiáticos,
Europa e Estados Unidos e do crescimento do consumo de outros “medicamentos”,
como a cocaína e morfina, a regulação sobre a venda, proibição e uso começa a ser
discutida por diversos países. A partir da Primeira Conferência de Haia (conhecida
como a “Conferência do Ópio”) em 1911 surgiram diversas outras conferências e
acordos internacionais para regulação de “medicamentos” ou proibição da
fabricação e consumo de “drogas”. Vargas (2001) considera que os saberes médicofarmacológicos tiveram importância fundamental no sentido de fundamentarem
“cientificamente” essas políticas de controle e repressão de algumas substâncias,
como a cocaína.
Portanto, é correto afirmar que o uso de cocaína ganhou diferentes
significações ao longo dos tempos e, mesmo após sua proibição, ainda é consumida
por diversas pessoas no mundo. Apesar de ser classificada como uma “droga” nos
dias atuais, a cocaína (e seu consumo) é representada de diversas maneiras: seja
pelos diferentes segmentos da sociedade ou do campo científico. Nesse sentido, o
presente artigo tenta contribuir no sentido de acrescentar aos demais estudos sobre
usos de drogas uma análise acerca das representações sobre uso, conhecimentos da
substância e noções de vício a partir dos usuários de cocaína.
Representações sobre uso e vício entre diferentes usuários de cocaína
Esse ponto a ser desenvolvido está sendo realizado inicialmente em um bar
que reúne consumidores de cocaína e outras drogas. A seguir tento descrever as
primeiras impressões sobre o lugar, os diferentes grupos que frequentam esse
espaço, as formas de usos, efeitos e tipos da droga, as possibilidades de compra e as
noções de vício e uso recreativo. Todas os apontamentos a seguir são construções
primárias que serão desdobradas e aprimoradas com o decorrer da etnografia.
O trabalho de campo foi iniciado em um bar localizado em um bairro da
zona norte da cidade de Niterói que funciona de segunda-feira a sábado. Suas portas
são abertas por volta de sete horas da manhã e fecham por volta de meia noite.
Podemos afirmar que não se trata apenas de um bar, mas de uma mercearia,
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restaurante, padaria e pizzaria em um mesmo local. A região não possui outro
estabelecimento que consiga reunir a oferta de tantos gêneros alimentícios e que
fique aberto até tal hora. É possível comprar alimentos e produtos diferenciados que
vão desde produtos de limpeza e higiene a rações de cachorro e aves. Trata-se,
então, de um “estabelecimento misto” (Machado, 1978), reunindo diferentes classes
de produtos alimentícios consumidos por diferentes grupos (conforme explicitarei
ao longo o texto).
É um estabelecimento típico de subúrbio. A maioria das pessoas que
frequenta o bar mora no bairro e se conhece. Muitas destas são menos abastadas ou
moradoras de favelas que circundam a região. Apesar desse público constituir a
grande parte dos frequentadores, vemos também a presença de pessoas mais
abastadas, como professores e alunos de universidades, funcionários públicos,
comerciantes, entre outros. Isso pode ser explicado pela forma, por assim dizer,
mais igualitária (se comparado a outros bares do bairro) em que os frequentadores
são tratados pelos funcionários e donos. Pequenos traficantes, bondes902 e usuários
de drogas não são destratados ou impedidos de frequentarem o bar, desde que
respeitem as regras locais. Essa foi a primeira característica observada por um amigo
que me apresentou o local há cerca de quatro anos, em suas palavras, “o bar mais
democrático de Niterói”.
****
Se descartarmos as pessoas que vão ao estabelecimento apenas para comprar
algo pontual e considerarmos as pessoas que permanecem no local por algum
tempo, vemos que a maioria está vindo do trabalho à procura de um happy hour ou
uma cerveja com amigos e familiares. Algumas pessoas chegam direto do trabalho,
ainda com macacões ou uniformes de empresas. O espaço é composto
majoritariamente por homens e as poucas mulheres quase sempre estão
acompanhadas pelos seus companheiros. É possível afirmar que o público assíduo
do bar nesse período é composto por homens entre 35 e 65 anos, sendo a maior
parte na faixa de 40 a 50 anos.
Junto a esses trabalhadores que estão ali para beber, comer algo ou usar
algum tipo de droga (normalmente, cocaína), estão os chamados bondes, que são
atualmente cerca de cinco pessoas que frequentemente estão no local realizando o
serviço de busca de drogas nas favelas próximas. Além dessas pessoas, outras
realizam esse trabalho de forma ocasional, por estarem sem dinheiro no dia ou
simplesmente de bobeira e com interesse de ganhar um dinheiro extra. O preço
902

Os bondes são pessoas que cobram um valor em dinheiro para buscar drogas em favelas próximas ao bar.
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cobrado por esse serviço varia de acordo com alguns fatores. A pessoa que solicita o
trabalho, a pessoa que vai buscar, a quantidade de drogas ou o local em que se
encontra a droga, entre outros, são alguns dos fatores que regulam a variação de
preço. O serviço pode variar de R$5,00 a R$20,00, aumentando se a quantidade de
drogas solicitadas for alta. Normalmente não existe variação entre preços
relacionada ao tipo da droga. Uma pessoa que compra R$20,00 de maconha ou de
cocaína paga o mesmo valor para o bonde, independentemente da droga que
solicitar.
Além dos bondes, existiu uma empresa de moto-táxi por cerca de dois anos.
Entretanto, recentemente o ponto foi transferido para uma rua atrás do bar. Quase
todos moto-taxistas realizam esse serviço de buscar drogas, contudo, cobram
normalmente um preço superior pelo trabalho (a partir de R$15,00 de acordo com a
quantidade e local). Não sei ao certo o motivo da mudança de ponto, mas no
período em que o ponto ficava situado na frente do bar ocorreram inúmeros
conflitos entre os funcionários da empresa e bondes. Quase todos envolvendo
disputas sobre o direito de realizar o serviço de busca de drogas nas favelas da
região. Conflitos entre policiais e funcionários do moto-táxis também eram comuns.
Muitos eram frequentemente submetidos a revistas por policias.
Outro grupo, que inclui alguns elementos dos bondes, são os vermes. Estes
são considerados a escória do bar por alguns motivos. Primeiro pelo fato de
incomodar os clientes pedindo drogas e bebidas. Pedir para que algum cliente pague
algo no bar, oferte cigarros903 ou um risco de pó (uma dose de cocaína) só é bem
visto quando as duas partes possuem alguma intimidade e quando a reciprocidade,
no sentido maussiano904 (2003), seja muito bem construída nessa relação. Alguns
desses vermes, como disse, trabalham como bondes. Em muitas ocasiões observei
clientes reclamando de terem levado uma volta dessas pessoas - que significa que o
bonde/verme foi pegar a droga e não voltou; voltou com menos quantidade; ou abriu
as cápsulas905 retirando parte da droga substituindo ou não por algum produto
903

A oferta de cigarros se torna um inconveniente quando uma pessoa solicita com frequência ao fumante.
Pedir um cigarro esporadicamente não é visto, na maioria das vezes, como uma impertinência.
904
Em alguns casos envolvendo consumo de cocaína, existe um sistema de prestações regulado pelas
obrigações de dar, receber e retribuir (Mauss, 2003). Por exemplo, os bondes que possuem laços mais
próximos normalmente dividem com seus pares a cocaína obtida a partir do serviço realizado de busca de
drogas. Oferecer e retribuir a droga são obrigações morais aos amigos, tanto quanto aceitá-la – a recusa é
vista como um ato de desconsideração ou “insulto moral”, nos termos de Cardoso de Oliveira (2002). A
recusa sem uma justificação apropriada produz uma quebra do sistema de trocas. Cabelo disse certa vez que
Careca não aceitou a oferta de um risco de pó por considerá-lo de baixa qualidade. Cabelo descobriu
posteriormente que Careca havia conseguido uma cocaína de boa qualidade, ficando irritado com a recusa e
pelo fato de Careca não oferecer a cocaína que portava.
905
A cocaína, em quase todas das favelas da região, é vendida dentro de cápsulas de plástico. Dodô
comentou que essas cápsulas começaram a ser usadas por traficantes em favelas há cerca de cinco anos.
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(como pó Royal). Em resumo, esse grupo é constituído por pedintes, golpistas,
alcoólatras e viciados que não conseguem arcar com sua própria droga, tendo que
recorrer a golpes e a mendicância. Os vermes também são chamados de outros
nomes, como 171, vacilão, cachaça entre outros.
Existe outro grupo constituído por cerca de dez homens, na média de
cinquenta anos, que frequentam o bar mais de três vezes por semana, conhecidos
por funcionários e donos. Todos chegam após o trabalho e normalmente ficam em
pé, logo na entrada do bar, conversando. Esse é um dos principais grupos que
frequenta o bar e muitos fazem uso de cocaína regularmente. Possuo um maior
contato com esse grupo, apesar da diferença de idade. Todos trabalham e
diferenciam-se dos demais grupos. Chamarei esse grupo de trabalhadores906. Essa
diferenciação pode ser explicada pela condição econômica907 e acesso a bens
culturais, separando-os dos moradores de favelas vizinhas, bondes, vermes e
vendedores informais que constituem uma parcela significativa dos frequentadores.
Talvez minha maior aproximação a esse grupo seja explicada pelo fato de ser
identificado como “o cara que trabalha na UFF” e por ter sido inserido nesse espaço
por duas pessoas também ligadas à universidade, um deles muito conhecido desse
grupo, da mesma faixa etária e ex-morador do bairro. Quando comecei a frequentar
o bar, os donos e funcionários, antes de saberem meu nome, escreviam no papel em
que era listado os produtos que consumia na noite a palavra “UFF”, diferente dos
frequentadores antigos que eram identificados pelo nome. Hoje grande parte dos
frequentadores assíduos e funcionários sabe meu nome e devo ser visto como “o
cara da universidade que bebe com os coroas do bar”.
Também possuo bastante acesso aos homens do bonde. Isso porque torneime amigo de um senhor de cerca de sessenta anos que frequenta diariamente o bar
e comercializa pequenas quantidades de maconha para pessoas conhecidas. Ele é
Antes, a cocaína era depositada diretamente em saquinhos de plásticos. Agora, na cápsula, fica mais fácil
usar (a tampa abre e fecha com facilidade) e guardar (diminuindo o desperdício ocasionado pelos
vazamentos) a substância. A cápsula também consegue manter e prolongar a qualidade da cocaína, evitando
melar (quando umedece e torna-se inutilizável para o consumo).
906
Essa classificação é minha, não uma categoria nativa. Classifiquei esse grupo como trabalhadores porque
eles chegam após o trabalho e normalmente discutem aspectos ligados a esses ofícios.
907
A maioria pode ser identificada como classe média. Os trabalhos são variados, desde funcionário do
DESIPE a dono de loja de bicicletas elétricas. Todos possuem carro, muitos TV a Cabo e roupas melhores do
que os demais frequentadores que residem nas favelas próximas. O trabalho (não braçal) é um elemento de
distinção em relação a outros grupos que frequentam o bar.
Em uma recente batida policial, os policiais, ao entrarem no bar, deram boa noite a esse grupo e foram até o
fundo do estabelecimento revistar apenas alguns moradores da favela Juca Branco, bondes e funcionários do
moto-táxi. Não encontraram nenhuma droga. Pelo menos duas pessoas desse grupo dos trabalhadores
portavam alguma quantidade de cocaína. Esse exemplo demonstra que o caráter desigual no tratamento
policial (Kant de Lima, 1995, 2008) também é observável entre os diferentes consumidores de cocaína.
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muito conhecido e estimado no bar e em todo o bairro, seja por usuários ou pessoas
que não fazem parte desse universo de álcool e drogas. Dodô 908 é meu principal
interlocutor nesse cenário e sua boa imagem possibilitou minha interação com os
diferentes grupos. Também tenho uma relação próxima com os donos e
funcionários, principalmente os que trabalham a noite.
****
A quantidade de cocaína consumida varia por inúmeros fatores, os mais
relatados foram: 1) O dia a ser usado a droga - Muitos trabalham cedo e não podem
usar muita quantidade da droga ao longo da semana. 2) A falta de dinheiro Principalmente no fim e no início do mês muitos reclamam de falta de dinheiro, já
que muitos recebem por volta do dia dez. Nesse período, como observado e relatado
por um dos donos, principalmente à noite e durante os primeiros dias da semana o
bar fica esvaziado em relação ao restante do mês. Observei que pessoas solicitam
aos bondes quantidades variadas de cocaína, desde R$5,00 a um galo (R$50). A partir
dos relatos de bondes e usuários é possível dizer que a maioria dos usuários
solicitam de R$10 a R$30,00 por noite. Quantias maiores que essas não são comuns.
Após a chegada da droga, os usuários normalmente cheiram nos banheiros,
em seus carros ou na rua do bar. O estabelecimento possui três banheiros, dois
masculinos e um feminino. Um dos banheiros masculinos é composto por uma pia e
um mictório coletivo, podendo comportar cerca de três pessoas. O outro masculino
e o banheiro feminino são de uso individual, possuindo uma pia e um vaso sanitário
cada. É comum que as pessoas que compartilhem cocaína usem com mais
frequência o banheiro maior que possui o mictório, mas já vi algumas vezes duas
pessoas usarem o banheiro menor para o uso de drogas pelo fato do outro estar
ocupado ou interditado. Nunca vi nenhum funcionário ou dono repreender usuários
por isso ou mesmo pelo fato do consumo da substância909. Por outro lado, já vi um
dos donos reclamar de um rapaz que fumava maconha perto da entrada do bar. É

908

Modifiquei os nomes de todos os meus interlocutores com intuito de preservar suas identidades.
É possível perceber “mecanismos informais de controle das tensões” (Machado, 1978) pelos proprietários.
Nunca vi nenhum dos donos expulsar ou destratar publicamente algum cliente inoportuno. Um dos donos,
Carlos, consegue manter o controle de clientes “mais descontrolados” apenas com conversas particulares ou
pelo simples olhar de reprovação. Apesar do uso exagerado de drogas e álcool, raramente vi algum cliente
ficar violento com outros frequentadores e funcionários. Normalmente os próprios clientes resolvem o
conflito existe. Existe também uma forma “cooperação” (idem) entre proprietários e clientes, principalmente
os bondes e alguns vermes. Estes dois últimos sempre ajudam os funcionários – seja limpando uma mesa ou
o chão, entregando alguma bebida a clientes ou fechando o bar – em troca de bebidas ou para “ser
considerado” pelos donos e garantir sua permanência no local. Ou seja, essa “cooperação” favorece o dono
do bar - conseguindo ajuda em dias de mais trabalho e reforçando seus laços de consideração com os
moradores locais, assim, evitando conflitos – e também o cliente – que pode ficar ali “fazendo bondes” ou
ganhar algo pela ajuda prestada.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.
909

1873

possível observar com frequência cápsulas e os plásticos que embalam essas
cápsulas no lixo ou no chão, ou mesmo no mictório e vaso sanitário. Outras pessoas
preferem utilizar a droga em seus veículos, principalmente quando fazem uso
coletivo da droga. Pedrão, mergulhador e frequentador do bar, afirma não gostar de
“explanar o bar” nem “ficar dividindo banheiro com marmanjo". Já alguns utilizam a
droga na rua, a cerca de cinquenta metros da entrada do bar, apesar do risco de
serem abordados por policiais.
O uso da cocaína é realizado de forma inalada. Os usuários precisam de um
instrumento cilíndrico, chamado canudo para poder aspirar a substância. A maioria
dos usuários que conheço enrola notas de dinheiro para tal função, apesar do risco
de contaminação. O pacote e a cápsula são abertos e a droga despejada em alguma
superfície plana ou, na falta de algo parecido, na palma ou dorso da mão. No caso de
mais de uma pessoa utilizar a droga, a quantidade é dividida em proporções iguais
ou uma maior quantidade para a pessoa que pagou/buscou a droga (este
normalmente é o primeiro a cheirar). Essa divisão é realizada normalmente com
algum cartão bancário ou mesmo com a unha.
A cocaína muitas vezes é uma droga coletiva, diferente do que pensa o senso
comum quando comparada com a maconha. Mas a droga só é dividida com amigos.
Os vermes que só pedem e nunca fortalecem (não dividem a substância) são mal
vistos pelos demais usuários. Muitas vezes os demais usuários não dividem ou
omitem que estão portando alguma quantidade de cocaína aos vermes. É comum
que bondes dividam as drogas compradas a partir do lucro ganho no serviço entre
próprios membros do grupo ou que passem o serviço a outros bondes com mais
contato. Essa relação entre uso coletivo e solidariedade entre membros de grupos, a
princípio, pode ir contra a ideia tradicional que o uso de cocaína é sempre um ato
egoísta e não compartilhado.
Sobre o tema qualidade da substância, as opiniões são diversas. Escutei
diferentes relatos envolvendo aspecto físico, efeitos produzidos, aroma, entre
outros. Alguns dizem que a amarela é da boa, outros dizem que apenas as mais alvas
podem ser cocaína de verdade. Dodô comentou certo dia que em favelas não se
encontra cocaína de boa procedência, “tem remédio que é melhor que outro” 910. Ele
também disse que as melhores cocaínas não são consumidas pelos pobres, mas
“pelos barões de Ipanema911”. Ele disse que na sua juventude existia mais cocaína de
910

Ele argumenta que a quantidade de cocaína presente é muito baixa e que a droga fica mais aceita ou não a
partir de um acerto de misturas com outros medicamentos.
911
Dodô comentou que um conhecido dele “cheio da grana” comprou cerca de 5 gramas de cocaína por
R$2.400,00. Disse que esse tipo de cocaína quase não chega aqui no Brasil. E quando chega custa “daí para
mais”.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

1874

qualidade disponível. Seu aspecto era granulado e brilhante. Chamavam de “asa de
mosca” ou “escama de peixe”. “Hoje só tem farinha aqui (...) parece poeira”. Em
relação aos efeitos, disse que uma boa cocaína não precisa ser usada em grandes
quantidades, “só uma carreira já te deixa pancado (sob efeito da droga) e com a
garganta travada (um dos efeitos da droga de qualidade). Lauro, que é farmacêutico
e usa cocaína desde garoto, comentou certo dia que não gostava da cocaína de uma
favela específica, classificando-a como “maisena pura”. Apesar da cocaína estar
disponível em mais de oito favelas próximas ao bar, em geral, muitos consumidores
preferem comprar em duas específicas, uma perto do bar e outra mais afastada. As
duas são vinculadas a mesma facção criminosa e a qualidade quase sempre é
parecida. Quando a mais próxima está suja (ocupada pela polícia), recorre-se
normalmente à outra.
Em relação ao aroma, já vi algumas pessoas elogiando a qualidade do produto
ao dizer que possuía cheiro de tutti frutti. Dodô considera que uma boa cocaína
deve ter cheio de éter. As que possuem um cheiro de querosene possui uma
qualificação ambígua. Alguns reclamam de “arranhar a garganta” após a aspiração, já
outros dizem que é da forte, considerada de boa qualidade. Também ouvi
reclamações quanto ao cheiro de medicamentos. Robinho, um funcionário do
DESIPE, certo dia, ao receber a droga de um bonde e sentir o perfume da substância
reprovou-a imediatamente dizendo que era “cheiro de remédio puro”.
Não sei ao certo quais substâncias e medicamentos são misturados junto a
cocaína. Mas ouvi relatos que são desde pó de mármore e pó royal (fermento
químico em pó) a bicarbonato de sódio e outros medicamentos como xilocaína (ou
lidocaína). Pedrão comentou que muitos remédios são misturados, inclusive disse
um dia de forma jocosa que o medicamento contido no pó da noite anterior o
ajudou a tratar uma dor de garganta. Apesar desse comentário, a cocaína
identificada como remédio significa que não é de boa procedência. Nesse caso, a
categoria remédio soa como algo ruim, diferentemente de como é classificada a
partir da visão tradicional do campo médico. O termo remédio, no sentido
tradicional, possui uma ligação entre eficácia e cura. No sentido nativo, remédio
significa uma droga que não produz os efeitos desejados.
Logo a princípio, podemos observar a partir da fala de Pedrão como algumas
substâncias consideradas drogas nocivas à saúde podem apresentar, além do uso
recreativo, algum efeito terapêutico do ponto de vista nativo. No caso de Pedrão,
talvez a inclusão de alguma substância com efeito anestésico na mistura, como a
xilocaína, tenha amenizado as dores durante a noite diminuindo os sintomas da
inflamação na garganta. Outro exemplo, relaciona-se a algumas bebidas. Tonico, um
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dos funcionários do bar, é expert no preparo de uma bebida indicada para gripes,
dores na garganta e resfriados. Observando a preparação, reparei que levava
cachaça, conhaque de alcatrão, uma bebida à base de mel, limão e açúcar. Nesse
sentido, há uma passagem da concepção tradicional de “droga” passa uma
concepção da substância como “medicamento”.
Apesar desses exemplos, a cocaína é vista pelos usuários, na maioria dos
casos, como algo que pode se tornar um transtorno, caso a pessoa não seja
controlada. O controle é um dos argumentos mais usados pelos consumidores principalmente pelo grupo dos trabalhadores - para marcar as pessoas que fazem
uso da droga versus pessoas que vivem em função da droga. Ou seja, assim como
consumidores de crack observados por Karina Biondi, os trabalhadores concordam
que “o segredo é não deixar a droga te dominar” (2011: 279) – e para isso o usuário
deve ocupar-se com outras atividades, como família, trabalho, lazer, etc.
Um segundo aspecto parece relacionar-se não com o uso ou quantidade
usada, nem mesmo com as substâncias (álcool e cocaína) em si, mas com aspectos
socioeconômicos entre diferentes usuários, conforme mencionado anteriormente. É
verdade que pessoas do grupo dos trabalhadores também abusam de álcool e drogas
e também perdem a linha, entretanto, não são estigmatizados “para dentro”912 desse
universo de drogas. São vistos, aos olhos dos vermes, bondes, moradores de favelas e
outros grupos, como pessoas bem-sucedidas. O fato de não serem trabalhadores
braçais os diferenciam de outros grupos de trabalhadores. Apesar dos seus eventuais
deslizes, o discurso desse grupo gira em torno da valorização da família e do
trabalho, ou seja, uma forma de apresentação do eu que coloca a droga como um
aspecto secundário no ranking de prioridades, diferentemente dos viciados. Ou seja,
o trabalho aparece como um elemento valorizado pelos frequentadores e,
consequentemente, é motivo de distinções entre grupos. O drogado ou viciado “é
visto como o indivíduo que foge às suas obrigações ou as cumpre mal, sendo,
portanto, um elemento improdutivo e parasitário” (Velho, 1987).
Desvio e estigma entre os usuários de cocaína
No livro “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”,
Goffman (1988) ocupa-se com os chamados “contatos mistos”, ou seja, a interação
entre indivíduos classificados como “estigmatizados” e “normais” em dada situação
social. O termo estigma relaciona-se a um atributo que realiza uma função
depreciativa e estereotipada. Esse conceito possuí um duplo aspecto: o estigma pode
Faço uma diferenciação sobre estigma “para dentro” e para “fora” desse universo dos consumidores de
cocaína. Explico essa diferença a seguir.
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ser aparente (“desacreditado”) ou não imediatamente perceptível (“desacreditável”).
Dentro desses dois aspectos, o autor afirma que existem pelos menos três tipologias
que englobam o termo: 1) as anomalias de ordem física; 2) as responsabilidades de
origem individual, como homossexualismo, vícios, alcoolismo, desemprego, prisão,
entre outras; 3) e por fim, as de ordem coletivas, como estigmas de linhagem, raça,
religião, nação. Nessa discussão, direcionaremos o olhar para os estigmas de origem
individual, a partir da análise sobre os usos de cocaína entre “viciados” ou
“desacreditáveis”.
Outro autor importante nessa discussão é o sociólogo americano Howard
Becker. O autor tem se preocupado em discutir as noções de “desvio” a partir da
análise de diferentes grupos. Becker, ao definir esse conceito, comenta que existem
pelo menos quatro definições sobre o “desvio”: 1) A primeira baseada numa visão
“estatística”, onde o comportamento desviante aparece como algo que varia em
relação à média; 2) o desvio como algo “patológico”, a partir da visão médica de
“doença”, situando “sua fonte dentro do indivíduo” (2008: 20); 3) a visão “funcional”,
que assim como a médica, trabalha com a ideia de estabilidade (“funcional”) versus
instabilidade (“disfuncional”) social; 4) a última é mais “relativista” (e mais próxima
à concepção de desvio do autor), caracterizada como uma falha em corresponder as
regras de dado grupo. Um comportamento desviante, para o autor, pode ser
caracterizado como uma infração a uma regra normalmente acordada por
determinado grupo social. Qualificado não pela “qualidade do ato que a pessoa
comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um
‘infrator’” (2008: 22). Um caso elucidativo sobre essa questão foi descrito por
Policarpo (2013) e Veríssimo (2014). Dodô foi preso com Davi e sua namorada Judite
saindo de uma favela com meio quilo de maconha. No momento da abordagem, os
policiais resolveram liberar Judite e encaminhar apenas os dois até a delegacia.
Assim, o mesmo comportamento (portar drogas) pode ser uma infração quando
cometido por uma pessoa, mas não quando cometida por outra em determinados
contextos. Ou melhor, na visão policial os dois homens que eram responsáveis pelo
ato desviante, não Judite.
Logo de início, podemos afirmar que o indivíduo estigmatizado é visto como
alguém que não é “completamente humano” (Goffman: 1988). Falta-lhe algo de
natureza física, mental ou moral (daremos destaque a esse último elemento).
“Drogado”, “viciado”, “alcoólatra”, “ex-presidiário” e “golpista” são alguns dos
estigmas que vermes e bondes carregam denotando suas inferioridades em relação a
outros grupos que frequentam o bar.
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Uma das características do estigma é a vitimização ou tentativas de “ganhos
secundários” (Goffman, 1988) a partir de sua situação de inferioridade. Um dos
exemplos empíricos que demonstra essa afirmação vem de Tico, morador de uma
favela próxima e frequentador do bar. Tico sempre ao cumprimentar-me realiza um
ritual jocoso – mas que revela sua concepção de inferioridade – de retirar o chapéu e
fingir limpar as mãos antes de tocar as minhas, deixando-me sempre desconcertado.
Ele frequentemente pede para pagar uma dose de cachaça. Certa vez comentou que
por morar na favela não consegue um trabalho regular, só bicos em obras
(trabalhando como ajudante de pedreiro). Apesar de não ser um bonde regular,
realiza esses serviços em alguns momentos, principalmente quando está sem
dinheiro. Sua tática é chegar perto dos usuários de drogas e fazer comentários como
“oh, tô querendo andar. Fulano, tô querendo andar”, que significa que ele está
disponível para fazer o bonde. Tico é visto no bar como uma pessoa boa, diferente
dos vermes (ou 171) que têm fama de aplicarem pequenos golpes. Mas é
estigmatizado – principalmente pelos trabalhadores - como um alcoólatra e viciado
por não conseguir arcar com suas drogas e perturbar os clientes quando abusa da
cachaça e cocaína.
Muitas vezes o tratamento dado aos vermes (viciados, alcoólatras, etc.) é agir
“como se ele fosse uma ‘não pessoa’ e não existisse, para nós, como um indivíduo
digno de atenção ritual” (Goffman, 1988). Frequentemente, pessoas que pedem
drogas e bebidas são simplesmente ignoradas no bar como se não existissem ou
excluídas de forma verbal ou gestual das rodas de conversas. Terceiro, um dos
vermes e consumidor regular de cocaína, é constantemente excluído de grupos de
conversas e mal visto por muitos frequentadores. Paulo, um dos trabalhadores,
comentou certa vez que nunca viu Terceiro “colocar uma carreira de pó para
ninguém. Só pensa no nariz dele”, depois completou dizendo que Terceiro “é um
espanta bolinho. Fica pedindo pó (...) não tem dinheiro para comprar [cocaína] e
fica enchendo o saco cada hora de um”.
“Para dentro” e “para fora” do universo de consumo
É possível perceber que existem duas classificações entre consumidores de
cocaína. Uma “para fora” e outro “para dentro” desse universo de drogas. A primeira
relaciona-se ao senso comum que classifica o usuário de cocaína como um potencial
viciado, onde termos estigmatizantes como drogados, chincheiros, entre outros são
usados para classificar depreciativamente essas pessoas. A segunda refere-se ao
universo dos consumidores da substância a partir do bar. Estes criam tipologias para
estigmatizar e hierarquizar pessoas. No topo da pirâmide encontram-se os
consumidores que fazem (ou acreditam fazer) uso moderado da droga, os usuários
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(como o grupo de trabalhadores). Já na base estão os que vivem em função da droga,
os viciados (como vermes e bondes).
Os trabalhadores não são estigmatizados por grande parte dos
frequentadores do bar porque, além de mostrarem-se como profissionais bemsucedidos em relação aos demais grupos e apresentarem-se como pessoas
comprometidas com o trabalho e a família, não precisam e fazem questão de não
mostrar ou esconder – principalmente para os “normais”913 - que fazem uso da
substância. Goffman chama essa ocultação de “encobrimento” (1988: 84) e Becker de
“desvio secreto” (2008: 31).
Esse “encobrimento” ou controle da imagem, a fim de evitar-se o estigma,
pode gerar uma vida dupla entre usuários de cocaína. Um dos frequentadores
antigos do bar, Antônio, certa vez veio reclamar do fato de um bonde ter comentado
algo sobre pó perto da sua mulher. Ele disse que “esses assuntos não devem ser
falados na frente da mulher de ninguém”. Outro membro dos trabalhadores, Lauro,
revelou que sua mulher não sabia que ele fazia uso de cocaína. Disse que ela era
muito religiosa e que pensava que ele só bebia. Segundo Goffman (1975), os
indivíduos vestem diferentes personas e cada um destes revelam um eu apropriado
para determinadas ocasiões. Ao vestir uma persona, ao mesmo tempo, é escondido
um self que, se revelado, pode atrapalhar sua atuação.
A “aprendizagem do encobrimento” (Goffman, 1988) reúne alguns saberes
valorizados e seguidos por alguns usuários, principalmente pelos trabalhadores que
não querem se expor. Por exemplo, pode-se prevenir o excesso de coriza e o
entupimento do nariz. Roger, um frequentador antigo do bar e usuário de cocaína
há mais de trinta anos, disse que a substância é rapidamente absorvida pelo corpo
restando no nariz apenas “as porcarias que misturam”. Assim considera que assoar o
nariz após algum tempo de usar a substância pode evitar o excesso de coriza. Lauro,
orientou um colega de bar e usuário a usar um descongestionante nasal mais
potente. Segundo ele, “o Sorine só desentope na hora. O bom mesmo é o Privina. O
nariz fica desentupido a noite toda”. Na tentativa de encobrir o uso, alguns usuários
- principalmente os trabalhadores - evitam assoar o nariz em público ou usar a droga
na rua ou banheiro (principalmente quando o uso não é individual).
Diferentemente, os bondes precisam mostrar para que estão ali. Eles
constantemente abordam pessoas - muitas vezes indivíduos que não são usuários de
drogas - para oferecer seus serviços. Nesse sentido acabam expondo-se mais que

Howard Becker também utiliza a categoria “normal” no mesmo sentido utilizado por Goffman.
IV Jornada de Ciências Sociais UFJF – “As Ciências Sociais: Caminhos e interseções”. 10 a 13
de novembro de 2015, UFJF, Juiz de Fora-MG.

913

1879

outros grupos. Os vermes, identificados a partir do alcoolismo, mendicância de
drogas e bebidas e pequenos golpes também são alvos fáceis de estigma.
Becker, a partir de Hughes, comenta que o status de um indivíduo relacionase a uma série de requisitos básicos desejáveis a sua posição. Nesse sentido é
esperado algumas atitudes de um dado indivíduo que não em outro. O “desvio
secreto” pode ter maior valor para os trabalhadores, pois os “normais”, em geral, os
colocam em um patamar mais elevado que os favelados, ex-presidiários, golpistas e
bondes que frequentam o bar. Como argumentei antes, espera-se mais de alguns que
outros. Por exemplo, o fato de Careca, um dos bondes/vermes, ter “se entregado às
drogas” é encarado como algo “anormal”, já poderia ter tido outro destino dado sua
razoável condição familiar. Os outros bondes, todos moradores de favelas, alguns
com fichas criminais extensas, não conseguem empregos regulares e não se espera
muito mais dessas pessoas. Nesses casos, o comportamento desviante “é uma
consequência da reação pública ao desvio, não um efeito das qualidades inerentes
ao ato desviante” (Becker, 2008: 45).
Nesse sentido, a noção de vício, a princípio, parece ter relação direta com
fatores socioeconômicos, diferentes formas de “apresentação do eu” (Goffman, 1975)
e o controle e manutenção das impressões, proporcionando importantes fatores de
distinção entre consumidores de cocaína.
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33- Sessão 1
33.1 “Natureza não é mãe coisa nenhuma, natureza é meu caminhão, é a
estrada”: símbolos nacionais e identidade cultural no road movie
Iracema, uma transa amazônica914
Gheysa Lemes Gonçalves Gama915
Resumo: O cinema, e seu produto o filme, são encarados como um artefato cultural
e meios fidedignos para o conhecimento da sociedade. Deste modo, este artigo
procura investigar quais são as representações da sociedade brasileira a partir da
análise do filme Iracema, uma transa amazônica (Bodanzky, Senna, 1974), em
especial procurando compreender as alegorias da estrada e da natureza,
representadas nos protagonistas Tião “Brasil Grande” (Paulo César Pereio) e Iracema
(Edna de Cássia).
Palavras-chave: Identidade Nacional. Cinema. Sociedade Brasileira. Road Movie.
O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre cinema e sociedade, a
partir da premissa de que as obras fílmicas de ficção são artefatos culturais passíveis
de serem interpretadas, colaborando, assim, para o conhecimento da sociedade.
Parte-se do pressuposto que o cinema pode contribuir para a construção da
identidade de uma nação e na apresentação de símbolos nacionais por meio de seus
próprios códigos. As imagens são importantes “narrativas da nação” (Hall, 2005),
estratégias que são acionadas para construir nosso sentimento de pertencimento.
“Compreender um filme não é essencialmente uma prática estética; é uma
prática social que mobiliza toda a gama de sistemas no âmbito da cultura” (TURNER
1997, p. 169). Os filmes se apresentam como objetos de pesquisa ricos em dados que
podem ser lidos e analisados, e são percebidos como um produto cultural capaz de
revelar uma comunicação simbólica, estabelecida por um lado pelas representações
e valores de um grupo que são oferecidos ao espectador que, de outro modo, as
interpreta a partir de suas próprias competências simbólicas.
Sendo assim, este artigo se propõe a realizar uma análise do filme Iracema,
uma transamazônica (Bodanzky e Senna, 1974), procurando compreender como
nossa identidade cultural brasileira pode ser representada. A leitura dos dados
fílmicos será guiada por métodos e instrumentos que estão disponíveis a partir do
Trabalho apresentado no GT 9, “Antropologia visual e questões sociais”, orientado pelo Prof. Dr. Carlos
Francisco Perez Reyna.
915
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Cinema enquanto campo de estudos. Entretanto a análise fílmica é toda permeada
pelo instrumental teórico e analítico das Ciências Sociais.
Pretende-se, assim, a partir de um escrutínio das imagens fílmicas e dos
sentidos que são por elas encetados, buscar compreender a identidade cultural
brasileira presente no que pode ser considerado como documento histórico e
cultural.
Nos primeiros minutos do filme, ainda nos créditos iniciais, há uma
mensagem da equipe de produção:
Retratar a Transamazônica, de maneira realista, em 1974,
representou um grande risco. As consequências foram anos de
censura e de luta incessante para fazer o filme chegar ao público a
que sempre se destinara. Iracema mostra, hoje, uma realidade que
permanece tão urgente, senão mais, quanto o era na época, quando
a estrada ainda simbolizava um sonho do “Brasil Grande”.
(IRACEMA..., 1974, 00:03)

O conteúdo desta mensagem se refere ao fato de que Iracema...916 é um filme
de 1974, mas só foi lançado oficialmente no Brasil em 1981, por impedimentos de
ordem burocrática e política. Como foi o filme foi revelado na Alemanha, a
Embrafilme lhe negou o certificado de nacionalidade brasileira, o que impedia que o
filme fosse submetido à censura, que só examinava filmes que tinham certificado da
instituição.
Esta época, 1974, foi marcada pelo início do governo do General Geisel, e a
desaceleração do movimento ufanista - “ninguém segura a juventude do Brasil”,
“nossas matas têm mais calor” - que havia contaminado os brasileiros durante o
governo do General Médici. Neste cenário a Transamazônica, estrada que liga a
Paraíba ao Amazonas, cortando sete estados brasileiros, era vista como uma das
grandes obras do governo brasileiro, capaz de levar progresso e crescimento ao povo
da região.
Iracema... vem para contrapor essa que foi uma das grandes bandeiras do
governo ufanista, a estrada que serviria para integração nacional e desenvolvimento
do homem do norte e nordeste brasileiro. Desse modo o filme pretendeu criticar os
contrastes socioeconômicos gerados pela Transamazônica e questionar o que seria o
sonho do “Brasil grande”, mostrando as condições de miséria do povo que vive às

916

Será adotada, em alguns momentos, uma abreviação do nome do filme seguida de três pontos. Essa
escolha se deu para contribuir para a fluidez do texto.
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margens da estrada (e da história). É possível testemunhar a miséria que a
construção da estrada transportou junto com máquinas, multinacionais e ambições.
Apesar de ter sua exibição proibida no Brasil, Iracema... esteve presente em
vários cinemas estrangeiros, angariando premiações na França, na Itália, na
Alemanha e, posteriormente, no próprio país. Esta aceitação do filme se deu, além
da estória, ao jeito especial de contá-la, o que levou muitos jornalistas da época
(dentre eles os próprios diretores do filme) a chama-lo de “documentário-ficção”.
Jorge Bodanzky, em entrevista da época, descreveu o processo de produção do filme
como despretensioso, eles tinham um roteiro, mas que servia apenas como um guia,
incorporando nas cenas, improvisações e vários participantes não atores.
O filme é despretensioso no sentido de criar situação dramática. Eu
não fui lá com um roteiro extremamente detalhado, com uma
história com começo e fim, etc... fazendo aquilo que estava no
papel. Não, a gente se deixou envolver pelos fatos que aconteceram
na nossa frente. Neste sentido é que eu falo em despretensão. O
aspecto intencional no filme é a linguagem, a utilização do som
direto. Os diálogos foram improvisados e as pessoas interpretavam
de acordo com as situações917.

O filme apresenta longos planos, que se detêm nas imagens mostradas
cuidadosamente, a filmagem e o posicionamento da câmera parecem como uma
investigação da realidade. Também não encontramos muito rigor no
enquadramento e nos cortes entre uma cena e outra, que muitas vezes acontecem
sem nos fornecer muitas informações.
Interessante notar a fala do diretor: “queríamos utilizar apenas o argumento
como fio condutor da história e nos deixar surpreender pelos acontecimentos918”.
Iracema... foi rodado seguindo a ordem cronológica, pois “a equipe e os personagens
vivenciavam os fatos durante as próprias filmagens, incorporando todos os episódios
vividos na estrada”919.
Outra questão foi a escolha em trabalhar com não atores. A própria
protagonista, Iracema, foi interpretada por Edna de Cássia, uma menina que a
equipe de produção conheceu em Belém e acreditou ter o perfil da personagem.
Edna trabalhou sem roteiro nem diálogos fixos, sendo o contraponto o ator Paulo
César Pereio, que viveu o caminhoneiro Tião e foi o que Bodanzky chamou de

917

Entrevista com Jorge Bodanzky, revista Isto é, v. 47, páginas 49-50, 25 de maio de 1977.
“Na Belém – Brasília, a ideia do filme”, O Globo, 29 de março de 1981.
919
Idem.
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“elemento provocador para o que desejavam obter das pessoas da região920”. Pereio
conduziu muito dos diálogos dos filmes, o que Xavier (apud Lobato, 2003) concluiu
como mais uma maneira de demonstrar a relação colonizador X colonizado, através
da escolha de Pereio, um ator do sul do país que domina a arte da representação, e
Edna de Cássia, uma nativa da Amazônia, que é conduzida em sua encenação por
Pereio, ficando explícita a diferença na atuação dos dois.
Iracema... é um filme recheado de críticas e alegorias do Brasil, que no
discurso era um país do progresso, mas que na realidade se mostrava bem distinto.
Corrobora a essa crítica, o fato do filme ter sido feito numa época, durante a década
de 1970, em que o Estado estimulou a adaptação de obras literárias e históricas para
o cinema. A obra de José de Alencar inspirou uma série de filmes921, mas nenhum
deles tão ácido e crítico como o filme que agora comentamos.
A prosa de Alencar, que serve de inspiração para o filme, é muito significativa
para a construção do mito da nação brasileira, a ideia do encontro das raças: o índio,
o negro e o branco, e o nascimento do brasileiro Moacir, o primeiro mestiço da índia
Iracema com o branco Martim Soares Moreno. A ideia do encontro romântico se
desenvolve a partir da noção da constituição da nação, já que o livro é lançado em
1865, período em que o país, após a independência, busca construir sua identidade
nacional própria.
O pensamento brasileiro desta época vai se basear, para a construção da
nossa identidade brasileira, em duas noções particulares: o meio e a raça, “clima e
raça explicando a natureza indolente do brasileiro, as manifestações tíbias e
inseguras da elite intelectual, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do mulato”
(ORTIZ, 2003, p. 16). Sendo que a questão racial e o aspecto da mestiçagem era visto
como um ponto de vista negativo (essa ideia só se inverte no início do século XXI).
“O mestiço, enquanto produto do cruzamento entre raças desiguais encerra, para os
autores da época, os defeitos e taras transmitidos pela herança biológica”. (ORTIZ,
2003, p. 21).
Para os intelectuais de então a identidade nacional só poderia existir com
certa homogeneidade de traços culturais, pois “somente podiam conceber uma
identidade cultural da maneira que julgavam ser a ocidental – branca, educada,
refinada” (QUEIROZ, 1989, p. 21). Sendo que, nesta época, a população do país era
920

Idem.
Iracema, de José de Alencar, é uma das personagens indígenas mais relevantes do cinema brasileiro. “Dos
seus primórdios até o início da década de 1970, mais da metade da produção de longas-metragens de ficção
que tomaram o índio como tema, se baseou na obra de José de Alencar, sendo que dois foram adaptações de
Iracema” (LOBATO, 2003, p. 395).
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fragmentada de acordo com suas origens: culturas indígenas, de origem europeia e
africana.
A Iracema do filme também nega sua origem indígena, quando ela e Tião,
estão na estrada e param para se banhar num rio, eles conversam, Tião a trata com
ironia e falta de cordialidade e fala que ela é índia ao que ela responde: “Eu não sou
índia, sou brasileira” (IRACEMA..., 1974, 46:12).
A Iracema do livro de Alencar é uma índia passiva, e seu encontro com o
colonizador só é possível porque ela tem consciência de sua inferioridade. Iracema
tem o poder da procriação, o que a coloca no papel de geradora da nação, de
maneira que sua união com Martim gera o brasileiro Moacir.
E a Iracema do filme, ela dá a luz a qual nação brasileira? A Iracema do filme
também é uma mulher passiva, o Brasil que Bodansky e Senna nos mostra não é o
país das belezas naturais, de palmeiras onde canta os sabiás, mesmo porque as
árvores onde provavelmente os pássaros pousariam para proferir seu perfeito canto
estão na boleia do caminhão de Tião “Brasil Grande”, sendo contrabandeadas para o
sul do país. A Amazônia não é o recanto idílico que faz povoar o imaginário
brasileiro, mas um lugar de desmatamento, de miséria, de fome e de vida precária.
Iracema é o símbolo da decadência, a metáfora da estrada: assim como a
paisagem, que se apresenta desfigurada implacavelmente pela ação predatória do
homem, Iracema se decompõe física e moralmente durante o filme. Por outro lado,
o representante do fidalgo português Martim Soares Moreno, por quem a índia se
apaixona, transforma-se em Tião Brasil Grande, um caminhoneiro malandro que
viaja pela Transamazônica. Tião é gaúcho, do sul do país e de uma região que é o
oposto, considerada mais desenvolvida, e “se sente superior ao povo da Amazônia, é
a expressão do colonizador interno, que não tem qualquer intenção construtiva face
à região Amazônica e sua população, pretendendo tão somente explorá-los ao
máximo” (LOBATO, 2003, p.398).
Desse modo, durante os 95 minutos de filmes, vamos conhecendo a realidade
da Transamazônica nos anos 1970, contrária ao apresentado pelo governo militar,
como uma panaceia. Se o objetivo, apoiado pela história de Iracema e de Tião Brasil,
é ilustrar a própria rodovia, o melhor modo de fazê-lo é viajando por ela922. Assim,

922

Bodanzky continuou seu interesse pela região Amazônica em outros tantos filmes, especialmente
documentários, como Jari (1979), No meio do rio entre as árvores (2009), Navegar Amazônia com Jorge
Mautner (2005) e A propósito dos tristes trópicos (1990).
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para mostrar a realidade da estrada o filme adota o formato de um road movie923.
Podemos considerá-lo um representante do gênero cinematográfico porque nele
consistem algumas das principais características como: o deslocamento, grande
parte da narrativa é construída durante o trajeto e deslocamento de Tião e Iracema,
é um filme cuja ênfase está não apenas nos personagens, mas também nos eventos
ocorridos na estrada.
Iracema... possui, portanto, determinadas características que o constituem
enquanto gênero cinematográfico, sendo a principal delas o fato da história se
desenvolver durante uma viagem, na estrada. Além disso, a centralidade da
narrativa está nas relações estabelecidas tanto na viagem em si, quanto nas paradas
e nos encontros ao longo da estrada.
O filme inicia-se com alguns minutos nos quais os créditos iniciais vão
passando na tela. Enquanto isso, ouvimos ao fundo, aumentando gradativamente, o
barulho do motor de um barco. O barulho logo nos revela que se trata de uma casabarco, chamada “graçasadeus” que leva consigo uma família de ribeirinhos pelo rio
Amazonas. Esse primeiro plano-sequência é bem longo, aproximadamente 8
minutos, nos quais acompanhamos o cotidiano da família, que se banha no rio,
processa açaí fazendo a polpa, se alimenta de farinha e peixe e se diverte enfeitando
o barco para a festa na cidade grande. O único som que ouvimos nesta sequência é o
som de uma rádio com o programa “Alô interior”; através das mensagens que
ouvimos podemos perceber que a rádio funciona como um grande – talvez único –
meio de comunicação da região, já que passa diversos recados pessoais. O barco
continua sua jornada até parar num bar na beiro do rio para vender as cestas de
açaí, que lhes rende apenas três garrafas de cachaça e um pouco de dinheiro.
Fotogramas924 1 e 2: a primeira aparição de Iracema, no barco; e Iracema se banha e
brinca na água para percebermos como ela ainda é uma menina.

923

O road movie ou filme de estrada é gênero cinematográfico, cuja característica principal é o fato da
narrativa se desenvolver durante uma viagem, na estrada. Ao contrário do convencional, os filmes deste
gênero estão focados nas interações e nos encontros que acontecerão ao longo da estrada.
924
Os fotogramas ou frames foram retirados do próprio filme.
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A cena seguinte, aos 10 minutos do filme, nos apresenta, pela primeira vez,
Sebastião da Silva, ou Tião “Brasil Grande”, um caminhoneiro que está conversando
com um autóctone, enquanto alguns homens trabalham com madeira e abastecem
seu caminhão. Ele é um homem branco, do sul do país – região mais desenvolvida
que o norte – e tem um ar de arrogância e superioridade, ele se acha melhor que as
pessoas que estão a sua volta, mais esperto e mais competente, comprovado em
frases como: “meu negócio é isso mesmo, eu tô atrás do dinheiro, da grana”
(IRACEMA..., 1974, 12:50).
Na conversa com o autóctone, provavelmente o dono da madeireira que está
abastecendo o caminhão de Tião, podemos observar a dicotomia que vai permear
todo o filme. Ao falar das benesses do Brasil, o caiçara reforça, olhando para o rio, o
discurso de Tião afirmando sobre a maravilha da natureza a chamando de mãe, ao
que Tião retruca: “natureza não é mãe coisa nenhuma, natureza é meu caminhão, é
a estrada” (IRACEMA..., 1974, 11:31). Assim, poderemos observar durante todo o filme
esta polarização: de um lado a população local, e suas condições precárias de vida,
representada pela natureza; de outro Tião, e seu discurso sobre o crescimento e o
progresso do “Brasil Grande”, representado pela estrada.
É visível que Tião representa o Brasil do discurso, aquele do progresso e do
crescimento apregoado pelo governo militar. O caminhoneiro com seus privilégios
tem, ao longo de todo o filme, um discurso meritrocrático, que está presente em
várias falas e símbolos no filme. A frase do para-choque de seu caminhão é “do
destino ninguém foge”, e uma de suas primeiras falas no filme já nos sinaliza este
ponto de vista: “só não se dá bem nesse país quem não sabe se virar” (IRACEMA...,
1974, 12:55). Ele é o malandro, o homem do “jeitinho brasileiro” tão integrado à
nossa identidade nacional.
Tião incorpora todos os discursos do “Brasil Grande” e o tempo inteiro fala
das melhorias do país, do crescimento. Há aqui algo interessante, em vários
momentos de Iracema... que é a contradição entre o áudio e a imagem, que
podemos observar tanto nos discursos de Tião quanto nas músicas da trilha sonora.
As músicas servem para ilustrar esse ponto de vista. Aos 56 minutos do filme,
ouvimos:
Quero conhecer a Transamazônica, a grande tônica da evolução/
Quero enxergar a grande floresta, transformada em festa para o meu
irmão/ Alô brasileiros de todo padrão, chegou o instante da grande
arrancada, vamos desbravar cultivando a terra, que plantar não
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herda a hora é chegada/ Brasil mais Brasil para os brasileiros, o povo
ordeiro te aplaude de pé/ A grande selva que era problema, hoje é o
tema de amor e fé/ Brasil de Floriano, Rondon e Getúlio, tu és o
orgulho de um povo feliz/ Transamazônica é raça e bravura, pois
ninguém segura o grande país. (IRACEMA..., 1974, 56:13)

Ao mesmo tempo em que a música é apresentada, com uma letra que exalta
as melhorias que a estrada proporcionou ao povo da região, as imagens que são
apresentadas são do caminhão de Tião atravessando uma estrada de chão e
levantando poeira. Posteriormente, ao final da música, Tião e Iracema chegam num
bar de beira de estrada, onde conversam com alguns homens que moram por ali e
lhe descrevem uma situação bem diferente da defendida na música, o povo não tem
terra, e alguns que têm são desapropriados pelo próprio Incra a favor dos
endinheirados: “veio a polícia do Incra aqui, pra invadir a pobreza, pra poder tomar
terra pra um barão que tem aqui” (IRACEMA..., 1974, 01:00:15).
O discurso de Tião também segue esta lógica, em geral sua fala é negada
pelas imagens. Nas duas primeiras sequências de Tião essa ideia é muito bem
marcada, das falas ufanistas do caminhoneiro, como quando ele está almoçando em
um restaurante popular e conversa com outros caminhoneiros, que não são do sul
como ele:
Por isso que eu digo que agora, que estão construindo estrada, aqui
vai tudo melhorar. Eu acho que só pode melhorar, só pode ir pra
frente, esse Brasil agora só vai pra frente. Que nem diz aquela frase:
“ninguém segura esse país”, e não estão segurando mais não.
(IRACEMA..., 1974, 20:01).

Fotogramas 3 e 4: Enquanto Tião profere seu discurso ufanista, de um Brasil melhor, no qual se
dá bem quem sabe se virar, as imagens mostram seu privilégio. No fotograma 3, a posição de
Tião, como que sentado num trono, com suas roupas brancas, bem vestido em comparação aos
outros ao redor, ao centro do enquadramento, em cima das madeiras, nos dando a sensação de
superioridade. No fotograma 4, ele é enquadrado junto com outros trabalhadores, da ralé –
demonstrada “como dispêndio de energia muscular no trabalho masculino desqualificado”
(SOUZA, 2009, p.24) – que se esforçam enquanto Tião está relaxado conversando, ao fundo
uma bandeira do Brasil.
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Em paralelo acompanhamos a história de Iracema. Ela, que estava com a
família no barco chega a Belém e depois disso a vemos sozinha, sem sua família. Não
sabemos se foi seu próprio desejo ou se a família a deixou na cidade grande. Iracema
anda pela cidade, passeia na feira popular e depois acompanha do Círio de Nazaré,
uma das maiores festas populares católicas do mundo.
A protagonista participa da procissão, de uma apresentação circense e passeia
num parque de diversões. No parque, já de noite, percebemos uma transformação,
ela aparece com um grupo de pessoas, predominantemente homens, bebendo e
conversando. Em uma conversa de um casal entendemos que, agora, Iracema é uma
prostituta, ou “putinha fresca” como eles se referem a ela.
Na próxima sequência Iracema está com nova aparência: o vestido de menina
deu lugar a uma roupa moderna, com saltos altos. Iracema também tem outra
postura: está passeando com uma amiga, fumando um cigarro. Ela mora numa
pensão, um lugar bem simples onde ela e sua amiga se arrumam e se pintam para o
trabalho.
A ideia de trânsito e deslocamento está sempre presente, nas falas de Tião,
ressaltando a importância das estradas para se integrar o país, na conversa de
Iracema com sua amiga, também prostituta, cujo sonho é sair de Belém em direção
a São Paulo.
Iracema e a amiga vão para um bar/bordel onde a protagonista, aos 37’34’’
conhece Tião. Eles dançam ao som de “Você é doida demais” (música de Lindomar
Castilho). Na cena seguinte eles estão sentados à mesa e podemos perceber, na
conversa, que Tião é hostil com Iracema desde o início, a ironizando e chamando de
mentirosa e burra.
Em seguida os dois pegam a estrada, mas nós, espectadores, não sabemos o
destino do caminhão. Ao longo da estrada eles fazem sete paradas, que são
relevantes para discutir a realidade da Transamazônica. É na estrada que a crítica ao
apregoado progresso é cristalizada. Durante o trajeto nós vemos queimadas pelas
matas, exploração de madeiras de lei, ilegalidades nas transações, miséria, trabalho
escravo. A sensação é de que a região é uma “terra sem lei”.

Fotogramas 5 e 6: Da água para a estrada, a primeira cena do filme é de uma viagem na água, de
barco pelo rio Amazonas, agora vemos a primeira cena da estrada, da Transamazônica que será
percorrida
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fotograma, o primeiro plano em que vemos Iracema no caminhão. Aqui um enquadramento muito
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comum em road movies, a personagem, dentro do carro, e o retrovisor, simbolizando que ela está
deixando a vida dela para trás.

Tião e Iracema estão juntos na estrada, Tião dando carona à Iracema no que
ele chama de “hotel”. Eles vão parando ao longo da estrada, e essas paradas são
importantes para dar sentido ao filme (como um road movie deve ser). Tião é hostil
com Iracema, ele a trata como um objeto, um prêmio dado por Nossa Senhora de
Nazaré. Na quarta parada do casal eles estão num posto de gasolina, e Tião coloca
um adesivo no seu caminhão simbolizando Iracema, sua conquista, como os outros
adesivos representam outras conquistas anteriores: “cada mulher que se hospeda
aqui, no meu hotel, eu boto um decalquezinho. Essa foi de Nossa Senhora de
Nazaré, ô santinha boa, até mulhê arruma pra gente” (IRACEMA..., 1974, 55:00).

Fotograma 7: os três protagonistas do filme num enquadramento central: Tião, Iracema (repare o
short com estampa da Coca-cola) e o caminhão, “hotel” onde Tião carrega suas conquistas. O
veículo é alegórico, símbolo do progresso do país. Nele podemos ver um adesivo com a frase:
“Brasil ame-o ou deixe-o” slogan do governo Médici.

Na sétima parada, na única cena da estrada à noite, Tião para em frente a
uma boate, “num lugar bom, eu conheço o dono, é tudo gente fina” (IRACEMA...,
1974, 01:04:22). Mesmo a contragosto, Iracema é abandonada por Tião num bordel
de beira de estrada, dizendo: “pega seus trecos, cê vai ficar aí” (IRACEMA..., 1974,
01:04:11).
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Após ser abandonada por Tião a vida de Iracema piora consideravelmente,
enquanto Tião continua com seu caminhão e sua vida. A garota passa por várias
situações, sempre estando em deslocamento, e assim como a paisagem, que se
apresenta desfigurada pela ação do homem, Iracema também se decompõe física e
moralmente.
Ela vai com uma amiga prostituta, de avião, para a fazenda de um americano
(no avião acompanhamos em travelling925 o desmatamento da região), mas são
abandonadas na volta são abandonadas, e ao invés de voltarem de avião como o
combinado, vão na boleia de um caminhão junto a um grupo que será vendido
como mão de obra escrava.
Num outro destino uma mulher tenta lhe convencer a trabalhar com costura,
mas ela recusa, pois não é sua sina: “não é caso de velhice, é porque Deus não quis
que eu fosse costureira, minha sina é outra, corrê mundo, andá por aí sem rumo”
(IRACEMA..., 1974, 01:18:55).
Ela continua como prostituta, trabalhando num bordel. À luz do dia, é
agredida e violentada por autoridades (policiais). Na próxima cena, está novamente
com a mala na mão, pedindo carona a um caminhoneiro, ela quer ir até Altamira,
mas o motorista vai até Marabá, e ela segue com ele.
Em seu próximo destino Iracema está num barracão, passando café para
alguns homens que trabalham numa construção. Em seguida está num povoado e
vai buscar água num poço, e acaba brigando na rua com uma mulher, várias crianças
assistem e debocham da situação, Iracema é xingada e ainda apanha de um homem.
Essas cenas, muitas vezes com cortes brutos e sem dar muitos detalhes da
situação, servem para nos situar sobre a condição precária de Iracema, e os
inúmeros percalços que a estrada provocou à moça. Ela foi abandonada, sofreu
diversos tipos de abuso e violência, foi humilhada. A impressão é que se passa algum
tempo, até a sequência final, onde Iracema irá reencontrar, após um longo período,
Tião “Brasil Grande”.
A última cena do filme mostra Iracema com algumas mulheres em frente a
uma casa simples, na beira de uma estrada. As mulheres estão seminuas e
visivelmente embriagas. Uma delas vai até a estrada, rindo por estar calçando
apenas um sapato e para um caminhão que passa. É um caminhão boiadeiro, que
925

Travelling é um movimento de câmera no qual ela se desloca no espaço, com auxílio ou não de
equipamentos, contrário da panorâmica, onde a câmera gira sem se deslocar, em seu próprio eixo, e do zoom
que é uma variação da lente.
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pertence a Tião. Ele está melhor de vida, arrumado, com um caminhão melhor (e
com ajudante). Iracema, ao contrário, está destruída: deflorada, descabelada e
desdentada. Tião demora a reconhecê-la, e faz graça sobre seu estado. O grupo ri e
conversa enquanto bebem cachaça.

Fotogramas 8 e 9: os planos tentam destacar a diferença entre Tião e Iracema, ele bem vestido e
arrumado (as cores ajudam a dar essa impressão), ela descabelada e desdentada (analogia com a
própria floresta amazônica, que está devastada). De um lado Tião “Brasil Grande”, “cada vez
maior, sempre pra frente” como ele mesmo afirma, de outro Iracema, agora além de mulher de
beira de estrada, uma prostituta de estrada de chão.

Tião conta a Iracema que está indo para o Acre. Ela pede dinheiro a Tião, ela
pede algumas vezes que ele a leve consigo na viagem, mas ele a abandona pela
segunda vez, na estrada. O conselho que Tião dá a Iracema, antes de abandoná-la é:
“vence na vida quem mais caminha” (IRACEMA..., 1974, 01:34:23). Esse discurso
meritocrático é recorrente em Tião durante todo o filme. A ironia e falácia desta
frase são evidentes. A ideia de Tião é que, qualquer um que corra atrás possa fazer
seu próprio destino, como se Iracema (ou qualquer um do povo que o filme retrata)
tivesse as mesmas chances e condições na vida que um homem como Tião, um
homem branco, gaúcho e com certa qualificação. Seu discurso é incoerente e
carregado de preconceito, quando deixa com o pobre, a ralé, sua responsabilidade e
culpa por seu próprio destino.
Durante todo o filme encontramos uma dicotomia entre a natureza, vista
como lugar do selvagem, do atraso; e a estrada, como lugar da civilização e
progresso. Tião e Iracema, como protagonistas, também representam essa oposição.
Tião representa o Estado, o governo militar e seu discurso de progresso,
crescimento, de meritocracia e Iracema representa o povo e sua ignorância e
subserviência.
Na cena descrita esta relação é clara, e está cheia de representações que
podemos interpretar. Tião chega bem arrumado, com um trabalho digno; de outro
lado as prostitutas que representam o povo. Tião é o governo, chega, profere
palavras incentivadoras, é o homem do discurso, contudo vai embora sem mudar
nada. As mulheres (Iracema) são o povo, desunido (as mulheres debocham entre si)
xingam Tião (o governo), mas na sua frente o agradam; falam mal, mas não fazem
nada para mudar, assim como o povo.
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A estrada, que foi motivo para o filme (que pretendia mostrar a realidade da
Transamazônica) funcionou em Iracema... como um gatilho para se discutir as
condições sociais e ambientais de uma região do Brasil. Os personagens são
alegóricos e representam, mais que seus próprios dilemas pessoais, configurações do
próprio Brasil.
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Filmografia:
IRACEMA, uma transa amazônica. Direção: Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Brasil,
Embrafilme, 1974 (91 min). Sinopse: “Em 1974, em plena ditadura, quando o governo
militar alardeava a propaganda da construção do "Brasil Grande", Jorge Bodanzky e
Orlando Senna filmam Iracema uma transa amazônica, ficção com uma feição
documental que se tornou marco na cinematografia brasileira. O filme faz um
contraponto à propaganda oficial da época sobre a Amazônia, revelando as
queimadas, o trabalho escravo e a prostituição infantil através da história da menina
ribeirinha Iracema, que, atraída pela cidade grande e pela lábia do motorista de
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caminhão Tião Brasil Grande, acaba se prostituindo às margens da rodovia
Transamazônica. Proibido durante seis anos no Brasil, recebeu inúmeros prêmios
em festivais internacionais. Em 1981, foi o grande vencedor do Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro”.
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