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ANAIS DA I SEMANA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS – UNIFESP 

 

A Primeira Semana de Pós-Graduação de Ciências Sociais da UNIFESP é um 

evento de atualização e discussão técnico-científica da área de Ciências Sociais, tendo 

ocorrido em Guarulhos-SP em 2017. Ele é organizado por uma equipe de alunos do 

programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo. 

A primeira edição da Primeira Semana de Pós-Graduação de Ciências Sociais da 

UNIFESP foi realizada entre os dias 21 e 23 de novembro de 2017, na cidade de 

Guarulhos-SP 

O evento tem como objetivo propiciar um espaço para o debate da produção 

científico-acadêmica nas áreas Sociologia, Ciência Política e Antropologia, através de 

diferentes temas escolhidos pelo Comitê Organizador. Os eixos a serem desenvolvidos 

na I Semana de Ciências Sociais tratam de temas atuais e em discussão no momento, 

como Desobediências. Desobedecer, uma ação que não é um tema conceituado das 

ciências sociais, mas pode estar presente nas suas inúmeras produções. Desobedecer no 

nosso atual contexto político e posições identitárias pode nos levar a inúmeras reflexões 

e práticas.  A partir deste tema norteador, pensaremos a sua multiplicidade através de 

temáticas como arte, cultura, educação, política, religião, gênero, corpo, sexualidade, 

movimentos, estado e território.   

 

TEXTO MANIFESTO “DESOBEDIÊNCIA” 

Em Tessalonicenses aquele que desobedece deve ser marcado, dessocializado, 

“para que se sinta envergonhado”. Em Mateus, os desobedientes serão “menores” no 

Reino dos Céus. Pois bem, embebedeis do cálice de vinho da mulher que monta a besta 

escarlate repleta de nomes de blasfêmia, de sete cabeças e dez chifres: do vinho da mãe 

das meretrizes e das abominações da terra vem o ânima que vivifica a prática 

desobediente. A magrocristandade desmarginalizou-se em tempos romanos para 

hegemonizar-se e marcar e envergonhar quem olhasse nos olhos da Lei, à esta, não se 

mira, se escuta de olhos bem baixos e dorsal bem dobrada, genuflexionada. Milênios, 

onde as areias do tempo correram selecionadas uma a uma por pinças, foram necessários 

https://possecs1.wordpress.com/2017/11/06/na-program-acao/
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para que os envergonhados dessocializados pudessem mirar-se uns aos outros e extraírem 

da mirada a pujança necessária, agora não mais somente para encarar a Lei, mas para 

inquiri-la, exigir justificativas, reformulações. Com faca, murro ou graveto – ou ainda 

canetas e teclas –, resistem e bradam miríades de corpos marcados: não mais a Lei vestirá 

o manto de intocabilidade fiado a expensas de nosso sangue. A desobediência se faz nosso 

instrumento de habitar. Desavergonhadas, seguimos agora, produzindo, denunciando, 

socializando, criando. A desobediência é nossa técnica, tecnologia de ação. Nossa 

memória, nossa voz, nosso corpo em torque pela força da desobediência. Insilenciáveis, 

dizemos, vocalizamos, construímos novas estatísticas, novas operações de pensamento, 

novas coreografias de existir. Desfilemos rumo à redistribuição dos postos de comando e 

dos espaços deliberativos, da renda, da cor, do som, do gesto, da terra, da voz, dos saberes, 

… da possibilidade de memória. De pé – ou deitadas – ocupemos os púlpitos de fala, e 

falemos: escutem. 

Estorvo Silva  

 

 

Imagem: Andréa Tolaini 
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[GT-1] QUESTÕES URBANAS 

Este GT é um convite às pessoas que se dedicam às questões da cidade no século XXI. 

Se você desenvolve alguma ação sobre o tema sinta-se convidado a fazer parte desse 

debate coletivo. Por ação entendemos qualquer atividade teórica e/ou prática que ajudem 

a entender e debates as questões relativas às cidades na América Latina. A imposição do 

neoliberalismo sobre o imenso espaço urbano exige ações que contestam, resistem e criam 

rebeldias urbanas para criar outra existência social que não se submeta a aquela ideologia. 

A mesa propõe pensar, mostrar e debater ações que reflitam para além das “clássicas” 

dicotomias entre urbano/rural, centro/periferia, e, sem escamotear as tensões de classe, 

gênero, raça, idade, geografia, possa mostrar de forma críticas as antigas e novas lutas 

que podem/devem ser travadas pelo direito à cidade. 

Na América Latina a maior parte da população vive em cidades, muitas delas megalópoles 

mundiais que apresentam uma enorme rede de diversidade e desafios a serem enfrentados. 

Desse modo enfrentamos problemas urbanos urgentes, estruturais, complexos que se 

colocam como grande desafio em um momento que as cidade brasileiras estão saturadas 

pelo poder especulativo do neoliberalismo que transforma nossas urbes em imensos 

territórios do interesse privado. O bem público se transforma em bem de consumo 

excluindo a cidadania e a existência plena das pessoas que vivem nesses lugares. 

 

Coordenadores: Lidiane Domingues (UNIFESP) e Marcel Cabral Couto (UNIFESP) 

Debatedora: Profª Dra. Andrea Barbosa (UNIFESP) 
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A cidade como rejeição à loucura e o desviante como resistência e desobediência à 

cidade 

Alain M. S. Gerino1 

 

Resumo  

A partir da análise de discursos, presente na minha dissertação de mestrado, no qual, foi 

observada a trajetória da loucura por três movimentos sociopolíticos (marginalização, 

institucionalização e desinstitucionalização) que vai do final da Idade Média até o 

contemporâneo, estenderei a questão da cidade como organização social que rejeita à 

loucura no espaço urbano. Em contra-ponto, a existência do louco se apresenta como 

resistência e desobediência a formatação da cidade e ao que se espera de um cidadão. Um 

corpo que resiste ao modo citadino, que infringe as regras e etiquetas urbanas. Nesse 

empreendimento, o texto a seguir vem apresentar a loucura como arte possível a essa 

desobediência uma vez que a cidade moderna, por volta dos séculos XIII e XIV, surge 

como projeto que esquadrinha o belo em sua arquitetura. Assim, a cidade moderna é 

investida numa retomada à cidade ideal clássica que exclui tudo que lhe atrapalha, enfeia 

e causa empecilhos aos seus objetivos. Não à toa, a figura do louco surge como 

manifestação contrária aos ideais da cidade. É ele o corpo a ser excluído; é ele o corpo 

desviante; é ele que deve ter sua voz silenciada e seu corpo rejeitado, enclausurado e 

exterminado. Por quê? Porque exerce a alteridade; porque é diferença, desarticulador da 

ordem e da moral. E isso perturba o cenário urbano colocando-nos a repensar a quem a 

cidade serve. 

 

Palavras-chave: Loucura; Corpos desviantes; Resistência. 

 

Apresentação 

Este trabalho tem como objetivo dar um ponta-pé inicial para abertura de uma 

investigação acerca da relação sociopolítica que a cidade compõe com a loucura. Relação 

esta que interfere exclusivamente na concepção de cidadão, do habitar a cidade e ao 

exercício do direito. Não temos, aqui, como proposta descrever a história da cidade 

tampouco do cidadão ou do corpo desviante do louco, mas repensar a constituição que a 

cidade inventa com este o corpo: uma figura a ser repreendida, afastada e, muitas vezes, 

aniquilada do convívio social de que gozam os cidadãos. Assim, não iremos nos ater a 

questão dos manicômios e, sim, a cidade como um espaço que, ao regular a liberdade 

individual e comunitária, visa, em suas últimas consequências, reformar tudo que surge 

como desvio ou afastar, em caso de fracasso. Diante deste movimento de inclusão (através 

da reforma dos corpos), propomos uma leitura da cidade como rejeição à loucura e do 

                                                           
1 Alain M. S. Gerino é Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduandos em Ciências Sociais 

pela PUC-SP. No mestrado obteve financiamento por meio de bolsa CAPES. E-mail: 

alainmsilva@gmail.com 
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louco como resistência e desobediência as regras morais da cidade. Desta forma, nossa 

proposta não é falar de controvérsias, mas, sobretudo de rejeição e resistência. 

 

Cidade como palco da vida 

Ao longo da história, alguns conceitos revelam a construção da ideia que, nós 

ocidentais, temos de cidade, tais como: Cidade Antiga (COULANGES, 2006), Cidade 

Ideal (ARGAN, 2011), Cidade Moderna (LEFEBVRE, 1968). Ambos os conceitos têm 

em si a estratégia de esquadrinhamento e controle do espaço que culminaram, a 

posteriori, no controle, também, dos corpos humanos. Na Cidade Antiga, tinha-se como 

cidadão aquele que num espaço determinado nasce e participa dos eventos essenciais da 

vida citadina.  

O cidadão era reconhecido por sua participação no culto da cidade, e dessa 

participação provinham todos os seus direitos políticos e civis. Renunciar ao 

culto era renunciar aos direitos. [...] Ora, em Esparta, o que não o assistisse, 

mesmo por motivos alheios à sua vontade, deixava imediatamente de ser 

contado entre os cidadãos. Cada cidade exigia que todos os seus membros 

tomassem parte nos festejos de seu culto. Em Roma, para gozar de direitos 

políticos, era necessário assistir à cerimônia sagrada da lustração. O homem 

que não observasse essa regra, isto é, que não tomasse parte na oração comum 

e no sacrifício, deixava de ser cidadão até o lustro seguinte (COULANGES, 

Livro 3º, Capítulo XII, 2006). 

 

Ou seja, o corpo natural daquele espaço é ele parte da cidade. Sobretudo, havia 

uma necessidade de participar dos cultos à cidade. O estrangeiro, por ser impedido de 

participar dos cultos, não dispunha do título de cidadão e seus direitos eram mínimos, ou 

mesmo nulos.  

O estrangeiro, pelo contrário, é o que não tem acesso ao culto, aquele a quem 

os deuses da cidade não protegem, e que não tem nem mesmo o direito de 

invocá-los, porque os deuses nacionais não queriam receber preces ou dádivas 

senão dos cidadãos; eles repelem o estrangeiro; a entrada de seus templos lhes 

é proibida, e sua presença durante as cerimônias de um sacrifício era 

considerada sacrílega. [...] Nem em Roma, nem em Atenas o estrangeiro podia 

ser proprietário. Não podia contrair matrimônio, ou, pelo menos, seu 

casamento não era reconhecido; os filhos nascidos da união de um cidadão 

com uma estrangeira eram considerados bastardos. Não podia firmar contratos 

com cidadãos, ou, pelo menos a lei não lhes dava nenhum valor. A princípio, 

não teve o direito de exercer o comércio. A lei romana proibia-lhe herdar de 

um cidadão, e mesmo um cidadão herdar de um estrangeiro. Levava-se tão 

longe o rigor desse princípio que, se um estrangeiro obtinha o direito de 

cidadania romana, sem que seu filho, nascido antes dessa época, gozasse do 

mesmo favor, o filho tornava-se estranho aos olhos do pai, e não podia herdar. 

A distinção entre cidadão e estrangeiro era mais forte que o vínculo natural 

entre pai e filho (IBIDEM, 2006).  

 

Na relação entre cidadão e estrangeiro da Cidade Antiga temos a construção de 

um corpo desviante, ainda que não associado, neste momento, à loucura, pois, ela era 
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vista sob admiração ao ser considerada uma manifestação divina. Neste contexto o louco 

poderia trazer mensagens de deuses e maus presságios. Assim, há, na Cidade Antiga, uma 

relação de respeito com a pessoa acometida de loucura, pois ela estava entregue, 

totalmente, ao sacerdotismo. Uma exceção sociopolítica na história ocidental dado que, 

posteriormente, o louco será aquele que, sob o signo do desviante, estará postulado numa 

figura semelhante a do estrangeiro antigo. Vejamos.  

Sendo assim, primeiro ato: ser cidadão na Cidade Antiga dependia do seu 

nascimento, exclusivamente, naquele solo – sem perder de vista que a hierarquia estava 

presente e o homem grego obtinha privilégios em relação às mulheres e crianças, além, é 

claro, aos escravos e estrangeiros. A diferença é que aos estrangeiros era imposta uma 

relação de rejeição; de não-participação das atividades que compreende a vida citadina, 

fazendo desses desviantes. Vale ressaltar que, na Antiguidade, as cidades (Cidades-

Estados) não compreendiam grandes extensões territoriais. A cidade obtinha autonomia 

administrativa e política, exceto as que, a posteriori, foram anexadas ao desenvolvimento 

e expansão do Império Romano. Seus laços eram construídos a partir do culto religioso a 

determinadas divindades, dispondo de uma rede comercial própria, vista como obra de 

arte no sentido arquitetônico e, também, pelo modo de que seus cidadãos viviam a vida. 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das 

trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto 

é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos 

edifícios e dos monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem 

nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em 

objetos e em dinheiro) (LEFEBVRE, 1968, p. 12). 

 

Segundo Lefebvre (Ibidem), só com a industrialização que outra configuração de 

cidade vai se colocar. Até então, a cidade como obra estará configurada pelo valor de uso 

aos seus cidadãos. É construída e pensada para o gozo daqueles que ali nasceram. 

Funciona como extensão do corpo do cidadão: uma propriedade corporativa de 

concidadãos. A cidade como valor de troca será melhor difundida a partir do processo de 

industrialização capitalista. Com efeito, o desviante será aquele que não pertence à cidade 

por não ter e produzir elementos suficientes à indústria e, consequentemente, para 

desfrutar da cidadania. Ao não possuí-los, o gozo das atividades citadinas lhe será 

proibido. Interessante pensar que, aí, o desviante se encontra presente na figura do 

vagabundo, preguiçoso, incapaz ao não cultuar da regra maior da sociedade industrial: o 

trabalho. De toda forma, veremos que são essas as premissas en passant que contrastam 

e aproximam o cidadão, a cidade e o desviante antigo do moderno.  
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Segundo ato: na Cidade Medieval essa configuração (culto à cidade) se mantém. 

No entanto, haja vista que o Cristianismo se amplia, significativamente, ao ponto de 

dominar grande parte do território ocidental, a partir da queda do Império Romano até a 

Reforma Protestante de Lutero. É neste período que o culto a cidade será feito a um Deus, 

Jesus, em todo território controlado pela administração monárquico-religiosa. Não 

participar desse culto constituirá ao desviante à imagem do herege. A cidade medieval 

conservará a ideia de obra e funcionará pelo mesmo princípio. Destarte, a questão que 

agora se põe é a da ética cristã. 

A cidadania medieval estará atrelada, estritamente, a participação ao culto 

católico. Desta maneira, temos uma relação de opressão sociopolítica exercida pelo 

predomínio do Cristianismo. Com essa mudança administrativa, o desviante medieval 

destoa do desviante antigo, pois há, em todo esse período, a colonização de povos e 

territórios e o estrangeiro não será um problema para cidades, tal como era. A grande 

ameaça provinha do não-cristão devido sua ausência no culto à religião católica. Portanto, 

com este evento não se tem a cidade restrita a alguns, mas, também, não há uma ideia de 

cidade para todos. É na figura do herege (não-cristão) – perante a ideia de possessão 

demoníaca –, e do estrangeiro, peregrino, que a loucura vai se instalar na Idade Média. 

Dado o predomínio do Cristianismo na colonização religiosa das cidades 

ocidentais, era comum, nesta época, a prática da caridade para com os desviantes, que 

perambulando de cidade a cidade, serão usados como símbolo da salvação cristã. Ajudar 

os mais necessitados era algo que garantiria a salvação espiritual do bom cristão, ao qual 

tomamos a liberdade de, também, chamá-lo de bom cidadão. Pois é na miséria que Deus 

se traveste para testar a fé do cristão.  

Utilizado como moeda de troca na Cidade Medieval, o desviante sobrevivia de 

doações numa espécie de objeto sagrado a céu aberto. Por outro lado, veremos que “na 

maior parte das cidades da Europa [no qual, se cultuava a religião católica] existiu, ao 

longo de toda Idade Média e Renascença, um lugar de detenção reservada aos insanos: é 

caso de Chatelet de Melun ou a famosa Torre dos loucos de Caen” (FOUCAULT, 2008, 

p. 10). Algo contraditório aos olhos do catolicismo medieval. Entretanto, é preciso 

destacar que a rejeição ao desviante, louco, agora estava posta. Com o avanço mercantil, 

vai nascendo, já no século XII, um pré-capitalismo que será avesso à mendicância. Após 

alguns séculos essa vertente ganhará força e a mendicância passará a ser proibida fazendo 

com que o trabalho se torne, praticamente, obrigatório. Aos que não trabalham, a 

internação de seus corpos será regra. 
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Nem sempre, como destacado acima, tinha-se uma relação harmoniosa com o 

desviante, pois, apesar dele ser tão necessário ao culto da cidade ao mesmo tempo era 

repugnante por se tratar de um peregrino. Até porque, “entre os séculos XIII e XIV, a 

cidade [já] apresenta sua marca burguesa. [E] já é possível falar de uma comunidade ativa 

de mercadores e artesãos num fluxo próprio. [Não à toa,] a cidade é o território dos 

volumes arquitetônicos, o local em que se exerce a riqueza” (GERINO, 2017, p. 29). Para 

tanto, o louco, nos finais do medievo, tendo sua imagem espelhada no peregrino, 

mendigo, será devolvido a sua terra natal, entregue aos familiares, ou mesmo abandonado 

em algum outro local, longe da que não é parte. Diante de um projeto que visa o retorno 

do belo à cidade, a mendicância passa a ser vista com maus olhos, até que, enfim, seja, 

por lei, proibida. Portanto, a liberdade que o louco conquista, por conta do exercício da 

caridade cristã, é revogada. E ele se encontrará encerrado na sua própria, e imensa, 

liberdade, para além dos muros da cidade. 

Argan (2011) nos fala dos tratados de arquitetura dos séculos XIV e XV que 

apresentam projetos urbanos cujo nome deu-se Cidade Ideal. Nesses projetos 

arquitetônicos a ideia de obra será intensificada e posta como uma política maior, 

planejada e abrangente a todo território ocidental. Já era possível ver, nesse período, que 

a cidade sofre uma intervenção que mudará totalmente a configuração da Cidade 

Medieval. Nesses projetos se desenhavam uma cidade cujo retorno ao Belo era um de 

seus fundamentos. E como se tratava de um projeto pensado e desenhado, efetivamente, 

ao ideal, tudo que compete à cidade estará brevemente arquitetado. Diante da ascendente 

burguesia, o que se viu foi uma cidade pensada exclusivamente aos seus cidadãos, tal 

como bem descreve Lefebvre (1968):  

As cidades medievais, no apogeu de seu desenvolvimento, centralizam as 

riquezas; os grupos dirigentes investem improdutivamente uma grande parte 

dessas riquezas nas cidades que dominam. Ao mesmo tempo, o capitalismo 

comercial e bancário já tornou móvel a riqueza e já constituiu circuitos de 

trocas, redes que permitem as transferências de dinheiro. Quando a 

industrialização vai começar, com a preeminência da burguesia específica (os 

“empresários”), a riqueza já deixou de ser principalmente imobiliária (p. 12). 

 

No fluxo em que a expansão territorial se deu por conta de um regime monárquico-

religioso, a Cidade Medieval ficou conhecida pela fixação do feudalismo. Sendo a cidade 

a própria obra de arte, era comum que a riqueza se concentrasse na aquisição de imóveis. 

É entre os muros da cidade que se instalará o cofre; e, por essa razão, é estrategicamente 

arquitetada e protegida por sua fortaleza e guarda 24 horas. Assim, a opressão, por meio 

de exércitos mercenários, fazia o papel político da proliferação e centralização da riqueza. 
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Não obstante, as Cidades Medievais obtinham portões altamente vigilados. E por essas 

razões, via-se com maus olhos a presença do corpo desviante que enfeia o espaço urbano. 

Logo, medidas ásperas contra os desviantes foram tomadas.  

Aos finais da Idade Média e início do Renascimento as artes literárias e plásticas 

figurarão a loucura no meio social. Artistas como Sebastian Brant, Erasmo de Rotterdam, 

Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Albrecht Dürer vão fazer resistir a imagem da loucura 

na cidade. A Nau dos Loucos/Insensatos ou Das Narrenschiff são obras que vão 

denunciar, à época, o tratamento que se dava ao desviante e a maneira da qual, livravam-

se dele.  

Diante da ameaça de enfeiar e contaminar a cidade com a loucura, tinha-se a 

missão de expatriar esse homem [cujo corpo estava marcado pelo desvio], 

porém, muitas vezes nas mãos de mercadores e marinheiros, ele era levado de 

porto a porto e acabava voltando para sua terra natal ou para algum lugar onde 

sua presença teria outra finalidade, simplesmente contrária à do expurgo. Por 

esta prática, a imagem da loucura se conectou a figura do estrangeiro 

(GERINO, 2017, p. 31). 

 

Era comum a embarcação de desviantes em portos europeus e o abandono desses 

em alguma ilha ou à deriva no mar. Desta forma, vemos que há na cidade uma prática de 

rejeição ao desviante que, estrangeiro, peregrino, mendigo, feio e pobre, distorce o retorno 

ao Belo e a exclusividade da obra para alguns. Portanto, em relação à obra, a loucura é o 

ponto de resistência e desobediência à Cidade Ideal, pois, foge as suas intenções e não 

cultua dos mesmos valores. Desleixado e jogado aos cantos, o desviante medieval é tirado 

de circulação para que a cidade alcance seus ideais. 

Essa rejeição era tamanha que Foucault (2008) nos falará da Grande Internação 

realizada no século XVIII, momento em que os desviantes – sejam eles moribundos, 

mendigos, pobres, putas, loucos – eram contidos em cárcere e submetidos a práticas 

desumanizadoras por conta da sua não adesão ao Ideal. Um dos propósitos da Grande 

Internação era livrar-se dos improdutivos e libertinos. Com o advento do capitalismo 

industrial, as cidades, aos poucos, vão necessitando de trabalhadores e as medidas de 

internação da população vão sendo repensadas. Desta forma, a psiquiatria nasce como 

uma ciência de triagem para analisar aqueles que devem ficar internados, pois estão 

mentalmente doentes, e àqueles que devem ser libertados para serem integrados a 

produção industrial. 

O fato de ser desviante à produção industrial fará com que esse seja uma figura de 

resistência e desobediência ao culto da Cidade Moderna. Algo que no plano da Cidade 

Antiga não existia porque o louco estava entregue ao culto ao ser possuído por uma 
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divindade, sendo o estrangeiro a imagem do desviante por se tornar uma ameaça ao culto 

e devendo, este, permanecer impedido de participar desse evento. O estrangeiro é essa 

espécie de homem-bomba que a qualquer momento implode a cidade, dado que dispõe 

de valores, condições e comportamentos diferentes do cidadão. Neste sentido, a Cidade 

Moderna vai perder sua característica de obra (arte) para se dedicar a produção de 

mercadorias, pois, ao passo que indústria favorece a fusão de culturas, ao levar todos para 

viver em torno da dela, a convivência com o diferente se torna regra. A cidade, local de 

poucos, agora toma um contorno de cidade de muitos e, com isso, aglomerações vão se 

formando em torno das indústrias. Surgem, assim, os primeiros conjuntos habitacionais 

arquitetados não para seu valor de uso, mas, sim de troca. São nesses conjuntos que a 

lógica da construção vai ser alterada e pouco importará constituir algo no sentido da obra. 

O que se precisa é o espaço pensado para pessoas dormirem e estarem aptas ao trabalho. 

E não usufruírem do espaço enquanto contemplação da vida.  

A Cidade Moderna ou industrializada necessita de corpos adestrados para o 

trabalho e daí a figura desviante será o vagabundo. Para tanto, criam-se instituições para 

reformar os corpos e reintroduzi-los ao culto da cidade moderna: o trabalho.  

Ao longo dos séculos XVIII e XIX vão surgindo novas cidades industriais quando 

não sobre as antigas cidades comerciais. Para Lefebvre (1968)  

a burguesia progressista que toma a seu cargo o crescimento econômico, 

dotada de instrumentos ideológicos adequados a esse crescimento racional, que 

caminha na direção da democracia e que substitui a opressão pela exploração, 

esta classe enquanto tal não mais cria; substitui a obra [cidade] pelo produto 

[mercadoria]. Aqueles que guardam o sentido da obra, inclusive os 

romancistas e os pintores, se consideram e se sentem “não burgueses”. Quanto 

aos opressores, aos senhores das sociedades anteriores à democracia burguesa 

– príncipes, reis, senhores, imperadores – estes tiveram o sentido e o gosto da 

obra, em particular no setor arquitetônico e urbanístico. Com efeito, a obra 

depende mais do valor de uso do que do valor de troca (p. 22).  

 

Não à toa, vimos que o manicômio, hospital psiquiátrico, serviu, e ainda serve, 

como uma instituição que reformará os corpos para o culto da cidade industrial. Há um 

forte investimento para que o corpo desviante seja reformado, integrado a indústria e ali 

se torne um operário obediente e dócil. É sob o trabalho industrial que o corpo desviante 

será esquadrinhado, assim como, a fábrica também será. Todo espaço territorial da cidade 

é repensado para dar lugar ao processo de industrialização burguesa. E aos que não o 

cultuarem o trabalho, deverão ser internados no hospital psiquiátrico, onde serão 

reformados e assim curados; ou, se acaso não se transformarem, serão deixados na 

instituição psiquiatra, pois, se não servem ao trabalho tampouco será útil à cidade.  
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Ao ser confinado, o paciente psiquiátrico perdia seu “título” de cidadão e a 

primeira coisa impedida era o direito à expressão, pois, o desviante, sendo louco, não 

obtinha fé pública em seu discurso, tornando-se incapaz de exercer sua autonomia.  

Ao ser impedida a circulação do desviante na cidade, habitá-la não mais será 

possível, a não ser que este seja reformado e apto a reintegrar a sociedade industrial. Aos 

finais dos séculos XVIII até meados do XX veremos que o direito à cidade, moderna, será 

negado ao desviante e seu lugar de habitação se tornará a instituição psiquiátrica, no qual, 

desenvolveu e inventou, ao longo desses séculos, centenas de terapias que, na maioria das 

vezes, eram cruéis. Com o forte movimento de desospitalização psiquiátrica no ocidente, 

aos poucos vai ganhando coro uma reforma que insistirá na desinternação do desviante, 

seu retorno ao direito à cidade e devolução do título de cidadão. Com isso, no Brasil, a 

Lei 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica) é implementada apenas no início do 

século XXI tendo como princípio um novo tratamento ao desviante.  

O fechamento gradativo dos hospitais psiquiátricos será um dos pontos fortes 

desta lei, assim como a criação dos serviços de portas abertas, tal como o CAPS – Centro 

de Atenção Psicossocial – que atendem as demandas psiquiátricas, sobretudo, sem a 

necessidade de internar os desviantes ou mesmo fazer deles objeto de exclusão. O CAPS 

vem com a proposta de um tratamento psicossocial, no qual, envolve psiquiatria, 

psicologia, arte, assistência social e direitos humanos. É com a lei 10.216 que o desviante 

terá de volta a sua cidadania mesmo que não cultue o trabalho. Entretanto, sua 

participação nas decisões da cidade não será explícita uma vez que, no contemporâneo, 

sua reinserção social estará atrelada ao uso do medicamento. E sem este uso, dificilmente 

conseguirá ter uma participação social ativa, pois, o medicamento tem a proposta de 

regular a vida psíquica do acometido por transtornos mentais.  

Desta forma, o movimento de desinternação foi imprescindível para tirá-lo do 

manicômio, mas, não superou a desinstitucionalização, pois, ainda que livre para gozar 

dos seus direitos, este viverá imerso no universo das terapias para o resto de sua vida, 

sendo a medicamentosa sua eterna companheira. Mesmo aqueles que fazem uso regular 

e continuo dos psicofármacos, apenas 13% alcançam uma vida “normal”. Ou seja, uma 

vida esquadrinhada pelo mercado e pelo valor de troca que a configuração da Cidade 

Moderna traz. E os outros 87%, o que ocorrem com eles? Esses, ainda que não proposital, 

se tornam um símbolo de resistência e desobediência ao culto da cidade por se tornarem 

improdutivos ao trabalho e dependentes do conjunto terapêutico que inclui o tratamento 

medicamentoso, psicológico e ocupacional. E mesmo que integrados ao trabalho, não 
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desfrutam da cidadania plena como poderiam, uma vez que essas vidas estão entregues 

ao estigma do louco, mantendo-os apartados da sociedade, independente da função que 

viriam a exercer na indústria do trabalho. O que está em jogo aqui é o modo de existência 

que o desviante moderno produz, diferente do cidadão formatado pelo capitalismo 

industrial. 

Ao resistir ao modo industrial, o desviante, se tornará dependente do mercado 

terapêutico, sobretudo farmacêutico que, sem sanar o problema da loucura, ofertará a 

promessa de equilíbrio da vida, ainda que os efeitos dos psicofármacos ingeridos, quando 

não ajustados ao organismo do desviante, afirmem o estigma e a não participação na vida 

moderna. De toda maneira, temos aí aspectos que evidenciam resistência e desobediência 

aos modos citadinos sejam eles antigos, ideais (medievais) ou modernos. Mas, sobretudo, 

a cidade como organização social de rejeição a loucura. 
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Habitar: O contexto carcerário e urbano paulista nos últimos vinte anos 

 

José Douglas dos Santos Silva1 

 

Resumo  

Nunca houve tantos encarcerados no Estado de São Paulo, 220.030 pessoas privadas de 

liberdade em uma taxa de encarceradas e encarcerados por 100.000 habitantes de 498,5. 

São Paulo é a unidade federativa que mais contribui para o Brasil ser a quarta maior 

população encarcerada do mundo, pouco mais de 622 mil, e taxa de população 

encarcerada por 100 mil habitantes de 306.2, dados referentes ao ano de 2014. Diante 

desse fenômeno social, político e não menos urbano, esse sucinto texto pretende de forma 

inicial produzir uma reflexão a respeito das políticas públicas paulistas que consolidaram 

um modelo de habitação para determinada classe, sexo, característica étnico-racial e 

oriunda de determinado território. Desenvolvo como eixo analítico um olhar para a 

pungente agenda punitiva paulista, especificamente na hipertrofia da Secretaria de 

Administração Penitenciária (SAP) em contraste com a hipotrofia da Secretaria de 

Habitação (SH) ao longo dos últimos vinte anos com objetivo de cartografar suas forças 

políticas e reverberações no cotidiano prisional e das cidades. Para tal provocação faço 

uso de imersão etnográfica em uma periferia a oeste da região metropolitana de São Paulo 

com descrições densas do impacto local do fenômeno de encarceramento em massa 

(Garland, 2001; Wacquant, 1999), incluso análise documental dos orçamentos do Estado 

de São Paulo nas últimas duas décadas, com suas transformações e agentes políticos. 

 

Palavras-chave: Urbano; Cárcere; Seletividade Penal; São Paulo; Etnografia. 

 

Orçamento, trofia: vinte anos de violência e anulação política 

Habitar:  
1-ter a sua residência em.               

2-Prover de população ou de residentes.  

3-Estar presente em. 

Dicionário Aurélio. ‹https://dicionariodoaurelio.com/habitar›. Acesso em: 30 

de Outubro de 2017 

 

Na política do xadrez, João sempre do meu lado. Mesmo contra Dé. Se eu 

fechasse questão, ele me apoiava. Thomaz não fazia parte dessa família. Sabia 

que éramos fortes assim, mais ou menos unidos. A cela, com cerca de um metro 

quadrado e meio para cada um de nós, era um bairro, tinha as famílias. 

Relacionava-se com o resto da cidade, o presídio. (MENDES, 2011, p. 178) 

 

Já do lado de fora do trem, vejo prédios, carros, e nas proximidades com a Cidade 

de Osasco-SP, passo ao lado do maior complexo penitenciário da capital, os CDP`s 

(Centro de Detenção Provisória) 1, 2, 3 e 4 de Pinheiros, pouco mais de 4.700 presos em 

                                                           
1 José Douglas dos Santos Silva. Doutorando em Ciências Sociais – PGCS/UNICAMP – SP/Brasil. Bolsa: 

CNPq. E-mail: douglascaos@yahoo.com.br 

mailto:douglascaos@yahoo.com.br
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um lugar com capacidade para 2.1762. O trem trafega por mais centros de cidades a Oeste 

da Região Metropolitana de São Paulo, trânsito pesado de carros e caminhões, casas 

ocupadas à margem da linha ferroviária, bem como pontos de consumo de crack à 

margem da linha são a paisagem dessa viagem de cerca de 40 minutos. Por fim, chego à 

reformada estação de trem da cidade de Jandira. Logo pego um Uber que me leva 

rapidamente na Rua Quinze, lugar que conheço de longa data, de trabalhos como 

educador. Local de afeto, de alegrias, onde fiz amizades, mas também contabilizei mortes 

de jovens, e agora só de bater o olho nessa pequena junção de três ruas, conto pelo menos 

seis garotos que transitam entre as ruas e cadeias de São Paulo, estão sempre transitando 

dentro e fora, como certa vez explicou um interlocutor.  

 

Diário de Campo, 16 de Março de 2017 

São Paulo registra pouco mais de 220.030 pessoas privadas de liberdade com taxa 

de encarceradas e encarcerados por 100.000 habitantes de 498,5 – é o Estado brasileiro 

que detém a maior população prisional. Uma configuração social, política e urbana que 

esse sucinto texto propõe analisar mesmo que com um desenho inicial, carregados de 

traços incompletos. Portanto, arrisco nesse texto uma cartografia3 a respeito das políticas 

públicas paulistas que sinalizam a expansão surdina do modelo de “habitação” para 

determinada classe, sexo, característica étnico-racial e oriunda de determinado território. 

Desenvolve-se como eixo analítico um olhar para a pungente agenda punitiva paulista, 

especialmente atento para comparação entre a hipertrofia da Secretaria de Administração 

Penitenciária (SAP) e a hipotrofia da Secretaria de Habitação (SH) ao longo dos últimos 

anos. 

O “orçamento público estadual”4 é o planejamento dos recursos no âmbito do 

judiciário, legislativo e executivo, um documento que sintetiza a mobilidade de recursos 

                                                           
2 Dados referentes a abril de 2017. Agradeço a generosidade de Henrique Finoti (sociólogo do Núcleo de 

situação carcerário da Defensoria Pública de São Paulo) em fornecer dados atualizados do sistema 

carcerário paulista.   
3 Cabe destacar que esse panorama se enquadra dentro do desenho de pesquisa que desenvolvo atualmente 

e está em fase de coleta de dados, pesquisa de campo. Atualmente abordo a agenda de segurança municipal 

ao longo do processo de “redemocratização” em uma cidade a oeste da Região Metropolitana de São Paulo.  
4 Observa-se na atual composição do Governo do Estado de São Paulo a junção e disputa de vinte cinco 

secretárias: Administração Penitenciária; Agricultura e Abastecimento; Casa Civil; Casa Militar; Cultura; 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento Social; Direitos da Pessoa com 

Deficiência; Educação; Emprego e Relações do Trabalho; Energia e Mineração; Esporte, lazer e juventude; 

Fazenda; Governo; Habitação; Justiça e Defesa da Cidadania; Logística e Transportes; Meio Ambiente; 

Planejamento e Gestão; Procuradoria Geral do Estado; Saneamento e Recursos Hídricos; Saúde; Segurança 

Pública; Transportes Metropolitanos; Turismo.         
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financeiros na ordem dos bilhões ao longo das décadas no estado de São Paulo. A cada 

término de ano, na Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo se digladiam 

secretarias, sindicatos, associações, empresas, ou seja, todo um campo de forças que já 

pressiona o Executivo para pautar suas demandas no orçamento do ano seguinte. Portanto, 

a “Lei do Orçamento” configura o anseio e as estratégias do Estado a partir de um campo 

de força política, um desejo estatal no qual suas receitas e despesas dependem de variantes 

como as citadas acima e de outros fatores como a inflação do ano, impostos sobre 

circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e Produto Interno Bruto, da qual, de grosso 

modo, acompanhamos a seguinte evolução:  

 

GRÁFICO 1 

 

 FONTE: Secretária de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo; Lei nº 16.083 de 28 

de dezembro de 2015; Lei nº 12.298, de 8 de março de 2006 e Lei nº. 9.333, de 27 de dezembro de 1995. 

 

 

O maior orçamento público entre os estados da União apresenta sensíveis 

acréscimos ao longo dos últimos vinte anos. Os dados indicam um salto de 

81.292.048.395,00 (bilhões) no ano de 2006 para dez anos depois obter o registro de R$ 

207.169.365.868,00 (bilhões), mesmo em um ano em que o Governo do Estado de São 

Paulo apresenta sinais de congelamento de parte do orçamento público, algo em torno de 

3,3 %, aproximadamente mais de 6 bilhões de reais. Essa primeira cartografia estatal 

paulista apresenta um dado geral das cifras bilionárias que exige ser estudada para 

compreensão das simetrias ou dissimetrias das Secretarias de Estado que dizem a respeito 

das forças políticas paulistas que norteiam o Estado paulista.   

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/orcamentos/1996/lei_orcamentaria1996_SEP.pdf
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Cabe desenredar esse emaranhado de forças que constroem essa performatização 

do Estado e cartografar as conformações atuais. Para tanto, se observa: i) Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho, ii) Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, iii) 

Secretaria de Desenvolvimento Social, iv) Secretaria da Cultura, incluso a v) Secretaria 

da Habitação, contabilizam um montante de R$ 3.747.212.134,00 (bilhões) para 2016, 

algo aquém de uma só secretaria na composição estatal atual. A Secretaria da 

Administração Penitenciaria (SAP) goza de um orçamento para 2016 de R$ 

4.360.212.842,00, ou seja, a SAP detém pouco mais de R$ 613 milhões do que as cinco 

secretárias do Estado de São Paulo, e uma cartografia longitudinal das leis orçamentárias 

ao longo dos últimos vinte anos demarca uma guinada:  

 

GRÁFICO 2 

 

 
FONTE: Secretária de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo; Lei nº 16.083 de 28 

de dezembro de 2015; Lei nº 12.298, de 8 de março de 2006 e Lei nº. 9.333, de 27 de dezembro de 1995 

 

As linhas acima comprovam uma guinada estatal, nosso Estado de Bem-Estar 

Punitivo se alastra ao longo da retomada da “democracia”, ou seja, convive 

paradoxalmente com instituições democráticas e expansão do encarceramento seletivo. 

Desde o final da década de 1980 com a “opinião pública” formada por grandes meios de 

comunicação que transitam em torno de narrativas generalizadas do “medo do crime” 

observa-se efetivamente uma espiral de “insegurança”. Um movimento que impulsiona 

gradativamente respostas estatais por mais polícia, mais prisões e mais condenações.  

http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/planejamento_orcamento/orcamentos/1996/lei_orcamentaria1996_SEP.pdf
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A própria constituição da Secretaria de Administração Penitenciária decorre do 

impacto internacional do “massacre do Carandiru”, uma resposta do governo do Estado 

de São Paulo que, em pouco menos de um ano do “massacre”, institui a primeira secretaria 

do país destinada à população encarcerada. Se outrora, a agenda social de luta por moradia 

conquistava espaço público, aglutinava diversos atores públicos ao longo da década de 

1970 e 1980, observa-se ao longo da década de 1990 e 2000, que outras agendas sociais 

se consolidam, geridas aos alardes do “crime organizado”, da violência desenfreada, da 

necessidade de investir em “segurança”, no específico “combate às drogas”. Movimento 

que produz toda uma gama de discursos, indivíduos (atores políticos) e institucionais que 

retroalimentam esse corpo estatal e que convive/necessita de um discurso de falência, 

terror e a cada pavor coletivo, mais medidas de encarceramento, mais anulação política 

dos encarcerados.       

Uma rápida evolução institucional, dezembro de 2005, a SAP geria a vida de 

138.116 pessoas, 116.698 homens e 3.903 mulheres e mais 17.515 administrado pela SSP 

(Secretária de Segurança Pública de São Paulo) sem informação de gênero 5. Dez anos 

depois, precisamente em 2015, o Estado administrava a vida de 229.355 presos, 226.590 

presos geridos pela SAP e 2.765 presos  administrados pela SSP (Secretária de Segurança 

Pública de São Paulo) - desse montante, uma população feminina de 13.005, distribuída 

majoritariamente na SAP, 12.659 em 18 unidades prisionais e 346 em 40 unidades 

prisionais de responsabilidade da Secretaria de Segurança – majoritariamente oriundos 

das periferias das cidades de São Paulo.      

 Essa rápida evolução se sustenta no discurso institucional de guerra, de combate 

que produz rotineiramente a construção de um inimigo interno, racializado e, a cada 

“crise”, “fracasso” institucional, consequentemente fortalecimento, crescimento e 

desumanização da população encarcerada e dos locais seletivamente deslocam essa 

população. Em 2001, a “Mega Rebelião” que contou o protagonismo de encarcerados de 

29 estabelecimentos prisionais do Estado e a exposição na mídia dos enunciados do 

coletivo de encarcerados que o Estado insistia em omitir, fez com que a  imagem em rede 

nacional de 28 mil encarcerados rebelados conquistasse projeção.    

Entretanto, as vozes rebeladas que gritavam por melhores condições no sistema 

carcerário paulista, por assistência jurídica, assistência médica, melhorias nas condições 

de higiene e alimentação, gritos que rapidamente são sobrepostos por imagens de homens 

                                                           
5 Informação: <file:///D:/DadosConsolidados2006%20(1).pdf>. InfoPen. Acesso dia 22 de maio de 2016.  

file:///D:/DadosConsolidados2006%20(1).pdf
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rebelados, com suas camisetas brancas e calças beges de cima dos telhados dos 

estabelecimentos prisionais. A figura devidamente trabalhada incita a desumanização dos 

encarcerados e toda e qualquer voz dos presos. Desse movimento resta mais clamor por 

encarceramento, punição e, portanto, construção de mais estabelecimentos prisionais, 

mais hipertrofia do membro SAP. Uma breve cronologia da SAP apresenta mais outro 

registro histórico e diz acerca da relevância do inimigo desumanizado para justificar o 

fortalecimento da Secretária de Administração Penitenciária. Em 2006, nova “mega 

rebelião” com 46 estabelecimentos prisionais rebelados e imagens de homens com seus 

rostos cobertos e suas facas em punho, circulando entre telhados e mais uma vez se produz 

somente ruído e incitação para anulação dos presos e expansão da agenda carcerária. 

Observa-se o movimento institucional SAP pautado por operacionalizar anulação 

dos encarcerados, as cifras desta Secretaria em um movimento exponencial não dizem 

respeito às condições mínimas de sobrevivência da população encarcerada. Interlocutores 

que transitam no universo dentro e fora do sistema prisional constantemente comentam 

do dia a dia prisional com alimentos estragados, encarcerados com sarna, ausência de 

produtos de higiene pessoal, escassez de água, ou seja, toda uma série de violações. Tal 

negligência estatal faz com que os presos e familiares criem estratégias para suprir suas 

demandas como os populares jumbos [alimentação, produtos de limpeza, produtos de 

higiene pessoal, bem como roupas] levados pelos próprios familiares. Essa configuração 

no sistema carcerário paulista se consolidou ao ponto de encontrarmos empresas que 

executam jumbos online:  

Esse serviço, o envio de jumbos aos familiares, facilitará o dia a dia de muitas 

pessoas. Sem trabalho nenhum, sem ter que ir ao mercado, sem ter que pegar 

filas e sem ter que ir ao correio, seu Jumbo chegará á seus familiares. Tudo 

sem sair de casa. Enviamos tudo de acordo com as normas de cada uma das 

unidades prisionais, sempre com capricho, cuidado e confiabilidade. 

Atendemos todos os CDPs , CPPs, Penitenciárias Femininas e Masculinas em 

todo o Brasil 6 

 

O orçamento da SAP de fato se espraia em torno da anulação e tutela política da 

massa de encarcerados. Um tracejado que agrega elementos para esse esboço estatal é a 

composição de força do Grupo de Intervenções Rápidas (GIR) que possui entre suas 

atribuições “acabar com rebeliões”, como estabelece a Resolução SAP – 69 de 20 de maio 

de 2004. O Grupo se estende com a Resolução SAP – 155 de 19 de Junho de 2009 que 

institui a Célula de Intervenção Rápida (CIR) em cada estabelecimento prisional munidos 

                                                           
6 Informe de divulgação do site <http://www.jumbonline.com.br/product_info.php?products_id=368> 

acesso dia 22 de maio de 2016.   

http://www.jumbonline.com.br/product_info.php?products_id=368
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de treinamento, equipamento e prestígio social como sinaliza a reportagem do dia 27 de 

Outubro de 2011, em que o ex-jogador “Ronaldo Fenômeno” e o “lutador” Anderson 

Silva, dois esportistas de renome internacional, foram “conhecer o trabalho do GIR” e o 

“maior estande de tiro coberto” do país de propriedade da SAP 7.   

Esse comunicado expõe uma breve cartografia da atual agenda política e de seu 

avanço que, em pelo menos nos últimos vinte anos se apresenta para determinada 

população e território. Cabe ainda avançar em outro comunicado à respeito de outras 

composições da agenda repressiva como a expansão da Secretaria de Segurança Pública 

e de sua agenda militarizada.     
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Pensando o conforto térmico para o desenho urbano: indagações e possibilidades a 

partir da leitura do Direito à Cidade de Henri Lefebvre 

 

Lara Palma Elsing1  

  

Resumo  

Este ensaio argumenta que o produto gerado pelo conhecimento do clima e sua aplicação 

dentro da cidade deve ser um direito de todos os cidadãos. Serão analisados os conceitos 

criados por Lefebvre de "direito à cidade", "direito à natureza" e sua relação com a forma 

urbana, porque, dentro do campo de estudos de conforto ambiental, estes conceitos 

acrescentam uma dimensão política e social importante.  

Pretende-se mostrar que os estudos de conforto, que geralmente se concentram em 

variáveis técnicas, também podem tentar entender o ponto de vista epistemológico ou 

prático como está estruturado o mundo urbano. Pensando a fundo a questão das 

legislações e como se desenvolveu o ambiente urbano, é possível ver como as cidades 

estão estruturadas para servir as diretrizes do mercado, distanciando-se do direito à 

cidade. Neste caso, também será analisada a forma como as desigualdades são evidentes 

a partir do estudo do clima urbano na cidade de São Paulo. 

Este trabalho deriva-se da parte introdutória e justificativa da minha dissertação de 

mestrado em Urbanismo, na área de Conforto Ambiental, onde foram analisadas, 

comparativamente, processos distintos de verticalização em uma mesma região. Neste 

estudo, buscou-se entender se o projeto paisagístico e arquitetônico, se baseado na 

legislação tal como é vigente, a cargo da iniciativa privada, poderia trazer prejuízos ao 

conforto térmico humano, sendo a resposta positiva mesmo na melhora dos índices de 

permeabilidade e aumento da vegetação na região alvo de estudo. 

Não se pretende, com este ensaio, aprofundar o debate sociológico derivado do conceito, 

mas buscar as contribuições específicas que essa visão traz para o campo técnico do 

conforto ambiental. 

 

Palavras-chave: Conforto Ambiental; Legislação; Direito à Cidade; Direito à Natureza; 

Forma Urbana. 

 

Introdução 

O Direito à Cidade, de Henri Lefebvre, escrito no final dos anos 1960, veio a 

debater e questionar o modo de produção modernista dos espaços urbanos e de sua falta 

de urbanidade, em que a habitação racionalizada rompe as formas tradicionais da vida 

cotidiana. Este período de insurgências é marcado por debates acerca do modo como são 

tratadas as cidades e seus habitantes, como faz Jane Jacobs, em Morte e Vida das Grandes 

Cidades, que, sob um diferente ângulo, também critica esse modo de produção das 

                                                           
1 Lara Palma Elsing. Programa de Pós-graduação em Urbanismo (PROURB-FAU-UFRJ). Mestre. CAPES. 

E-mail: lara.elsing@gmail.com 

mailto:lara.elsing@gmail.com
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cidades calcados na função, uso e ocupação das construções, sem valorizar a escala 

humana e indiferentes às necessidades de cunho social. 

Hoje percebemos um gradual processo de reconquista do espaço urbano, mesmo 

que a iniciativa privada e o poder público ainda insistam em reproduzir o mesmo modo 

de atuação nas cidades, calcado na implantação de infraestruturas. Neste processo de 

produção, massivo, pouco ou nada se valoriza o ambiente natural, sem tomá-lo como 

partido para os projetos, preterindo-o como oposição ao desenvolvimento. 

Neste processo, o estudo climatológico, apesar de se desenvolver enquanto 

disciplina, agregando uma mudança epistemológica, onde os valores urbanos se 

implantam como variáveis, no campo urbanístico pouco se verificou aplicação prática 

destes diagnósticos em projeto. Enquanto isso, as poucas áreas permeáveis e de vegetação 

mantidas na malha urbana agregam valor ao seu território, expulsando a população que 

não pode adquiri-las para regiões afastadas com pouco ou nenhum trato paisagístico. 

Este ensaio visa entender a falta de comprometimento na aplicação dos estudos 

relacionados ao conforto térmico no âmbito urbano. Para isso, recorreu-se ao conceito de 

direito à cidade, elaborado por Lefebvre em 1968. Não se pretende, com isso, aprofundar 

o debate sociológico derivado do conceito, mas buscar as contribuições específicas que 

essa visão traz para o campo técnico do conforto ambiental. 

 

O Estudo da Climatologia Urbana em São Paulo 

A passagem do estágio da população predominantemente rural para urbana no 

Brasil remonta a meados da década de 60 e, com ela, decorre a aceleração no processo de 

urbanização. Com a preocupação com as alterações climáticas e de qualidade do ar 

causadas por este processo, despertou-se o interesse pelo estudo do mesmo. Os estudos 

de clima urbano começaram na década de 70 e se observa um grande avanço desde então. 

A maioria dos estudos se concentra na porção centro-sul do país, onde se localizam as 

maiores aglomerações urbanas e onde se concentra também a maior parte da população 

do país (MENDONÇA, 2003). 

De acordo com Mendonça,  

a cidade de São Paulo (seguida pelo Rio de Janeiro), se sobressai como sendo aquela 

onde os estudiosos do clima urbano dedicaram-se de maneira mais expressiva, seja por 

caracterizar como a maior aglomeração urbana do Brasil, seja por se configurar num dos 

mais degradados ambientes urbanos da nação; alia-se também a esses fatos a maior 

concentração de instituições de ensino e pesquisa voltados a essa temática. 

(MENDONÇA, 2003, pg. 182). 
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Em São Paulo, na década de 70, houve uma série de eventos climáticos críticos. 

Sucessivas inundações e fortes geadas, além do frio rigoroso, impuseram à cidade um 

ritmo2 climático bastante desfavorável à dispersão de poluentes em pleno período de 

aceleração econômica. Devido a essas mudanças, alterou-se também a metodologia de 

estudo, da escala regional para os níveis local, meso, topo ou microclimático, criando 

novas necessidades técnicas e metodológicas. Esses desvios de padrões geraram impactos 

nas atividades socioeconômicas, assim como uma mudança na visão do clima como um 

processo meramente estatístico de elementos meteorológicos (TARIFA, 2001). 

 Os primeiros resultados vieram na década de 80, com a pesquisa tematizada na 

“Contribuição à Ecologia Urbana da Região Metropolitana de São Paulo”, em que a 

hipótese central era a relação entre os ritmos do tempo (cronológico e meteorológico) e 

os ritmos urbanos decorrentes da urbanização-industrialização. Os resultados alcançados 

pelo Laboratório de Climatologia e Biogeografia do Departamento de Geografia da 

Universidade de São Paulo chamaram a atenção da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de São Paulo, fazendo parte do Plano Diretor do Município da época 

(1984,1985) os primeiros mapeamentos na escala de 1:50.000 dos elementos climáticos 

naturais e urbanos. Outro trabalho de grande importância foi o de Lombardo, concluído 

em 1983, sobre as relações entre a distribuição da temperatura do ar (medidas em campo), 

o uso do solo e as imagens em infravermelho de satélites meteorológicos ambientais. No 

fim desta década, ainda foi elaborado um novo diagnóstico de qualidade do ar e clima 

urbano para o município, na forma de “Atlas Diagnóstico Cartográfico Ambiental”, 

editado pela Prefeitura de São Paulo em 1992. (TARIFA, 1991 in TARIFA, 2001). 

Hoje, ainda em parceria com o Laboratório, está disponível no site da Prefeitura o 

“Atlas Ambiental do Município de São Paulo”. O projeto, denominado “Diagnóstico e 

Bases para a Definição de Políticas para as Áreas Verdes no Município de São Paulo”, 

tem como principais objetivos o diagnóstico e criação de bases de definição de políticas 

públicas para as áreas verdes do município, bem como a alimentação de dados faunísticos 

e florísticos no Sistema de Informação Ambiental – SINBIOTA, da FAPESP. O produto 

final consiste em um conjunto de cartas temáticas, acompanhado de texto explicativo, 

associados a bancos de dados em meio digital, além do levantamento florístico e 

                                                           
2 Aqui, o clima era entendido como fora definido por Sorre, ou seja, “a série de estados atmosféricos acima 

de um lugar em sua sucessão habitual”, sendo depois mudada essa visão a partir das mudanças climáticas 

observadas ao longo dos 30 anos de estudo. 
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faunístico em 67 áreas do município, que apresentam algum tipo de cobertura vegetal 

significativa (natural ou implantada). 

A partir dos dados disponíveis neste projeto, através da análise dos mapas de clima 

urbano, é possível entender as proximidades entre clima e renda, temperatura aparente da 

superfície de registro e acesso às áreas verdes.  Sendo assim, é possível o seguinte 

questionamento: é possível entender o conceito de direito à cidade de Lefebvre do ponto 

de vista ambiental, levando em consideração a forma urbana e as diferenças climáticas? 

O fenômeno que liga o conforto térmico ao direito à cidade não é claro, por serem 

os estudos de difícil associação pela ainda grande dificuldade de se encontrar produtos 

finais de análise climatológica nas cidades. São Paulo, por todo seu processo histórico na 

área, serve como parâmetro de pesquisa a essa relação. 

 

O Conforto Térmico e o Direito à Cidade 

Em 1975, Monteiro elaborou, em sua tese de livre-docência, defendida pela 

Universidade de São Paulo, uma proposta teórico-metodológica para o estudo do 

ambiente atmosférico urbano, chamada Sistema de Clima Urbano (SCU). O SCU trata o 

clima urbano como um sistema dinâmico adaptativo sistematizado em três canais de 

percepção, abstratos, associados aos principais níveis de resolução do sistema, separando 

os grandes conjuntos de fenômenos dentro do universo climático: termodinâmico, 

referente ao conforto térmico, físico-químico, referente à qualidade do ar, e 

hidrometeórico, referente aos impactos meteóricos. Esta proposta foi amplamente 

aplicada em estudos e, na possibilidade de referenciar os fenômenos, por senso comum, 

com aquilo que presenciamos nas cidades, não necessita explicações mais técnicas. 

 Dos três subsistemas, ou canais de percepção, aquele que é de responsabilidade 

tanto da natureza quanto do homem é o sistema termodinâmico. Enquanto os outros dois 

têm efeitos mais visíveis e diretos na saúde e na integridade urbana, o sistema 

termodinâmico tem como produto a formação das ilhas de calor, a ventilação urbana e o 

aumento da precipitação nas cidades. Em combinação com os outros canais, os produtos 

deste sistema podem ter efeitos mais visíveis, mas sozinho, tem como efeito direto o 

desconforto e a redução do desempenho humano. Agora, quem sofre com este 

desconforto? 

De acordo com o Atlas Ambiental (PREFEITURA DE SÃO PAULO, site), na 

análise das isotermas na cidade de São Paulo, percebe-se 
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▪ “a ocorrência de temperaturas mais amenas nas áreas com cobertura 

vegetal significativa (matas da Cantareira, extremo Sul, etc) e junto aos corpos 

d’água, em contraste com as temperaturas mais elevadas observadas nas 

regiões mais áridas da cidade (região central e antigas áreas industriais ao 

longo do Rio Tamanduateí - Mooca, Brás... - zona leste, etc); 
▪ o contraponto entre as respostas observadas em áreas com diferentes 

padrões de apropriação do espaço urbano; temperaturas mais amenas nas áreas 

dos chamados bairros jardins - Jardim Europa, Cidade Jardim, Chácara Flora, 

Granja Julieta, etc -, resultado da predominância de ocupação residencial 

horizontal, arborização intralote e urbana/viária, e temperaturas mais elevadas 

nas áreas periféricas (em especial da zona leste), fruto da ocupação total dos 

lotes pelas edificações e da quase ausência de arborização/cobertura vegetal; 

▪ a peculiaridade da formação de algumas zonas frias, provocadas pela 

projeção das sombras das edificações nas áreas com maior padrão de ocupação 

vertical (ex. região central, Av. Paulista, etc...) em conjunto com fatores como 

os ventos” .  
 

Fica evidente a relação entre a forma urbana e a temperatura e como ela difere: 

áreas de mesma predominância de ocupação (residencial horizontal), mas com legislações 

diferentes possuem diferença de temperatura pelo uso do solo e arborização.  

Aliado a isso, ainda temos a presença de grandes parques urbanos concentrados 

junto a essas áreas consolidadas de maior poder aquisitivo (Parque do Ibirapuera próximo 

aos Jardins, Parque Villa Lobos próximo à Vila Leopoldina, Jockey Club ao Morumbi, 

Parque Trianon na região da Paulista e Parque da Água Branca próximo a Perdizes). Nas 

áreas de expansão periférica, os únicos parques expressivos em área urbana são o Parque 

do Carmo e o Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste. Enquanto a temperatura nos 

bairros mais arborizados fica entre 27 e 29 °C, nas áreas periféricas a temperatura se situa 

entre 29 e 31 °C. Na região central as médias de temperatura se encontram na faixa dos 

32 °C, devido à aridez do solo.  

Todavia, ao pensar que o deslocamento da população pela cidade pudesse ser uma 

forma de verificar essa diferença e reivindicar melhores projetos urbanos, isso não ocorre. 

Enquanto os indivíduos mais ricos têm acesso a meios de minimizar o desconforto 

causado pelo calor (casas com maior inércia, aparelhos de ar condicionado, automóveis 

com ar condicionado), os de menor poder aquisitivo acabam por sentir mais seus efeitos 

no deslocamento e têm dificuldade de acesso a essas áreas termicamente mais 

confortáveis. A falta de urbanidade nas cidades torna o conforto térmico uma variável 

difícil de ser detectada. A falta de urbanidade dos cidadãos e de consciência dos 

planejadores. 

Todavia, mesmo possuindo interessantes metodologias específicas para o 

estudo do clima urbano com vistas ao planejamento da cidade, as equipes 

encarregadas da elaboração de planos diretores de desenvolvimento urbano-

regional ainda não atribuem a devida importância à abordagem das condições 

atmosféricas. (MENDONÇA, 2003, pg. 178) 
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A forma urbana está intimamente ligada ao conforto térmico das cidades. Fica 

claro que ela deve ser o resultado do estudo das particularidades de cada terreno, sua 

geologia, regime de chuvas, ventos e clima, somados à cultura e organizações sociais. 

Sendo a cidade uma das maiores agentes modificadoras da natureza, vê‐la como uma 

oposição traz prejuízos catastróficos para a vida urbana, já que a negação impede a gestão 

do efeito de sua coexistência. 

Assim, as áreas verdes acabam por ser negligenciadas e suas terras incorporadas 

ao mercado com sua valorização. Com o rompimento da ligação do campo com a cidade, 

a natureza se torna um produto desejável e o mercado imobiliário absorve essa demanda 

sob diversas fachadas ao longo dos séculos, vendendo-a como a solução para os 

problemas urbanos. E a natureza, como afirma Lefebvre, ganha um valor de troca e vira 

mercadoria, um gueto de lazeres. 

Lefebvre afirma ser o papel da ciência auxiliar, através da crítica da vida cotidiana 

e por meio da análise do ritmo, o estudo das implicações e consequências das novas 

formas de apropriação inventadas pelos cidadãos. 

“O valor de troca e a generalização da mercadoria pela industrialização tendem 

a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor 

de uso, embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do 

uso”. (LEFEBVRE, 2001, pg. 14) 

 

O “direito à natureza” é um desvio do “direito à cidade”, à medida que o direito à 

vida urbana, renovada, necessita de espaços livres, públicos, onde possa acontecer a vida 

urbana. Assim, mais do que preservar amplos espaços “naturais”, como coloca Lefebvre, 

criar e manter espaços agradáveis e convidativos à passagem e permanência também faz 

parte do direito à cidade e está intimamente ligado às questões de conforto. 

Ver o estudo térmico das cidades apenas com o rigor dos dados é inadmissível, à 

medida que este rigor impõe estratégias duras em ambientes já construídos e modificados 

pelo homem. Neste modelo de construção da cidade, suprime-se a realidade urbana por 

meio de uma postura extremamente determinista e metafísica, tal como Lefebvre repudia. 

Então como entra o estudo de conforto ambiental e, sobretudo, o conforto térmico sem 

reduzi-lo a questões espaciais e de prancheta? 

De acordo com Lefebvre, a questão da moradia oculta os problemas da cidade, 

fazendo com que esta se rebaixe ao nível de controle da vida cotidiana dos produtores e 

o consumo de produtos. Por meio de um racionalismo burocrático, ordenam-se zonas e 
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áreas se reduzem a uma justaposição de espaços, de funções e elementos práticos, onde a 

homogeneidade predomina sobre as diferenças provenientes da natureza (sítio). É nessa 

predominância racional sobre o espaço natural que já se verificava, desde fins do século 

XIX, os problemas da falta de conhecimento dos fenômenos naturais e suas implicações 

nas dinâmicas da cidade, gerando conflitos. 

Além de uma mudança no tratamento das escalas nos Planos e Leis que regem o 

solo, de forma a se aproximar da escala da vizinhança, do microclima, do usuário, de 

forma a tratar efetivamente os problemas gerados pela transformação do ambiente urbano, 

é imprescindível que esta questão seja efetivamente problematizada junto a outras 

questões urbanas, para que se torne cada vez mais próxima da população e alvo de 

reivindicações. Seu estudo, ainda que complexo quando partido do meio urbano, pode 

levar a resultados de fácil entendimento e inclusivos nas pautas de decisão de projeto. 

 

Considerações Finais 

Por ignorância ao tema, o desconforto ao se deslocar e experimentar a vida urbana 

é atrelada ao clima como sendo um agente externo e indomável da natureza. A própria 

noção de clima, entretanto, se abre às modificações da paisagem ao considerar que, em 

seu sistema, está compreendido o espaço terrestre e sua urbanização. 

Conforme afirma Mendonça, se 

na história destes cerca de dois séculos de urbanização atrelada à industrialização 

revela que, em algumas localidades vários elementos de ordem tanto natural 

quanto social têm sido observados no processo de planejamento urbano, na 

grande maioria deles o enfoque volta-se quase que exclusivamente para os 

interesses econômicos. (MENDONÇA,2003, pg. 177) 

 

A intensificação das preocupações com o ambiente urbano se deu, principalmente, 

nas grandes cidades e áreas metropolitanas, onde a degradação do ambiente gerou queda 

na qualidade de vida, aliado ao aparecimento de problemas relacionados às funções vitais 

e psicossociais dos citadinos. Porém, a provisão de espaços públicos de qualidade não 

parece ser ainda uma prioridade para os agentes públicos. 

A parte do processo de planejamento concernente ao levantamento de 

diretrizes à implementação do planejamento tem ficado, genericamente, sob a 

responsabilidade de urbanistas com formação em outras áreas do 

conhecimento, quando lhe compete também a proposição de intervenção 

deliberada na produção do espaço urbano. (MENDONÇA, pg. 178) 

Essa despreocupação com o acesso às áreas verdes e ao conforto térmico nas 

cidades, aliada ao desconhecimento da importância da natureza no processo de sua 

conformação, traz prejuízos para todos os habitantes, sem distinção de classe, porém 
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causa maior impacto àqueles que não têm subterfúgios para contornar este quadro. 

Infelizmente, enquanto estes, usuários da cidade, não tomarem conhecimento e 

reivindicarem o conforto ambiental nas práticas de projeto e desenho urbano, serão 

poucos os espaços que os servirão para uso de suas atividades cívicas. E o direito à vida 

urbana continuará comprometido. 
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A (re)produção do LA e seus efeitos 

 

Pamela Zaparolli 1 

 

Resumo  

Neste trabalho a proposta é refletirmos sobre a (re)produção do termo LA2 e seus efeitos 

quando utilizado por agentes de escola para classificação pejorativa de jovens em 

cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida3. Apesar de a escola designar 

um espaço onde se é possível desenvolver uma sociabilidade básica e apropriação desse 

espaço, não é o que parece acontecer com a maioria dos jovens em cumprimento de 

MSE/MA4. Pelo contrário, a escola muitas vezes reproduz um espaço hostil na ótica desses 

jovens.  

Através de uma análise genealógica e da pesquisa etnográfica, propõe-se discorrer sobre a 

importação, desenvolvimento e hegemonia de ideias disciplinadoras e de cunho científico 

que produziram historicamente o menor abandonado, o delinquente, o dimenor e o LA, 

enquanto situação e personagens desses discursos, e que atuaram e atuam na criação e no 

desenvolvimento de programas e leis relacionados ao público em questão.  

Desse modo, é possível perceber que o termo LA, quando mobilizado dentro da instituição 

escolar, é uma categoria discursiva com fins intimidatórios que classifica o sujeito como 

pertencente ao “mundo do crime” e portanto, perigoso à sociedade. Carregado de sentido 

negativo, gera insegurança e desconforto aos jovens, levando grande parte à evasão escolar. 

 

Palavras-chave: Liberdade Assistida; Reinserção Escolar; Etnografia; Genealogia.  

 

1. Introdução 

Neste trabalho a proposta é refletirmos sobre a (re)produção do termo LA e seus efeitos, 

quando utilizado por agentes de escola para classificação pejorativa de jovens em 

cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida. Assim, alguns autores serão 

mobilizados a fim de auxiliarem na reflexão sobre a produção de determinado conceito, seu 

objetivo e uso.  

                                                      
1 Pamela Zaparolli, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mestranda em Antropologia Social. E-mail: 

pamelazappa@gmail.com 
2 A Liberdade Assistida (LA) quando indicada a fim de apontar sua utilização de forma pejorativa, estará em 

itálico. 
3 A Liberdade Assistida (LA) bem como a Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), são medidas 

socioeducativas em meio aberto (MSE/MA) aplicadas ao adolescente a quem se atribuiu ato infracional, 

possuindo natureza sancionatória e finalidade pedagógica, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 
4 Medida socioeducativa em meio aberto. 

mailto:pamelazappa@gmail.com


 

31 
 

A liberdade Assistida (LA) bem como a Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), 

são medidas socioeducativas em meio aberto5 (MSE/MA) aplicadas ao adolescente a quem 

se atribuiu ato infracional6, possuindo natureza sancionatória e finalidade pedagógica, 

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

O ECA entende a necessidade de fortalecimento do vínculo familiar e comunitário 

essenciais como gestões para alcançar o objetivo maior das medidas socioeducativas, que é 

a ressocialização dos jovens. Assim, aciona dispositivos socioassistenciais e jurídicos para 

construir uma rede de atendimento que perpassa a cultura, saúde e a educação. No entanto, 

representantes da Lei, aqueles que executam a medida, acreditam que para promover e 

alcançar a ressocialização é imprescindível que ocorra a reinserção do adolescente no sistema 

de ensino formal. Os técnicos das MSE/MA possuem o papel de possibilitar o acesso aos 

direitos prescritos no ECA com intuito de oferecer oportunidade de ressocialização, dessa 

forma, apresentam ao adolescente a necessidade da reinserção escolar para o cumprimento 

da MSE de liberdade assistida. 

Assim, a reinserção escolar é declarada fundamental e obrigatória nos relatórios 

realizados pelos técnicos das MSE/MA e enviados ao judiciário. 

A escola, segundo Pereira (2016), é um dos equipamentos de maior referência para os 

jovens, principalmente quando se trata dos círculos de amizade e sociabilidade. Porém, não 

é o que acontece quando observamos a partir da perspectiva de alguns dos jovens que 

cumprem MSE/MA de LA. 

Para auxílio na reflexão sobre a produção do conceito LA e seus usos, os textos de 

Matza e Sykes (1961) sobre a construção da “imagem do delinquente” juvenil, bem como de 

Neri (2009) sobre a construção social do dimenor serão base. O texto de Foucault (2001) será 

mobilizado como ferramenta para se pensar sobre o delinquente e o uso do discurso. Para 

trabalhar com a questão da reinserção escolar Pereira (2016) e Dias (2012) auxiliarão no 

debate.  

 

 

 

                                                      
5 Para Medida Socioeducativa em Meio Aberto, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade 

serão utilizadas as siglas: MSE/MA, LA e PSC respectivamente. 
6 Conforme o art.103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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2. De criança a dimenor, de adolescente a infrator:  

O discurso de viés higienista do final do século XIX e início do XX, favoreceu a 

intervenção de diversos setores da sociedade ao menor abandonado, cuidando assim da 

segurança dos mais abastados. A perspectiva higienista, trazida pelo campo da medicina, 

influenciou para que o governo desse importância ao ordenamento do espaço público e 

limpeza urbana a fim de auxiliar nas questões de segurança pública. Ações filantrópicas por 

parte de instituições religiosas e particulares de caridade, passam a executar um papel 

pertencente, essencialmente, ao Estado. Ao invés das crianças abandonadas ficarem pelas 

ruas, agora haveria lugares “apropriados” para sua permanência. 

A proclamação da República fortalece um discurso da criança como sendo a base da 

construção da nova nação, e o Estado começa a incluir na pauta o interesse em assumir a 

assistência ao menor abandonado como uma preocupação no tocante ao futuro da sociedade. 

O que se observa, na verdade, é a criação de um novo aparato institucional de controle, uma 

reconfiguração de sistemas de repressão para tutelar e disciplinar uma população que 

representava perigo em potencial à sociedade, “à ordem e ao progresso”. O Instituto 

Disciplinar, em São Paulo, a Colônia Correcional de Dois Rios no Rio de Janeiro, Colônia 

Agrícola em Salvador e Colégio Imaculada Conceição em Porto Alegre, são exemplos de 

instituições criadas para disciplinar, tutelar e “reeducar” os menores, através do trabalho. 

Segundo o Código Penal da República de 1890, a vadiagem era tida como contravenção, 

portanto os menores vadios, abandonados ou autores de pequenos furtos eram recolhidos 

por policiais e encaminhados para determinadas instituições. 

A partir desse mesmo Código Penal de 1890, é possível observar a separação entre a 

figura da criança e a figura do menor, esta englobando os menores abandonados, agora 

delinquentes, os vadios, os que não respeitassem a ordem e os valores morais; ficando a cargo 

da polícia levá-los para as instituições reformadas e reformadoras. Conforme Londoño (1996, 

p.134-5): 

No fim do século XIX, olhando para seu próprio país, os juristas brasileiros 

descobrem o ‘menor’ nas crianças e adolescentes pobres da cidade, que por não 

estarem sob autoridade dos seus pais e tutores são chamadas pelos juristas de 

abandonadas. Eram, pois, menores abandonadas, as crianças que povoavam as ruas 

do centro das cidades, os mercados, as praças e que por incorrer em delitos 

frequentavam o xadrez e a cadeia, neste caso passando a serem chamados de 

menores criminosos.  
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De criança a menor abandonado e menor criminoso, o termo menor passa a ser utilizado 

entre os juristas para designar as crianças das camadas mais pobres da população, enquanto 

que criança eram as consideradas de famílias mais abastadas. 

Da mesma forma que vemos aqui o código penal e os juristas dando respaldo à 

construção da figura social do menor em contraposição à criança, Sykes e Matza (1961) 

chamam a atenção quanto à construção da imagem do jovem delinquente. Uma imagem 

construída pela classe dominante através da ideia de que, um jovem que apresente um 

comportamento contraditório à ordem social e aos bons costumes, sofre de um desvio, 

portanto, é um delinquente: “The delinquent, it is asserted, is a deviant; not only does his 

behavior run counter to the law but his underlying norms, attitudes, and values also stand 

opposed to those of the dominant social order.” (SYKES; MATZA, 1961, p.712). 

Foucault (2001), ao comentar sobre a problemática entre o trabalho penal e dos 

operários produzida intencionalmente para o funcionamento do sistema, menciona o 

importante papel da cristianização no século XIX de moralização do sujeito. A cristianização 

construiu o povo como um sujeito moral separando-o do sujeito classificado como 

“delinquente” e portanto, perigoso: 

(...)Veja as formidáveis campanhas de cristianização junto aos operários que 

tiveram lugar nesta época. Foi absolutamente necessário constituir o povo como 

um sujeito moral, portanto separando-o da delinquência, portanto separando 

nitidamente o grupo de delinquentes, mostrando-os como perigosos não apenas 

para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os carregados de todos os 

vícios e responsáveis pelos maiores perigos. (id., p. 75) 

 

É possível perceber a construção de um discurso para a rotulação do sujeito. A mesma 

sociedade que produz e rotula o dimenor ou o delinquente, se utiliza dessa mesma produção. 

Assim, em Foucault: 

Sim, a prisão foi o grande instrumento de recrutamento. A partir do momento que 

alguém entrava na prisão se acionava um mecanismo que o tornava infame, e 

quando saía, não podia fazer nada senão voltar a ser delinquente. Caía 

necessariamente no sistema que dele fazia um proxeneta, um policial ou um 

alcaguete. A prisão profissionalizava. (2001, p.76) 

 

Ainda em Foucault: 

A delinquência era por demais útil para que se pudesse sonhar com algo tão tolo e 

perigoso como uma sociedade sem delinquência. Sem delinquência não há polícia. 

O que o torna a presença policial, o controle policial tolerável pela população se 

não o medo do delinquente? (...) Esta instituição tão recente e tão pesada que é a 

polícia não se justifica senão por isto. (id., p.78)  
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O Código de Menores, conhecido como Código Mello Mattos - nome do primeiro juiz 

de menores -, é a primeira legislação específica para crianças e adolescentes no Brasil. 

Sancionado somente em 1927, estabelece diretrizes mais claras para o trato da infância e 

juventude, regulamentando questões como trabalho infantil, tutela, delinquência e liberdade 

vigiada. A medida de liberdade vigiada, pode ser comparada às medidas atuais de Liberdade 

Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. Elas aparecem já a partir desse Código, e 

segue basicamente os mesmos preceitos, inclusive de reparação ao dano, que é a essência da 

atual PSC, por exemplo. 

A Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) é instituída em 1964 

como parte de um grande organismo de controle estatal da doutrina de Segurança Nacional 

instaurada pelo governo militar. Nas mesmas dependências onde funcionava desde 1941 o 

Serviço de Assistência ao Menor – SAM, em 1974 entra em cena a Fundação Paulista de 

Promoção Social do Menor (Pró-Menor) que, dois anos depois passa a se chamar Fundação 

Estadual de Bem-Estar do Menor, a FEBEM. 

O Código de Menores de 79 traz um dispositivo de intervenção do Estado sobre a 

família, que abriu caminho para o avanço da política de internatos-prisão. O princípio de 

destituição do pátrio poder baseado no estado de abandono, através da sentença de abandono, 

possibilitou ao Estado recolher crianças e jovens em situação irregular e condená-los ao 

internato até a maioridade. O que outrora era interpretado como em situação de abandono ou 

delinquência, amplia-se para um entendimento de “situação irregular”. Onde antes o papel 

da família residia na função disciplinadora como parte das táticas de contenção do poder, 

agora ela se torna um obstáculo. Passa a ser necessário capturar os corpos. Nesta fase, o local 

de “cura” não é mais a família, é no hospital e nos internatos-prisão que reside a eficácia dos 

programas de assistência aos jovens em conflito com a lei7. Verdadeiras máquinas de 

contenção corporal cujo objetivo é a correção. Mallart (2014), no primeiro capítulo de seu 

livro “Cadeias Dominadas”, conta com detalhes a história de Lucas e sua trajetória de vida 

sob tutela do Estado que começa aos dois anos de idade, na década de 1970:  

                                                      
7 O campo de pesquisa referente a jovens em cumprimento de medida socioeducativa está orientado no âmbito 

acadêmico e jurídico como Adolescente em Conflito com a Lei desde o ECA, quando, em vez da utilização de 

menor infrator e equivalentes, convencionou-se a utilização de adolescente em conflito com a lei ou adolescente 

autor de ato infracional. 
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Se a entidade em que Lucas esteve internado anteriormente poderia ser classificada 

como uma instituição tipicamente religiosa, em Batatais tratava-se de uma unidade 

rural, sendo o cotidiano institucional marcado pelo duro trabalho na lavoura (...) O 

trabalho incessante nas roças de mandioca, milho, arroz e feijão prejudicava o 

aprendizado escolar (...) Aqueles que optavam por frequentar a escola e que, 

portanto, não trabalhavam e nem produziam seus próprios alimentos, aos olhos dos 

agentes institucionais, também não estavam autorizados a almoçar. (p. 57) 

 

Foucault (2001) ressalta que o objetivo do encarceramento ou da institucionalização do 

sujeito, nunca foi o de reeducá-lo ou reformá-lo, ou ainda corrigí-lo. Mas sim rotular tais 

sujeitos a fim de atingir um projeto preciso, servindo como estratégia.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entra em vigor em 1990, substituindo 

enfim o Código de Menores, e objetivando a adequar-se à Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, que foi um marco mundial na mudança da concepção jurídica das 

crianças, passando assim, a sujeitos portadores de direitos assegurados por lei. Assim, 

enquanto o antigo Código enfatizava as punições e medidas a serem aplicadas, o ECA 

enfatiza a noção de cidadania e as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Este 

novo documento altera significativamente as possibilidades de uma intervenção arbitrária do 

Estado na vida de crianças e jovens.  

Entretanto, sabe-se que as ações do Estado constituem-se de vigilância e punição 

ininterruptas ao sujeito. O objetivo não é o de “ressocialização” ou “transformar” alguém. O 

sistema funciona se reformulando e se reconstruindo a todo momento de novos discursos a 

fim de atender as novas demandas da sociedade. Assim, de Código de Menores à ECA, de 

FEBEM à Fundação CASA, e de dimenor à LA. 

 

3. O LA e a Escola 

Ao mesmo tempo que a escola pode não estar vinculada à realidade dos alunos em geral 

por não acompanhar as mudanças da sociedade contemporânea, as tecnologias e seus efeitos 

no comportamento da juventude atual; ela carrega um desinteresse ainda maior quando 

colocada como um equipamento facilitador para a ressocialização do jovens que cumprem a 

medida de liberdade assistida.  
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Pesquisas quantitativas sobre a evasão escolar são inúmeras8, e os jovens que 

experienciam a escola a partir da criação de vínculos e as relações de sociabilidade 

construídas ali, conseguem resistir de um modo diferente à disparidade de interesses entre 

uma instituição engessada e parada no tempo e uma juventude conectada o tempo todo. Para 

os jovens que possuem uma trajetória de conflito com essa mesma instituição, torna-se 

dificultoso a abertura para novas ou para a restituição de velhas experiências.  A rua, pelo 

contrário, representa para estes jovens uma ideia de conforto e um espaço de sociabilidade.  

Em contraste com a ideia de que a rua representa o âmbito público e impessoal quando 

contrastada muitas vezes com a casa, por outro lado, olhando a partir de um ângulo diferente, 

ela pode conferir conotação de intimidade e refúgio.  

Fernando9, 16 anos, cumpre a medida socioeducativa de liberdade assistida em um 

serviço na zona norte de São Paulo. É reincidente por tráfico. Diz não se lembrar exatamente 

se parou de estudar na 5a série, mas acha que sim. Ao perguntar sobre seu grau de 

alfabetização, ele logo assume “não sei ler e nem escrever senhora”. Enquanto na Fundação 

CASA voltou a estudar, no entanto suas dificuldades de aprendizagem permaneceram. 

Fernando não é alfabetizado. 

Durante o tempo que Fernando frequentou o serviço, foi possível diagnosticar sua 

dificuldade de concentração e em apreender conhecimento. Ele conta, por exemplo, que tanto 

na escola como na Fundação CASA era recorrente as professoras e/ou professores dizerem 

que ele era burro por “não conseguir aprender” a diferença entre as consoantes P ou B nas 

palavras. Uma confusão e dificuldade que até hoje se faz presente. Outra questão, relatada 

também por vários outros jovens a respeito do aprendizado nas escolas, é o tal “copiar o que 

está na lousa”, sem saber ao menos o que está se copiando e não havendo quaisquer 

acompanhamentos pedagógicos.  

Ao ser informado que deveria voltar à escola de ensino formal, como condição para 

alcançar a meta do Plano Individual de Atendimento (PIA)10, Fernando logo respondeu: “pra 

                                                      
8 A última pesquisa sobre fluxo escolar (evasão e migração para EJA) foi divulgada pelo INEP em junho de 

2017: Indicadores de Fluxo Escolar da Educação Básica, DEED/INEP, Brasília-DF, 2017 
9 Para proteção dos interlocutores, os nomes citados neste ensaio são fictícios. 
10 Documento no qual são descritas as atividades a serem realizadas e os objetivos a serem traçados no tempo 

determinado pelo Poder Judiciário. 
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escola eu não volto”. Sua mãe afirmou que ia fazer a matrícula sim, mesmo sabendo que 

depois ele iria deixar de frequentar. 

Em princípio, os responsáveis pelo adolescente recebem a orientação para irem à escola 

mais próxima de sua residência a fim de matriculá-lo, sem a necessidade de expor o jovem e 

sua família sobre a prerrogativa judicial da reinserção escolar. Muitas famílias voltam ao 

serviço de MSE/MA reportando a dificuldade de se conseguir uma vaga nas escolas mais 

próximas ou de imposições realizadas pela secretaria escolar para a efetivação da matrícula, 

ao ser informado que o adolescente em questão está em cumprimento de MSE/MA de 

liberdade assistida, realizando manobras burocráticas a fim de impedir o processo legal da 

matrícula como mostra o relato de Alexandre: “Ô tia, fiz a matrícula no meio do ano e quando 

fui nas primeiras aulas, disseram que meu nome não tava na lista. Fui na secretaria e disseram 

que não tinha a minha matrícula e que vou tem que esperar o semestre que vem agora. Mas 

eu tenho o comprovante”.  

É recorrente o fato de o responsável se sentir obrigado a verbalizar sobre a necessidade 

de se conseguir a matrícula ou recorrer ao serviço de MSE para que o/a técnico(a) consiga 

intermediar a situação com a escola efetivando a matrícula. Em qualquer uma das situações 

provocadas, o resultado será a exposição do adolescente sobre sua condição de LA.  

A partir desse momento, uma série de situações são vivenciadas e reportadas pelos 

jovens na escola. Desde a colocação desse aluno em uma das “piores salas” - consideradas 

assim pelo fato de a escola classificar os alunos componentes como não “terem solução” e 

também com a intenção de “não atrapalhar” o rendimento das melhores turmas e facilitar a 

continuidade dos trabalhos dos professores nas mesmas -, até o efetivo isolamento do aluno. 

Pergunto a Fernando o por quê de não querer voltar à escola e ele responde:  

“Já aconteceu na outra vez da medida, tive que voltar, me matriculei e fui. Fiquei 

no fundo da sala e os professores nem ligavam se eu tava escrevendo ou não. De 

vez em quando a coordenadora ou diretora sei lá, entrava na sala pra ver se eu tava 

lá. E quando tinha briga sempre achavam que eu tava envolvido. Era chato. Não 

faço nada lá. Não tinha muitos amigos”. 

 

São frequentes as situações nas quais agentes escolares aproximam o sujeito à infração: 

“Olha, aquele alí é LA viu”. Essa classificação é utilizada para diferenciar os adolescentes 

em cumprimento da medida em ambiente escolar, de agentes à diretores, cuja finalidade é 
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servir de categoria intimidatória11 acionando frequentemente mecanismos de punição verbal 

ao se referirem aos adolescentes como sujeitos LA, evocando dessa forma sua condição 

infratora.  

Neri (2009), sobre a história da construção do dimenor, explica a ideia que prevalece 

no imaginário comum quando se trata da penalização da pobreza e da legislação aplicada 

desigualmente: “ (...) por mais que tenha sido extinto o Código de Menores, prevalece na 

Justiça, na polícia, (...) e no senso comum em geral, a ideia de o típico “menor infrator” (...)” 

(p.43). 

É possível observar, por um lado, comportamentos que indicam resistência por parte 

dos jovens em cumprimento de LA quando realizam as chamadas “bagunças”. Ao se 

lembrarem de algum fato interessante a eles no ambiente escolar - algo que os divertiam em 

contrapartida à avaliação negativa de estar em sala de aula -, a lembrança quase sempre se 

direciona à atos classificados pelos funcionários da escola como bagunça (CAUREL, 2003 

apud. DIAS, 2012). 

A reinserção escolar torna-se um dos principais desafios da MSE/MA, conforme 

experienciam os profissionais que atuam na área. Muitos adolescentes rejeitam totalmente a 

ideia de retornar à escola. Além da evocação da condição infratora do jovem, o fator vergonha 

se agrega ao sentimento de intimidação no sentido de que leva muitos desses jovens a se 

reconhecerem como não alfabetizados, ou com uma dificuldade imensa de assimilação dos 

estudos, que, para muitos deles, passaram brevemente por suas vidas, como um vislumbre.  

Estudos como os de Dias (2012), afirmam ser a discriminação e estigmatização alguns 

dos fatores em potencial que refletem em sensações de intimidação e afastam da escola a 

maior parte dos jovens em cumprimento de MSE/MA de liberdade assistida. 

Além da intimidação como causa de evasão escolar entre os jovens em cumprimento 

de MSE/MA, deve-se levar em consideração o fato de a escola não estar vinculada à realidade 

dos alunos por não acompanhar as mudanças da sociedade contemporânea, as tecnologias e 

seus efeitos no comportamento da juventude atual, contribuindo para o desinteresse e a 

efetiva evasão escolar (PEREIRA, 2010). Apesar de a escola ser um dos equipamentos de 

maior referência (às vezes o único), os jovens que não se identificam com os círculos de 

                                                      
11 O conceito de intimidação mobilizado aqui compartilha com a noção de poder simbólico de Bourdieu (1989). 
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amizade e sociabilidade que a escola produz, saem à procura de uma identificação de códigos 

e modos de vida fora dos muros da escola, um outro espaço de sociabilidade: a rua.  

 

4. Conclusão 

Na tentativa de trabalhar com uma perspectiva sobre os efeitos da construção do 

discurso sobre o LA, pretendeu-se, para o contexto aqui apresentado, mobilizar autores os 

quais abordam essa temática nos textos trabalhados.  

É possível perceber que a importação, desenvolvimento e hegemonia de ideias 

disciplinadoras e de cunho científico nos campos: jurídico, médico/psicológico, pedagógico 

e político produziram historicamente o menor abandonado, o delinquente, o dimenor e agora 

o LA, enquanto situação e personagem desses discursos que atuaram e atuam na criação e no 

desenvolvimento dos programas relacionados ao público em questão. 

O exemplo etnográfico utilizado aqui, foi de Fernando. Um jovem que cumpre a 

MSE/MA de liberdade assistida pela segunda vez, ou seja, é reincidente e demonstra 

desconforto ao saber da necessidade de retornar à escola sabendo do que vai encontrar por 

ser classificado como LA.  

Foi possível observar que o termo LA é utilizado com fim intimidatório e isolador. 

Possuidor de sentido negativo e que gera insegurança e desconforto tanto aos jovens como 

para a escola.  

É claro que o exemplo não deve ser estendido a fim de generalizar as partes envolvidas, 

ou seja, os jovens e agentes escolares. Não são todos os jovens em cumprimento de MSE/MA 

que passam pelas mesmas situações, apesar de serem frequentes relatos similares aos 

expostos neste trabalho e apontado em pesquisas por autores citados acima.  

Outra situação relevante12, mas não pontuada aqui, é com relação aos agentes de 

segurança pública, por exemplo, as polícias militar e civil. Para os quais os adolescentes 

evitam apresentar a carteirinha do serviço de MSE/MA. Muitos nem andam com ela, sabendo 

do risco de serem abordados com violência policial ao serem identificados como LA.  

                                                      
12  Uma questão ainda mais relevante, porém que não foi abordada nesse momento, é a questão de raça e classe 

social. Contudo, será trabalhada em minha dissertação.  
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A escola designa um espaço onde se é possível desenvolver uma sociabilidade básica 

e apropriação desse espaço. Não é o que acontece com a maioria dos jovens em cumprimento 

de MSE/MA. Pelo contrário, a escola muitas vezes reproduz um espaço hostil na ótica desses 

jovens pela concepção negativa que carrega acerca do significado “ser” LA.  

Foi possível observar a partir de entrevistas com jovens em cumprimento de LA, com 

os técnicos de MSE/MA e com agentes escolares que, o LA - assim como foi com a 

construção do menor abandonado, do delinquente e do dimenor -, é uma categoria discursiva 

com fins intimidatórios, classificando o sujeito como pertencente ao “mundo do crime” e 

portanto, perigoso à sociedade.  

Observa-se ademais, que o ECA não é muito diferente do Código de Menores. A 

diferença está no novo poder de julgar, nas alterações e modificações de nomes de 

instituições e punições. O que antes era Instituto Disciplinar passa a ser Fundação do Bem-

estar do Menor, que por sua vez se transforma em Fundação CASA. O que era Liberdade 

Vigiada, agora é Liberdade Assistida. O que era castigo e punição para corrigir o ato 

infracional, hoje é a socioeducação para reinserir socialmente o sujeito. Novos poderes, 

novos discursos.  

A suavização das penas, leis mais humanas, sujeitos de direito, são partes de um novo 

jeito de punir, são efeitos das novas táticas de poder mas de um mesmo grande sistema de 

repressão e aparelhos de Estado baseados em discursos de proteção aos direitos da criança e 

do adolescente, como os da socioeducação e assistência social. 

Buscou-se neste trabalho, sobretudo, apropriar-se de algumas teorias e categorias 

analíticas na tentativa de registrar determinada realidade social produzindo novos 

significados e reflexões.  
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[GT-2] SOCIEDADE E LINGUAGENS ARTÍSTICAS E CULTURAIS: PRÁTICA, 

ANÁLISE E TEORIA 

Este GT é um convite aos estudos interessados na (re)produção e recepção de 

manifestações artísticas nas sociedades. Seja através expressões fonéticas, literárias, 

imagéticas, plásticas, musicais, corporais e outras, pretende-se debater as relações entre a 

arte e identidades culturais, valores estéticos, formas de consumo, constituição dos gostos 

e preferências, exposições e instituições artísticas, o papel político, a mercantilização e 

outros problemas que “as artes” apontem para compreensão do movimento das culturas 

no tempo e no espaço. Encorajamos para o debate tanto os trabalhos dedicados às 

dinâmicas internas das obras assim como a alteridade dos artistas que as produzem, 

quanto os voltados aos contextos em que artistas e suas manifestações são produzidas e 

recebidas. 

 

Coordenadores: Dayane Fernandes (UNIFESP) e Sergio Eduardo (UNIFESP) 

Debatedoras: Profº Dra. Márcia Tosta (UNIFESP) e Profª Dra. Andréa Barbosa 

(UNIFESP).  
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A representação imagética da Santíssima Trindade 

 

Christiane Meier 1 

  

Resumo  

A presente dissertação tem como objetivo discutir a ousadia do artista em representar, 

imageticamente, um dogma central da Igreja cristã, a Santíssima Trindade. Com o 

levantamento de extenso corpus (mas longe de ser exaustivo), notou-se grande variedade 

de tipos que aponta para uma dificuldade de representação e para a ousadia mencionada. 

Dado o extenso número de tipologias encontradas, concentramo-nos nas representações 

mais recorrentes na pintura, não abordando escultura ou outras formas imagéticas. 

Analisamos, em detalhe, três obras representativas deste corpus: a de Masaccio, do 

renascimento italiano, baseada no Novo Testamento e típica da Igreja Latina; a de Rublev, 

oriunda do Velho Testamento e emblemática da Igreja Ortodoxa russa; e a de Pastro, da 

Capela do Batismo, na Basílica de Aparecida, obra brasileira da atualidade. As análises 

foram feitas a partir das Histórias da Arte e das Religiões, levando em conta a sociedade 

em que foram produzidas e para quem se destinavam ou destinam. Por delimitação 

temporal do mestrado, outras análises, como a psicológica, foram excluídas. O trabalho 

está dividido em quatro capítulos, iniciando com a discussão sobre possibilidades de 

leituras de imagens, como nas construções e desconstruções de identidades; em seguida, 

abordamos a não-imagem que expressa a hesitação em pintar dogmas; o terceiro é 

dedicado às origens da Trindade cristã; e, por último, analisaremos as tipologias mais 

frequentes e as três obras citadas. Esperamos, ao concluir as análises, poder demonstrar 

que a ousadia e as dificuldades de representação seguem tão atuais no século XXI como 

o foram desde o paleocristianismo. 

 

Palavras-chave: Imagem; Cristianismo; Santíssima Trindade. 

 

Nossa apresentação discutirá a imagética da Santíssima Trindade e a 

desobediência à interdição mosaica de representar Deus. Analisaremos a ousadia do 

artista em fazê-lo, quando cria uma imagem do Deus cristão uno e trino, triuno: Deus-

Pai, Deus-Filho e Deus-Espírito Santo. Ater-nos-emos a pinturas e às suas principais 

tipologias. Buscaremos respostas para algumas indagações que surgem nesse contexto: 

1) como o homem, herdeiro das tradições greco-judaicas, ousa pintar a face de Deus? 2) 

o que o faz transgredir a lei imposta por Deus em pessoa? 3) qual a matriz iconográfica 

usada para dar base à figuração? 

                                                           
1 Christiane Meier é mestranda em Ciências Humanas pela Universidade Santo Amaro (UNISA/SP), 

especialista em História da Arte pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP/SP), bacharel em 

Tradução pela Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Alemanha, e membro do grupo de pesquisa 

Condesim-Fotós/DGP-CAPES. E-mail: cmeier@uol.com.br 
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A ordem de “Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que 

existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra” 

(Ex 20,4) foi dada por Deus-Javé a Moisés. Ficava assim o povo hebreu proibido de 

confeccionar representações de animais, plantas e seres humanos. Notamos, porém, que, 

desde a Antiguidade, não seguiram à risca a lei e um dos primeiros indícios materiais da 

desobediência é o afrescamento da sinagoga de Dura-Europos (figuras 1 e 2), cidade 

fronteiriça do Império Romano a beira do Eufrates, na Síria moderna.  

Em expedição arqueológica na década de 1920, estudiosos redescobrem esse 

núcleo urbano e escavam seus templos - entre os quais, a sinagoga. A localidade teve uma 

importante arte mural, presente não somente em prédios públicos e privados, mas também 

em seus locais de culto. Animais e pessoas estão representados por toda sala, 

demonstrando assim claramente a transgressão. Essa descoberta comprova que nem 

mesmo uma lei divina contém a necessidade do homem de produzir imagens figurativas. 

 

 

Figura 1: Sinagoga de Dura Europos, detalhe 

 

Figura 2: Sinagoga de Dura Europos 
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A desobediência persistiu por toda a Idade Média, quando foram produzidos 

belíssimos manuscritos judaicos contendo iluminuras figurativas. E a transgressão segue 

ainda na contemporaneidade, em Marc Chagall2, por exemplo, e suas ilustrações para a 

Bíblia. Se ele não ousa apresentar a face de Deus, baseia-se em descrições da Torá, como 

a sarça ardente que nunca se consome, para pintá-lO, utilizando a forma como Ele se 

apresenta a Moisés (figura 3). 

 

 

Figura 3: Moisés e o Deus que não pode ser conhecido, Marc Chagall 

 

E Chagall vai mais longe, quando produz pinturas e vitrais com temas cristãos, 

como sua Crucificação em amarelo (fig. 4). Podemos indagar qual foi a sua fonte para 

o Cristo? Em que ele e outros artistas se basearam e ainda se baseiam para pintar a 

segunda persona da Trindade? Para cristãos, a resposta está no Gênesis, onde Deus cria 

Adão e o faz à Sua imagem e semelhança: “Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa 

imagem, como nossa semelhança [...]’” (Gn 1,26). Jesus, por sua vez, nos ensina que 

quem O vê, está olhando para Deus-Pai: “Quem me vê, vê o Pai.” (Jo 14,9). Desta forma, 

o nascimento de Jesus, o fato de “[...] o Verbo se fez carne, e habitou entre nós [...]” (Jo 

1,14), cria uma oportunidade e uma matriz de representação pictórica. 

                                                           
2  Artista de origem russo-judaica (1887-1985), nascido em Vitebsk,  na atual Bielorrússia. 
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Figura 4: Crucificação em amarelo, Marc Chagall 

 

 

Figura 5: Deus como arquiteto, Bíblia Moralisé de Blanche de Castile 

 

Abre-se, assim, a possibilidade de um arquétipo de Jesus e de Deus-Pai para o 

cristianismo (figuras 4 e 5), possibilidade esta que inverte a lógica das representações do 

divino conhecidas no mundo greco-romano. Neste, os deuses eram antropomorfos, 

representados à semelhança dos homens e, na nova fé, o homem é que é representado à 

imagem e semelhança de Deus. Contudo as primeiras representações de Cristo estão 

limitadas às pinturas murais das catacumbas e a baixos-relevos em sarcófagos e rabiscos 
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em estelas funerárias, limitados a locais de sepultamento e precisará de algumas gerações 

para que seja visto em outros ambientes. 

Normalmente, retratado por uma pomba, a terceira persona da Santíssima 

Trindade foi e segue sendo um desafio para artistas. Ela se fixou no imaginário cristão a 

partir da descrição do batismo de Jesus, quando “[...] ao subir da água, ele viu os céus se 

rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele.” (Mc 1,10). O pintor se indaga 

como harmonizar a terceira persona, na forma de uma ave, com as duas outras (figura 6). 

Como unir as três personas em uma só, se duas são humanas e a terceira um animal? 

Para uma consolidação da ideia do Deus triuno, foram necessários cerca de 350 

anos e muitas discussões. Somente após o concílio de Nicéia, em 325 d.C., que determina 

o Credo na Santíssima Trindade e, após o édito de Tessalônica, em 380 d.C., quando 

Teodósio I oficializa o cristianismo como religião de estado e a Santíssima Trindade como 

o centro da fé, é que a representação iconográfica do dogma inicia seu longo caminho de 

representação figurada. Sabemos que a transposição de um dogma, de uma realidade 

transcendental, para um plano bidimensional é tarefa difícil e, uma vez que formas de 

representabilidade foram alcançadas, não se logrará consolidar uma tipologia única. 

 

 

Figura 6: O Batismo de Cristo, parte central do tríptico de Gerard David 

 

Os artistas buscaram inspiração em variadas fontes, seja no Antigo ou no Novo 

Testamento, em fontes celtas ou da mística cristã. Para ilustrar o extenso corpus 

encontrado, mencionamos alguns exemplos: a) três seres celestiais com Abraão em 
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Mambré – fig. 7; b) batismo de Cristo – fig. 6; c) Trivultus/três faces – fig. 8; d) trono da 

misericórdia – fig. 9; e) mística – fig. 10. 

 

 

Figura 7: SS Trindade, Cláudio Pastro 

 

Figura 8: SS Trindade, Jerônimo Cósida 

 

Figura 9: Trono da Misericórdia, saltério de Landgrafen 
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Figura 10: SS Trindade, Hildegard de Bingen 

 

Gostaríamos, neste ano do Jubileu de Nossa Senhora Aparecida, lançar um olhar 

sobre a basílica e verificar se e como a Santíssima Trindade está lá presente. Vimos, na 

figura 7, trabalho de Cláudio Pastro3 baseado no Antigo Testamento, no encontro de 

Moisés com a Santíssima Trindade. Contudo, na basílica, ele opta por uma solução não 

figurativa, pelo logos, pelo nome das três personas, declinando da figuração (fig. 11). Ele 

deixa a cada visitante que escolha sua forma de representação ao ler o painel. Já na Capela 

de São José, há um baixo-relevo do artista Adélio Sarro4, no qual vemos Jesus no colo de 

Nossa Senhora, abençoando o visitante (figura 12). Sua benção, porém, não é a tradicional 

da igreja latina e sim, a que contém a Santíssima Trindade (três dedos eretos) e suas duas 

naturezas, a humana e a divina (dois dedos dobrados). 

 

 

                                                           
3 Artista sacro brasileiro (1948-2016) que desenvolveu toda a decoração da basílica de Nsa. Sra. Aparecida. 

Tem obras em vários países e no Vaticano. 
4 Pintor, escultor e desenhista, nascido em 1950, em Andradina, São Paulo. 
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Figura 11: Capela do Batismo, Cláudio Pastro, basílica de Aparecida 

 

 

 

Figura 12: Capela de São José, painel de Sarro 

 

Poder-se-ia então indagar sobre a relevância de discutir a representação imagética 

da Santíssima Trindade, no século XXI. Nota-se a questão religiosa muito presente no 

nosso dia-a-dia, de forma silenciosa e sem que nos demos conta de tal fato. Eleições na 

Comunidade Europeia hoje, por exemplo, não são uma mera escolha de partido e 

lideranças, ou mesmo de propostas de governo, e sim muito mais escolhas ideológicas 

permeadas por argumentos religiosos. Portanto, importante ter estas inquietudes em 

pauta, para que enxerguemos o que está implícito e como isso nos afeta.  

E onde vemos a Santíssima Trindade em nosso cotidiano? Em nomes de 

faculdades conceituadas e cobiçadas, como Trinity College, em teatros como em Lisboa 

(figura 13), em estações de metrô em Barcelona, onde há logo duas: Trinitat vieja e a 
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nueva. Existem marcas de cerveja (figura 14) e até livros com nomes alusivos à 

Santíssima Trindade (figura 15). Vemos que Ela está por toda parte e silenciosa, sem que 

nos demos conta de sua influência sobre nós. 

 

Figura 13: Teatro da Trindade em Lisboa 

 

Figura 14: logomarca da cervejaria portuguesa Trindade 

 

 

Figura 15: capa do livro A Mãe, a filha e o espírito da santa, P.J. Pereira  
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“O primeiro passo foi dado, não basta cantar”: rock, música gravada e a 

percepção de cultura local no litoral do Piauí nos anos 1990 

 

Gustavo Silva de Moura 1 

Resumo 

Será analisado neste trabalho a “música gravada”, onde encontramos o rock produzido 

na cidade Parnaíba na década de 1990, percebendo os espaços e temáticas que 

envolviam a cultura local do período. Levando em consideração a produção realizada 

pelo SESC-PI e Prefeitura Municipal de Parnaíba, em diferentes momentos da década 

de 1990, tem-se como corpus documental o disco: Parnaíba – 150 anos (1994) e os Cds: 

Porto das Barcas (1996) e SESC 50 anos (1996). Todos esses estão compostos por 

artistas e bandas locais, que se harmonizam ao mostrar as vivências urbanas e rurais do 

litoral do Piauí, usando dos variados ritmos musicais em voga no litoral do Piauí, sendo 

relacionado ao forró, passando pelo reggae e chegando ao rock, mostrando os extremos 

entre local e global. As músicas que serão analisadas dentro dos conjuntos são 

interpretadas pela banda Banda Artéria, Rabiscos Urbanos, além de um dos primeiros 

registos solos de Teófilo Lima (ex-Rabiscos Urbanos). Os artistas eram escolhidos por 

meio do sucesso nas participações em festivais e shows ocorridos na região. Portanto, 

associado ao manejar e audição das fontes, percebemos como o rock, acompanhada de 

outros estilos, serviu à busca de legitimação da definição de “cultura local”, por meio de 

instâncias governamentais, unido ao SESC-PI, inserindo-se na produção de música 

gravada piauiense. 

 

Palavras-chave: Rock; Música gravada; Cultura local; SESC; Parnaíba. 

 

O Rock em Parnaíba: década de 1990 

Formar uma banda com os amigos, seja para tocar as músicas preferidas ou 

compor músicas que levem sentimentos em sua sonoridade ou/e influências de seus 

ídolos, tornou-se um sonho e prática frequente para jovem fãs de Rock. Em Parnaíba 

não foi diferente. Apesar das dificuldades impostas a uma cidade longe dos grandes 

centros brasileiros – quando pensamos em questões técnicas –, jovens enfrentavam 

diversidades desde a década de 1970 quando queriam formar bandas e se atualizar sobre 

os principais lançamentos da indústria fonográfica, tendo poucas opções para isso. Essas 

desvantagens necessitavam ser contornadas, estando na colaboração mútua entre seus 

participantes um dos modos usados, mesmo sendo bandas de áreas distintas do rock no 

primeiro olhar. 

                                                 
1 Gustavo Silva de Moura – Bolsista Capes, Mestrando em História pela Universidade Federal de São 

Paulo, Especialista em História do Brasil - UCAM (2015), Graduado em História (Licenciatura) - UESPI 

(2014); E-mail: mouragustavo80@gmail.com 

mailto:mouragustavo80@gmail.com
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Podemos ver que as condições socioeconômicas, combinado a essa criação de 

laços e redes entre os participantes, tiveram importante influência na formação sonora, 

segundo Teófilo Lima: 

Bem aqui sempre foi, a gente ainda pegou na época da fita né, da 

fitinha e os nosso contatos eram mesmo os nossos amigos mais 

próximos aqui, tinha o Paulinho, inclusive ainda hoje tem uma 

videolocadora ali né?! Curtia muito rock e tudo, e ai a gente ia 

pegando as fitinhas emprestadas, copiando pros amigos, não tinha 

internet naquela época e era massa até porque curti, passei por várias 

fases né, essa da infância, eu ouvir de Beatles a Roberto Carlos, 

passando por tudo né?! Serestão e tal, curti muito brega, ouvi muito 

brega nas ruas mesmo e ai curti rock and roll mais pesado, depois Pink 

Floyd uma coisa mais psicodélica, ai conheci Led Zeppelin, Hendrix, 

Joplin, The Doors, as coisas que acabaram ficando mais forte até no 

meu som, eu imagino que eu tenho muito de Psicodelia também nas 

guitarras que eu faço, e era assim toma lá da cá.2 
 

O sistema de troca e empréstimo de fitas ou como chamado pelos roqueiros 

parnaibanos “toma lá da cá”, se inseria dentre de um conjunto de estratégias que 

envolviam os participantes da cena Rock de Parnaíba. Na fala de Paulo “Death” Veras, 

outro participante do mesmo período de Teófilo Lima, vemos que jovens advindos de 

famílias pobres que não dispunham de recursos para seu aparato técnico mínimo do 

funcionamento de suas bandas usavam de empréstimos. 

é essa... falta de dinheiro pra ser mais, mais direto, mais objetivo, 

realmente era... comum assim na boa parte da galera da época, né!? 

Agora tinha um ou outro né?! Que vinha de família mais abastada, 

como eu citei alguns nomes anteriormente, e essa galera de certa 

forma que ajudava o pessoal que não tinha condição de comprar uma 

guitarra, uma bateria por exemplo, entendeu!?3 
 

Esse auxílio dos amigos ajudava os que não tinham condição de comprar um 

instrumento musical, que tinha valores elevados no período. Colaboração entre os 

integrantes das bandas era uma alternativa para essa falta de recursos e algo comum na 

época. Ainda segundo Death, sobre os empréstimos de instrumentos e equipamentos 

entre os grupos: 

Sim, com certeza, inclusive é... eu poderia até citar alguns nomes, por 

exemplo, o próprio João Alberto era um cara que disponibilizava os  

instrumentos, quando a gente ia ensaiar, aqui no... galpão que eu falei, 

que hoje é um museu né?! As vezes ele deixava lá uma guitarra pras 

outras bandas usarem, o Teófilo também foi um cara que me ajudou 

bastante no começo na época do Delirium Tremens mesmo, a gente  

tava começando mesmo, entendeu?! porque nessa época paralelo um 

                                                 
2 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 

3 VERAS, Paulo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 19/07/2013. 
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pouco depois o Rabiscos Urbanos já estava começando suas 

atividades musicais né?! E ele já tinha uma estrutura maior por conta 

mesmo de poder aquisitivo e tal e eles faziam um som mais 

“acessível” mais “pop” né?! Era aquela coisa mais... voltada pra 

Legião e tal e era bem mais acessível do que os sons que agente 

praticava né?! Então essa galera ajudou demais assim, a mim 

pessoalmente, entendeu?!  e acredito que há muitos outros assim né?! 

Mas tinha, realmente tinha essa coisa mesmo de ajudar, de emprestar, 

isso ai existia certamente.4 
 

Segundo Teófilo Lima5, “todos se conheciam”, banda Artéria, Delirium 

Tremens, “PHB”, dentre outras. Mesmo “Death” naquele momento preferindo caminhos 

voltados ao extremo do Rock, estava no mesmo meio artístico de Teófilo, que deixava 

alguns equipamentos nos locais coletivos de ensaio, onde segundo ele, essa seria a 

forma de ajudar na falta de recursos de alguns.6 

Por proporcionar considerável panorama do que foi a cena rock do litoral 

piauiense e ter deixado à posteridade uma gama de fontes, dentre elas gravações em 

coletâneas, este trabalho terá como caleidoscópio a banda Rabiscos Urbanos e seu 

vocalista.  

Teófilo Lima foi um dos fundadores da Rabiscos Urbanos, onde permaneceu até 

o enceramento das atividades por volta de 1994. Após o término, continuou em carreira 

solo, onde até hoje permanece. Na formação original da Rabiscos Urbanos, estava seu 

irmão, Henrico Lima, no teclado e Marcelo Farias, no contrabaixo, sendo este um dos 

compositores principais, ao lado de Teófilo, nas outras posições ouve grande 

rotatividade.7 

O músico Paulo “Death”, descreve a banda Rabiscos Urbanos com influências 

do “Pop” da década de 1980, isso faria com que houvesse maior aceitação do grande 

público8. Na memória e fala de Teófilo Lima sobre o início de sua carreira musical e 

primeira apresentação com a banda Rabiscos Urbanos, está: 

 

                                                 
4 VERAS, Paulo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 19/07/2013. 

5 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 

6 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 

7 Também contaram no primeiro momento com Azevedo, sendo este um dos fundadores, mas que não 

chegou a tocar no primeiro show, como seu substituto, entrou Jesium, também estiveram nas guitarras, 

Bernado, Danilinho, Carvalho e Messias, este último um dos integrantes da banda Artéria, banda de 

influência punk/hardcore, mostrando a diversidade dos músicos roqueiros, em relação a outros estilos de 

rock. Na bateria estiveram João, chamado de “João Verme” e Mauro Júnior, conhecido como “Júnior 

Voivod”, que segundo Teófilo trouxe uma pegada mais rock and roll à banda (LIMA, 2013). Expressão 

usada por ele para exemplificar a agressividade musical que “Voivod” trouxe, pois levar uma pegada rock 

and roll não quer dizer a falta dela na sonoridade da banda. 

8 VERAS, Paulo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 19/07/2013. 
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(...) comecei a dar umas canjas e como o pessoal ficava mais só em 

MPB eu chegava e cantava uns roquezinho, Legião, um Raul Seixas e 

tal, e ai o povo foi me conhecendo e tudo, e ai de repente eu me vi no 

meio de um negócio, junto com dois, três amigos, (...), nessa 

experiência da primeira banda, a gente fez uma apresentação nós três, 

e... dois meses depois, a gente fez a primeira apresentação oficial da 

banda Rabiscos Urbanos, foi no BNB Club (Clube do Banco do 

Nordeste do Brasil) e já foi muito bom, tinha 500 pessoas e tal, dai foi 

uma banda que a gente tocava rock, o rock da... o rock pop da década 

de 80 tinha sido muito bom no Brasil e algumas coisas como U2 e 

algumas, coisas assim de pop internacional, mas já nesse primeiro 

show a gente já fez, já tocou duas músicas autorais e de lá pra cá 

foram aumentando a quantidade.9  

 

Percebe-se o exercício criativo da juventude, quando se propõem compor 

músicas, buscando um reconhecimento por seu trabalho autoral. Essa busca, marca o 

rock no período, sendo este, um caminho aberto por bandas que surgiam nas mídias. A 

banda Rabiscos Urbanos realizou abertura do show do artista nordestino Belchior. 

Usando a ideia colocada por Eduardo Vicente, tem-se no litoral piauiense da década de 

1990 “circuitos autônomos”. 

Essa definição serve para denominar circuitos que mesmo sem a presença dos 

grandes medias, fornece condições para artistas realizarem apresentação que colaboram 

para sobrevivência dos músicos. Esses circuitos se formam, na maioria dos casos, em 

ambientes regionais e se relacionam diretamente as particularidades identitárias da 

região (VICENTE, 2002. P. 169).  

Essa busca e inserção no circuito, chamada de “busca de um lugar ao sol”, levou 

à banda Rabiscos Urbanos a ser abertura do show de Belchior e a gravações, que serão 

abordadas, esses são momentos almejados por grande parte das bandas, mas alcançada 

por poucas. Junto a sua banda, Teófilo participou de shows que mostram interação 

entras os estilos do Rock no litoral do Piauí. Segundo ele, não havia conflitos diretos 

entre os grupos, quando questionado sobre isso, recorda e diz: 

(...) sabe eu não lembro, acho que o conflito é bem mais diferente, 

porque a moçada curtia o rock ou o rock mais pesado, alguns curtiam 

um rock mais leve, mais pop, eram outras linhas de rock muito 

diferente, mas tudo rock, é mais complicado hoje né, que a moçada, 

diz que curte rock, mas também vai na balada do forró, do axé.10 
 

 Entre os momentos registrados existe o “Curvão Rock Festival”, ocorrido no dia 

06/09/1991, contou com bandas de pop rock e heavy metal sendo lembrado como marco 

                                                 
9 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 

10 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 
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do rock na região. Mauro Júnior, músico que chegou a ser baterista da Banda Rabisco 

Urbano, diz: 

No incio dos anos 90, existem dois marcos que é necessário falar: 

Curvão Rock Fest que foi o primeiro contato em Parnaíba do 

comércio com o rock, pois o show foi patrocinado por uma loja de 

surf. Esse show contou com uma bilheteria muito boa... Um fato 

interessante desse show é que autoridades políticas locais e 

intelectuais de Parnaíba estavam presentes assistindo junto com as 

tribos urbanas. Foi um show bastante interessante porque houve esse 

contato de todos esses grupos, a sociedade em si. A suposta "elite" 

estava lá prestigiando, vendo e achando interessante, e de certa forma 

não entendendo... alguns gostando e tal.11 
 

Nesta fala, está o marco na relação poder público e rock. Mostrando como o 

rock se inseria em outros meios, como se num movimento inevitável, e isso foi 

percebido pelos roqueiros e pela política e intelectualidade local. 

Este evento teve como patrocínio lojas instaladas na região e a rádio Litoral FM, 

como apoio público se encontra o nome da secretaria municipal de cultura da prefeitura 

de Parnaíba. Tem-se uma mostra inicial da inserção do rock na cultura local. A década 

de 1990 seria o momento em que o rock praticava os primeiros passo rumo a sua 

consolidação como música local do litoral piauiense.12 

 

SESC, Prefeitura Municipal e rock no litoral piauiense da década de 1990 

Segundo Terry Eagleton (2011. P. 21), a cultura requere algumas condições 

sociais levando ao que pode se torna inevitável, uma aproximação com o Estado. Ao 

analisar o Rock de Parnaíba, percebe-se que na década de 1990 acontece essa 

aproximação “inevitável”, entre cultura (no caso o Rock) e o Estado (no caso o poder 

público municipal), possibilitando continuidade e surgimento de bandas, 

proporcionando oportunidades de gravação e apresentações ao vivo. 

No Disco Parnaíba – 150 anos, lançado em 1994 pela Prefeitura Municipal de 

Parnaíba temos um texto de apresentação na contracapa que exemplifica a relação poder 

púbico com a música local no momento. Assinado pelo Prefeito José Hamilton Castelo 

Branco diz: 

 

                                                 
11 JÙNIOR, Mauro. Entrevistado por Edilson Monteiro. Parnaíba-PI. Brasil. 22/04/2010. 

12 Uma mostra dessa afirmação está no ano de 2014, quando foi lançado pela prefeitura de Parnaíba-PI o 

CD "Curta Minha Banda", oriundo de projeto do mesmo nome que levou shows durante todo ano para 

diversos locais da cidade, das 12 faixas em 9 os artistas colocam em sua biografia influências diretas do 

Rock. 
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O grande sonho de várias gerações de músicos e compositores locais, 

torna-se uma realidade, juntamente quando a cidade comemora o seu 

150º aniversário. 
Este troféu representativo do talento parnaibano é fruto da 

extraordinária forma de vontade dos artistas e do reconhecimento do 

poder público municipal, que assumiu esta luta em boa hora. 
O disco PARNAÍBA – 150 ANOS é o primeiro de uma série que 

pretendemos efetivar. Para isso estamos mobilizando os artistas, 

buscando formas de viabilização dos futuros trabalhos. O primeiro 

passo foi dado, não basta cantar.13 
 

Dentre as onze faixas reunidas na obra está a música da banda Rabiscos 

Urbanos, intitulada “Noite de Aflição”. José Hamilton ainda em sua apresentação 

enfatiza a função do jovem no disco que segundo ele: “Ouvindo estas melodias, 

reforçamos nossa crença no avanço espiritual das novas gerações, fundamental para a 

reconstrução de um mundo novo. É por isso que se canta, tanto quando for preciso.”14 

Neste disco, tem-se algo a mais do que uma canção gravada, existe também para 

alguns a realização de um sonho, sendo: “gravar um bolachão”15. Essa ideia colocada na 

citação exposta anteriormente, não era somente uma palavra do político. Esse sonho 

acompanhou a infância e a adolescência de vários roqueiros e conquistar a gravação – 

mesmo que somente de uma música –, poderia ser considerada uma das maiores 

conquistas artísticas. Isto aconteceu com Teófilo: 

Gravação no LP, eu tive sorte de eu e outros contemporâneos de 

gravar em um “bolachão”, foi através também dessa secretaria nessa 

época que agente gravou e vários tipos de incentivos né?! Festivais, 

contratava a gente, foi realmente importante.16 
 

No momento da entrevista é evidente nos olhos de Teófilo Lima uma emoção 

quando comenta a gravação, esmo tendo lançado dezenas de músicas em três CDs da 

carreira solo, ter se apresentado por várias partes do Brasil, dentre outras conquistas. 

Existe a importância, pois, traria divulgação ao trabalho, mas vinha com uma conquista 

pessoal que dificilmente aconteceria no meio musical piauiense por meio de gravadoras 

nacionais. 

Segundo o historiador José Adriano Fenerick, aspectos relacionados a difusão do 

artista são obstáculos, pois o controle midiático existente no Brasil delimita o alcance, 

mesmo tendo as dificuldades costumeiras, gravadoras independes buscam vencer os 

                                                 
13 Apresentação In: Parnaíba – 150 anos. Parnaíba: Prefeitura Municipal de Parnaíba/Secretaria de 

Cultura de Parnaíba, p1994. 1 disco sonoro, 

14 Ibidem 

15 Nome usado por Teófilo para denominar um Long Play. 

16 LIMA, Teófilo. Entrevistado por Gustavo Moura. Parnaíba-PI. Brasil. 02/12/2013. 
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obstáculos colocados, colaborando na divulgação de artistas desconhecidos (2007, P. 

38). A prefeitura municipal de Parnaíba na década de 1990 serviu para esses artístas 

como uma gravadora independente, proporcionando com incentivos/recursos 

governamentais experiências para essa geração. 

A música “Noite de Aflição”, está na faixa quatro do disco. Tem letra de: 

Marcelo Farias, Teófilo Lima e Guilherme Paiva, este último também leva créditos da 

música em parceria com Danilo Filho. A letra diz o seguinte: 

Cacos encravados/ A lua na sarjeta/ Fetos afetados/ Flores, asas, letras/ 

E não há mais nenhum erro/ Sob a luz do sol/ Olhos esbugalhados/ 

Noites de Aflição/ Os dias são vermelhos/ Nem mesmo uma canção/ E 

não mais nenhum erro/ Sob a luz do sol17 
 

A música inicia como blues rock, melancolicamente ao som de gaita cadenciada 

com acordes de uma guitarra, dando ao ouvinte uma noção de que essa seria a 

constância da música, se associando diretamente à letra. No entanto, na sua 

continuidade existe uma quebra estrutural após o refrão, entrando a estrutura do rock 

and roll, com alguns momentos similares ao rock experimental dos finais da década de 

1960, finalizando numa volta ao blues rock. Na letra existe um cenário lúgubre, falando 

de falta de esperança, aflição. No entanto, como observado, a letra não tem relação com 

sua melodia dançante no primeiro momento.  

Para o historiador Marcos Napolitano, tem-se na canção uma subjetividade 

artística, sendo que, ela leva biografia e singularidade psicológica do indivíduo, fazendo 

com que não seja deslocada da sociedade e tempo em que está inserida (2005. P. 100). 

Percebe-se em Noite de Aflição, inquietações dos jovens músicos em relação ao seu 

meio, combinado as influências estéticas do rock que a banda evidência. 

Na segunda metade da década de 1990 existe a mudança de suporte, passando do 

vinil para o Compact Disc – CD. Esta mudança é acompanhada pela prefeitura 

municipal de Parnaíba, agora os lançamentos sairiam em CDs. Esta possibilidade 

surgiria a parti do Plano Real, em 1994 e expansão do mercado musical (FENERICK, 

2007, P. 69; VICENTE, 2002, P. 145-146). 

No lançamento do Cd “Porto das Barcas”, denominado “projeto disco”, em seu 

encarte há um texto introdutório que contem a frase: “Aqui parnaibanos, traçamos nosso 

                                                 
17 FARIAS, Marcelo; LIMA, Teófilo; PAIVA, Guilherme; FILHO Danilo. NOITE DE AFLIÇAO. 

Interprete: Rabiscos Urbanos. In: Parnaíba – 150 anos. Parnaíba: Prefeitura Municipal de 

Parnaíba/Secretaria de Cultura de Parnaíba, p1994. 1 disco sonoro, faixa 4. 
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projeto de cidade. Cidade feliz que se repete em doce escala, na voz do rio...”18. 

Percebe-se que a música tem importante papel no projeto cultural, sendo claro ao 

denominar o CD de “projeto disco” e enfatizar a ideia de “projeto de cidade" em sua 

apresentação e colocar na primeira faixa o hino da cidade de Parnaíba. Lucimar Veiga 

de Almeida, presidente do conselho regional do Serviço Social do Comércio – SESC, 

aparece na contracapa com o seguinte texto: 

O Serviço Social do Comércio – SESC – sente-se honrado em 

promover a descoberta de valores culturais e congratula-se com a 

Prefeitura Municipal de Parnaíba pelo lançamento do segundo disco 

dos artistas da terra, um trabalho de grande envergadura que tão bem 

promove e incentiva a cultura parnaibana.19 
 

Nesse projeto, encontram-se duas músicas do universo rock, são elas “Velha 

Mensagem” (Faixa 08) e “Gana” (Faixa 16). A primeira música é uma regravação da 

banda Artéria no estilo hard rock de uma música da banda Inferno no Céu, uma das 

peças de grande importância na cena rock do litoral piauiense na década de 1980. Em 

sua letra diz:  

Eu sou a ave que voa no céu de norte a sul/ Levando no bico uma 

velha mensagem/ E uma mucha flor/ Reinando à toa paz e o amor/ Eu 

sou um cara que em ave se transformou/ Mesmo despercebido pelos 

olhos do mundo/ Assim imundo/ Eu não faço da minha guitarra uma 

metralhadora/ Destruidora/ Eu não faça da minha guitarra uma 

metralhadora/ Destruidora.20 

 

A banda Inferno no Céu trazia o Rock engajado em suas letras, falando de 

situações cotidianas e suas opiniões sociais lançadas de uma cidade provinciana 

(MOURA, 2017. P. 55). Em sua participação, trás uma visão dos conflitos mundiais e se 

coloca em posição de paz diante deles, trazendo uma perspectiva pacifista. 

Na segunda música rock do disco, intitulada “Gana”, onde letra, música e 

intérprete são creditados a banda “Rabiscos”. A letra diz o seguinte: 

Trampo a vida numa noite acesa/ Cada dia um trago a mais, em vão/ 

Cada ser um cais, uma erupção/ Uma trama exposta sobre a mesa/ Um 

solo a mais, um blues, um jazz/ Uma outra visão, um saber crescer/ 

Sons que vêm tal um grito/ Fazem-me sorrir desta situação/ 

                                                 
18 Apresentação. In: Porto das Barcas. Parnaíba: Prefeitura Municipal de Parnaíba/Serviço Social do 

Comércio, p1996. 1 disco sonoro, 

19 Contracapa. In: Porto das Barcas. Parnaíba: Prefeitura Municipal de Parnaíba/Serviço Social do 

Comércio, p1996. 1 disco sonoro, 

20 INFERNO NO CÉU. VELHA MENSAGEM. Interprete: Banda Artéria. Porto das Barcas. Parnaíba: 

Prefeitura Municipal de Parnaíba/Serviço Social do Comercio, p1996. 1 disco sonoro, faixa 08. 
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Equinócios e solstícios vão/ On the road, on the road/ Like a Rolling 

stones21 
 

Essa música está na faixa dezesseis, encerrando o disco. A banda traz melodia 

dançante e uma letra que tem dois momentos, no primeiro está desilusão e no segundo 

uma perspectiva de mudança. Outro ponto que se destaca na música são as referências 

culturais relacionadas ao rock e a juventude da segunda metade do século 20. 

A primeira referência está no trecho “Um solo a mais, um blues, um jazz” e 

“Sons que vêm tal um grito”, esses três elementos (blues, jazz e grito), são segundo 

Roberto Muggiati as raízes do rock (1983, P. 08). Outro ponto de referência está no 

final, quando é colocado o livro “On the road”, escrito por Jack Kerouac e um dos 

símbolos da geração beat, além disso é citada a música Like a Rolling Stones de Bob 

Dylan, um importante pilar do rock ao qual conhecemos atualmente. 

Lucimar Veiga de Almeida, o mesmo presidente do SESC/Piauí no momento do 

lançamento do projeto disco “Porto das Barcas”, assina no mesmo ano o texto de 

apresentação do CD “Sesc Ouro” e lançado em comemoração aos 50 anos do 

SESC/Piauí o texto intitulado de “NO SESC A MÚSICA É LÍNGUA UNIVERSAL” 

está o seguinte: 

Num esforço concentrado sobre a maestria de uma equipe coordenada 

pela senho Conceição Almeida, o SESC no Piauí, comemorando os 50 

anos da Entidade, e preservando as suas experiências exitosas, traz aos 

apreciadores das artes, este CD com as 07 músicas vencedoras do 

"FESTIVAL SESC OURO" e 05 dos festivais de música populares, 

uma versão aperfeiçoada do Festival de Música Ecológica, lançado em 

1990 e realizado anualmente, em Parnaíba com inovações inclusive do 

tema. 
Garantindo a qualidade e superando obstáculos, contribuímos com o 

progresso.22 
 

Tendo músicas escolhidas dos festivais ocorridos na cidade a coletânea mostra 

que o rock se inseria nos meios artísticos públicos e privados da década de 1990. A 

música traria o progresso e lançaria à população um meio de divulgação deste, 

contribuindo com a sociedade e cultura da região. Dentre as músicas escolhidas está um 

dos primeiros registros solo do cantor Teófilo Lima, intitulada “Compulsão”, estando na 

faixa dois do CD, sendo creditada a letra, música e interpretação ao cantor. 

 

                                                 
21 RABISCOS URBANOS. GANA. Interprete: Rabiscos Urbanos. Porto das Barcas. Parnaíba: Prefeitura 

Municipal de Parnaíba/Serviço Social do Comercio, p1996. 1 disco sonoro, faixa 16. 

22 Apresentação. In: SESC OURO. Parnaíba: Serviço Social do Comércio, p1996. 1 disco sonoro 
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Algo efervescente sobre a luz do sol/ Pêlos a bailar poros ardentes/ Eu 

quase indecente cérebro na mão/ E a língua a se apertar por entre os 

dentes/ Que fissura para tocar/ Que loucura para banhar-te a pela/ 

Compulsão para te dar/ Banho felino pra curar tua febre/ Puta lombra 

que me dá ter uma gata assim tão quente/ Puta lombra que me dá ter 

uma musa assim ardente/ Perigosas curvas levam à perdição/ Altos 

picos fazem levitar do chão/ Baby sabes bate coração em mim/ Baby 

fico tão louco se fizer assim.23 

 

Diferente de suas participações anteriores, nessa música está uma história de 

desejo sexual, tendo como trilha sonora uma levada funk estadunidense, que marca as 

temáticas de grande parte de suas composições posteriores. É significativo ter inserido 

na noção de progresso cultural do Piauí um linguajar que não esconde sua voz jovem, 

trazendo temas com abordagem direta e que seria subversivo aos padrões sociais e 

culturais da região. Se torna importante frisar que esta música passou anteriormente 

pelo crivo cultural local, sendo uma das escolhidas em festivais da cidade e da classe 

artística da região. 

 

Considerações finais 

Portanto, perceber que é importante entender que no cenário musical da cidade 

de Parnaíba e região na década de 1990, encontra-se um efervescente ambiente que 

propicia aos artistas locais vinculados ao rock oportunidades em festivais e shows 

ocorridos na região e, a partir disto, ganhar prêmios em dinheiro e ter músicas gravadas 

em coletâneas, símbolos da modernidade e cultura piauiense. 

O rock se junta aos mais variados estilos musicais na região, servindo à busca de 

legitimação da definição de “cultura local” imposta por meio de instâncias 

governamentais, no caso a Prefeitura municipal de Parnaíba e órgãos privados de 

influência, no caso o SESC-PI, inserindo assim os artistas da região em uma produção 

de música gravada piauiense. 
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A constituição de poetas e escritores nos saraus das periferias de São Paulo 

 

Lívia Lima da Silva 1 

 

Resumo  

Este documento apresenta a investigação de processos que estão na origem do 

envolvimento de sujeitos de grupos culturais de literatura nas periferias da cidade de São 

Paulo. A pesquisa se concentra nos estudos sobre cultura sob a perspectiva de Pierre 

Bourdieu, sobretudo no que se refere à aquisição de capital cultural, com ênfase na origem 

social e trajetória educacional. Entre os anos 90 e início de 2000, surgiu um movimento 

literário específico, constituído por escritores de regiões periféricas das grandes cidades 

do Brasil. E a partir dos anos 2000, disseminou-se a realização de saraus em bairros 

periféricos de São Paulo, sendo eventos nos quais são declamadas poesias, apresentações 

de cenas dramáticas, grupos musicais, além de críticas sociais e manifestações políticas. 

O estudo de campo foi realizado em quatro saraus de diferentes regiões da cidade. Foram 

realizadas análises sociodemográficas dos bairros onde acontecem, considerando índices 

de escolaridade, renda per capita, espaços culturais etc. Por meio de questionários foi 

realizado um perfil do público destes eventos. E foram realizadas entrevistas com 

poetas/escritores, dando importância, sobretudo, às disposições que, em suas trajetórias, 

influenciaram suas práticas. A recente mobilização de poetas/escritores nas periferias, 

historicamente excluídos por condições objetivas e subjetivas do campus literário, 

cultural e politicamente constituído no Brasil, resulta de um capital cultural específico, 

estimulado por aumento do nível de escolaridade, dentre outros processos, constituindo 

uma nova fração de classes que se singulariza pelo engajamento em atividades 

historicamente não identificadas como pertencentes ao habitus das classes populares e 

operárias. 

 

Palavras-chave: Capital Cultural; Escolaridade; Literatura; Periferia; Sarau. 

 

1. Contextualização  

 A literatura no Brasil, historicamente, sempre foi uma manifestação cultural das 

elites. Desde a história de formação do país, o modelo literário reconhecido e realizado 

foi baseado no modo de vida europeu, trazido no processo de colonização do território e 

desenvolvido entre algumas frações das chamadas classes superiores. A própria 

alfabetização e o letramento, sobretudo nos primeiros séculos, eram restritos a 

pouquíssimos grupos. 

A prática e a produção literária jamais foram reconhecidas como parte do habitus 

das classes populares. Ao contrário, frequentemente o gosto pela literatura é associado ao 
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gosto das elites, ao seu refinamento, legitimando, assim, a posição de dominação 

simbólica de seus membros da produção literária. 

Em recente pesquisa, organizada por Regina Dalcastagnè na Universidade de 

Brasília (2012), revelou-se que, dentre os autores brasileiros que tiveram livros 

publicados entre 1990 e 2004, cerca de 73% eram homens, 94% eram brancos, e a maioria 

viviam em São Paulo e no Rio de Janeiro, polos do mercado editorial do país e eixo 

privilegiado do circuito cultural. Homens das classes mais altas da sociedade. 

Tendo por base a pesquisa da antropóloga Érica Peçanha (2006 e 2011), dentre os 

anos 90 e início de 2000, surgiu um movimento literário específico, constituído por 

escritores advindos, em sua maioria, de regiões periféricas das grandes cidades do Brasil. 

Trata-se do movimento de “Literatura Marginal”. Apesar de o termo não ser 

unanimemente utilizado por todos os escritores do movimento, considera-se o, 

especialmente, ao se referir àqueles que contribuíram com as três edições especiais da 

revista Caros Amigos, publicadas entre 2001 e 2003. Depois do lançamento da primeira 

edição da série, em 2001, com textos de moradores de periferia, integrantes do movimento 

hip-hop, presidiários, dentre outros, muitos autores passaram a adotar o termo para 

divulgarem seus trabalhos.  

A partir de iniciativas de alguns dos escritores do movimento, e também de outros 

grupos culturais, a partir dos anos 2000 disseminou-se a realização de saraus em bairros 

periféricos de São Paulo, sendo eventos nos quais são declamadas poesias, apresentações 

de cenas dramáticas, grupos musicais, além de críticas sociais e manifestações políticas. 

Saraus como o da Cooperifa (Cooperação Cultural da Periferia), que acontece 

todas as quartas-feiras no Bar do Zé Batidão no Jardim Guarujá, em Taboão da Serra, 

região metropolitana de São Paulo, já chegou a atrair 500 pessoas e é referência no que 

se identifica como “cultura da periferia”. O sucesso da Cooperifa estimulou coletivos 

culturais de outras regiões periféricas a criarem saraus nesses locais, e hoje, estima-se que 

mais de 30 aconteçam regularmente na cidade.  

 

2. Objetivos 

A partir deste contexto, o objetivo geral da pesquisa foi investigar quais são os 

processos que estão na origem do envolvimento de sujeitos dentro de grupos culturais de 

literatura nas periferias paulistanas, que motivam e determinam que estes sujeitos se 

reconheçam e sejam reconhecidos como poetas e/ou escritores, pesquisando a relação 

entre condições sociais e cultura, e refletindo sobre as relações entre prática literária, 
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formação escolar e profissionalização. O projeto buscou, ainda, compreender, por meio 

das trajetórias dos poetas e escritores da periferia, quais são os fatores que os influenciam 

a realizar esta determinada atividade cultural e quais são as expectativas dos poetas e 

escritores da periferia em relação às suas práticas literárias. 

 

3. Metodologia  

Inicialmente, com o intuito de demonstrar a relevância do movimento de saraus 

na cidade de São Paulo, foi criado um levantamento de todos estes eventos que acontecem 

regularmente nos bairros periféricos. Ao todo, foram identificados 25 saraus que 

acontecem de forma regular na cidade de São Paulo. 

Em seguida, definiu-se quatro saraus para realizar a pesquisa de campo, 

escolhidos por acontecerem periodicamente em diferentes regiões da cidade, e por serem 

representativos do movimento literário, e contribuírem para sua história e 

desenvolvimento. Um critério também foram as características semelhantes entre eles no 

que se pode defini-los como periféricos, incluindo distância geográfica e índices de 

vulnerabilidade social.  

 

Figura 1 – Mapa da cidade de São Paulo com destaque para áreas onde acontecem os 

saraus do estudo de campo. 

 

A primeira etapa da realização do trabalho de campo foi a aplicação de um 

questionário com as pessoas que participam dos saraus, a fim de traçar um perfil desse 
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público, elencando características relacionadas à trajetória social, formação escolar e às 

práticas culturais. Este questionário possibilitou verificar os interesses das pessoas que 

frequentam os eventos literários, tudo isso relacionado ao perfil levantado, que inclui a 

trajetória familiar, escolarização e ocupação profissional. 

Além disso, informações extraídas de dados públicos foram levantadas com 

objetivo de apresentar as características sociais e culturais dos bairros onde os saraus 

acontecem, sobretudo características sociais e de infraestrutura relacionados à 

escolaridade e acesso à cultura.  

 

Tabela 1 – Indicadores Sociais das regiões dos saraus pesquisados (valor para cada 

100 mil habitantes). 

Indicadores 
Campo 

Limpo 

Capela do 

Socorro 
Pirituba 

São 

Miguel 

Acervo de livros infanto-juvenis 0,24 - -  

Acervo de livros para adultos 0,07 - - - 

Centros culturais, casas e espaços 

de cultura 
0,02 0,02 0,02 0,08 

Cinemas 0,36 0,07 0 0 

Museus 0 0,02 0 0 

Salas de show e concerto 0 0,5 0 0,28 

Teatros 0,02 0,03 0 0 

Fonte: Rede Nossa São Paulo (2014). 

 

A segunda etapa do trabalho de campo foi a realização de entrevistas com 

membros participantes dos saraus já selecionados que se apresentam como poetas e/ou 

escritores e são reconhecidos como tal pelo público destes eventos. Foram realizadas oito 

entrevistas, sendo dois membros de cada sarau, um homem e uma mulher. 

O objetivo foi reconstruir as trajetórias dos protagonistas destes saraus, 

focalizando especialmente a formação escolar e a atuação profissional; interrogar os 

processos que os motivaram a participar dos saraus, quais são suas intenções ao se 

apresentarem nestes encontros; e também as perspectivas que eles almejam alcançar com 

este “posto” de poeta e/ou escritor, e de que forma tal atividade “profissional” se insere 

em sua vida cotidiana, e se relaciona com suas condições objetivas. 
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4. Resultados Alcançados 

Em relação ao perfil do público levantado a partir dos questionários, verificou-se 

que 66% têm entre 15 a 29 anos; 73% nasceram em São Paulo e 26% têm pai e mãe região 

Nordeste do país; 33% se declaram negros, 58% negros ou pardos. Em relação à 

escolaridade, 57% têm ensino superior completo ou incompleto; 77% possuem Ensino 

Médio completo, considerando os que chegaram ao Ensino Superior. 

Em relação aos oito escritores entrevistados, encontramos coerência entre o tipo 

de diploma almejado/conquistado e a atividade nos saraus. Quatro dentre oito poetas da 

nossa amostra buscaram uma formação superior em Letras. Graças às entrevistas, 

notamos que muitos dos poetas e escritores à frente dos saraus pesquisados são ex-alunos 

do curso de Letras, em universidades públicas e faculdades privadas. 

Os sujeitos entrevistados, a partir da constituição da história de aquisição de um 

capital cultural especifico, atribuído por processos de escolarização e contato com a 

universidade, desenvolveram disposições para produzir literatura e realizar atividades 

culturais nos locais onde moram, constituindo uma nova fração dos grupos populares ou 

das classes médias, que se singulariza pelo engajamento em atividades culturais 

historicamente não identificadas como pertencentes ao habitus das classes populares e 

operárias. 

A recente mobilização de grupos que promovem eventos culturais nas periferias, 

historicamente excluídos por condições materiais e simbólicas em relação ao campo 

literário, cultural e politicamente constituído no Brasil, se deva à aquisição de um capital 

cultural específico, que é capaz de legitimar dentro desses grupos a posição de sujeitos 

como poetas/escritores, sem a necessidade prévia de uma legitimidade por vias do campo 

literário tradicional, ora contrapondo-se e negando este campo, ora possibilitando 

interfaces e novas tendências na produção e realização literária. 

Este movimento possibilitou aos seus membros a possibilidade de assumirem 

dentro de seus grupos a posição de poetas e escritores, sem a necessidade prévia de 

legitimidade por vias da crítica literária especializada, dentre outras formas de 

consagração, estabelecendo um novo círculo literário, que possui sua organização interna 

própria, e que seria, portanto, relativamente autônomo e independente, tal qual Bourdieu 

define (2011). 
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5. Conclusões  

 O estudo realizado procurou investigar as razões e os motivos para uma discreta 

revolução cultural nas periferias, evidenciando as desigualdades sociais na cidade. Vemos 

um espaço urbano que opõe diametralmente as regiões geográficas da cidade com 

predomínio de alta renda e escolaridade, e aquelas com baixa renda e menor escolaridade. 

Como se sabe, a distribuição dos equipamentos culturais acompanha esta desigualdade, 

sendo muito mais frequente nas regiões centrais. 

Os resultados dão provas da forte correlação entre escolaridade e renda como 

principais determinantes da dinâmica socioespacial de São Paulo. O aumento da 

escolaridade e a melhoria das condições de vida podem contribuir para explicar a 

emergência de um movimento cultural mais amplo, do qual os saraus literários são um 

caso exemplar, nestas regiões da cidade.  

A partir do capital cultural que os indivíduos estabelecem relações entre si e se 

colocam diante dos demais nos diferentes campos sociais. As condições que viabilizam a 

aquisição de capital cultural são, dessa forma, estruturantes e influenciam as relações de 

dominação entre as classes, que se dá por meio de condições objetivas e subjetivas. 

Do ponto de vista microssocial, ficou claro que os moradores de periferia, antes 

marginalizados dos campos dos saberes, se apropriam de conhecimentos variados, 

adquiridos por diferentes processos - incluindo os educacionais - para reconstruírem 

narrativas acerca de si mesmo e de suas ideias, estas, sobretudo, partindo de uma 

valorização da “cultura comum” (WILLIAMS, 1958), não apenas da cultura legítima. 

As entrevistas revelam que os escritores de periferia não têm tratado a produção 

literária como uma atividade extra, uma espécie de hobby e lazer, quando não estão 

trabalhando nos postos profissionais destinados às classes populares. O que se conclui da 

análise das trajetórias dos poetas e escritores que participam dos saraus selecionados no 

estudo de campo é que todos desenvolvem suas práticas literárias de forma assertiva e 

profissional, não de forma amadora, e muitos deles dependem dessas ações como uma de 

suas fontes de renda, considerando esta uma característica do ofício de maneira geral. 

No Brasil, os negros, os marginalizados e periféricos antes não se posicionavam a 

partir da escrita. A inclusão desses sujeitos aumenta o repertório e a diversidade de nossa 

produção literária, garantindo uma maior representatividade, contemplando e 

apresentando de fato a diversidade e pluralidade do nosso país. 
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O candomblé de angola em São Paulo: simbologia dos instrumentos rituais sagrados 

e as musicalidades de matriz bantu na metrópole 

 

Luna Borges Berruezo 1 

 

Resumo  

Esta pesquisa tem como aspecto fundamental o estudo etnográfico dos instrumentos 

musicais e da musicalidade nos terreiros de Candomblé Angola. Sobre os objetos sonoros 

e o fazer musical entenderemos como um universo sacralizado, e portanto, devemos 

considerar como premissa a centralidade ritual dos músicos rituais e a relação com os 

instrumentos musicais que serão nomeados ritualizados. O conceito de musicalidade será 

compreendido de modo que contemple saberes, modos de fazer, eventos musicais e ainda 

integre os registros de instrumentos musicais não somente como um evento sonoro, mas 

em uma dimensão de musicalidade que exprime no fazer musical caráter histórico de 

refazer práticas ancestrais. Ter como referência o universo do Candomblé de Angola – 

concebido como lócus de inscrição das referências culturais de origem bantu – na 

metrópole de São Paulo, incita a compreensão dos processos de territorialização e 

reterritorialização dos patrimônios culturais africanos no Brasil, contribuindo para 

análises da antropologia cultural em relação as permanências e ressignificações dos 

deslocamentos afro-diaspóricos no sentido Bahia – Rio de Janeiro – São Paulo e Bahia – 

São Paulo. A escolha em direcionar o estudo sob a perspectiva da área da etnomusicologia 

junto a antropologia da música é complementar visando o estudo do papel ritual da música 

no candomblé de maneira complexa. Ainda, pela importante e extremamente relevante 

perspectiva histórica da presença negra no Brasil, a análise historicizada se fará presente 

utilizando referências dos estudos históricos pertinentes, e isto é incontestável quando se 

trata desta escolha metodológica e cosmológica.  

 

Palavras-chave: Candomblé Angola; Musicalidade; Atabaque; Cosmologia Bantu. 

 

Partimos da hipótese que, na religiosidade afro-diaspórica do Candomblé dentre 

os muitos símbolos distintivos entre as matrizes2 Bantu, Yorubá e Fon-Jeje, a música 

ocupa papel central. A organização da música no candomblé está configurada na tríade 
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2 Ver BERRUEZO, 2014. Uma associação identitária pode ser entendida aqui como um fluxo constante de 

reverberações internas e externas nos indivíduos, constituindo uma identidade que é coletiva e gerada no 

contexto diaspórico no Brasil. A constituição destes grupos e a integração entre estes, junto a circulação 

dos negros e negras como mercadoria para atender a necessidade de mão-de-obra nos ciclos econômicos 

na colônia (1530 a 1815). Considerando inicialmente aspectos históricos associados aos bantos no 

deslocamento forçado em direção às colônias das Américas, introduzem argumentos iniciais que possam 

abarcar as questões pertinentes a uma perspectiva histórica sobre as produções acadêmicas acerca da África 

Central, buscando compreender a conjuntura política e social assim como o lugar da música nestas 

trajetórias diaspóricas. As denominações atribuídas às populações, portos e territórios da África Central e 

Ocidental – principais regiões de origem do contingente humano escravizado pelo comércio transatlântico 

da diáspora negra – foram atribuídas conforme diversos interesses administrativos de traficantes de 

escravos e negociantes. Aos escravizados, fruto de intenso comércio ultramarino, denominou-se como 

identidade portos de embarque, etnias, cidades, reinos. 
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de atabaques, com cargos, funções e manulações específicas, junto a um Gã e as cantigas 

rituais. Estes elementos compõem a musicalidade dos terreiros3, onde os ngoma, trio de 

atabaques, são conhecidos como inkisses ngoma e são personificados através da 

sacralização. Tomaremos como fio condutor desta reflexão a prática musical sob 

múltiplos aspectos, porém a atenção e foco estará no estudo dos atabaques. Sobre os 

objetos sonoros e o fazer musical, entenderemos, portanto, como um universo sacralizado 

e serão nomeados como ritualizados. 

A dimensão do sagrado está presente no campo musical, nas práticas, nas funções 

internas dentro das casas e terreiros, na escolha dos nomeados a cargos para zelar pela 

esfera musical e outras funções designadas aos tocadores iniciados. No campo sagrado 

estão também os instrumentos ritualizados, que recebem rituais próprios que os tornam 

objetos sacralizados, atribuindo uma relação de personificação aos objetos sacralizados 

que passam a ser zelados e cuidados seguindo os fundamentos daquele inkisse que foi 

ofertado ou aos rituais respectivos a que está associado. A manifestação da música, 

relacionada às diferentes atividades religiosas nas casas de candomblé angola, permeiam 

os contextos de sociabilidade e de transmissão oral dos saberes da cosmologia religiosa, 

e configuram o campo de estudo da antropologia da música.  

O ingoma ou ngoma (tambor, comumente utilizado o atabaque no Candomblé 

Angola) nas nações de candomblé tem fundamental importância ritualística e sagrada nos 

cultos, onde é através das sonoridades específicas de cada linhagem e nação que são 

relacionadas as correspondências vibratórias e o axé equivalente de cada terreiro. Nestas 

sonoridades sagradas estão presentes os fundamentos de suas casas, a sabedoria e 

conhecimento das práticas religiosas. O iniciado nas práticas ritualísticas de toque tem 

conhecimento das simbologias, das forças da natureza e/ou da linhagem dos ancestrais, e 

do tempo sagrado. Tendo como referência a figura do kisikarangombe ou Xicarangombe 

(tocador, função conhecida como ogã nas demais matrizes religiosas) e kambandu 

(tocador assentado/confirmado na função, conhecido na nação Ketu como Alabê), é 

considerado um kiandú (cargo) simbolicamente importante para a tradição e para a 

transmissão oral dos fundamentos e saberes sagrados, que por meio da sonoridade 

ritualística (ritmo, canto das cantigas sagradas e toque do ngoma) propiciam o transe aos 

iniciados para o contato com os inkisses (“divindades do panteão angola”). 

                                                           
3 Ver BERRUEZO, 2014 estudo etnográfico realizado na Casa de Candomblé Angola Redandá ou Reino 

de Dandalunda. 
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Toda ação ou manifestação exercida pelo humano constitui uma esfera cultural, 

ou seja, implica um percurso histórico e social pautado na coletividade, como veremos 

adiante a respeito do conceito de memória coletiva desenvolvido por Maurice Halbwachs. 

No candomblé, como apontamos, a música exerce o papel de comunicação. Nas 

religiosidades de matrizes africanas no Brasil, a música é elemento estruturante da 

cosmologia na prática ritual e sacralizada, os toques executados em cada linhagem ou 

nação, os cânticos e rezas, a comunhão com a gestualidade nas danças e nas “bençãos 

tomadas dos mais antigos” em forma de saudação melódica, conduzem a um ritmo que 

organiza a esfera da vida dos iniciados no candomblé. 

A musicalidade está presente nos rituais de festas públicas, aonde o toque dos 

instrumentos musicais junto a condução do canto e coro e o soar das palmas, criam uma 

esfera vibracional, uma vibração sonora que reverbera espacialmente e comunica com as 

esferas não-visíveis do mundo bantu. O som é vibração, e é através da execução musical 

dos instrumentos, palmas e cantos que a orquestração musical ritualizada é realizada nas 

festas públicas de candomblé. 

A presença da corporalidade na performance ritual do candomblé permeia a 

relação entre a música e a esfera espiritual, para além da dança dos inkisses como 

manifestação da essência pessoal dos iniciados que personificam as forças da natureza, é 

também fundamental notar a relação que é estabelecida entre a corporalidade na prática 

musical. Como aponta OLIVEIRA PINTO (1997), há relação de reciprocidade entre 

música e movimento no candomblé, o corpo daqueles que executam a música também é 

agente da prática musical e está relacionado ao aprimoramento e familiaridade com as 

técnicas instrumentais. 

A interação do corpo humano – com suas possibilidades fisiológicas de 

movimento – e a morfologia do instrumento exercem grande influência sobre a estrutura 

musical, canalizando a criatividade humana por vias previsíveis e musicais. Detalhada 

por uma análise interna, a técnica de execução de um instrumento vai levar às regras 

específicas dos padrões de movimento que, por sua vez, constituem uma importante base 

do fazer musical. (Oliveira Pinto, 2001, pp.15) 

A dimensão cultural da música no Candomblé, será entendida como musicalidade 

na busca por significações e elementos simbólicos que a religiosidade pode nos revelar, 

referentes aos deslocamentos e ressignificações afro-diaspóricos. Tomando como 

referência antropológica o estudo da música no contexto ritual. A escolha do conceito de 
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musicalidade4 será norteada por SILVA (2004, 2005), a esse respeito discorre que a 

musicalidade contempla saberes, modos de fazer, eventos musicais e ainda integra os 

registros de instrumentos musicais não somente como um evento sonoro, mas em uma 

dimensão de musicalidade que exprime no fazer musical caráter histórico de refazer 

práticas ancestrais. Sobre o conceito cita “O termo (…) que no passado foi utilizado para 

designar um indivíduo para com a música, aqui se converte em fator conceitual e 

exercícios histórico-culturais relevantes na percepção do processo de constituição de 

múltiplas culturas africanas.” 

Desta referência, a música e performance no contexto ritual das festas públicas 

dos candomblés pesquisados, reflete sobre os aspectos da relação entre antropologia e 

música, a partir da análise das experiências da prática musical, aonde os tocadores 

exercem uma centralidade referente ao que vem a ser entendido como desempenho 

musical. Elementos musicais estão associados aos elementos culturais da memória, das 

redes de transmissão de saberes, nas iniciações e linhagens de importante casas de matriz 

angola em São Paulo. A intenção nestes escritos é proporcionar a reflexão acerca da 

música ritual como condução dos rituais nas festas públicas tendo como organização o 

contexto musical aonde se desenvolve a performance dos tocadores sacralizados e a 

orquestração musical, retendo aos estudos sobre o instrumento nomeado atabaque 

possuidor de caráter de entidade e personificação sacralizada. 

O conhecimento dos fundamentos, a compreensão das forças da Natureza, dos 

cultos aos ancestrais africanos, assim como o reconhecimento da língua banto e dos 

dialetos quimbundo e quicongo fazem-se necessários, à medida que o estudo das 

sonoridades de matriz africana implica também o contato e conhecimento dos pontos 

cantados de tradição banto no que refere às suas narrativas e simbologias culturais. Estas 

configuram as mitologias, os elos de ancestralidade, o culto e a cosmologia à Natureza 

como também remetem a contextos geográficos e territoriais do continente africano. A 

compreensão da cosmologia banto em sua dimensão sonora se apresenta relacionada aos 

processos de transmissão das sabedorias sagradas a todos(as) iniciados(as). 

A função de tocadores é designada pelos jogos de adivinhação através das 

manifestações dos inkisses relacionado ao destino de cada pessoa. Por meio da música 

ritual é guiada a maior parte dos atos rituais do candomblé, a música ritual estabelece a 

                                                           
4 SILVA, Salomão Jovino. Marimbas de Debret: presença musical africana na iconografia brasileira 

oitocentista. In: BRITO, Joaquim Pais de. CARVALHO, Mário Vieira de e PAIS, José Machado (coord.). 

Sonoridades luso-afro-brasileiras. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociias, 2004, pág 102 e 103. 
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conexão entre os inkisses e os iniciados através do transe, cada sonoridade possui seu 

momento específico para ser transmitida, o som comunica e transmite, e os tocadores são 

aqueles incumbidos de fazer ecoar a comunicação do ngoma sagrado. 

A manifestação espacial dos territórios urbanos que vem caracterizar 

historicamente a prática ritual das religiosidades nas cidades, a transmissão das práticas 

e a ressignificação do meio urbano na relação com o meio natural, permeiam o culto as 

divindades espirituais pautadas pelas forças da Natureza. A religiosidade e o sagrado em 

meio urbano das metrópoles sob estes aspectos revela continuidades, os debates 

contemporâneos acerca da produção antropológica sugerem a intersecção entre 

antropologia e história para apreender a compreensão sobre a cultura nos contextos 

hegemônicos ocidentalizados. A metrópole traduz em sua multidimensionalidade os 

diálogos entre o indivíduo e o coletivo na configuração da expressão da cultura. A linha 

desta interface, Antropologia e História, revela ser demasiadamente tênue, mas o estudo 

nas fronteiras interdisciplinares são uma exigência da antropologia na cidade. 

O debate aqui pretende refletir sobre a produção antropológica a respeito da 

ressignificação da cultura nos candomblés localizados na metrópole, tendo como 

referência a produção etnográfica sobre o tema. Afinal, qual o lugar da musicalidade 

negra e mais especificamente das religiosidades negras na cidade contemporânea? 

 

Primeira Parte 

A produção epistemológica será entendida aqui em sua contemporaneidade. No 

Brasil, esta produção se inicia com os estudos sobre população negra urbana. A dimensão 

cultural e o racismo foram amplamente tematizados por Roger Bastide e Florestan 

Fernandes. Recentemente notamos um interesse maior sobre as inscrições socioespaciais 

da coletividade negra, expresso nas reflexões sobre configuração dos territórios negros 

urbanos (ROLNIK, SILVA). Antropologia Urbana, que a partir dos anos 60 se torna 

proeminente como área de conhecimento, sendo caracterizada pela formação das grandes 

metrópoles, tem fornecido o arcabouço metodológico para tais pesquisas. 

A formação do indivíduo social como sujeito histórico é um aspecto central para 

a compreensão da sociedade moderna brasileira, no qual estão inseridas as práticas 

contemporâneas dos candomblés estudados. A consciência e o pertencimento a um 

passado histórico multicultural perpassa as configurações de um mundo global onde 

culturas diversas emergem na vida social e em seus territórios. A racialização dos 

territórios urbanos caracteriza a configuração das sociedades modernas, enraizadas em 



77 
 

uma disputa de hegemonia das narrativas históricas que conduzem à formação dos 

sujeitos sociais. O sujeito social negro está pautado além da questão racial a uma 

determinação de lugar onde as esferas econômicas e culturais são marginalizadas nos 

territórios físicos da cidade e na esfera da vida social. O levante histórico da luta racial 

nos contextos de subalternidade e cidadania inserem o sujeito racial no cerne da 

compreensão sobre as sociedades complexas. O mundo de relações da vida social e as 

premissas pautadas na marginalização das esferas da vida humana como processos 

históricos de exclusão e domínio são aspectos a serem considerados em nossas análises. 

A intenção em compreender os candomblés inseridos em determinados territórios 

em São Paulo, tanto em contextos urbanos como de roça, faz com que possamos 

compreender o território cultural formado por sua cosmologia ou cosmovisão próprios, 

que divergem do pensamento ocidental, e que portanto, sustentam uma forma lógica 

prevista para a comunicação como um fenômeno e princípio cultural da vida nas matrizes 

bantu. A música como comunicação, nada mais é portanto, que o princípio fundamental 

no que remete a cultura que caracteriza determinado território além dos espaços físicos e 

geográficos, mas como a continuidade de práticas e formas de interação fundamentada 

em princípios comuns sobre a existência no mundo, a cosmologia. Os terreiros de 

Candomblé são uma ressignificação do espaço, físico, social e cultural das sociedades 

africanas. 

A tradição oral e os registros históricos confirmam que Joãozinho da Goméia foi 

pioneiro na migração baiana5 do Candomblé para o Sudeste, na década de 1940, sendo 

um difusor do Candomblé e iniciador de muitos filhos e filhas de santo na nação angola. 

Principalmente no Rio de Janeiro, mas também com importante presença na Baixada 

Santista e em São Paulo, e por este motivo merecerá nossa atenção nos estudos sobre 

linhagens e famílias religiosas no Candomblé. Desta linhagem gomeana, seguiremos os 

estudos referentes a casa de Candomblé Angola Lunzó Redandá, ou Reino de 

Dandalunda, localizada em Cipó-Guaçu, distrito de Embu Guaçu, São Paulo. Fundada 

                                                           
5
 O reconhecimento da importância dos cultos de matriz de nação angola não esteve presente historicamente 

nas produções etnográficas – considerando a massiva presença em terras brasileiras dos povos de origem 

banto durante todo o processo diaspórico de migração forçada que data do século XV ao XIX – destes 

terreiros, fundados na Bahia em períodos que datam do século XIX e XX, respectivamente registrados 

como o Tata Maquende (registrado em 1806, regente Oxalá), o Terreiro Bate Folha (1916, regente Iansã) e 

Unzo Tumba Junçara (1919, regente Tempo). Considerando a ausência de referências etnográficas escritas 

a respeito dos cultos da nação angola, Reginaldo Prandi menciona preconceituosamente, o candomblé 

angola tem sido considerado um rito menor, e dele pouco se estudou. (...) O candomblé angola legitimou 

desde cedo o culto dos caboclos brasileiros, que além de constituir como rito independente, foi também 

incorporado lá pelos anos 30 e 40 por casas nagôs (PRANDI, 1991, pp.19) 



78 
 

em 1958 por Mametu Kafumungongo, filha de Kingongo teve sua vida dedicada ao culto 

de raízes nagos, no ano de 1975 entregou ainda em vida a função de Tata Inkisse de Lunzó 

a Tata Guiamazy, Claúdio Machado de Oliveira, atual zelador da casa, desde então a casa 

ficou conhecida como Reino de Dandalunda, Redandá, segundo a iniciação de Guiamazy 

ser para este inkisse. Tata Guiamazy segue a linhagem gomeana, filho de Tata Gitadê e 

neto de Tata Longirá, o Joãozinho da Goméia. 

Também outros fluxos migratórios se seguiram e contribuíram para que o povo de 

santo de matriz bantu se reorganiza no espaço urbano, como é o caso de Mãe Manaundê 

de Iansã, Julita Lima da Silva, que fundou no bairro da Brasilândia, zona norte de São 

Paulo, o primeiro terreiro da cidade a ser registrado em cartório como casa de candomblé 

no ano de 1965, o Terreiro de Santa Barbara.6 Segundo SILVA (2016), Mãe Manaundê 

pertenceu a linhagem da nação xambá que une a matriz angola a diversas linhagens e 

influências – este culto está associado territorialmente aos estados de Pernambuco e 

Sergipe – e que como zeladora do Terreiro de Santa Bárbara em São Paulo substituiu pelo 

culto de caboclo, comum no Candomblé Angola. 

Ter como referência o universo do Candomblé de Angola – concebido como lócus 

de inscrição das referências culturais de origem bantu – na metrópole de São Paulo, incita 

a compreensão dos processos de territorialização e reterritorialização dos patrimônios 

culturais africanos no Brasil. Contribui para reconstituir, em perspectiva histórica, 

dinâmicas e percursos da religiosidade brasileira, como também, para as análises da 

antropologia cultural em relação as permanências e ressignificações dos deslocamentos 

afro-diaspóricos no sentido Bahia – Rio de Janeiro – São Paulo e Bahia – São Paulo.   

Nesta perspectiva, Prandi em seu estudo sobre os candomblés de São Paulo faz 

referência às demais nações de terreiro, relacionando os diferentes objetos de estudo nas 

produções etnográficas existentes. Em consequência disso, o candomblé nagô pode 

contar, além do prestígio, com muitas fontes escritas brasileiras, além de uma etnografia 

produzida sobre o culto dos orixás da Nigéria e do Benin, que legitimam esta tradição, e 

segue “Nada semelhante existe para o candomblé de angola, a não ser o ensino do 

quicongo oferecido pela Universidade Federal da Bahia(...)”. Posteriormente, relata o 

discurso de Esmeraldo Emérito de Santana, representante da nação angola no Encontro 

de Nações de Candomblé, realizado em Salvador/Bahia em 1981 “Aqui faço um apelo, 

já que existe um centro de estudos, para que pesquisem o angola. Não há livros sobre o 

                                                           
6 Estudo detalhado ainda não publicado. GONÇALVES DA SILVA, Vagner. Laudo antropológico “Terreiro 

de Candomblé Santa Bárbara”. Universidade de São Paulo. São Paulo: CONDEPHAAT/IPHAN, 2016. 
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angola. E tem mais terreiros de angola na Bahia do que de queto, de jeje, de qualquer 

nação (PRANDI, 1991, pp.19-20) 

Sobre os números pesquisados Prandi aponta para os estudos de Edison Carneiro, 

que no final dos anos 30, na Bahia, encontrava um total de 67 terreiros de candomblé, 

sendo 21 de origem banto. Número este que, em janeiro de 1989 – de acordo com registros 

da Federação Baiana de Culto Afro-brasileiro – eram um total de 1.854 terreiros de 

candomblé, sendo destes: 614 autodenominados Ketu (queto), 363 angola, 05 jejê, 14 

ijexá e 858 de caboclo. A mesma busca por registros foi realizada em São Paulo em 1984 

pelo Centro de Estudos da Religião – CER, que levantou os dados correspondentes à 

cidade de São Paulo, onde até o final dos anos 40 não havia registrado nenhum terreiro 

de candomblé, 85 centros de umbanda e 1.097 centros kardecistas. A mesma pesquisa 

evidenciou que na década de 80, estes números tiveram uma ampliação considerável, 

tendo 2.500 terreiros de candomblé, 2.500 centros de espiritismos kardecista e 17.000 

terreiros de umbanda. A objetividade destes dados permite a Prandi confirmar o indicativo 

da dimensão que tomou a expansão dos centros de umbanda no sudeste e localizar na 

história a presença das casas de candomblé nesta região. 

A diáspora negra no Brasil é a do trânsito e deslocamento musical. A música está 

presente e com ela os demais elementos culturais que se fundem integralmente, a religião 

está contida e o indivíduo encontra seu lugar na religiosidade ao estabelecer o elo entre a 

ancestralidade que lhe pertence. E daí, faz parte de uma coletividade, uma comunidade 

em comum existência, que prevê linhagens rituais, redes de descendência, campos 

simbólicos, enfim, que transbordam à existência como um todo. O indivíduo está 

integrado. 

A transmissão oral permeia todos os saberes e práticas dos candomblés, 

independente da nação referida, a oralidade é comunicadora dos conhecimentos sobre a 

natureza, sobre os rituais, sobre a história. Por meio da organização ritual, as(os) mais 

antigas(os) e aquelas(es) que possuem funções transmitem os saberes as(aos) 

iniciadas(os) mais novas(os). A oralidade também está manifestada nos ancestrais ou 

divindades, que comunicam e materializam seus fundamentos. 

A sonoridade ganha parâmetros além dos métodos musicais, exerce uma função, 

tem um determinado uso e um contexto. Angela Luhning (1990) ressalta a importância 

do estudo referente à música em seu contexto ao tratar da sonoridade ritual do candomblé 

mencionando “Através das letras a música se torna o meio que transporta o conteúdo 

histórico-literário da tradição oral” e ainda “Uma das características do processo de 
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aprendizagem no candomblé é o fato de não se ensinar diretamente: todo o saber e o 

conhecimento se adquirem num processo perpétuo e demorado”. A caracterização de um 

elemento musical que é perpetuado em uma determinada linhagem ritual, responde a um 

repertório e seu uso ritual que é adquirido através de um processo de aprendizagem, 

baseado na observação e convivência. 

O instrumento musical e a música passam a ter uma importância fundamental que 

é reconhecida na função da figura ritual do ogã. A centralidade que ocupa a música ritual, 

está em diálogo com a dança, que antecede o transe e que levará o contato com os 

antepassados e divindades. Por isto o ngoma é a comunicação, que é manifestada no 

contexto ritual. Assim permite incutir que, o aspecto dinâmico da cultura bantofone e a 

perpetuação da transmissão oral, tem seu lugar na contemporaneidade e a ancestralidade 

está presente na memória dos iniciados nos saberes sagrados do candomblé. 

 

Segunda parte 

Numa tribo africana havia uma árvore – a malemba – que morreu depois de 

seu ciclo natural de vida e caiu. Sob esta árvore, o conselho de anciãos se 

reunia, se confraternizava, mas com a morte da malemba ficaram atordoados e 

não sabiam o que fazer. Nzambi mandou a terra, o Nkisi Nkosi para consagrar 

uma nova malemba e disse que ao consagrarem essa nova malemba deveriam 

oferecer um animal (a vida desse animal) e comer a carne como uma comunhão 

entre os humanos e os deuses. Disse também que deviam ocar o tronco da 

malemba, e recobrir uma das extremidades com o couro deste animal 

oferecido. Mas eles não sabiam tocar, recorreram a Roxi Mukunbi (Nkosi). O 

Nkisi lhe disse que deviam ouvir as batidas de seus corações, pois o ritmo é 

batida do coração, e assim fizeram. Dessa forma surgiu o tambor que para nós 

são os Ngoma, um dos elementos mais importantes do Candomblé, através dos 

quais ritmamos as canções que louvam os Nkisi. Essa louvação toca de tal 

maneira, que os cavalos entram em transe. Nada mais é do que permitindo que 

essas divindades através dos ritos, simbolicamente representado pelo tronco 

ocado da malemba, e as cantigas sagradas, entrem em sintonia com o ritmo da 

vida, do coração e entregue seu corpo para o Nkisi se expressar no momento 

ritual. (Narrativa oral de Tata Kewanze, Terreiro Kianvulá7) 

 

A musicalidade nas religiosidades de matriz africana no Brasil produziram, ao 

longo de séculos de presença negra nas Américas, um fazer musical e um universo de 

elementos musicais que formaram as sonoridades e recursos musicais, modos de 

confecção dos instrumentos musicais, um universo de concepções sobre quem toca, aonde 

toca, como é tocado, quais instrumentos são tocados, pra quem se toca. Enfim, uma 

musicalidade fundamentada na cosmologia formada na organização das religiões de 

matrizes africanas no contexto brasileiro, e nas particularidades que as ressignificações 

                                                           
7MACHADO, Veridiana Silva. O Cajado de Lemba: O tempo no candomblé de nação Angola. Dissertação 

de Mestrado, USP – Ribeirão Preto, 2015. 
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culturais que identificamos no campo religioso foram organizando a vida nos territórios 

diaspóricos em sua dimensão complexa e perpassando todas as esferas da existência de 

seus praticantes iniciados. 

A organologia é compreendida como a ciência dos instrumentos musicais, 

composta pela classificação e a ordem sistemática de todos os instrumentos musicais, é 

aplicada ao estudo das características de feitio dos instrumentos, chamada de ergologia, 

aonde sua forma, material e técnicas de feitio estão associadas a sua produção musical. 

Ou seja, relaciona à sua classificação e nomenclatura a um sistema instrumental de análise 

de fenômenos acústicos e escalas de uso, que são variantes de cada instrumento. Além, 

de associar a fatores socioculturais, cosmovisão implícita em seu uso e a função ou status 

de seus músicos, como também aspectos simbólicos e estéticos que figuram os 

instrumentos musicais. 

O conjunto de instrumentos no candomblé angola é formado por uma tríade de 

ngomas, denominados pela musicologia como atabaques, pertencem ao grupo ou família 

de membranofones que são entendidos como instrumentos que são repercutidos e emitem 

som através da vibração da membrana, são tambores de caixa de ressonância feita de 

madeira ocada em formato cônico e uma membrana de pele ou couro animal cobrindo 

uma das aberturas, possui variações na confecção, matérias primas utilizadas e nas 

estruturas de afinação que serão apresentadas mais a diante; e o gã, instrumento de 

estrutura de ferro, com alça ou suporte para sustentação, formado por uma campânula ou 

corpo único cônico com única abertura/boca, é repercutido com baqueta podendo ser 

igualmente de metal ou madeira, é um instrumento denominado pela musicologia como 

sendo da família dos idiofones, que emitem som através da própria estrutura instrumental 

quando repercutidos. 

O toque dos tambores – mais especificamente os atabaques, membranofones – da 

nação angola são tocados com as mãos e compreendem os toques de Kabula, Congo-de-

ouro, Barra-Vento e Ijexá, e suas características peculiares de timbre sonoro configuram 

a tríade: ngoma tixinda (conhecido também como rum, atabaque com sonoridade de 

timbre grave e com manulação base tendo liberdade de preenchimento de notas 

preponderantemente graves, geralmente é associado ao maior tambor), ngoma mukundu 

(rumpi, atabaque com sonoridade de timbre intermediário e com manulação base, 

geralmente está associado ao tambor de tamanho médio) e ngoma kasumbi (lé, atabaque 

com sonoridade de timbre agudo, manulação preenchida com notas preponderantemente 

agudas, geralmente está associado ao tambor de tamanho menor) – juntamente aos demais 
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instrumentos utilizados ritualisticamente nos terreiros de nação angola, como o Gã 

(idiofones, instrumentos de ferro, geralmente com campânula única) que está associado 

ao canto e é tocado nas aberturas dos toques – onde posteriormente são tocados os 

ingomas prosseguindo até o encerramento do ponto cantado, sempre associado à dança 

ritual, canto e transe. 

A música e a musicalidade em sua complexidade para o candomblé tem papel 

fundamental para as práticas rituais e a relação com as esferas dos antepassados, ao que 

podemos reconhecer como a dimensão dos não vivos, neste sentido não significam que 

os mortos quando deixam o mundo dos vivos passam a ser cultuados como antepassados, 

a estes pertencem o reconhecimento de aspectos louváveis de sua presença à vida 

comunitária dignos de serem sacralizados na forma de memória contida na perpetuação 

de sua existência como antepassado. 

O campo musical, instrumentos, tocadores, palmas, cânticos, compõe a 

comunicação e o contato com o mundo invisível, através da vibração e da emissão sonora 

que a comunicação com as esferas do invisível acontecem para a manifestação dos 

inkisses no mundo visível, no corpo dos iniciados e confirmados da casa ou terreiro 

através das danças e das gestualidades características de cada inkisse, remetendo ao 

campo simbólico de suas insígnias e ferramentas, ao princípio e fundamento que cada 

inkisse expressa relacionado a alguma expressão da natureza, aspectos humanos, animais, 

vegetais ou minerais. 

A musicalidade tem papel condutora em comunicação com a força vital, princípio 

base para a filosofia bantu8. É permitido, somente aos homens serem iniciados como 

tocadores e executar sonoramente os instrumentos9, cabem aos iniciados tocá-los e 

conduzi-los aos locais necessários dentro do terreiro. Dificilmente os instrumentos 

ritualizados são retirados para a rua ou transportados a lugares externos às casas, cabem 

aos tocadores iniciados a função de entoar os cânticos, zelar pelos instrumentos musicais 

assim como pela afinação musical dos instrumentos. 

                                                           
8 Ver Placide Temples. Tiganá Santana. 
9 Nas visitas a terreiros da nação angola em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia não houve constatação ao 

longo das pesquisas de campo e de consulta a estudos já publicados sobre a presença de mulheres que 

tiveram iniciação aos toques assumindo cargo equivalente, em Salvador em conversa com umas das 

zeladoras das casas tradicionais de angola, foi relatado que há algumas mulheres que possuem o 

conhecimento dos toques e os realizam em momentos não rituais para aprendizado dos cânticos e interação 

entre os iniciados, mas ficou evidente que no momento da prática ritualizada essa função é exclusivamente 

restrita aos iniciados do gênero masculino 
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A iniciação dos tocadores implica na preparação da função do toque para os 

rituais, que irá prepará-lo para dar continuidade nas práticas e musicalidades que já 

existem, todo o processo de aprendizagem é transmitido dos mais antigos aos mais novos 

pela vivência interna nos rituais e no cotidiano do terreiro, a transmissão dos saberes e 

modos de fazer é feita através da oralidade e da observação dos rituais, preparando ao 

longo do tempo os recém-iniciados para a função a qual que será destinado, portanto, 

servirá a funcionalidade de dar continuidade a tradição daquela comunidade. 

Aqueles destinados ou escolhidos para receberem os saberes de determinadas 

funções e cargos, se tornam portadores e poderão transmitir aos seus iniciados mais novos 

aquilo que lhe foi transmitido como saber, desta forma, no campo musical a referência 

dos toques utilizados na musicalidade ritual são executados seguindo um padrão de base 

rítmica já existente, a este saber musical a execução da música através do saber contido 

nos toques, nos cânticos, nos rituais, na gestualidade formam campo de saber musical 

particular referente a música ritual de matriz afro religiosa. 

A performance musical é realizada pelo iniciado ou confirmado de acordo com os 

saberes contidos e adquiridos no universo da música ritual, a performance musical adquire 

particularidade ao proporcionar a criação melódica do tocador. Esta característica de 

criação é referente a execução da manulação – termo que significa a organização da 

disposição e sequência em que se executa determinado toque emitindo sonoridade 

específica, no caso da nação angola-congo a execução é feita com as mãos sobre 

membrana – que recebe de cada tocador personalidade musical mas sem desestruturar o 

padrão musical transmitido pelos mais antigos e perpetuado pela comunidade do terreiro. 

A afinação do timbre dos atabaques é zelada pelos tocadores cuja função é 

preparar a afinação dos sons adequados para o toque, esta prática é realizada antes do 

início dos rituais. Nas festas públicas são os tocadores que ao adentrar o barracão, para 

afinação dos instrumentos e organização do espaço que receberá os tocadores, anunciam 

pela presença física que os instrumentos estão preparados para iniciar o ritual da festa 

pública. São, portanto uma ação codificada, ou um código de ação, a anunciação de que 

tudo está preparado conforme a necessidade ritual, o que nos traz a dimensão da 

importância da orquestração ritual para condução das temporalidades nas cerimônias 

públicas. Para as cerimônias públicas, os tambores são adornados, vestidos com panos 

em amarrações, estes panos são coloridos e seguem os preceitos e necessidades dos 

inkisses cultuados na festa pública, ou atendendo fundamentos específicos da cerimônia 

ritual, consagração ou data festiva. 
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Há diferentes estruturas de afinação10 especificamente atabaques utilizados no 

candomblé angola, são utilizados materiais e técnicas diferentes que proporcionam 

diferentes sistemas de afinação para o instrumento. As cunhas de madeira – peças maciças 

de madeira rígida chanfrada em formado triangular tendo em média de 15 cm a 20 cm, 

podem ser utilizadas diversas qualidades de madeira, são escolhidas as madeiras mais 

rígidas e adequadas a função que a peça de madeira precisará exercer sob tensão da 

estrutura de cordas, foram mencionadas o uso de madeira chamada angico – formam o 

sistema de afinação que produz tensão da membrana por meio de cordas de sisal (cordas 

de fibra natural, palhosa que passa pelo processo de fiar para formar as cordas, e são 

encerrados com cera de abelha para que mantenham a tensão acionada pelo sistema de 

afinação11, ou comercializadas em produção em larga escala seguindo determinado 

padrão) em amarrações que são acionadas através das cunhas de madeira pelo aro de 

metal localizado sobre a borda da pele na porção superior da caixa acústica e por outro 

aro de metal na porção meio, a afinação é feita por “marteladas” nas cunhas que 

tensionam a estrutura de cordas, tencionam esticando ou afrouxando a membrana animal 

para obter a sonoridade específica, estes atabaques são denominados atabaques de cunhas. 

Outro sistema de afinação é compreendido por pinos de madeira, chamados de 

cravilhas ou sô (nomenclatura apresentada por Raul Lody, 1989, pp35) estes são 

incorporados a caixa acústica próximo ao couro animal que cobre a superfície e recebem 

as amarrações de corda de sisal tensionada pelo rosquear dos pinos ou cravilhas 

envolvidos pela corda. Outro sistema é o de ferragem, que surgiu em períodos mais 

recentes da produção comercial de instrumentos de percussão, é a afinação por atarracha 

ou parafuso, próximo a superfície encourada pelo aro de metal onde estão posicionadas 

verticalmente os varrões de metal que serão fixados a estrutura com parafusos presos aos 

suportes de metal e a caixa acústica, a afinação se dá ao rosquear utilizando chaves 

apropriadas da atarracha ou parafuso. 

Os tambores mais antigos dos candomblés – podem ser vistos, principalmente, nas 

tradicionais e antigas casas da Bahia, chegam a datar mais de um século de existência – 

                                                           
10 Ver BARROS, José Flávio Pessoa de. O banquete do rei... Olubajé: uma introdução à música afro-

brasileira. Editora ao livro Técnico: Rio de Janeiro, 2000.LODY, Raul & Sá, Leonardo. O atabaque no 

candomblé baiano. Funarte, Instituto Nacional do Folclore, Instituto Nacional de Música: Rio de Janeiro, 

1989. 
11 Verificada técnica artesanal de produção de instrumentos, em vídeo Modos de fazer: o artesanato 

solidário de tradição no Brasil. Instrumentos musicais. Realizado pelo Artesanato Solidário/Central 

Artesol, SESC São Paulo e SEBRAE. Produzido pelo documenta vídeo Brasil. Brasil: 2004. 153min, 

son., cor DVD2. 



85 
 

eram feitos utilizando a técnica de ocagem, eram escavados ou esculpidos de troncos de 

árvores, e por isso possuem caixa acústica única, bojo ou corpo do instrumento, assim 

denominados. Ainda, historicamente foi comum a utilização de barricas ou barris para 

confecção de tambores, devido ao fluxo de trabalhadores negros nos portos e nas 

estiagens este material estava acessível para confecção dos tambores, a medida que o 

fluxo de trabalho braçal nos portos e o uso das barricas para armazenamento e transporte 

foi se extinguido, este recurso deixou de ser utilizado na confecção dos instrumentos 

musicais. 

No Brasil se confeccionou os atabaques utilizando outra técnica, são os atabaques 

ripados ou de ripas de madeira maciça, a madeira utilizada pode variar de acordo com a 

necessidade e poder aquisitivo de seu comprador, seu feitio implica ferramentas e 

maquinário específicos pois são através dos cortes e inclinações anguladas que são 

cortadas as ripas, estas são distribuídas em circunferência passando por vários processos 

que serão descritos a diante, para atribuir o formato cônico a caixa acústica. Para os 

atabaques ripados, são utilizados anéis de metal em três pontos com taxas de metal, 

distribuídos em organização horizontal, que funcionam como presilhas de pressão. 

A transição de técnicas de confecção dos atabaques acontecem com a 

transformação ao longo da história de realidades econômicas, recursos naturais 

disponíveis, contextos da comercialização em escala, preservação dos saberes dos luthiers 

que zelam pelas técnicas tradicionais. A variação dos recursos naturais utilizados, também 

estão relacionados a disponibilidade e a expansão comercial dos instrumentos musicais 

como artigos não-sacralizados, passam a atender uma demanda comercial para as casas 

religiosas, aos grupos de capoeira, grupos de percussão. Outros fatores como a 

disponibilidade de troncos e árvores de madeira maciça e o baixo aproveitamento deste 

recurso, já que boa parte do material escavado se transforma em lascas e sarrafos, assim 

os atabaques ripados passam a ser a técnica mais utilizada na contemporaneidade podendo 

variar na qualidade da madeira, maciça para madeiras maleáveis como as madeiras de 

folha de compensado, e variação na técnica de finalização aonde são lixados e revestidos 

com camadas de tinta, verniz ou óleos naturais. 

A qualidade musical e sonora de um instrumento percussivo pode estar associado 

a variação tonal de cada tambor, pôde variar de acordo com as características de sua caixa 

acústica: forma, tamanho, cumprimento, quantidade de membranas animais ou sintéticas, 

grau de variação da afinação que cada confecção pode proporcionar ao tambor. Como 

também ter variações no tipo tonal, variando entre média, grave ou aguda, de acordo com 
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o tipo de pele e a origem de qual animal pertence a membrana, qual a idade do animal, se 

está recoberta por pelagem ou foi raspada, qual espessura da pele entre grossa e fina, qual 

parte da peça de couro que foi retirada para corte e sob qual preparo a pele foi submetida 

para se tornar uma membrana daquele tambor. No caso do atabaque utilizado para o 

candomblé são usadas peles de origem animal, tendo maior uso as de cabra, bezerro e 

bode. A pele é esticada para secagem. 

O gesto e a corporalidade são práticas que tornam presentes a memória visível dos 

inkisses nos rituais, relacionado ao toque e cântico executado, as corporalidades compõe 

o elo entre o mundo dos vivos e dos antepassados, o mundo visível e o invisível. Aos 

iniciados em diferentes funções internas das casas passam por iniciação também ao 

aprenderem os cânticos, dançar e as gestualidades em cada contexto, a precisão ao 

pronunciar as zwelas (rezas) e a pronunciar as saudações e comprimentos dirigidos aos 

iniciados mais antigos, ou aos que pertencem a cargos e funções de alta importância. 

Nos candomblés a pele animal que é utilizada para encourar os tambores – termo 

usual dentro das casas que significa esticar o couro animal fixando sobre a superfície da 

boca o transformando na membrana para emissão do som percussivo – é de pele de um 

animal sacrificado para a casa, sacralizado dentro dos preceitos e fundamentos internos, 

esta membrana não costuma ser trocada a não ser nos casos de rasgarem ou apresentarem 

danos que prejudiquem a sonoridade do instrumento, desta forma são muito resistentes e 

perduram como força vital contida durante muitos anos e décadas. Em especial nas casas 

mais antigas do candomblé, pelos próprios contextos de fabricação dos instrumentos 

serem realizados internamente ou mesmo sob encomenda de luthiers, artesões de 

instrumentos musicais, que tinham profunda relação de confiança e respeito pelos 

zeladores do candomblé seguiam os preceitos rituais necessários a atender a dimensão 

sagrada de suas encomendas, algumas vezes recebiam as peles sacralizadas destinadas 

para tal função e utilizavam para os tambores sagrados. O ofício de luthier inscreve no 

instrumento as particularidades de cada confecção, são artesanais e feitos de acordo com 

as necessidades específicas de medidas, madeiras, origens de pele animal, desenhos, 

padrões estéticos, cores, tipos de afinação, o instrumento se torna individualizado e 

particular, divergindo dos contextos mais comerciais aonde são vendidos instrumentos 

feitos em larga escala e padronizados. 

Há variações de nomenclatura para os tambores nomeados pela musicologia como 

atabaques, seu bojo ou corpo é de madeira e tem forma cônica para o candomblé de angola 

são chamados ngoma, para outras nações do candomblé recebem outras nomeações, para 
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os Ketu são chamados rum, rumpi e lé, para o Culto Nagô ou Xangô Pernambucano são 

utilizados outros tambores os ilus. Tradicionalmente, os Ilus medem 43cm de altura e 

podem variar entre 16/14/20 polegadas de diâmetro, que diferem em sua configuração, 

pois seu bojo têm a forma cilíndrica e é bimembranofone unipercussivo, possui pele 

animal cobrindo as duas superfícies das aberturas ocas do bojo, porém somente uma das 

membradas é utilizada para repercutir os toques. 

A musicalidade tem um papel fundamental nos rituais em que a presença dos 

inkisses se manifesta nos corpos dos presentes, nos momentos de festas públicas são 

marcos temporais e conduzem a organização dos momentos do ritual, é através da música 

que são comunicados o início, encerramento para os intervalos, o reinício, as entradas dos 

iniciados no barracão, a apresentação para a comunidade das funções ritualísticas 

confirmadas, a presença dos inkisses no barracão, o momento de servir a todos os 

presentes o alimento correspondente ao inkisse da festa para comunhão, o encerramento. 

Desta forma a musicalidade nos possibilita compreender escopo mais amplo e complexo, 

que ultrapassa as influências culturais da música ritual e sacralizada – aqui sendo 

apresentada referente ao universo das práticas religiosas do candomblé de angola – e 

revelam estruturas musicológicas matrizes de povos africanos. Estas estruturas 

musicológicas conduzem a organização temporal com bases musicais e características de 

performance musical, fundamentada em particular, sob a visão da compreensão de música 

como uma ação social e cultural entre os povos do complexo linguístico bantu, 

bantofones. 
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Patrimonialismo e corporativismo versus fruição cultural: evidências de velhas 

estruturas e práticas de poder a partir da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) 

 

Sérgio Martins da Cruz 1 

 

Resumo  

De forma complementar a nosso recente Trabalho de Conclusão de Curso, o presente 

texto apresentará a sistematização de estudos esparsos, em torno ou sendo convergentes 

com um tópico - a “regulamentação profissional”; do trabalho de músico e de um objeto 

- a OMB. No mesmo, será discutida a polêmica permanência da referida instituição em 

nosso ordenamento, apesar da relação não raro distante com sua categoria de interesse, 

de ser historicamente caracterizada por inúmeras controvérsias e do entendimento do 

STF em 2011, que a Lei nº 3.857/1960 que lhe instituiu e junto consigo a 

obrigatoriedade de filiação pelos músicos, não fora recepcionada pela vigente 

Constituição Federal. Não obstante a identificação dos pertinentes aspectos jurídico-

normativos, nos amparam sobremaneira no objetivo de contribuir com a compreensão 

de mais este fenômeno, o acúmulo de questões realizado pelas Sociologias das 

Profissões e do Trabalho Artístico, estudos de caso e trabalhos em chave weberiana ou 

com ela afins. Para tanto, além de revisão bibliográfica, a metodologia usada constitui-

se de consultas a sítios eletrônicos e redes sociais, matérias na Imprensa e Pedidos de 

Acesso à Informação com base na Lei nº 12.527/2011, já os resultados, por usa vez 

estritamente qualitativos, permitem-nos concluir se tratar de um caso paradigmático, 

ainda carente de literatura.  

 

Palavras-chave: Patrimonialismo; Corporativismo; Burocracia; Trabalho Artístico; 

Regulamentação Profissional. 

 

Introdução 

Tomando por base a hipótese de nosso recente trabalho de conclusão de curso, 

em que argumentamos uma longínqua tendência no mercado de música, qual seja, a 

passagem da centralidade em produtos para serviços, o presente trabalho reune e 

sistematiza estudos esparsos que o complementam, convergentes com um tópico - a 

"regulamentação profissional" do trabalho de músico e um objeto - a OMB, para quais 

a literatura é ainda embrionária. 

Causa perplexidade a permanência da referida instituição no ordenamento 

jurídico brasileiro, apesar da relação não raro distante com sua categoria de interesse, 

                                                 
1 Sérgio Martins da Cruz: Fundador-dirigente da Compactus Projetos & Políticas Culturais (2010-atual), 

Técnico Legislativo pela ETEC CEPAM (Dez/2016). Graduado em Ciências Sociais com ênfase em 
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"Mapeamento e Gestão Participativa para a Cultura: a construção de novas relações e institucionalidades" 

no Centro de Pesquisa e Formação do SESC-SP (Dez/2016-Dez/2017). E-mail: 
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de ser historicamente caracterizada por inúmeras controvérsias e do entendimento do 

STF - Supremo Tribunal Federal que a lei nº 3.857/1960, instituídora da Ordem e da 

obrigatoriedade de filiação pelos músicos não fora recepcionada pela vigente 

Constituição Federal.  

Não obstante a identificação dos pertinentes aspectos jurídicos, nos amparam 

sobremaneira para a compreensão de mais este fenômeno da vida cultural brasileira, 

referência(s) acerca das recentes e estruturais mudanças no mercado de música gravada 

(DIAS, 2010), dois estudos de caso sobre a OMB (MENDONÇA, 2003 e CARBONE 

et al., 2007), que formam a maior parte do nosso estoque de dados históricos sobre a 

instituição, o acúmulo produzido pela sociologia das profissões em nível de sua 

recepção no Brasil (MARINHO, 1986; BONELLI, 1999; e BARBOSA, 2003), o 

complementando, no que couber com parte do que denominamos sociologia do trabalho 

artístico (BORGES, 2003; PICHONERI, 2007; SEGNNINI, 2008; e CROCCO, 2014) 

e trabalhos em chave weberiana ou com ela afins, que além de se ocuparem de refletir 

acerca das implicações da burocracia nas mais diversas esferas (NUNES, 1985), 

corroboram para uma melhor apreensão da discussão sobre patrimonialismo segundo o 

que se convencionou chamar como "pensamento social e político brasileiro" 

(VIANNA, 1999), além de incidentalmente outras referências. 

Mais do que de revisão bibliográfica, a metodologia usada constituiu-se também 

de consultas a sítios eletrônicos e redes sociais, de matérias na Imprensa Eletrônica e 

de Pedido de Acesso à Informação com base na L.A.I. - Lei nº 12.527/2011. Os 

resultados, por usa vez, predominantemente qualitativos em função da negligência da 

OMB em disponibilizar dados e da omissão dos órgãos de controle em cobrá-los, 

permitem-nos concluir se tratar de um caso sui generis: é o único Conselho Profissional 

no âmbito das ocupações eminentemente artísticas, cuja lei que o institui está 

considerada pela última instância jurídica como inconstitucional, muito embora sua 

expressa revogação prescinda de novo processo legislativo, congrega já a algum tempo 

um baixo e nada pacífico poder de representação e, todavia, continua a perceber 

contribuições compulsórias (anuidades) de seus filiados e a influir em pontuais 

discussões de interesse dos músicos. 
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Considerações sobre o enquadramento geral do objeto 

Poderá o leitor imediatamente após observado os referenciais teóricos que 

enunciamos indagar: Por que não um enquadramento geral do objeto e de seu problema 

através da sociologia da cultura?  

Para responder a esta indagação precisamos primeiramente registrar que ao 

relacionarmos as diferentes ramificações da sociologia e seus autores-chave, o fazemos 

pautando-se por uma ordem o mais cronológica possível, assim, o presente estudo não 

alçança por exemplo as perspectivas de Pierre Bourdieu, a serem incorporadas em 

trabalhos futuros e embora à sua “teoria dos campos” o enfrentamente aqui realizado 

fosse bastante propício. 

Reconhecemos, por outro lado, os referidos objeto e problema serem por de 

mais fugidios, de difícil tratamento exclusivamente ao que a sociologia da cultura 

segundo Adorno e Horkheimer (1973, p. 105) teria até então se dedicado - o exame do 

contexto social em que as obras de arte operam, aprofundar o sentido social das mesmas 

- tipo de crítica “imanente” que não é aqui nosso objetivo ou apreender o significado 

das mercadorias que substitue em grande parte a autonomia artística, isso porque temos 

por desafio compreender mais um conjunto difuso de relações entre artistas e 

instituições com recorte privilegiado na OMB, do que os elementos constituintes da 

arte musical. 

Também face às trajetórias da sociologia da cultura no Brasil, ao menos até 

início deste século, operaríamos um tanto deslocadamente, já que os trabalhos 

produzidos conforme aponta Maria Arminda Arruda (2001) priorizaram a história da 

vida intelectual, o que se fez coincidindo com a própria consolidação orgânica e 

institucional da intelectualidade no país (2004). Contudo, a mesma autora  ao revisitar 

e defender perspectiva presente em Roger Bastide, estabelece uma distinção entre 

“sociologia fim” e “sociologia método” em que esta ramificação bem se inscreve, se 

reconhecermos os limites de reflexão que pode desencadear. Esta distinção nos ajuda a 

justificar as escolhas aqui feitas: 

a compreensão sociológica sobre a cultura convive com a presença de outras 

disciplinas no seu terreno de reflexão, e ao mesmo tempo, compartilha na 

sua própria área com abordagens igualmente legítimas e esclarecedoras. 

Diferentemente de trabalhos cuja visão da sociologia é referencial 

incontestável – a exemplo dos estudos sobre estrutura social, ou processos 

de trabalho, as abordagens culturais não podem dispensar, ou pelo menos 

deixar de reconhecer, contribuições essenciais urgidas em investigações de 

outros campos (ARRUDA, 2001, p. 101)      
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Destarte, à medida em que os espetáculos, ao lado das possibilidades de 

remuneração oriundas dos direitos de propriedade intelectual (especialmente os 

autorais, fonográficos e conexos) passam a ser as principais fontes de receitas para 

músicos, por vezes, mas nem sempre também autores e o que se dá com grande 

incerteza, produto ao mesmo tempo da necessária diversificação de estratégias das 

empresas fonográficas para uma mais estável permanência no mercado e resultado da 

crise que o modelo de negócios ora imposto por elas foi paradoxalmente a razão (DIAS, 

2010) – uma dinâmica mais do que integrada, auto-referente, é que a dimensão 

concomitantemente precária e autoritária de regulamentação das relações de trabalho 

dos músicos ganha mais relevância, ainda que como apontamos adiante, um estágio 

mais crítico (de 1960 até meados de 2012) da interação entre a categoria e a OMB possa 

já ter sido atravessado.  

 

As profissões segundo a acepção sociológica e suas (in)adequações aos trabalhos 

artísticos, particularmente dos músicos  

A sociologia das profissões que não se confunde, mas complementa a sociologia 

do trabalho, esta tende mais a se ocupar de analisar as massas proletárias em permanente 

oposição ao capital e cuja representação historicamente consagrada é a dos sindicatos, 

lida diferentemente com os estratos médios e fenômenos associativos mais diversos. 

Sua gênese remonta a distintos aspectos elaborados por autores clássicos, como a 

concepção de estamento em Weber, Elias e o caráter normativo que os indivíduos 

impõem sem seus espaços de atuação e as noções de fichas simbólicas e sistemas peritos 

em Giddens, mas é com o funcionalismo norte-americano do fim dos anos 60 e tendo 

como principal expoente Eliot Freidson, de enfoque institucionalista, que ganha 

contornos mais claros e em que a produção brasileira notadamente mais se reconhece 

(BARBOSA, 2003).      

Assim como no plano exterior, no Brasil as primeiras análises em direção às 

profissões ocorrem centradamente sobre alguns segmentos. Entre os tratamentos mais 

sistemáticos, um de publicação tardia, mas sendo possível a partir de pesquisa de muitos 

anos passa enfim, a estar disponível em 1999 com o livro de Edmundo Campos Coelho, 

intitulado “As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 

(1822-1930)”, em que descreve como estas, mais do que compor, circunscreveram 

muitos e senão todos os principais postos entre a elite dirigente local e não nos parece 
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ser exagero presumir que o mesmo tenha ocorrido em grande parte do território 

brasileiro. 

Com os trabalhos de Marcelo Jacques Marinho (1986), orientado por Edmundo 

Campos Coelho e mais tarde as revisões de literatura por Maria da Glória Bonelli 

(1999) e Maria Lígia Barbosa (2003), temos sumarizadas as características que 

convertem ocupações em profissões para muito além da dedicação de tempo integral e 

podemos ordenar como uma primeira delas a base cognitiva, ou seja, quanto mais 

passível de delimitação o conhecimento necessário para determinado exercício 

profissional, tanto mais viável será seus agentes reivindicarem e obterem o monopólio 

da competência, atribuindo para si a responsabilidade de elaboração de uma ética 

comum e normas a serem observadas pelos pares, portanto, a capacidade de 

assegurarem uma auto-regulamentação.   

A observação das bases cognitivas nos permite assim, distinguir os diferentes 

status dos grupos ocupacionais se tivermos como horizonte, que todos eles para se 

viabilizarem vocacional e economicamente pleiteiam a profissionalização. Neste 

sentido, explica Marinho (1986), pode-se falar em “profissões estabelecidas” tendo 

como exemplo os médicos, “semi-profissões” como seriam as dos farmacêuticos e 

enfermeiros e “ocupações em processos de profissionalização”, como se caracterizam 

os jornalistas.  

Formam também as condições ambientais de conquista e manutenção de 

monopólio da competência (MARINHO, 1986 apud LARSON, 1977): a natureza dos 

serviços a serem prestados, se universais, queremos dizer, não acessíveis apenas aos 

estratos sociais privilegiados, o nível de competitividade em dado local, a maior ou 

menor organização da clientela, a “produção de produtores” – formação com vistas ao 

ingresso na profissão, as relações de poder e independência face a outros mercados, a 

recepção pelo ordamento jurídico e proteção estatal por este concedida e não menos 

importante, a afinidade com ou refutação à ideologia dominante. 

Sumarizadas estas condições podemos estabelecer uma outra divisão entre os 

grupos profissionais ou em vias de e que segundo os tratamentos legislativos dados, 

que aqui nos limitamos a enunciar genericamente, estariam dispostos entre, por um lado 

as “profissões liberais” e por outro os “trabalhadores intelectuais”2. Neste último grupo 

                                                 
2 Autores não relacionados ao término deste trabalho, mas visitados em outras ocasiões e que de formação 

e atuação preponderante no direito, mas com significativa incursão na sociologia como Alice Monteiro 

de Barros e Ivan Alemão, têm grande contribuição para compreendermos esta demarcação. 
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teríamos ao menos uma segunda divisão, dada entre “profissões acadêmicas”, em que 

se situam os próprios sociólogos – caso amplamente estudo por Marinho (1986) e 

“artistas trabalhadores”, estes estrapolando o escopo da sociologia das profissões 

segundo o panorama aqui apresentado. Por esta razão é que outra literatura, que assim 

não se reivindica, mas que para fins didáticos assim a chamamos – sociologia do 

trabalho artístico, oferta reflexões necessárias à compreensão das dificuldades que estes 

têm de se instituirem enquanto um grupo profissional.   

Muitos ou talvez a maioria dos trabalhos acadêmicos recentes sobre a atuação 

de artistas com ênfase em música, mas excluídos entre eles os que se ocupam de analisar 

especialmente a constituição do campo em seus aspectos fonográficos e suas 

transformações precisamente tecnológicas, são lastreados em alguma medida pelas 

contribuições de Pierre-Michel Menger, cujas obras ainda circulam pouco no Brasil. O 

grande mérito de seus trabalhos estaria em evidenciar como o universo artístico, 

“intrinsecamente motivado”,  antecipou o que caracterizaria as relações gerais de 

trabalho no contexto da hiperflexibilização, engendadradas pelas mutações do 

capitalismo com e posteriormente à globalização (BORGES, 2003), lhe esvaziando 

significativamente sua dimensão simbólica e evidenciando uma ambiguidade – “o 

mundo do espetáculo como espetáculo do mundo do trabalho” (SEGNNINI, 2008). 

Neste sentido, há que se perguntar:  

até que ponto as artes constituem ainda um domínio cujos princípios de 

funcionamento não são comparáveis aos vulgares mundos de produção ou 

até que ponto as artes obedecem às mesmas regras econômicas, com os 

devidos ajustamentos (BORGES, 2003, p. 134) 

 

Ainda, constatações originais e de tão grande alcance como estas, não esgotam 

as referências necessárias para se compreender o universo das relações de trabalho em 

música no Brasil. É que aqui, enquanto país periférico, os esforços estatais para 

estimular ou mesmo contrabalancear as determinações de mercado no campo cultural, 

foram e ainda que com muitas descontinuidades e contraposições, mais necessários do 

que aqueles na França de Menger. 

Postos de trabalho em artes no Brasil, com regularidade e configurando 

subordinação não apenas econômica mas também jurídica, não raro integraram a 

administração pública, inclusive em sua forma direta, por meio de corpos de baile, 

centros culturais e especificamente para a música - orquestras, conservatórios e em 

alguns casos também corais, com frequência priorizando linguagens tidas como 
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eruditas. Uma alteração significativa desta forma histórica de gestão da cultura se dá a 

partir de 1995, com a introdução de novos arranjos institucionais que transferem 

sobretudo para instituições de direito privado e sem fins lucrativos, a competência não 

de formular a política cultural, mas de executá-la e em que pese a extinção de muitos 

postos na forma estatutária, rígida como é a dos servidores públicos e que de modo 

estarrecedor, conviveram com muitos artistas contratatos em condição temporários, 

aquém da formalização adequada, muitos outros postos foram criados em termos 

celetistas, com vistas a atender as novas normas que legalizam esta grande 

descentralização do aparelho estatal. 

No tocante à “produção de produtores” – a formação dos músicos, assinala 

Dilma Pichoneri (2017), o papel das igrejas, majoritariamente as evangélicas, já supera 

a participação do Estado e o ensino superior que os habilita para um leque maior de 

opções na docência em música, concorda Segnnini, é muitas vezes mais uma alternativa 

de renda do que o objetivo central na carreira.         

Mesmo que o trabalho musical venha cada vez mais se adequando a categorias 

econômicas e jurídicas próprias de outros “campos produtivos”, podemos inferir que 

aquelas condições ambientais de profissionalização ora sumarizadas não se impõem a 

ele integralmente. Nem o cursar ensino superior ou mesmo técnico e nem o 

credenciamento em uma instituição do tipo OMB como veremos adiante, ainda que por 

força de lei disponha de poder para instituir reserva de mercado, são condições sine qua 

non para tornar um artista dotado de grande reconhecimento popular, por isso o 

conceito de “profissional” se empregado aos músicos não deve ser feito passivamente 

ou como mero sinônimo de trabalho remunerado, problema em que incorre Fábio 

Crocco (2014). Que se o empregue mais por força do hábito e de uma simplificação 

cotidiana quase inevitável do que por estrita observação dos aspectos que caracterizam 

outros grupos ocupacionais é compreensível, mas para uma acepção sociológica é 

insuficiente.  

 

A OMB entre pressupostos altruístas e uma crescente deslegitimação: um caso 

exemplar de patrimonialismo e peculiar de corporativismo? 

Cada um com uma ênfase, os estudos por Amaudson Ximenes Mendonça em 

sociologia e André Carbone et al. em jornalismo, recompõem até suas respectivas 

publicações (2003 e 2007) suficientemente os fatos que desencadearam na aprovação, 
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conturbada implantação e longo período de atuação da Ordem, nos propiciando discutir 

desdobramentos por eles não pretendidos.    

Em uma ligeira síntese, a emergência da OMB resultou de diversas e bem vistas 

iniciativas de representação de músicos e de músicos-autores nas mais diversas regiões, 

entre elas a criação do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo (atual 

SINDMUSSP) em 1941 e entre 1957 e 1958 a criação da UMB – União dos Músicos 

do Brasil, tendo em o Maestro e Advogado José Siqueira, quem aliás, redigiou o ante-

projeto de instituição da OMB mais tarde sancionado por Jucelino Kubitschek, um dos 

principais articuladores. 

Recém implantada e na iminência do Regime Militar que entrou em cena no ano 

de 1964, de tão amplo seu escopo para um cenário ainda muito indeterminado que era 

o campo musical, foi desde sempre objeto de cooptação e posta a serviço de interesses 

pessoais, mais do que pode limitar o controle afinco que o Regime exercia, tanto que 

em 1967 foi necessário instaurar uma junta governativa para administrar os conflitos 

causados pelos próprios interventores na instituição.  

Os mais emblemáticos dirigentes desde a decretação do AI-5 e que destituiu 

personalidades musicais do quadro da OMB, não por caso no eixo São Paulo-Rio de 

Janeiro em que a indústria fonográfica mais rapidamente se consolidava, foram o juiz 

federal e militar aposentado Wilson Sandoli e o ex-trompetista do exército João Batista 

Vianna, que acumularam concomitantemente postos conforme o quadro a seguir: 

 

Wilson Sandoli João Batista Vianna 

1981-2006: Presidente do Conselho 

Federal da OMB 

1975-2013: Presidente do Conselho 

Regional da OMB no Rio de Janeiro 

1965-2007: Presidente do Conselho 

Regional da OMB em São Paulo 

1975: Eleito membro da diretoria do 

Conselho Federal da OMB 

1965-2013: Presidente do SINDMUSSP 
2007-2013: Presidente do Conselho 

Federal da OMB 

1977-1984: Presidente da ABRAMUS – 

Associação Brasileira de Música e Artes 
 

Fontes: MENDONÇA, 2003 e CARBONE et al., 2007. 
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Afora as inúmeras irregularidades, grandes indícios de corrupção, cerceamento 

de artistas e por vezes até de gêneros musicais como um todo3, a OMB fora 

caracterizada também e por isso o descontentamento tão generalizado, como um grande 

entrave ao desenvolvimento do mercado de música, não medindo estratégias para 

outorgar-se o papel de absoluta reguladora dos mais distintos aspectos, sendo a 

oposição à criação do ECAD – Escritório Central de Arrecadação de Direitos, que 

finalmente saiu do papel em 1973, um dos ou o caso mais evidente de embate com toda 

a categoria interessada.    

É, contudo a partir da segunda metade da década de 1990, quando já se tem 

maior maturação do debate político e normativo sobre a obrigatoriedade de filiação a 

OMB e esta, já tendo se mostrado incapaz de fiscalizar a categoria em sua totalidade 

desde pelo menos a década de 70, que se intensifica um longo processo de 

judicialização. Este ocorre primeiro com a concessão de liminares a músicos que, 

individualmente entraram com mandados de segurança contra a OMB, em seguida com 

a ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 183/2009, movida 

pela Procuradoria Geral da República e que contesta 22 artigos da lei 3.857/1960 e 

posteriormente, com a apreciação pelo STF em 2011 do Recurso Extraodinário nº 

414426, interposto pela OMB de Santa Catarina em processo levado a cabo por músico 

daquele Estado até a mais alta corte e do qual a inclinação a favor dos músicos pelos 

Ministros foi unânime. Mas, se com o entendimento do STF como sendo desarazoável 

a obrigatoriedade de filiação (ROCHA DIAS, 2013) se supria uma dúvida jurídica 

histórica, invocando o “princípio da mínima interferência estatal”, um impasse se 

impunha, já que a ausência em nosso ordenamento do Stare Decisis4 implica em o 

Supremo ter de realizar modulação de efeitos como alude o técnico do STF – Gustavo 

Vaz (2007). 

Embora se tenha decidido que qualquer Juiz, mesmo em instâncias inferiores 

possa monocraticamente decidir em favor do livre exercício pelos músicos, o 

esclarecimento jurídico pela categoria é demasiadamente baixo, além disso, propostas 

no Congresso para reformulação (PL nº 2.838 de 1989) ou mais radical, para extinção 

da OMB (PLs nº 1.366 de 2007, 3.725 de 2000 e 4.915 de 2012) não avançaram o 

                                                 
3 A literatura ressalta o desprestígio por Sandoli à Jovem Guarda, ainda que diante da efervescência 

cultural naquele contexto seus expoentes fossem de longe dos mais desinteressados politicamente e, 

portanto, menos antagonistas ao Regime. 
4 Instituto próprio do sistema norte-americano e que anula imediatamente todos os atos baseados em 

norma tornada inconstitucional. 
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suficiente e instituições de prestígio que promovem espetáculos como o SESC, temendo 

indisposição e más repercussões, só muito recentemente se decidiram pela não mais 

exigência de apresentação da carteira da OMB5. 

Tendo saído de cena aqueles dirigentes de longa data, desde meados de 2013 

atores com perfis bastante distintos ocupam seus postos e assiduamente figuram em 

eventos artísticos e também eventos oficiais junto aos Poderes Executivo e Legislativo, 

informando estar inaugurado um “novo tempo para a Ordem” e conclamando toda a 

categoria a se filiar ou se reaproximar da OMB e a fortalecê-la. Curiosamente, o “novo 

tempo” parece tanto distoar do passado como também manter certas características, 

talvez não tão graves, porém igualmente merecedoras de nossa atenção, vide a sede do 

Conselho Regional de São Paulo se situar no mesmo edifício que o SINDMUSSP e 

dividir com ele a iniciativa de realização de inúmeras atividades, sem, no entanto, por 

iniciativa própria se prontificar a debater a decisão do STF e em que medida ela e o 

Sindicato se sobrepõem. 

Devem ser reconhecidos os esforços em favor dos músicos, palestras sobre 

direitos e o funcionamento da Previdência Social, parcerias junto a comércios e 

fabricantes de instrumentos para concessão de descontos e mesmo anulação de 

anuidades em atraso. Igualmente deve ser reconhecida uma postura mais solicita por 

parte dos novos dirigentes, limitada pelo vácuo de informações não estruturadas pelas 

gestões anteriores. Neste sentido, ao responderem pedido nosso com base na Lei 

Federal de Acesso à Informação, 12.527/2011, com o qual pretendíamos saber do 

Conselho Federal e do Conselho Regional de São Paulo a quantidade de músicos 

devidamente filiados em 2016, evolução histórica dos filiados desde 1960, balanço 

financeiro de 2015, resumo dos balanços patrimoniais e financeiros dos anos anteriores 

e resumo explicativo sobre as notas contratuais dos músicos junto a seus contratantes, 

para quais a Ordem, nos termos do artigo 53 da lei 3.857/1960 deve reter 10% sobre o 

valor de cada contrato, a ser dividido com o Sindicato local em partes iguais, 

                                                 
5 O impasse é tamanho que, no Estado de São Paulo vigora simultaneamente à lei federal 3.857/1960 - 

instituinte da OMB, outra norma - a lei 12.547/2007, anterior à decisão do STF. A norma estadual 

dispensa os músicos da apresentação da carteira e, não sendo o bastante, tramita na Assembleia 

Legislativa o PL nº 214 de 2009 com previsão mais objetiva, de desobrigação da inscrição. Vale ressaltar 

que a lei 12.547/2007 já foi duas vezes e sem sucesso questionada no STF, através das ADIs – Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade 3857 de 2007, movida pela Federação dos Trabalhadores em Empresas 

de Difusão Cultural e Artística do Estado de São Paulo e 3870 também de 2007, esta movida pela 

CNTEEC - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura.   
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lamentaram não possuir ainda estas informaçõs, apesar da força tarefa constituída para 

tanto6.      

Atualmente o Conselho Federal não dispõe de sítio eletrônico ou sequer de 

perfil e/ou página em redes sociais como o Facebook, já o Conselho Regional de São 

Paulo dispõe de ambos e o conteúdo que os alimenta, com frequência deixa dúvidas 

sobre o que é relativo ao âmbito federal e o que é relativo ao âmbito estadual7. Na rede, 

uma série de comunicados, registros fotográficos e “selfies” dispertam curiosidade e 

transparecem comportamentos que excedem as atribuições legalmente conferidas, a 

mais flagrante delas - a instituição em São Paulo de um “Setor Religioso”, ora também 

identificado como “Setor Cristão”8, ignorando a laicidade imprescindível ao exercício 

de função pública.   

Por fim, depois de um razoável período sem grandes reverberações na imprensa 

e de realização de debates em que os dirigentes da OMB, especialmente os do novo 

tempo, possam falar em seu nome, explicar os rumos dados e aqueles pretendidos para 

o futuro, a Comissão de Educação e Cultura do Senado, por iniciativa do Senador 

Cristovam Buarque (PPS/DF) realizou uma audiência pública na data de 8 de 

Novembro de 2017 em que, embora não se tenha dado qualquer encaminhamento 

objetivo, teve o mérito de colocar o assunto novamente em evidência. 

 

Conclusões 

Em conjunto, as práticas dos velhos dirigentes e não poucas as dos que 

ganharam maior projeção nos últimos anos, configuram baixa, praticamente nula 

indistinção entre esferas pública e privada no exercício de função que é 

constitucionalmente de competência estatal, porém passível de delegação – a função de 

regulamentar e fiscalizar exercício profissional a que fazemos questão de ressaltar, 

guarda pouca adequação ao trabalho artístico. Tais práticas, entendemos serem 

patrimonialistas à medida em que, conforme observou Luiz Werneck Vianna (1999), 

insulam uma estrutura pública do necessário controle pela sociedade civil, mas de modo 

desafiador para a perspectiva analítica que cunhou, na qual identifica o patrimonialismo 

                                                 
6 Em uma conversa informal conosco sublinhou a socióloga e integrante do CNPC - Conselho Nacional 

de Política Cultural na cadeira de música, Daniela Ribas Ghezzi: “o percentual é sobre os contratos dos 

músicos estrangeiros, o que se estende aos grandes festivais, portanto, além de ser significativo o valor 

que a Ordem arrecada, mais grave é a total falta de transparência a respeito”.  
7Os endereços eletrônicos respectivamente são www.ombsp.org.br e 

www.facebook.com/ordemdosmusicossp/. 
8 Ver em https://www.facebook.com/ombspsetordamusicareligiosa/. 
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sendo lido ora centradamente no seio do Estado (assim o fizeram Raymundo Faoro e 

Simon Schwartzman), ora na sociedade de um modo geral (caso das leituras por 

Florestan Fernandes e Maria Sylvia de Carvalho).  

Também é possível ler o controverso fenômeno da OMB enquanto conjunto de 

práticas corporativistas e para tanto nosso referencial é o de Edson Nunes (1985), se 

considerarmos que, tendo atravessado as mais diferentes conjunturas, portanto, sendo 

compatíveis com os diferentes governos que dirigiram o Estado, serviram ao controle 

de fluxos de recursos materiais, com os regulamentos postos em prática se enveredou 

mais para o controle do que para o estabelecimento do justo e buscou inibir a existência 

de grupos de interesses autônomos, sempre muito insatisfeitos. 
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Culturas no Tempo: Surrealismo, gênese de uma leitura revolucionária 

 

Thayná Alves Rocha 1 

 

Resumo  

O presente trabalho visa estudar o movimento surrealista, criado em 1924, na França, por 

André Breton (1896-1966) para, deste modo, compreender as origens das práticas 

revolucionárias e os pontos de convergência com as teorias revolucionárias de Karl Marx 

(1818-1883) e Leon Trotsky (1879-1940). O objetivo implicou observar como a prática 

literária e as apropriações feitas por André Breton, referente as obras de Trotsky e Marx, 

influenciaram nas crenças e ações do grupo surrealista, e se tornaram base para as 

produções do movimento, consideradas um antídoto contra o conservadorismo, o 

racionalismo, a moralidade e a censura que estão, até a atualidade, impregnadas na 

sociedade capitalista, bem como as práticas totalitárias encontradas na Europa do século 

XX. O método histórico empregado nesta pesquisa analisou documentos, manifestos, 

cartas e periódicos produzidos por surrealistas, a fim de melhor compreender as ligações 

das ideologias surrealistas com as ideologias revolucionárias, bem como para melhor 

entendimento do cenário do qual o grupo está inserido. Os resultados obtidos desvelam a 

importância e o impacto da prática literária na vida de um indivíduo, assim como no 

círculo social do qual este está inserido. É notório que a produção artístico-literária 

ultrapassa a ideia de somente produção estética, podendo chegar a níveis de busca pela 

revolução social e emancipação do ser humano através das obras de arte ou da poesia, 

bem como as resistências às desobediências que se apresentam na atualidade em relação 

às linguagens artísticas. 
 

Palavras-chave: História da Leitura; História da Arte; Revolução; Surrealismo. 

 

Introdução 

O presente trabalho visa estudar o movimento surrealista, criado por André Breton 

(1886-1966), em 1924 na França, como um movimento social que desenvolveu em suas 

ações artísticas um meio de resistência aos padrões sociais e políticos comuns à época.  

Este trabalho se desenvolveu tendo como fontes centrais os manifestos produzidos 

e publicados na revista surrealista La Révolution Surréaliste, sendo o primeiro manifesto 

publicado no ano de 1925, e o segundo manifesto, publicado em 1929, no último número 

da revista. Também foi estudado o Manifesto Por Uma Arte Revolucionária 
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Independente, escrito em 1938, por André Breton e Leon Trotsky (1879-1940), no 

México.  

Além dos manifestos, foram estudadas algumas cartas e artigos escritos por Breton 

e Trotsky, através do livro organizado por Valentim Facioli (1985), que abrange uma 

coleção de documentos e textos referentes aos debates e desejos entorno do Surrealismo, 

e outros escritos acerca das questões sobre a arte revolucionária. 

A teoria aplicada neste trabalho faz uso da História da Leitura, a partir de Roger 

Chartier (1992). Através dos estudos de Chartier, entende-se a trajetória da leitura como 

uma prática social, onde podemos compreender as sociedades, suas necessidades e 

crenças, considerando as significações sociais dos textos. Com isto, o autor buscou trazer 

em seu trabalho como a prática da leitura implica nos significados que aquele que lê 

elabora sobre o texto que foi escrito, focando no processo de apropriação do leitor sobre 

os textos, enfatizando as relações entre o significado do texto atribuído por aquele que o 

desenvolveu e por seus leitores. 

Sendo assim, sob luz da História da Leitura, foi possível analisar o impacto que a 

leitura teve sob as ações dos surrealistas, principalmente na vida pessoal do criador do 

Surrealismo, André Breton, que influenciado por pensadores revolucionários, como Karl 

Marx (1818-1883), Leon Trotsky, entre outros, enxergou na arte e na poesia uma forma 

de militância e luta. 

Através disto, foram essenciais para este trabalho os livros de Karl Marx, O 

Manifesto do Partido Comunista e O Capital, e as obras de Leon Trotsky, A Revolução 

Permanente e Literatura e Revolução, que possibilitaram fazer algumas associações às 

escritas surrealistas, entendendo as apropriações feitas por André Breton e seus 

companheiros, referentes à estas obras, adaptando-as à ação surrealista. 

A obra de Michael Löwy (2002) A estrela da manhã: Surrealismo e marxismo, 

possibilitou uma compreensão das teorias e concepções marxistas no Surrealismo através 

de sua trajetória, levando em conta as visões e experiências dos participantes do 

movimento e de pensadores que estudavam o grupo.  

Para analisar o contexto histórico do qual o grupo estava inserido, foi 

indispensável a visão de Eric Hobsbawm (2014), que em sua obra Era dos Extremos: o 

breve século XX: 1914 – 1991, pois o autor trouxe em sua obra o período da Primeira 

Guerra Mundial, e o cenário social e econômico, mostrando as consequências que o 

momento entre guerras trouxe para a sociedade, momento em que surge o Surrealismo 
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entre outros movimentos artísticos, que lutaram através da linguagem artística contra a 

realidade que viviam. 

Outros autores foram muito importantes para este trabalho, como Fábio Mascaro 

Querido (2011), Risolete Maria Hellmann (2012), Maria de Vasconcelos Rebouças 

(1986), Anderson da Costa (2013), Rita Oliveri (1984) e Eclair Antonio Almeida Filho 

(2006), que abordam uma variedade de debates entorno do movimento surrealista, 

contribuindo imensamente para a então pesquisa, possibilitando uma análise e reflexão 

mais aprofundada da temática. 

Me aproximei da temática por conta do interesse particular de estudar o 

Surrealismo em si, por conta da grande admiração que sempre senti em relação ao 

movimento e às obras produzidas. Durante os estudos, me deparei com a questão política 

que cercava o grupo, sendo uma maneira de respostas às opressões cometidas por uma 

sociedade burguesa conservadora do período. O Surrealismo nunca foi apenas uma escola 

literária, assim com o também não se resume apenas a um grupo de artistas e intelectuais. 

Muito além disso, é "mais propriamente um movimento de revolta do espírito e uma 

tentativa eminentemente subversiva de re-encantamento do mundo" (LÖWY, 2002, p. 9).  

Os ideais revolucionários surrealistas acabaram por me fazer refletir sobre os 

diversos movimentos artísticos durante a história, percebendo a permanência de um 

discurso referente à arte e seus limites, e por este motivo, debater o Surrealismo é trazer 

um debate teórico relevante para a discussão sobre a arte contemporânea e os padrões 

comportamentais da sociedade, e compreender que a arte, além de sua estética, dialoga 

com as necessidades e lutas de diversos movimentos sociais, que buscaram e buscam, sair 

da marginalização que lhes é imposta por determinados grupos que são favorecidos pelos 

sistemas sociais, políticos e econômicos que existem. 

Com isto, esta pesquisa pretende contribuir com o debate entorno da ação 

surrealista, tendo como objetivo, explorar a trajetória do movimento, visando que o 

Surrealismo, antes de tornar-se movimento artístico, surgiu com base em teorias de viés 

revolucionário, envolvendo uma participação política extremamente ativa pelos seus 

participantes, que faziam da arte e da poesia um meio para a libertação completa do 

espírito humano, que para eles, permanecia até então, escravo das imposições de normas 

e padrões sociais. Os surrealistas acreditavam que era dever do artista a sinceridade total, 

e estar em completa harmonia com seu interior e seus desejos primitivos, para que 

pudessem então, alcançar a emancipação social de homens e mulheres, promovendo a 

revolução social e o rompimento com a sociedade burguesa. 
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Tendo em vista a ação política acerca do grupo surrealista, por intermédio de uma 

sondagem feita nas plataformas da Capes e da SciELO, foi possível observar que pouco 

foi produzido referente ao tema analisado nesta pesquisa. De um total de 2006 trabalhos 

encontrados, aproximadamente 300 estão em português, sendo este um número 

encontrado somente na plataforma da Capes, levando em conta as publicações repetidas 

de alguns artigos, e nenhum trabalho sobre o movimento surrealista foi encontrado na 

plataforma da SciELO. Pode-se concluir que entre estes encontrados, poucos são 

referentes à questão da revolução surrealista em si, sendo os tópicos mais explorados, os 

temas referentes a trajetória surrealista, linguagem e literatura e as artes visuais no 

movimento.  

Neste sentido, este trabalho visa responder as seguintes problemáticas: como o 

movimento surrealista expressa a ideia de revolução em suas produções? Quais aspectos 

do marxismo estão presentes nos manifestos de André Breton? Como se deu a 

aproximação com Leon Trotsky e o trotskismo? Quais aspectos do trotskismo estão 

presentes no pensamento surrealista? 

A Europa sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

ocorreram neste momento, diversas transformações sociais, políticas e econômicas, as 

quais criaram nos movimentos artísticos a necessidade de compreender o ser humano e a 

sociedade em si, de outras maneiras. Na década de 1920, o mundo sofria a maior crise 

social, política e econômica da história do capitalismo. Como resultado desenvolveu-se 

uma queda no comércio mundial, na produção de alimentos, e com o passar do tempo, a 

crise que assolava o setor agrícola foi responsável pelo desabastecimento das cidades, 

causando desemprego e a fome.  

Seguindo o que apresenta Hobsbawm (2014), "o grande edifício da civilização do 

século XX desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas colunas ruíram" 

(2014, p. 30), assim como a economia mundial estagnou no período entre guerras, 

causando um impacto negativo na economia e na sociedade. Os países europeus ainda se 

encontravam com grandes problemas sociais após a Primeira Guerra Mundial, situações 

essas, que serviram de engrenagem para a criação dos movimentos artísticos, chamados 

de vanguardas pela História da Arte, nas primeiras décadas do século XX. 

É neste cenário caótico, que surge o movimento surrealista, na França, nas mãos 

de André Breton e seus amigos. Breton nasceu em uma aldeia no oeste francês, em 1896, 

posteriormente sua família o leva para Paris, quando ele era ainda muito criança, e aos 

quinze anos, o jovem entrou em contato com a leitura da poesia moderna, pela qual 
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desenvolve enorme paixão, sendo desde esse período grandes inspirações: Charles 

Baudelaire (1821-1867), Stéphane Mallarmé (1842-1898), J-K Huysmans (1848-1907).  

Em 1913, Breton ingressou na universidade para cursar medicina por insistência 

da família e para ele, "as aulas não eram mais que uma prisão insuportável, de onde fugia 

recorrendo à imaginação e à fantasia" (COUTO, 1984, p. 12). Em 1916, durante a Guerra, 

foi mobilizado, como estudante de medicina, para trabalhar em um centro 

neuropsiquiátrico do hospital auxiliar em Nantes, onde se aproximou da psicanálise e de 

Freud, através de um manual de psicanálise. A partir disso, Breton desenvolve grande 

interesse pelos pacientes do centro, e inicia diversas observações referentes ao mecanismo 

de funcionamento do pensamento inconsciente, e sobre os delírios e interpretações dos 

sonhos relatados dos mesmos. E através destes estudos, Breton pode constatar que os 

pacientes do hospital apresentavam em seus distúrbios ou desvios psíquicos, uma forma 

de insubmissão à realidade vivida.  

Nota-se que durante toda a trajetória de vida de André Breton, a leitura sempre 

esteve muito presente. Os autores citados nesta pesquisa, desde sua adolescência até sua 

vida adulta, serviram de grande inspiração para a criação do movimento surrealista, desde 

Baudelaire, até Freud, Marx e Leon Trotsky. A vida de André Breton entrelaça-se à 

trajetória do Surrealismo, como Couto (1984) afirma, "falar André Breton é dizer 

Surrealismo" (1984, p. 7). Através de suas leituras, Breton encontra um meio de 

desenvolver uma nova linguagem artística e poética, apropriando-se de termos e conceitos 

que transformaria em algo novo, em 1924. 

O movimento dadaísta, ao chegar na França, em 1919, serviu de inspiração e 

influência sobre André Breton, que ficou encantado com as propostas revolucionárias do 

grupo. Tão logo, Breton propõem desenvolver um trabalho parceiro com os dadaístas, 

disponibilizando a revista Littérature, que dirigida por ele e alguns colegas, se tornou 

naquele momento, uma espécie de órgão oficial do Dadaísmo. 

O niilismo dadaísta era, para Breton, um grande erro, e durante seu período 

participando do movimento, compreende-se que suas necessidades não foram supridas 

pela proposta dadaísta. Com isto, André Breton buscou formular uma nova proposta 

artística-literária que pudesse levar ao mundo, não somente o pessimismo causado pelo 

caos social da época, mas levar a todos um momento de magia e sonho, visando ainda a 

crítica social, utilizando como método a exploração e o transcender do inconsciente 

individual. 
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Pode-se observar então, que o Surrealismo despertou do niilismo encontrado no 

Dadaísmo, desenvolvendo uma nova maneira de analisar o mundo. Como cita 

Alexandrian (1976), o Surrealismo não teria existido sob a forma que se conhece, sem a 

experiência Dadá. 

Os surrealistas tiveram um treino físico e espiritual durante esses dois 

anos, que os fez encarar os problemas, a partir de então, com um 

conhecimento do combate de vanguarda que não possuíam antes. Seria 

falso dizer que o Surrealismo nasceu depois do Dadá, como uma fênix 

renascendo das cinzas. Ele apareceu durante o Dada e tomou 

consciência dos seus meios no decorrer da sua ação política. 

(ALEXANDRIAN, 1976, p. 49). 

 

Assim como no movimento dadaísta, o Surrealismo buscava desenvolver críticas 

à sociedade burguesa, e de certa forma, uma produção revolucionária, em que seus 

métodos de produção artística e literária serviram de respostas às opressões cometidas por 

essa sociedade. O Surrealismo possui em sua essência uma radicalização no desejo de 

liberdade, contra o convencionalismo, a tradição e os valores da cultura ocidental.   

A luta surrealista se dava contra a visão de realidade lógica e o conservadorismo 

encontrados na sociedade burguesa. Seus mentores queriam através do movimento re-

encantar o mundo, trazendo para o homem momentos considerados mágicos, sufocados 

pela sociedade burguesa e seus costumes. 

O Surrealismo perdurou até pouco tempo depois da morte de André Breton, em 

1966. Mesmo com o fim do movimento surrealista, toda a inspiração poética e 

revolucionária perdura em sua história, servindo como combustível utópico para a 

reafirmação da possibilidade de um futuro, como cita Querido (2011). O Surrealismo 

ainda se mantém vivo na memória e nos sonhos mais profundos daqueles que ainda creem 

na revolução pela arte. 

 

A gênese do pensamento revolucionário no Surrealismo 

Para os surrealistas, a revolução se daria com a quebra das correntes em relação 

às instituições sociais, pois estas são responsáveis por moldar os indivíduos conforme as 

regras morais dos grupos que estão inseridos. André Breton apresenta através de seus 

manifestos, a desaprovação às manipulações e censuras cometidas pela burguesia 

ocidental, e mostra através de seus textos, como o Surrealismo busca romper com a 

racionalidade que era responsável pela limitação intelectual e por desligar o indivíduo de 

sua metade do sonho, a metade surreal. 
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Breton trouxe em seu Primeiro Manifesto do Surrealismo, em 1925, a ideia de 

fazer transcender a liberdade individual de cada ser, como apresenta: "Só o que me exalta 

ainda é a única palavra: liberdade." (BRETON, 1985, p. 35). A liberdade para Breton, se 

dá a partir da imaginação, e fazer uma ponte do estado de vigília, com a realidade do 

sonho, que para ele é uma única realidade. A partir disto, de que modo é expressada a 

ideia de revolução a partir das concepções de André Breton?  

Considerando os manifestos escritos através da trajetória surrealista, é em 1924, 

que começou a ser moldada a ideia de revolução no movimento. No entanto, não há 

nenhuma menção às teorias de Marx ou Trotsky naquele momento. Porém, é possível 

observar pontos de convergência com estas teorias surgindo no grupo. Breton traz a 

proposta de revolução através da linguagem, da arte, da poesia. Para ele, a poesia se 

apresentava naquele momento, como a única capaz de manter o indivíduo em estado 

anárquico, para então romper com as rivalidades e seleções absurdas. 

Para André Breton, o marxismo surgiu no Surrealismo, como o antídoto contra o 

racionalismo positivista, deste modo, constatou-se nesta pesquisa essas críticas desde seu 

Primeiro Manifesto, mesmo antes a adesão definitiva ao materialismo histórico. A 

ideologia surrealista converge com a teoria marxista em diversos pontos, vale ressaltar a 

crítica moral de Marx ao capitalismo, onde ele salienta as desigualdades sociais gritantes 

que o capitalismo gera, o capitalismo também seria responsável, a partir da concepção 

marxista, por impedir que os indivíduos desenvolvessem suas potencialidades, e de tornar 

o ser humano plenamente realizados, de modo emocional e intelectual. Assim como 

Marx, Breton condena o sistema capitalista pela degradação e desumanização do 

indivíduo, que a partir da desumanização da classe operária, deforma as personalidades 

individuais de cada ser, transformando as atividades necessárias à sobrevivência em 

mercadorias (HUNT; SHERMAN, 2005, p. 96). 

É no ano de 1925, que há mais claramente, um engajamento político no grupo, a 

união da poesia com a prática revolucionária toma espaço, trazendo proposições 

retomadas de Karl Marx e Arthur Rimbaud na frase: "transformar o mundo, segundo 

Marx; mudar a vida, segundo Rimbaud" (REBOUÇAS, 1986, p. 20), essas palavras 

tornaram-se palavras de ordem para os surrealistas. Mas afinal, que aspectos da teoria 

marxistas estão presentes no Surrealismo? Como os manifestos expõem isto? 

Sob luz da História da Leitura, de Roger Chartier (1992), foi possível compreender 

que o ato de ler implica na união entre o texto com o universo do leitor. A partir disto, a 

prática da leitura se entende com a apropriação do texto, e assim, o historiador retira 
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informações valiosas referentes às crenças e práticas de um grupo social específico. 

Considerando esta informação, é possível chegar à conclusão que cada leitor forma algum 

tipo de opinião e se apropria de tal informação, de acordo com a forma como ele "lê" os 

textos e como esses textos chegam no leitor. Através disto, o marxismo e o trotskismo se 

apresentam no movimento, a partir das leituras feitas por Breton dos textos de O Capital 

e o Manifesto do Partido Comunista, de Marx, e Lênin, Revolução Permanente e 

Literatura e Revolução, de Leon Trotsky (1879-1940), e a partir de seu entendimento 

referente a tais obras, as transformou para chegar aos ideais que seriam responsáveis pela 

gênese do pensamento revolucionário no Surrealismo. 

 Segundo Almeida Filho (2006), no período de 1925, os surrealistas passam a se 

interessar mais fortemente pelas teorias marxistas, há nesse contexto, uma importância da 

leitura feita por Breton, da obra escrita por Trotsky, sobre o líder da Revolução Russa, 

Lênin (1870-1924), aparecendo neste instante, as primeiras ligações com Trotsky, que 

posteriormente se tornariam mais fortes. 

Os estudos sobre o marxismo levantados nesta pesquisa, apontam à pluralidade 

dentro do que se trata da teoria original de Marx, de modo que são observadas as diversas 

vertentes, que são alternativas de uma tradição teórico-política, como foi analisado em 

Netto (1991). Sendo assim, as análises documentais que foram feitas nesta pesquisa, 

indicaram um tipo de marxismo no movimento surrealista, o marxismo gótico2 de Breton, 

mais propriamente, "um materialismo histórico sensível ao maravilhoso, ao momento 

negro da revolta, à iluminação que dilacera, como um raio, o céu da ação revolucionária" 

(LÖWY, 2002, p. 32). 

O marxismo de Breton distingue-se também da tendência 

racionalista/cienticista, cartesiano/positivista, fortemente marcada pelo 

materialismo francês do século XVIII – que dominava a doutrina oficial 

do comunismo francês – por sua insistência na herança dialética 

hegeliana do marxismo. (LÖWY, 2002, p. 33). 

 

Sobre Hegel, Breton afirma: 

Hegel, em sua Estética, enfrentou todos os problemas que podem ser 

tidos atualmente, no plano da poesia e da arte, como os mais difíceis, 

os quais, com sua lucidez sem igual, em sua maioria ele resolveu [...] 

Afirmo que ainda hoje é Hegel que se precisa interrogar sobre os bons 

ou maus fundamentos da atividade surrealista nas artes. (BRETON, 

1972 apud LÖWY, 2002, p. 33). 

 

                                                           

2Define-se por uma forma de pensamento que analisa as formas culturais do passado pré-capitalista, e como 

afirma Löwy, rejeita a racionalidade fria e abstrata da sociedade industrial moderna. Ver obra: LÖWY, 

Michael (2002, p. 32). 
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Breton acreditou insistentemente na importância dos fundamentos hegelianos para 

a criação surrealista, proclamando em seu discurso no Congresso dos Escritores pela 

Defesa da Cultura, em junho de 1935, que o materialismo dialético era a única teoria 

capaz de combater de frente as crenças positivistas e racionalistas. 

Desde o Primeiro Manifesto, é mostrado o descontentamento com o racionalismo 

positivista, no entanto, é no Manifesto de 1929, que aparece de modo explícito a adesão 

ao materialismo histórico e a crítica feita ao pensamento positivista, pois de acordo com 

a teoria marxista, o positivismo e todas as suas derivações são vistas como um equívoco, 

e também como uma forma de limitar o pensamento, e tornar incapaz o rompimento com 

os mecanismos de alienação.  

A crença nos pontos de convergência entre marxismo e Surrealismo, citados 

anteriormente, como o desejo de rompimento com a sociedade burguesa, com os padrões 

impostos por ela em todos os âmbitos sociais que levam a alienação dos indivíduos, como 

o conservadorismo, o tradicionalismo, e o nacionalismo e o positivismo, seguindo as 

ideias de família, pátria e religião, e a necessidade de uma revolução para o rompimento 

total com o capitalismo, levou os surrealistas à aproximação nada harmoniosa com o 

Partido Comunista Francês, durante dez anos, de 1925 até 1935. "Tão logo aceitos pelo 

PCF passam a divergir abertamente em relação às práticas revolucionárias do partido" 

(DA COSTA, 2013, p. 1). Muitos surrealistas foram expulsos ou saíram do PCF, até 1935, 

por conta das diversas críticas que estes faziam referentes às práticas do Partido. 

Do que mostra os textos estudados para esta pesquisa, pode-se confirmar que foi 

neste exato momento, que a sequência da história do Surrealismo se dá com uma maior 

aproximação das posições de Trotsky, e da Oposição de Esquerda, que se denominava 

como um grupo político existente dentro do Partido Bolchevique, no período de 1923-

1928, que se opunha à política stalinista. Logo, mesmo com a filiação dos surrealistas no 

Partido Comunista e na Associação dos Escritores e Artistas Revolucionários, que 

considerava Trotsky e suas ideias, uma forma de traição à Revolução de Outubro, é 

possível compreender os primeiros momentos de manifestações em defesa de Trotsky, 

dentro do Surrealismo. Entende-se que essa relação entre Breton e Trotsky já ocorria em 

1925, quando Breton publica em La Révolution Surréaliste, um artigo "acerca das 

impressões que lhe causaram a leitura do livro que o comandante do Exército Vermelho 

escrevera sobre o líder da Revolução Russa." (DA COSTA, 2013, p. 3), em que Breton 

finaliza com as seguintes palavras: "Viva Lênin, portanto! Saúdo humildemente Leon 

Trotsky" (BRETON, 1925, p. 29). 
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Houve durante a trajetória política e revolucionária no Surrealismo, do período de 

1925 a 1938, uma crescente aproximação de Breton com Trotsky. O que foi constatado 

com os estudos dos documentos no presente trabalho, é a existência de cartas que 

legitimam a aproximação entre ambos, e que comprova que o afastamento dos surrealistas 

do PCF, foi o necessariamente o desligamento com a AEAR e com o stalinismo. Do que 

apresenta Netto (1985), as concepções stalinistas não trouxeram de forma alguma as 

ideias originais do pensamento socialista revolucionário, e ao que indica, era precário o 

conhecimento de Stalin referente aos textos e a teoria de Marx. Sendo assim, toda 

trajetória turbulenta no PCF, levou Breton a crer que a figura de Leon Trotsky, era a 

personificação do comunismo puro, da Revolução não corrompida. Desta forma, de que 

maneira a teoria trotskista se apresenta no Surrealismo e como se deu a aproximação de 

Breton com Trotsky? 

A teoria da revolução permanente exige, na atualidade, a maior atenção da 

parte de todo marxista, uma vez que o desenvolvimento da luta ideológica e da 

luta de classes fez o problema sair definitivamente do domínio das recordações 

de velhas divergências entre os marxistas russos, para apresentá-lo em ligação 

com o caráter, os laços internos e os métodos da revolução internacional em 

geral. (TROTSKY, 1979, p. 137) 

 

A luta de André Breton contra as ordens burguesas e a censura cometida pelo 

regime encontrado na então URSS, durante o período em que Stalin esteve no poder, 

sempre foram muito marcantes, e o fato que mais interliga as ideologias surrealistas com 

o trotskismo, foi a defesa pelo comunismo oficial, com a ideia de revolução continuada, 

ou permanente, citado no trecho anterior. Esta teoria já era defendida por Marx (2009) 

antes de Leon Trotsky, no Manifesto do Partido Comunista, nas palavras: "Proletários de 

todos os países, uni-vos!" (2009, p. 103). Onde é possível compreender que para a eficácia 

da vitória do proletariado sobre o sistema capitalista e suas normas, a revolução teria que 

ser em escala global. 

Os laços entre André Breton e Trotsky tornaram-se mais fortes, quando em 1938, 

Breton viaja ao México, para a cidade de Coyoacán, para conhecer pessoalmente o autor 

da obra Revolução Permanente. Esse encontro foi marcado pela formação da Federação 

Internacional da Arte Revolucionária - FIARI, que serviu como uma tentativa de oposição 

à arte encontrada no governo de Stalin, intitulada Assembleia dos Escritores e Artistas 

Revolucionários - AEAR, da qual Breton fez parte durante sua ligação com o Partido. A 

arte produzida na URSS, naquele período era chamada de realismo-socialista, onde a arte 

e a literatura se tornaram um instrumento de propaganda política. Nesse processo, toda 
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prática artística foi controlada pelo Partido Comunista. Tendenciosa, a proposta era 

produzir obras que promovessem a Revolução, de modo em que as personagens deveriam 

ser divididas em duas categorias, como os bons seriam retratados como os comunistas, e 

os maus os que não concordavam com as práticas stalinistas. 

Analisando a carta intitulada de Pela liberdade da arte, é possível observar as 

direções que tomaram a participação política dos surrealistas, inclusive as de Breton, que 

sempre lutou pela liberdade e emancipação social através das produções surrealistas. E a 

criação da FIARI foi o ápice dessa luta, a partir da qual foi produzido por Breton, Trotsky 

e Diego Rivera (1886-1957)3, o Manifesto Por uma Arte Revolucionária Independente. 

Este manifesto pode ser considerado o documento mais importante para a comprovação 

da união das ideologias trotskistas e surrealistas, unindo os ideais de luta e resistência, e 

busca pela emancipação do homem através da arte e da poesia. Este manifesto aborda 

diversas questões relacionadas às críticas sobre a censura artística e literária na URSS, 

temática debatida pelo próprio Trotsky, em sua obra Literatura e Revolução. Tanto para 

Trotsky, como para Breton, a arte é necessariamente emoção, que exige do artista ou 

poeta a sinceridade total, e como é exposto no Manifesto da FIARI, o dever do Estado 

revolucionário é a defesa contra a reação da burguesia agressiva, mesmo quando ele faz 

uso da ciência e da arte, pois para eles, a revolução comunista não deve temer a arte, pois 

ela deve ser sua grande aliada no processo revolucionário. De modo que foi analisado no 

último parágrafo do manifesto de Breton e Trotsky, o desejo da independência da arte, 

para a revolução, e a revolução, para a liberação de maneira definitiva da arte. 

 

Considerações finais 

O movimento surrealista foi um dos movimentos artísticos mais marcantes do 

século XX. Seu criador, André Breton, propôs através das práticas do movimento, 

explorar o inconsciente dos indivíduos, a fim de trazer à realidade vivida todos os 

verdadeiros sentimentos primitivos, que são reprimidos e considerados imorais pela 

                                                           

3Diego Rivera foi o responsável por desdobrar-se em negociações utilizando de sua influência e reputação 

que obtivera como pintor, como diz Breton (1985), para o recebimento em exílio de Leon Trotsky no 

México, garantindo a proteção do revolucionário. Rivera é conhecido por diversas obras em murais, o de 

mais destaque, foi a obra "O Homem na Encruzilhada dos Caminhos", que foi produzido em um mural da 

fundação Rockefeller, e lá pintou em primeiro plano os rostos de Marx, Lênin e Trotsky, convocando o 

proletariado à revolução. Foi ordenado apagar as referências no mural, do qual não obedeceu, e além de 

sua obra ter sido destruída, teve o acesso aos Estados Unidos interditado. 
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sociedade ocidental burguesa, buscando construir uma nova forma de linguagem artística, 

rompendo com os padrões estéticos produzidos até o momento.  

O século XX foi marcado por grandes mudanças sociais, políticas e econômicas, 

em decorrência das guerras que assolaram o mundo, e das diversas crises, que geraram 

na população um sentimento de medo e revolta. Nesse cenário, Breton e seus 

companheiros, almejavam através de suas obras, a emancipação social de homens e 

mulheres, e com isto, contribuir de alguma maneira, à promoção do proletário e da 

Revolução Social, interligando as ideias empregadas no Surrealismo às teorias e conceitos 

encontrados em algumas obras de Karl Marx, e com obras do ex-líder do Exército 

Vermelho, Leon Trotsky. 

A ideia de revolução é expressada considerando a arte e a literatura como meios 

de alcançar a liberdade definitiva do ser humano, através da revolta absoluta contra as 

instituições sociais, discursos morais e normas impostas para a população. Neste sentido, 

os artistas, poetas e intelectuais surrealistas, estavam unidos com o propósito de denunciar 

os abusos e censuras cometidos pela burguesia, que era responsável por limitar a 

criatividade intelectual dos indivíduos, e impediam que as pessoas tenham uma vida feliz 

e plena. 

Através da História da Leitura, teoria que norteou esta pesquisa, foi possível 

entender que a prática da leitura se entende como uma apropriação do texto, onde o 

universo do texto encontra-se com a realidade vivida pelo leitor, Roger Chartier (1992) 

reitera que quando há essa ligação de leitor e texto, a interpretação da obra lida finaliza-

se na interpretação do eu próprio. 

Constatou-se então, a influência da prática literária para a gênese do pensamento 

revolucionário surrealista. Breton, responsável pela criação do movimento e suas práticas, 

baseou-se no materialismo histórico, criado por Karl Marx, e na teoria da Revolução 

Permanente, criada por Trotsky, e a partir da apropriação dessas teorias, retiradas das 

obras de ambos os teóricos revolucionários, transformou e os adaptou pra a prática 

surrealista, gerando assim, parte das crenças de viés revolucionárias empregadas no 

grupo. 

Neste sentido, conclui-se que o Surrealismo se tornou o que conhecemos hoje, 

graças as apropriações feitas por André Breton e seus companheiros de diversas obras 

literárias de diversos autores diferentes, que juntos colaboraram para a criação do 

pensamento do movimento. 
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Etnografia como método: uma experiência na Comunidade Samba da Vela 

 

 

Viviane Viola Augusto 1 

 

 

Resumo  

O presente trabalho compõe resultado parcial de dissertação de Mestrado em 

andamento. Destacaremos aqui a experiência da utilização da etnografia como método 

de pesquisa. Este foi considerado o método mais adequado para alcançar os objetivos 

gerais e específicos, já que as respostas às questões propostas foram e ainda estão sendo 

respondidas na ação da Comunidade. O acompanhamento etnográfico somado aos 

registros audiovisuais proporcionaram não somente a possibilidade de recuperar e 

analisar movimentos que fazem parte do ritual da Comunidade, mas também uma 

inserção diferente da pesquisadora em campo, para além de uma observação passiva.  

 

Palavras-chave: Etnografia; Samba; Manifestações Artísticas; Antropologia Urbana. 

 

Apresentação 

Para compor o início do texto consideramos trazer para este debate teórico as 

ideias de autores considerados “clássicos” para a Antropologia que dissertaram, em 

algum momento de sua obra, sobre a etnografia. Esta necessidade se deu devido tanto à 

falta de bases teóricas sobre esta estratégia de pesquisa quando da ocasião do ingresso 

no Mestrado, quanto no reconhecimento da importância destas ideias durante a trajetória 

da pesquisa. Traremos para este debate inicial Malinowski, Lévi-Strauss, Mauss, Boas e 

Geertz. 

A escolha destes autores se deu pelo reconhecimento do diálogo entre as suas 

ideias recuperadas neste texto com o trabalho de campo desenvolvido na presente 

pesquisa. Não podemos deixar de elucidar que há sim uma grande transformação nestas 

ideias, sobretudo no tocante à etnografia clássica quando comparada à etnografia 

urbana. Porém, o contato com o pensamento clássico foi de suma importância para que 

a pesquisa se desenvolvesse, já que as bases teóricas as quais nos apoiávamos estavam 

voltadas mais à construção de pensamento teórico histórico em detrimento do 

antropológico. 

Num segundo momento destacamos os autores importantes para a composição 

do presente trabalho, agora já voltados para a Etnografia e Antropologia Urbana. Neste 

sentido, foi possível estabelecer um diálogo entre algumas vertentes teóricas de Bruno 

                                                 
1 Viviane Viola Augusto, Mestrado em curso pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. E-mail: vivi.historia@hotmail.com 

mailto:vivi.historia@hotmail.com
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Latour, Feldman-Bianco, Gluckman, Magnani. No que diz respeito à Etnomusicologia 

destacamos como referência Tiago de Oliveira Pinto, que nos serviu de base teórica, 

junto com Rita Amaral e Vagner Gonçalves da Silva no último ponto, quando 

dissertamos sobre os registros em campo. 

Como se trata de um primeiro encaminhamento para a finalização da Dissertação 

nos furtamos a dar uma conclusão para este texto, já que percebemos ser este um 

primeiro momento para apresentar os resultados parciais da pesquisa. A obra, ainda 

estando aberta, contará com a contribuição de outros autores e autoras até a sua 

apresentação.  

 

1. Etnografia e as bases teóricas clássicas 

Malinowski escreveu amplamente sobre etnografia enquanto método, sobretudo 

defendendo a utilização do “relato honesto” dos dados e da “sinceridade metodológica”. 

Seu objetivo é que a manipulação de dados fosse evitada e que houvesse a 

demonstração de onde os mesmos foram retirados. De acordo com Duhram (1978), a 

observação participante desenvolvida por Malinowski propiciava uma análise 

etnográfica que auxiliava na reconstrução de significados da vida social dos observados.  

Já Lévi-Strauss considerava a etnografia como um dos estágios da pesquisa, já 

que esta fornece ao pesquisador “observação e análise de grupos humanos considerados 

em sua particularidade” (2003, p. 14).  De acordo com o autor, ela deveria acontecer no 

início do trabalho, por meio de observação e descrição, com técnicas de trabalho de 

campo, como a classificação.  

Mauss reafirmava sua confiança nos dados produzidos etnograficamente. 

Defendia que estes são alvos de descrédito sem fundamentação, já que os dados 

coletados desta forma são, em alguns casos, mais completos do que os dados oficiais, no 

que diz respeito aos costumes de determinada localidade. Destacava, em vários 

momentos, a importância da crítica etnográfica para se alcançar dados objetivos e a 

importância de o etnógrafo ter indicações biográficas na composição de seu trabalho 

(1979). 

Franz Boas não escreveu sobre o seu trabalho etnográfico de maneira exaustiva, 

em textos metodológicos. Para entendermos a sua ideia sobre o que é a etnografia, 

precisamos nos debruçar sobre seus textos e cartas, verificar os seus escritos sobre os 

povos com os quais conviveu. Neste sentido, para Boas era importante a desconstrução 

das ideias pré-concebidas em detrimento da descrição do cotidiano dos povos por ele 
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estudados. Em lugar de “aventuras emocionantes”, apresentou as “pequenas aventuras 

da vida deles” como sendo suas próprias aventuras na luta pela sobrevivência. 

Após sua pesquisa junto aos esquimós, o autor considerava que, para estudar 

causas psicológicas, não bastava se restringir ao povo que estava estudando. Selecionou, 

então, outros povos para desenvolver os seus estudos, onde a história tinha uma 

presença mais marcante. Defendia, para conseguir extrair destes povos dados genuínos, 

que era necessário passar um tempo considerável nos locais onde estes povos vivem 

para poder verificar as suas instituições sociais, do contrário, serão obtidos apenas 

fragmentos da vida social, sendo os relatos de uma veracidade comprometida. A 

linguagem, neste sentido, era imprescindível para a compreensão dos pensamentos e 

ações dos povos estudados.  

Geertz entendia que a etnografia é o que os antropólogos fazem enquanto 

ciência. Porém, para ele o esforço intelectual define o resultado final da pesquisa, e este 

se dá por meio de uma “descrição densa” em detrimento de uma “descrição superficial”. 

Neste sentido o autor eleva o antropólogo a uma posição diferente dos anteriores, já que 

entende que não há como desconsiderar o seu olhar diante de determinado objeto e as 

possíveis leituras que possam surgir destas situações. Em outras palavras, para que o 

antropólogo consiga fazer uma “descrição densa”, é necessário que ele compreenda as 

“categorias culturais” e aos conceitos com os quais os grupos se organizam.  

Geertz considerava que “o objetivo da antropologia é o alargamento do universo 

do discurso humano” (2008, p.10). Com isto podemos compreender grande parte de sua 

escrita, já que em seus trabalhos buscou apresentar as particularidades dos grupos 

estudados reduzindo a “opacidade”, tornando acessível a lógica com a qual se 

organizavam. A etnografia, portanto, era interpretativa e microscópica. Interpretativa 

porque registra as vivências e culturas sem ter a pretensão de encontrar respostas gerais 

da humanidade e microscópica porque parte da observação de questões pequenas para 

que delas de extraiam análises mais abstratas.  

 

2. Etnografia a Antropologia Urbana 

Quando iniciamos o acompanhamento etnográfico da Comunidade do Samba da 

Vela tínhamos, como pressuposto, analisar as temáticas dos sambas apresentados pelos 

compositores e compositoras e classificá-las separadamente. Em contato a obra de 

Bruno Latour (2006) verificamos a importância de não separarmos as temáticas em 

“recipientes diferentes”, mas de justamente estabelecermos relações entre as temáticas 
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apresentadas. Com isso, um recorte possível foi analisarmos os sambas escolhidos para 

compor os Cadernos nos anos acompanhados pessoalmente durante a pesquisa e 

retomarmos, apenas, os sambas de Cadernos e anos anteriores considerados como 

clássicos para a Comunidade e frequentemente cantados. 

Latour traz também a importância de considerarmos a expressão dos atores e não 

iniciarmos a nossa análise pela “moldura”, ou seja, pela base teórica. Seguir os atores, 

conhecê-los, reconhecer suas redes de relações, fazer boas descrições de suas ações são 

preocupações deste autor as quais tomamos como uma das bases da nossa pesquisa.  

Apesar de nos valermos da teoria da ação (FELDMAN-BIANCO, 1987), 

sobretudo no tocante à consideração da postura dos sujeitos elevados a atores sociais, 

não pudemos nos furtar de, no último momento do acompanhamento e análise da 

Comunidade, de nos valer de entrevistas. Sobre os objetivos e trilhas traçadas acerca 

desta opção comentaremos no último tópico do texto.  

Gluckman, em seu artigo sobre análise de situação social que integra a mesma 

edição do “Antropologia das sociedades contemporâneas” (1987), explica este conceito 

o qual vimos largamente em campo neste período de estudo: “Uma situação social é, em 

algumas ocasiões, o comportamento de indivíduos como membros de uma comunidade, 

analisado e comparado com seu comportamento em outras ocasiões” (GLUCKMAN 

IN: FELDMAN-BIANCO, p. 238). Percebemos durante o período estudado que há um 

movimento de rodas de samba na cidade de São Paulo. Como entendemos a 

Comunidade do Samba da Vela como um fenômeno cultural dentro de um contexto 

urbano optamos por fazer um recorte de acompanhamento deste movimento que ocorre 

na cidade, porém com enfoque nas rodas de samba cujo objetivo seja o de apresentar 

sambas autorais de compositores e compositoras.  

Com este recorte e tomando emprestado o conceito de “circuito” de Magnani 

(2002), podemos perceber que a situação social dos atores analisados na pesquisa nos 

revelou um movimento, um “circuito” de samba que acontece na cidade de São Paulo e 

em cidades do interior e litoral, onde estes compositores e compositoras transitam. Há, 

portanto, um “sistema de relações subjacentes entre a estrutura social da comunidade, as 

partes da estrutura social, o meio ambiente físico e a vida fisiológica dos mesmos da 

comunidade” (GLUCKMAN IN: FELDMAN-BIANCO, p. 238). 

Faz-se necessário, neste momento, retomar o conceito de “circuito” de Magnani 

(2002), bem como elucidar outros conceitos que consideramos nesta pesquisa. Para este 

autor, a etnografia ajuda no resgate de diferentes pontos de vista da cidade “para além 



120 
 

da perspectiva e interesse do poder, que decide o que é conveniente e lucrativo” (2002, 

p. 15). Por meio dela é possível verificar a existência de várias centralidades e os estilos 

de vida determinados por elas, sistemas de trocas, dentre outros arranjos. É possível 

também proporcionar conhecimentos específicos que não seriam percebidos se o 

enfoque da pesquisa fosse macro. Nas palavras do autor: 

É neste plano que entra a perspectiva de perto e de dentro, 

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. 15). 

 

Esta perspectiva é apresentada em oposição a outra, “de fora e de longe”, que 

exclui a possibilidade de verificar os “arranjos” dos próprios atores, ou seja, sua forma 

de viver na cidade por meio de seus equipamentos culturais e políticos. Estes arranjos 

nos revelaram termos utilizados que foram traduzidos como códigos de pertencimento 

da Comunidade analisada. É possível, por meio da linguagem e do gestual, verificar 

quem é do “pedaço”, para utilizar mais uma categoria do autor. Termos de convívio 

podem ser observados não apenas na postura dos compositores e compositoras, como 

também nas músicas compostas, cujas letras serão analisadas durante o último capítulo 

da Dissertação.  

  

3. Etnomusicologia 

Apesar de não termos como objetivo estudar teoria musical, não podemos 

ignorar que a música é, por si só, uma forma de manifestação que possui linguagem 

própria. Por este motivo houve um esforço para que fosse considerada toda a 

manifestação musical dos compositores e compositoras em questão. Neste sentido, nos 

apoiamos no estudo da Etnomusicologia defendida por Tiago de Oliveira Pinto (2001). 

Para este, a Antropologia da Música se desenvolve quando da necessidade de 

análise da música no contexto de atividades sociais. Considera-se importante que sejam 

analisadas as performances no processo de música enquanto significado social em 

detrimento de ser mero produto final, já que a música possui seus próprios códigos e “é 

manifestação de crenças, de identidades, é universal quanto à sua existência e 

importância em qualquer que seja a sociedade. Ao mesmo tempo é singular e de difícil 

tradução, quando apresentada fora de seu contexto ou de seu meio cultural.” (2001, 

p.223). A etnomusicologia entende, portanto, a música como cultura, já que suas 
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estruturas não se limitam aos aspectos do som. 

A etnomusicologia, neste sentido, dialoga diretamente com os objetivos do fazer 

musical dos nossos compositores e compositoras, já que, para estas pessoas, mais 

importante do que estar na mídia é ter um espaço para apresentar as suas obras. Não há, 

por outro lado, um julgamento por parte daqueles que querem seguir uma carreira 

artística voltada para a industrial cultural. Porém não é esta a proposta da Comunidade 

do Samba da Vela.  

Após o acompanhamento que fizemos em todas as etapas de apreciação dos 

sambas inéditos e autorais, desde o momento em são apresentados ao público pela 

primeira vez na Vela Rosa até a consagração na Comunidade, que se dá por meio da 

inserção do mesmo nos Cadernos que são distribuídos ao público, há a preocupação de 

se resgatar a ancestralidade por meio do samba de terreiro. Outros estilos de samba são 

incluídos neste sistema caso sejam considerados de qualidade, bem escritos e de fácil 

acompanhamento do público.  

Outro elemento importante destacado por Oliveira Pinto são os elementos 

básicos da performance musical, que aparecem nitidamente na ação da Comunidade do 

Samba da Vela. Pudemos acompanhar apresentações da Comunidade em seu espaço 

habitual, a Casa de Cultura Santo Amaro, e em outros espaços, como exemplo o Clube 

Banespa em Festas de Aniversário, SESC, Biblioteca Monteiro Lobato, Centros 

Culturais, Casas de Show e bares. Porém o exemplo escolhido para fazer um 

comparativo foi a apresentação no Renascença Clube, no Rio de Janeiro em 21 de 

outubro de 2017, já que foi considerada de grande importância para a história desta 

Comunidade, que em 17 anos de atividade nunca havia feito uma apresentação no Rio 

de Janeiro.  

A Comunidade mantém os seus elementos independentemente do local onde se 

apresente. Até mesmo em entrevistas a rádios, que, apesar de atualmente serem 

transmitidas em páginas como o Facebook, não possuem o mesmo apelo visual que os 

shows. Além de contar com uma base de músicos da roda que tem poucas variações de 

integrantes nas apresentações, há também um grupo de compositores e compositoras 

que acompanham grande parte das atividades da Comunidade. Para além das atividades 

que envolvam a música, há integrantes da Comunidade, que não são músicos, 

compositores ou compositoras, mas que dão apoio nas atividades burocráticas. A 

organização do espaço de performance é sempre a mesma: uma roda, com uma mesa ao 

centro que traz uma toalha de crochê nas cores da Comunidade e vela ao centro da mesa 
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com um suporte em vidro que protege a chama do vento. Uma flâmula com a 

identificação da roda de samba acompanha as apresentações em locais externos aos 

habituais. 

Ainda que não represente um grupo homogêneo, sobretudo no que diz respeito 

às crenças religiosas, a performance musical da Comunidade do Samba da Vela dialoga 

com a ideia de ritualização do sagrado exposta por Oliveira Pinto. Isto porque, ao 

utilizar a vela como marcador de tempo ela insere diversos elementos de subjetividade 

que pudemos constatar por meio das entrevistas. Neste sentido o autor defende que 

“Rituais fornecem elementos para se construir uma etnografia da performance, uma 

etnografia que possibilita reconhecer diversos modelos de edificação de tempo e espaço 

na cultura” (2001, p. 230). 

Outro elemento apresentado pelo autor, que é notável em campo, é o fato de que 

a apresentação musical é singular: ainda que com o mesmo repertório, nunca ocorre de 

maneira idêntica. A música sendo, portanto, “arte do tempo”, não pode desconsiderar a 

movimentação dos instrumentos, já que, para além da técnica necessária para ser 

executado, o mesmo reflete as concepções mentais dos músicos que refletem em sua 

postura, interação e movimento. Porém, não faremos uma análise individual dos 

músicos e os instrumentos musicais tocados, mas resgataremos a história de alguns dos 

principais instrumentos, de acordo com a importância dos mesmos para os compositores 

e compositoras e analisaremos o movimento dos instrumentos no contexto da ação da 

roda de samba, como exemplo, o momento em que cada instrumento “entra” na música, 

a diferença entre os pandeiros, a função do agogô em alguns sambas, entre outros 

elementos. 

Foi feita uma tentativa de participação musical, como recomendado por Mantle 

Hood, “para ele as propriedades musicais, as suas regras, a percepção de padrões 

específicos ou os critérios que definem toques podem melhor ser estudados através da 

prática musical (Apud OLIVEIRA PINTO, p. 256). O desafio que encontramos nesta 

tentativa, proporcionada por meio de uma Oficina de Percussão ministrada por dois 

compositores da Comunidade do Samba da Vela, foi de conciliar as atividades 

acadêmicas com as atividades de estudo de música. Outro desafio encontrado já alertado 

por Oliveira Pinto é o de “descrever e fixar no papel, ou de outra forma visual, o 

acontecimento musical” (2001, p. 257).  

Oliveira Pinto também tratou da importância dos registros de campo em outros 

suportes, temática a qual desmembraremos no próximo tópico.  
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4. Outros suportes: entrevistas e registros audiovisuais 

Outros suportes foram utilizados, além dos registros em cadernos de campo para 

recuperar as informações que ocorriam durante a ação dos compositores e compositoras 

na roda de samba.  No que diz respeito ao registro das apresentações musicais, após um 

período fazendo registros em cadernos de campo, percebemos que apenas este formato 

de registro não daria conta de recuperar a performance que acontecia na Casa de 

Cultura. Neste sentido, começamos a fazer registros audiovisuais com uma Câmera 

Canon 5i após autorização prévia de alguns compositores e compositoras.  

Escolhemos alguns momentos estratégicos para registrar como a primeira 

apresentação dos sambas dos compositores e compositoras que já fazem parte da 

Comunidade durante a Vela Rosa (03/04, 10/04, 17/04, 24/04, e 15/05/2017) o 

Aniversário de 17 anos do Samba da Vela (17/07/2017), a despedida do Caderno de 

2016 (11/09/2017), a estreia do Caderno de 2017 (25/09/2017), a apresentação no 

Renascença Clube no Rio de Janeiro (21/10/2017). Quando possível, acompanhamos e 

registramos apresentações dos compositores e compositoras da Comunidade em outros 

contextos, como a 1º apresentação da Tríade e a 4º edição do Samba do Nunes.  

Segundo Oliveira Pinto “a pesquisa musical de campo requer um equipamento 

básico, que possibilita o investigador a captar sons e a fixar imagens para a avaliação e 

análise posteriores” (2001, p. 251). Os registros que possibilitam a gravação dos sons e 

imagens formam uma espécie de acervo para estudos futuros e a câmera se converte em 

“bloco de anotações”.  

Neste sentido, estamos de acordo com a “etnografia em hipermídia” apresentada 

por Amaral e Silva (2006), já que a transcrição em texto da ação dos compositores e 

compositoras durante suas ações é extremamente reduzida se comparado ao registro em 

suportes audiovisuais. Este material colhido pode ser citado no texto final, o que 

favorece o rompimento das relações de hierarquia e poder de fala que poderiam vir a 

existir entre a pesquisadora e os compositores, compositoras, membros da Comunidade. 

Percebemos, com o decorrer da imersão em campo que, pelo fato de estar 

utilizando um recurso audiovisual para o registro das apresentações, houve uma 

aproximação natural com a maior parte dos compositores e compositoras já que não 

havia nenhuma pessoa que fizesse, com frequência, o registro da ação em movimento da 

Comunidade. A curiosidade e a disponibilidade por parte destas pessoas pela pesquisa 

proporcionou o estabelecimento de um vínculo de reciprocidade 

Optamos por fazer entrevistas, pois percebemos que algumas informações 
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obtidas por meio da observação poderiam ser melhor explicadas após depoimentos 

cedidos por compositores, compositoras e membros da Comunidade de uma forma 

geral. Até o momento da submissão deste trabalho haviam sido concluídas oito 

entrevistas, uma delas dividida em duas datas (26/06/2017, 29/06/2017, 02/07/2017, 

03/07/2017, 31/07/2017, 11/09/2017, 18/09/2017, 02/10/2017, 30/10/2017) com o total 

de quinze pessoas escolhidas de forma a contemplar a diversidade da Comunidade do 

Samba da Vela.  
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[GT-3] GÊNERO, SEXUALIDADES E CORPO 

Contra O Corpo do Cristo renascentista, corpos desobedientes. Desobedecer não é ato 

fácil. Mas para algumas sujeitas e sujeitos, a desobediência está implicada em seu próprio 

modo de existência. Existência corporal: desobediência somática. O presente GT pretende 

abrigar e dar corpo para discussões em que o corpo (em suas mais variadas diagramações) 

se torna ponto para a reflexão em diferentes matrizes (inter/multi) disciplinares. Corpos 

sempre inscritos, investidos pelas tramas sociopolíticas, formados por camadas de tecidos 

de carne e significados, nos oferecem a possibilidade de discutir os modos em que as 

experiências individuais e coletivas (de gênero e de sexualidade, por ex.) são 

constituídas/constituintes. 

 

Coordenadores: Bruno Pereira (UNIFESP), Estorvo Silva (UNFESP) e Eve Cori 

(UNIFESP) 

Debatedora: Profª Dra. Ingrid Cyfer (UNIFESP) e Profª Dra. Valéria Macedo 

(UNIFESP) 
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Terrorismo de Gênero: A Produção de Corpos Abjetos 

 

Alex Kreibich 1 

 

Resumo  

O trabalho, parte de uma pesquisa ainda em andamento, visa discutir a abjeção de corpos, e 

também a produção de corpos e as relações de poder que levam a sua periferização. Para isso, 

a metodologia utilizada foi revisão de literatura. Assim, o artigo está dividido em duas partes: 

a produção do corpo, que analisará as relações nas quais está inserido e que tencionam formas 

e normas de ser; e a abjeção dos corpos, que procura explorar as fronteiras entre o normal e o 

anormal, entre o certo e o errado, e como determinados corpos estão introduzidos nessa lógica, 

alguns como inseridos, outros como transgressores. O corpo, além de substrato biológico (mero 

produto natural) tem se construído como suporte do ente, ou seja, o objeto, o meio de interação 

entre o indivíduo e a sociedade. Com isso, está inserido em um contexto político. A partir de 

pedagogias (tudo aquilo que entra em contato com o indivíduo e que acaba por vincular um 

comportamento ou uma imagem certa), se dociliza corpos, se fabrica identidades. As 

identidades que não se adequam, que fogem da norma, acabam por sofrer uma rede de 

violências. Os comportamentos subversivos, principalmente aqueles que são incorporados 

(integrados ao corpo) sofrem intenso terrorismo de gênero: modo de impor a norma pelo uso 

sistemático do terror. Esses corpos acabam por ser marginalizados no campo da linguagem, 

estigmatizados no campo da saúde e periferizados nas relações sociais. Os limites ficam 

expostos nas fronteiras da vida corporal, deslegitimados a ponto de deixar de contar como 

corpos. A morte acaba por não só perder a comoção, como também ganha um caráter punitivo: 

“quem mandou se comportar assim?”. É nessa dinâmica que o Terrorismo de Gênero se 

constrói: ele ataca, expulsa e mata tudo aquilo que tenta ir contra a norma. 

 

Palavras-chave: Corpos Abjetos; Docilização; Micropoder; Normas de Gênero; Terrorismo 

de Gênero. 

 

1. Introdução 

O objeto de pesquisa é a abjeção de corpos. Com isso, o artigo objetiva gerar um debate 

nessa temática, além de buscar compreender como são produzidos e as relações de poder que 

se tensionam nesse processo. Para isso, a metodologia utilizada foi a revisão de literatura, 

levantando estudos, pesquisas e discussões que já se atentaram a essa questão. É ainda um 

esforço preliminar de um projeto em andamento. 

O artigo está dividido em quatro partes. A primeira, com caráter introdutório, apresenta 

o tema e alguns conceitos relevantes para a discussão. Para entender como os corpos são 

periferizados, é necessário primeiro entender como eles são produzidos. Portanto, a segunda 

parte concentra-se em analisar as relações nas quais está inserido e que tencionam formas e 

normas de ser. Já na terceira, a ação do poder tem um caráter central, já que é a partir dele em 
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que são produzidos os corpos abjetos. Também procura explorar as fronteiras entre o normal e 

o anormal, entre o certo e o errado, e como determinados corpos estão introduzidos nessa 

lógica, alguns como inseridos, outros como transgressores. Por fim, será apresentado as 

conclusões finais do texto. 

O corpo, numa análise superficial, é visto como um substrato biológico, a natureza 

íntima, produto do natural e apenas isso. Entretanto, o corpo adquiriu caráter principal na 

cultura contemporânea, de forma a ser o centralizante da nossa identidade2. Se construiu um 

corpo como o suporte do ente, ou seja, o objeto, o meio de interação entre o indivíduo e a 

sociedade. Mas, no decorrer do texto, ganhará um entendimento muito mais complexo; é aquele 

que pensa, que se pensa e que se é pensado. Aquele que se modifica, transforma, se integra e 

batalha para estar dentro da moda, do social, do falado, do saudável, do belo, do desejado e do 

normal. Assim, o corpo do qual o artigo trata, é aquele imerso num contexto político. 

A ideia de periferização que se usa durante o texto produz dois sentidos principais: os 

corpos periferizados são tanto marginalizados quanto precarizados. Marginalizados pois estão 

à margem das relações sociais, se tornam anormais, destoam do certo, então devem ser 

eliminados, ou, ao menos, apagados a ponto de que os considerados normais não possam vê-

los. Mas também são precarizados; vivem uma cidadania precária, líquida3, em situações 

precárias, na escassez, numa vida fadada à morte e ao esquecimento. 

 

2. Relações sociais no corpo 

A partir do processo civilizador, Norbert Elias (1990;1993) é precursor da noção de que 

os comportamentos são historicamente datados. O conceito é caracterizado como um processo, 

no qual a nobreza cria novos códigos para se distanciar e diferenciar da burguesia crescente, 

criando novas coisas para se tornar “civilizado”. Assim o ser civilizado é aquele que detém o 

maior domínio dos seus instintos, aquele que possui maior autorregulação4. Além disso, 

mesmo que exista uma estrutura biológica propícia, mas é somente no meio social que as 

funções psicológicas são desenvolvidas. Ou seja, para se tornar humano em seu sentido pleno, 

é preciso estar inserido num contexto político. 

O poder ganha um novo entendimento a partir de Foucault. É uma teia de relações, com 

tensões e relaxamentos5. Além disso, o poder é “uma rede de relações sempre tensas, sempre 

                                                
2 GOELLNER, 2013, p. 31. 
3 Para entender melhor a definição de cidadania líquida e discussões sobre, ver KREIBICH, 2017. 
4 ELIAS, 1994. 
5 LOURO, 2014, p. 42. 
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em atividade”, sendo o próprio corpo mergulhado num campo político. Por isso, “o próprio 

corpo é investido pelas relações de poder”6. 

 A partir do que é mostrado, ou se deixa de mostrar, se constrói normas e formas 

certas de existir. Com isso, existe uma série de pedagogias em circulação (tudo aquilo que entra 

em contato com o indivíduo e que acaba por vincular um comportamento ou uma imagem 

certa). Seriados, novelas, livros músicas, filmes ensinam tanto pelo que mostram quanto pelo 

que deixam de mostrar. Desta forma, o silenciamento tem tanto papel quanto a fala para a 

garantia da norma. Ao não se falar a respeito deles, a pretensão é eliminá-los, ou, ao menos 

fazer com que os normais não possam conhecê-los e desejá-los. Assim, só podem se reconhecer 

como desviantes, indesejados, e ridículos7. 

 O que Foucault constrói como corpos dóceis acaba por estar muito relacionado 

a isso8. A partir dos processos de produção de corpos e identidades, as pessoas são docilizadas. 

As “boas maneiras” (etiqueta, normas, códigos, ou seja, coisas para as pessoas serem 

“civilizadas”) vão produzir corpos obedientes. Existe um interesse político e financeiro no 

controle das pessoas9. 

O Estado também institui lugares e comportamentos. A partir de leis, estatutos, códigos, 

normas e penas, o Estado regula. Assim, existe uma esfera legal do que é permitido e negado. 

Existem poderes suficientes para expurgar indivíduos, para eliminá-los de espaços, ou ainda, 

para isolar os corpos destoantes10. 

O poder dado à biologia (como se descrevesse a natureza nua e crua, quando na verdade 

produz a natureza a sua imagem e semelhança11) a instaura como ferramenta de justificação de 

normas e desvios e a punição para esses desviantes. Mesmo estando imersos em nas relações 

sociais, os cientistas podem determinar o que é saudável ou não é, o que é natural ou não é, o 

que é natural ou não é. 

 

3. Corpos Abjetos 

 Os limites ficam expostos nas fronteiras da vida corporal, deslegitimados a ponto de 

deixar de contar como corpos12. “Acaba-se produzindo uma hierarquia das mortes: algumas 

                                                
6 FOUCAULT, 1987, p. 27; 29. 
7 Aqui, Louro (2013, p. 71-72), se refere a estudantes gays e lésbicas, mas pode ser aplicado a diversos outros 

grupos, como trans, bissexuais e, inclusive, negros. 
8 LOURO, 2013, p. 45. 
9 MACHADO APUD LOURO, 2013, p. 44. 
10 No livro Vigiar e Punir (1987), Foucault traz a discussão sobre as prisões como mecanismo de repressão. 

Enquanto o micropoder vigia, o macro, pune. 
11 BENTO, 2008, p. 178. 
12 BUTLER, 2000, p. 124. 
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merecem mais atenção do que outras”13. A morte acaba por não só perder a comoção, como 

também ganha um caráter punitivo: “quem mandou se comportar assim?”. 

 Os corpos abjetos são aqueles que tencionam as fronteiras entre o normal e o anormal, 

entre o certo e o errado, estão introduzidos nessa lógica como transgressores. A abjeção 

“relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas 'vidas' e cuja materialidade 

é entendida como 'não importante”14. 

Mesmo que se pareça, o macro e o micropoder não devem ser levados como opostos, 

justamente pelo contrário. Um complementa o outro. O que um instaura, o outro rege. 

O que um determina, o outro fiscaliza. Os dois acabam por produzir indivíduos e 

também punições para aqueles que não obedecerem as regras e as normas vigentes 

(KREIBICH, 2017).. 

 

Assim, o micropoder acaba por ser uma rede sutil de garantia. As identidades que não 

se adequam, que fogem da norma, acabam por sofrer uma rede de violências. Os 

comportamentos subversivos, principalmente aqueles que são incorporados (integrados ao 

corpo) sofrem intenso terrorismo de gênero: modo de impor a norma pelo uso sistemático do 

terror. Esses corpos acabam por ser marginalizados no campo da linguagem, estigmatizados no 

campo da saúde e periferizados nas relações sociais. 

O micropoder, através dos olhares, repressões, violências, xingamentos, normas, 

normalizações, etiqueta etc, constrói um terror. A repressão do micropoder, junto com as 

punições do macropoder, tensionam normas e formas de ser. Quem tenta escapar, sofre intensos 

ataques, para a garantia da norma. Ou melhor, a própria norma é terrorista. 

 

4. Conclusão 

 O corpo, inicialmente, era visto como um mero substrato biológico, ou seja, um mero 

resultado, fruto do natural, e apenas isso. Como se a natureza, a formação de um indivíduo, sua 

personalidade, suas funções psíquicas fossem dadas, já prontas, não importando o meio social 

no qual está inserido. 

 Entretanto, na contemporaneidade, o corpo adquire caráter principal, sendo o 

centralizante da nossa identidade. Se construiu um corpo como o suporte do ente, ou seja, o 

objeto, o meio de interação entre o indivíduo e a sociedade. Assim, sua personalidade, sua 

essência deve ser construída no corpo (tendo toda uma indústria lucrando em cima disso), na 

expressão individual. 

                                                
13 BENTO, 2008, p. 164. 
14 BUTLER apud PRINS e MEIJER, 2002. 
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 Através da doscilização das atitudes, dos trejeitos, dos gestos, a demarcação da 

normalidade é feita no corpo. A partir da etiqueta, das formas certas de ser, se constrói o correto, 

o normal. O corpo, já que é a expressão máxima de um indivíduo, se insere nessa lógica, alguns 

como inseridos, outros como transgressores. É no corpo que a violência se insere. 

 As identidades que não se adequam, que fogem da norma, acabam por sofrer uma rede 

de violências. Os comportamentos subversivos, principalmente aqueles que são incorporados 

(integrados ao corpo) sofrem intenso terrorismo de gênero: modo de impor a norma pelo uso 

sistemático do terror. Esses corpos acabam por ser marginalizados no campo da linguagem, 

estigmatizados no campo da saúde e periferizados nas relações sociais. Os limites ficam 

expostos nas fronteiras da vida corporal, deslegitimados a ponto de deixar de contar como 

corpos. É nessa dinâmica que o Terrorismo de Gênero se constrói: ele ataca, expulsa e mata 

tudo aquilo que tenta ir contra a norma. 
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“Isso é coisa de homem”: A naturalização e o não reconhecimento da violência 

doméstica como violência no meio rural 

 

Beatriz de Paula Azevedo e Sylvia Iasulaitis 1 

 

Resumo  

A partir do desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica “Diagnóstico da violência 

de gênero no meio rural: tipificação e registro de denúncias”, da Universidade Federal de 

São Carlos (SP), junto às pesquisas de campo, foi possível observar que existe um índice 

elevado de violência doméstica no Assentamento Bela Vista do Chibarro, localizado no 

município de Araraquara (SP). Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar a insconciência da violência doméstica sofrida pelas mulheres rurais constatada 

através da realização de entrevistas. A violência contra a mulher rural é um tema 

pertinente no Brasil, uma vez que esse encontra-se na lista dos sete países com maior 

número de violência contra a mulher no meio rural (SCOTT; RODRIGUES; SARAIVA, 

2010, p. 73 e 74), entretanto, quando emerge a temática da violência doméstica, há de se 

considerar que, para o senso comum, a violência contra a mulher é só física. Isso tornou-

se perceptível em pesquisas de campo, onde adotou-se a metodologia de entrevista em 

profundidade adjacente aos questionários survey com a exemplificação dos 13 tipos de 

violência datados pela Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres. Todavia, quando as violências eram exemplificadas em situações fictícias para 

as vítimas, ocorria a identificação de vivências semelhantes, porém, não havia a 

identificação da violência sofrida pelas mesmas. Decorria, em muitos casos, a 

naturalização do comportamento masculino, sobretudo em violência patrimonial e sexual. 

Essa naturalização do comportamento masculino faz-se presente na sociedade brasileira, 

pois conforme a historiadora estado-unidense Joan Scott (1989), há a cultivação de 

práticas que beneficiam um gênero perante outros nas sociedades ocidentais. Dessa 

forma, em prol da emancipação das mulheres, faz-se necessário o diálogo sobre as 

violências existentes, pois não há enfrentamento ao que não se conhece, tanto quanto a 

busca de ajuda em instituições públicas existentes para o suporte das vítimas de violência. 

 

Palavras-chaves: Assentamento Bela Vista do Chibarro; Violência contra a mulher rural; 

naturalização do comportamento masculino. 

 

1. Introdução 

 A impercepção e a invisibilidade, entre tantos outros, são substantivos diretamente 

relacionados à temática da violência contra a mulher.  Esse respectivo assunto é um 

“processo” multicausal, portanto, há vários fatores que determinam e condicionam essa 

“prática” que está inserida no contexto nacional, pois o Brasil é um país submerso em 

práticas culturais, econômicas e sociais que são construídas a partir da beneficiação do 

                                                
1 Beatriz de Paula Azevedo, Graduanda de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: 

biah-azevedo@hotmail.com. Sylvia Iasulaitis, Universidade Federal de São Carlos, Doutora em Ciência 

Política. E-mail: siasulaitis@hotmail.com 

mailto:biah-azevedo@hotmail.com
mailto:siasulaitis@hotmail.com
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gênero masculino. A historiadora norte-americana Joan Scott (1989) explica que o 

gênero, além de submeter papéis socialmente construídos aos sexos - estes também 

construídos a partir de saberes das ciências naturais -, promove relações de poder, uma 

vez que existem coisas voltadas a um gênero percebido como masculino, e há outras, 

associadas ao gênero reconhecido como feminino. Assim, o primeiro gênero encarrega-

se de atividades consideradas superiores no mundo ocidental, enquanto o segundo - o 

frágil, o fraco, sensível e materno por excelência - está culturalmente inserido na lógica 

de auxiliá-lo e atender às suas necessidades.  

 A "Violência contra a mulher", conforme a ONU (2006), é todo ato de violência 

exercido derivado de questões de gênero dirigidos contra qualquer mulher. A abordagem 

desse tema vem sendo discutida fortemente no território nacional a partir da década de 

80, em razão das pautas dos movimentos feministas. No entanto, no século XXI, ainda há 

muito o que ser (re)conhecido, à medida que os índices de violência continuam a 

aumentar. No ano de 2015, no período de janeiro a outubro, por exemplo, 63.090 

denúncias foram feitas, através de relatos recebidos pelo 180. Essas denúncias foram 

contabilizadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM-PR), e correspondem a um relato, a cada 07 minutos no Brasil. Ainda, conforme o 

DataSenado, de 2015 a 2017, o percentual de registros de violência contra as mulheres 

subiu para 71%.  O meio rural, também não foge à regra, a violência contra a mulher 

rural é um tema pertinente, à proporção que o Brasil se encontra na lista dos sete países 

com maior número dessa violência (SCOTT; RODRIGUES; SARAIVA, 2010, p. 73 e 

74).    

A questão da violência contra a mulher rural acentua-se devido à ausência de 

informações sobre a violência. É bem verdade que essa realidade é um problema 

recorrente em todo o território, entretanto, quando há lugares isolados dos centros 

urbanos, a situação fica ainda mais difícil, pois esses locais carecem de instituições 

públicas que existem, a princípio, para a orientação e para o cuidado das mulheres vítimas 

de violência(s). A violência, agrava-se também, a partir da naturalização do 

comportamento masculino. A cultura do estupro, que está fertilizada no cenário brasileiro, 

promove a objetificação das mulheres. Assim, as pernas femininas não têm mais a função 

de andar, e sim, a função de serem “bonitas”, firmes, grossas, torneadas e qualquer outro 

adjetivo que se adeque ao padrão estipulado de uma mulher ideal. Em 2016, a Sociedade 

Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) mostrou que o Brasil ocupou o 

segundo lugar no ranking de países que mais faziam cirurgias plásticas no mundo, sendo 
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que em 2015, a segunda cirurgia plástica mais realizada no contexto nacional foi o 

aumento de seios de pessoas que se identificaram como mulheres. Segundo uma pesquisa 

realizada pela mesma instituição, em 2013 as pessoas identificadas como homens 

representaram o percentual de 12,8% na realização de cirurgias plásticas, enquanto as 

mulheres representaram o percentual de 87,2%. Isso é ocasionado em razão da ditadura 

da “beleza” - branca, magra e cisgênero -, de que as mulheres devem atingir a 

determinados padrões. Essa objetificação, por sua vez, também origina o sentimento de 

posse nos homens em relação às mulheres, porque os homens acreditam que portam uma 

mulher. No caso, essa torna-se sua. Desse modo, nasce o domínio e o controle, que são 

evidenciados nos dados estatísticos. Segundo o Mapa da Violência (2011), 50,3% dos 

feminicídios são efetuados por familiares e 33, 2% ocasionados por ex-parceiros e 

parceiros. Não obstante, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o Brasil 

ocupa a quinta maior taxa de feminicídio no mundo de um total de 83 países listados.  

Este tema, por sua vez, deveria ser problematizado diariamente, contudo, isso não 

acontece. Conforme a diretora-executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka 

(2015), é a “violação de direitos humanos mais tolerada no mundo”, porque ao passo em 

que papéis são construídos para os “diferentes gêneros”, há ações esperadas de um, como 

há ações esperada de outros. Dessa forma, alguns comportamentos violentos são 

conceituados como “naturais” e são executados cotidianamente, e mesmo que esses 

fossem observados como duvidosos, são diretamente associados à natureza masculina, 

logo, a violência, que não se restringe à agressão física, torna-se mais difícil de ser 

percebida. A Política Nacional de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher tipifica 

13 violências, as quais, foram adotadas neste trabalho. No entanto, para a maioria das 

pessoas, a violência contra a mulher limita-se à violência física, ocasionando o não 

reconhecimento das demais violências, dando margem às subnotificações e à origem de 

vítimas inconscientes. 

 

2. Assentamento Bela Vista do Chibarro 

O Assentamento Bela Vista do Chibarro localiza-se na cidade de Araraquara do 

Estado de São Paulo. É um dos três assentamentos de responsabilidade do INCRA – 

Instituto de Colonização de Reforma Agrária. No ano de 2009, foram contabilizadas 203 

famílias, e esse mesmo número equivale aos lotes agrícolas. No assentamento, apenas 

7,5% dos titulares de lotes agrícolas são mulheres, (FERRANTE, 2009 p. 06). Em 2016, 

estimou-se que o número de famílias presentes de contexto rural aumentou para 272. 
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Por meio de pesquisas de campo realizada realizadas no primeiro semestre de 

2017, ao chegar ao local, foi observado que não existe rede de celular em todos os locais. 

Aliás, é bem difícil encontrá-la. Isso torna difícil o acesso das pessoas rurais com o resto 

da cidade, e isso é preocupante, à medida em que podem ocorrer acidentes, violências, 

entre outros fatores que necessitem de auxílio externo à zona rural e acabem ficando 

restrito, dadas às circunstâncias. Não obstante, neste contexto, também há uma “Unidade 

de saúde da Família: Dr. Elias Zakaib – Bela Vista”, que funciona das 07h30min às 

16h30min, uma escola primária para crianças e um espaço do INCRA. Essas estruturas 

estão localizadas na parte central do assentamento, denominada “Agrovila”. Em trabalhos 

de campo, no mesmo período apontado anteriormente, foi sabido que não há profissionais 

da área da saúde -  da psicologia, psiquiatria e ginecologia -  na USF, para proporcionar 

um atendimento adequado às mulheres. Além disso, foi constatado que no período de 

fevereiro, havia 97 medicamentos em falta. No mais, o Bela Vista do Chibarro também 

conta com uma Associação das Mulheres, sendo estas; Maria Aparecida (Vice-

presidenta), Silvia (Tesoureira), Lucélia, Aline (Secretária da associação) e Édna 

(Presidenta da associação), com o intuito de promover melhorias às mulheres rurais.  

Em 17 entrevistas em profundidade efetuadas no primeiro semestre de 2017 sobre 

violência doméstica, 10 mulheres responderam às questões sobre violência física.  Nessas 

10 entrevistas, 06 mulheres afirmaram terem sofrido agressões físicas por seus 

companheiros ou ex-companheiros. Somente uma denunciou, e após a denúncia, a vítima 

Elza (nome fictício) afirmou que o ex-agressor foi solto dois dias depois do flagrante e o 

ex-companheiro continuou a confrontá-la. Assim, 04, das vítimas de violência física 

contaram que continuaram vivendo com os agressores, em razão da dependência 

econômica. Das 17 entrevistadas, 14 mulheres responderam às questões sobre violência 

moral, psicológica, cárcere privado e exploração sexual. Sobre a violência moral, 08 

mulheres afirmaram terem sofrido essa prática,  dessas oito, 03 afirmaram que sofriam 

constantemente. Quanto à violência psicológica, 09 vítimas afirmaram sofrerem esse tipo 

de agressão. Já o cárcere privado, das 14 entrevistadas, 03 afirmaram terem sido vítima 

dessa violência e 01 afirmou ter sofrido exploração sexual. De 11 mulheres que puderam 

responder às questões sobre violência patrimonial, 06 afirmaram que foram vítimas dessa 

agressão, e em geral, foram casos em que os companheiros ou ex-companheiros destruíam 

roupas, julgadas como inapropriadas e documentos das mulheres, para que essas ficassem 

impossibilitadas de autonomia. Por fim, de 15 mulheres entrevistadas, 08 afirmaram 

terem sofrido assédio sexual. 
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Para a realização das entrevistas, foi utilizado o método survey, de caráter 

extensivo e quantitativo, a partir da aplicação de questionários, com perguntas que 

facilitaram a compreensão das tipologias de violência vivenciadas pelas mulheres rurais. 

No que diz respeito às questões relacionadas à violência, foram construídas 

exemplificações para que as mulheres possam se identificar com a situação das 13 

violências, sendo estas: Violência doméstica, assédio moral e sexual, violência moral, 

violência psicológica,  violência física, violência patrimonial, cárcere privado, tráfico de 

Mulheres, exploração sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes, violência 

sexual,  violência institucional, para que mesmo que não estejam cientes de que aquelas 

ações constituam alguma violência, possam compartilhar situações semelhantes.  

Em seguida, foi utilizado o segundo método, qualitativo, acionando o recurso das 

entrevistas em profundidade, em prol do colhimento de relatos aprofundados, os quais, 

nem sempre podem ser quantificáveis. Assim, estes dados serão estudados de forma que 

possam fornecer ideias, expectativas e formação de opiniões sobre a temática de estudo. 

Nestas entrevistas, as questões semi-estruturadas são adaptadas conforme as conversas. 

Dessa forma, levando-se em conta os resultados obtidos, pôde-se ver que somente 

uma mulher registrou denúncia contra o ex-agressor, portanto, existem subnotificações 

de violência doméstica no contexto geográfico. Isso ocorre devido a muitos fatores. No 

local existe somente três horários de ônibus, há o isolamento, a escassez de informação e 

direitos, como também, a ausência de autonomia financeira que possibilitaria uma 

emancipação da mulher.  Dessa forma, ressalta-se a importância dos estudos rurais 

relacionados às mulheres, porque esses apresentam especificidades que diferem de outros 

contextos. 

 

2.1 Naturalização o comportamento masculino e o não reconhecimento da violência 

das mulheres rurais. 

Como apontado anteriormente, a dinâmica da convivência entre os gêneros 

implica relações de poder (SCOTT, 1989). Assim, quando uma mulher, em relações 

afetivas heteronormativas desapercebe comportamentos violentos e os define como 

natural, deve ser feito o questionamento sobre essa conclusão. A brasileira Guacira lopes 

Louro (2003), doutora em educação, afirma que a escola produz a separação entre os 

sujeitos, através da distinção de uns e outros(as). Isso é evidenciado historicamente na 

sociedade ocidental moderna, pois anteriormente, na esfera escolar, a separação inicou-

se a partir da segregação entre adultos e crianças, posteriormente, entre católicos e 
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protestantes, ricos e pobres, e por fim, a separação entre meninos e meninas (LOURO, 

2003, p. 57). A partir da fragmentação da convivência entre os gêneros, em razão das 

“diferenças”, muitas coisas foram associadas à masculinidade, sobretudo, toda a repressão 

dos aspectos femininos, tanto quanto os comportamentos esperados sobre essa.  

 Assim, o não reconhecimento da violência sofrida pelas mulheres pode ser 

explicado fundamentado no conceito de “Violência Simbólica”, de Pierre Bourdieu 

(1975), para o autor, 

A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita 

daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem na 

medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer. 

(Bourdieu, 1996: 16) 

 

Desse modo, a violência é pautada na produção simbólica, que se infiltra no meio 

rural, a partir da educação escolar e familiar, do contexto de isolamento socioespacial aos 

quais as mulheres estão inseridas, como também, da masculinidade exacerbada exigida e 

praticada como pressuposto dos homens rurais, que influencia diretamente no exercício 

do papel machista desempenhado por esses.  

Quando, em uma entrevista, uma mulher diz que foi presa dentro de sua casa, 

porque o seu marido era ciumento e não queria que ela tivesse contato com o mundo 

externo, e essa mulher afirma que os homens são assim mesmo, são “ciumentos”, “bobos” 

que se preocupam com besteiras. Relatos como este nos apresenta como a violência pode 

se fazer imperceptível às vítimas, portanto, simbólica. Em pesquisas de campo realizadas 

no primeiro semestre de 2017, Elis (nome fictício), ao ser questionada se o parceiro a 

compreendia quando essa estava indisposta para ter relações sexuais, Elis afirmou:  

Não posso ficar sem fazer nem quando tô menstruada… Às vezes eu nem 

quero… Ele não aceita não como resposta e insisti até conseguir… Sabe como 

são os homens, querem isso o tempo todo. 

 

Esse relato apresenta uma violência sexual, que foi concretizada a partir da 

coerção. A vítima, assim como a sociedade naturaliza o comportamento masculino de que 

os homens possuem um instinto sexual mais “aflorado” que as mulheres, logo, possuem 

mais disposição, mais necessidade em relação às práticas sexuais. Essas concepções 

sociais estruturam relações assimétricas. Segundo Scott (1989), “o gênero implica 

símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas” (SCOTT, 

1989, p. 22), que são frequentemente contraditórias, ou seja, por mais que as mulheres 

sejam esteriotipadas como frágeis, as mulheres possuem uma dupla jornada de trabalho 

frente aos homens. No caso das mulheres rurais, essas cuidam dos afazeres domésticos, 
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dos filhos e também trabalham na agricultura, que inclui a plantação, há também o 

trabalho na criação de animais, então, a questão da fragilidade, na prática, emerge apenas 

quando convém.  

Outro relato, de uma mulher rural chamada Eloíse (nome fictício), conta um relato 

de violência patrimonial:  

Uma vez, quando eu vesti uma saia pra sair de casa, meu namorado rasgou 

ela no meu próprio corpo… Ele achou curta e rasgou… tinha muito ciúmes… 

  

Ao fazer isso, o seu companheiro praticou uma agressão que também foi 

interpretada por ciúmes. Além desses relatos, em outros tantos, foram identificadas nas 

falas da vítima violência moral e psicológica. Em uma entrevista, com uma senhora de 77 

anos, ela afirmou que sempre foi uma cristã  muito religiosa, e quando resolveu se separar 

do ex-companheiro, pela violência física sofrida, o ex-companheiro afirmou: “Nem Deus 

gosta de você”. A vítima contou que demorou muito tempo para recuperar-se dessa 

afirmação, porque a tomou como verdade. Ao mesmo tempo que essa identificou o mal 

que lhe foi causado, rapidamente foi levada a acreditar nas palavras masculinas. O autor 

Bourdieu (1975) , sobre isso, afirma:  

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força 

que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, 

propriamente simbólica, a essas relações de força" (Bourdieu&Passeron, 1975, 

p. 19) 

 

 Desse modo, pode-se dizer que a partir da inserção de relações de poder cravadas 

na sociedade brasileira, junto à violência simbólica, torna-se difícil a tarefa do 

reconhecimento das ações que portam outros sentidos e significados, pois essas estão 

imersas numa cultura, onde os valores são agregados às pessoas, no caso, aos gêneros e, 

consequentemente, aos sexos. As mulheres, assim, tornam-se refém da própria realidade 

que as impossibilita de possíveis saídas, enquanto essas são impedidas de visualizarem 

todo o contexto que estão imersas, tanto quanto terem ferramentas que possam emancipá-

las. 

 

3. Considerações Finais 

 O reconhecimento sobre a violência sofrida no cotidiano das mulheres rurais é 

imperceptível, entretanto, ainda que o fosse, seria necessário que surgissem caminhos 

seguros para essas mulheres trilharem, porque só saber, não basta. Políticas públicas 

devem existir para que essas mulheres tenham escolhas, de fato, para andarem rumo à 
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outra realidade, se assim desejarem. É sempre necessário reforçar que não pode ser 

enfrentado o que se desconhece. Vozes tem de ser dadas às mulheres rurais, assim como 

condições mínimas de vida, e não, de uma sobrevivência. 
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A moda como expressão da (nova) masculinidade paulistana em 1910 

 

Carolina Maia Blois 1 

 

Resumo  

A pesquisa compreende o estudo dos processos de construção das identidades masculinas 

em São Paulo na década de 1910 a partir da moda, em específico, de um homem 

identificado como Martiniano Medina. O objetivo consiste em analisar representações 

estéticas e redes de sociabilidades que se correlacionam aos processos históricos 

vivenciados no início do século XX, os quais ampliam o conhecimento sobre os 

significados sociais e culturais da masculinidade. Pautado metodologicamente na 

microanálise, que evoca as experiências individuais, a pesquisa busca interpretar 

elementos do cotidiano masculino encontrados nas fontes epistolares das quais o estudo 

se serve, vale dizer, correspondências datadas de 1905 a 1919 e que incluem cartas, 

cartões, diários, postais e uma carte de visite. A moda possibilita revelar a simbologia do 

vestuário suscitando o reconhecimento das apropriações de uma nova organização urbana 

em busca de identidade em meio à construção da modernidade que transformou o 

cotidiano da cidade de São Paulo, bem como uma mudança no comportamento social 

masculino. O estudo considera que a idealização masculina no contexto analisado reflete 

uma desobediência em relação aos padrões vigentes relacionados ao ser homem. A moda 

masculina, em um período de intensas modificações urbanas e sociais, representa o novo 

homem projetado pelos discursos da modernidade. Comportamentos, os modos de vestir 

e portar-se remetem ao desenvolvimento de uma nova configuração sociopolítica. A 

entrada do século XX marca esse desejo pela modernidade e a busca por uma (nova) 

identidade, logo, o vestuário e seus códigos de uso constituem o reflexo das 

transformações vividas e construídas para o gênero masculino no contexto analisado. 

 

Palavras-chave: Gênero; Masculinidade; Moda; Sensibilidade; São Paulo. 

 

Introdução 

Partindo do conceito de moda como mudança e vestuário como manifestação 

cultural, esta pesquisa analisa particularidades da indumentária masculina e as 

correlacionam com as transformações vividas na cidade de São Paulo no início do século 

XX para, deste modo, compreender processos históricos que levaram à construção de uma 

nova masculinidade. Vale dizer, o estudo investiga como a moda caracteriza os homens 

na década de 1910, mais precisamente, o apresentado na documentação epistolar 

analisada, na carte de visite2 de Martiniano Medina, que escreveu para Esther de 

                                                           
1 Carolina Maia Blois. Graduada em História pela Universidade Santo Amaro – UNISA, São Paulo. 

Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Ciência, Saúde, Gênero e Sentimento – CISGES/UNISA/CNPq. E-

mail: carolina_blois@hotmail.com 
2 Em sua tradução para o português o termo significa “cartão-de-visita” e no contexto caracterizava-se pelo 

uso de uma fotografia como correspondência pessoal, seja como registro que pode apresentar uma família 

ou uma representação individual. Foi uma prática percurssora do hábito de colecionar albuns de fotografia, 

descoberta e patenteada pelo fotógrafo francês André Adolphe Eugène Disderi em 1854. Mesmo de início 
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Figueiredo durante uma década em resposta às que ela encaminhava da capital para o 

interior. Dessa configuração emerge o presente estudo. 

Os modos de vestir foram profundamente alterados no contexto histórico 

delimitado, pois a roupa, indício classificatório rigidamente estabelecido, distingue 

pessoas e lugares sociais. Para tanto, quais qualidades designavam o uso das vestimentas 

semelhantes ao que a documentação evidência? Como eram qualificados os homens que 

delas faziam uso? Qual o significado social da moda em relação às inovações urbanas e 

culturais vividas em São Paulo? Ou ainda, como os paulistanos se adaptaram as 

transformações e as novas formalidades do mundo social em transformação? Afinal, 

como observa a bibliografia recorrente “A moda, como sempre, era um reflexo da época” 

(LAVER, 1989, p. 213). 

Os elementos estéticos e materiais observados na representação formal da 

fotografia impressa na carte de visite possibilitam caracterizar origens socais do 

escrevente, por consequência, as transformações da cidade, pois sua materialidade e usos 

são indícios históricos e sociais capazes de evidenciar as mudanças que este estudo 

investiga. O padrão estético da moda masculina representava o cosmopolitismo 

anunciado e inseriam homens e mulheres na sociedade paulistana em um momento da 

história da cidade considerado original, de mudanças radicais e que transformaram a 

cidade em um espaço com ares cosmopolitas. 

No fim do século XIX, o Brasil passava por uma transição de sistema político e 

econômico e as influências desveladas possibilitaram mudanças significativas na maneira 

como os paulistas se relacionavam na medida em que: 

As novas gerações da elite intelectual brasileira, com formação militar e 

tecnocrática, associadas aos estamentos tradicionais – já desgastados com o 

Império e aderentes à onde republicana em 1889 tornaram-se extremamente 

sensíveis à abertura do mundo, alavancada pelas transformações 

proporcionadas pela belle époque europeia” (SALIBA, 2012, p. 240) 

 

Fotografia, arquitetura, moda demonstram, além da movimentação industrial e 

econômica, marcada pela influência da Belle Époque, novas necessidades, novos 

costumes e processos sociais e históricos ligados às constantes renovações urbanas 

efetivadas na década de 1910. Estas inovações, essencialmente ligadas às representações 

sociais, tiveram papel fundamental na modernização do estilo de vida e caracterizam a 

busca pelo progresso material e pela ascensão social, pois “Os temas invariáveis do 

                                                           
sendo uma regalia das elites, os avanços nas técnicas fotográficas aos poucos foram a tornando mais 

acessível e assim, constituindo-se uma representação indiciosa do status social das classes emergentes. 
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industrialismo, abóbadas, túneis, reservatórios de gás, chaminés de fábricas, imprimem-

se no subconsciente e o homem também se torna cilíndrico” (SOUZA, 1987, p.34). 

A análise empregada recupera tais representações e o que as mesmas pretendem 

imprimir através da moda. Nesse sentido, considera a fotografia como fonte imagética, 

documento histórico, pois “Para além de sua dimensão plástica, elas nos põem em contato 

com os sistemas de significação, com seus imaginários” (BORGES, 2011, p.79). Deste 

modo, a fotografia de Martiniano Medina, encaminhada para Esther de Figueiredo em 14 

de março de 1908, ao constituir a fonte principal do estudo, desvela os valores atribuídos 

socialmente aos homens, bem como a simbologia da moda representada na imagem, que 

atravessa os discursos dominantes à época, ou seja, identificam as alterações das 

masculinidades por intermédio dos condicionantes simbólicos como os que os inserem na 

vida social, das dimensões simbólicas que os usos de vestimentas permitem considerar.  

 

Moda, masculinidade e cultura urbana em São Paulo 

A moda expressa modos de incorporação cultural. A caracterização de novas 

demandas sociais impacta na vestimenta como reveladoras e instauradoras de um novo 

cotidiano, de novas formas de se apresentar socialmente com tendências e exigências que 

reorganizam a vida, constrói relações de formalidade ligadas às inovações e aos novos 

espaços de sociabilidade que se instauram em São Paulo na década de 1910. 

Os importantes avanços científicos e tecnológicos do século XIX como a 

eletricidade, o transporte, as indústrias químicas, o controle das doenças, as 

constantes remodelações do espaço urbano, a alteração do mundo visual a 

partir da invenção e uso da fotografia e a invenção do cinema trouxeram para 

a sociedade do período alterações profundas e irreversíveis (AZEVEDO, 2010, 

p. 2). 

 

O desenvolvimento cultural de São Paulo atravessa a moda masculina. A memória 

das roupas, no caso, a expressa na imagem fotográfica de Martiniano Medina, amplia a 

análise das masculinidades, então forjada na ideia de paulistanidade, nos imperativos do 

mundo urbano, industrializado e remodelado. Neste contexto, de mudanças intensas, a 

movimentação do centro de São Paulo influenciou a composição de novos códigos de 

conduta que instauraram novos sentimentos. Enquanto mulheres permaneciam presas ao 

ambiente familiar, resguardadas ao dever matrimônial e aos afazeres domésticos – ainda 

que nem todas vivessem isentas das responsabilidades do trabalho – com um guarda-

roupa restrito aos interesses da vida social, os homens deveriam, por conseguinte, 

imprimir em seus trajes, para além dos arranjos sociais, sua condição econômica como 
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protocolo, etiqueta, pois “a sociedade não só se impõe, a partir de um determinado 

momento, uma forma feminina e outra masculina, como também se insinua na escolha da 

mesma […] não uma caprichosa imposição estética” (SOUZA, 45-6).  

A moda masculina, na busca por soluções aos problemas erados pela mobilidade, 

espaços de trabalho, vida cultural e outros aspectos da vida moderna, se simplifica 

progressivamente tendendo a cristalizar-se, como demonstração da importância dada ás 

conquistas do mundo dos negócios e aos interesses que envolviam a vida pública.  

Os valores atribuídos aos homens, em relação à conquista dos espaços da cidade 

e das relações construídas no plano das representações da vida pública, dos valores do 

trabalho burocrático, marca a transposição das mentalidades masculinas e caracterizam 

uma desobediência aos padrões de masculinidade vigentes, pois ao mesmo tempo “Com 

a materialização dos novos espaços urbanos, São Paulo transformou não só as estruturas 

físicas da cidade como, possibilitou a formação de novas identidades que comunicavam 

a idealização de uma urbe intelectualizada e elitizada passando pela composição com 

valores do grupo dominante e desprezo pelos espaços das minorias” (MARTINS, 1994, 

178). 

A determinação da vestimenta masculina, no início do século XX, representa 

como os homens paulistanos se posicionavam diante das novas necessidades e dos novos 

espaços da cidade. Assim, a moda masculina passa a ser um reflexo das mudanças que 

forjaram esses personagens: os homens paulistanos. Nesse processo de paulistanidade a 

roupa se articula de maneira a construir ou desconstruir padrões e práticas da maneira de 

portar as roupas masculinas, a respeitabilidade em relação ao novo conceito de vida e 

trabalho que se relacionam ao corte e a modelagem das roupas. 

         Se de um lado estas alterações do espaço e da vida cotidiana forjaram um novo 

modelo de homem com o uso predominante de sobrecasacas, paletós, dos chapéus fedora, 

tipo de chapéu de feltro macio de veludo com abas largas, frente em bico, capa em formato 

C e em geral uma fita ao redor da base da copa, boaters, chapéu com topo achatado e aba, 

em geral de palha, às vezes com uma fita ao redor da base, usado na navegação, daí o 

nome, que tem origem em boat, barco em inglês, que se tornou bastante conhecido no fim 

do século XIX e início do XX , bem como o panamá, o uso de bengalas, que apesar de 

sua funcionalidade se tornaram um acessório de moda indispensável desde o fim do 

século XIX entre os cavalheiros e os dândis. A moda afinou a silhueta e a postura 

masculina e acentuou sua transformação em relação à concepção que norteava a 

masculinidade até então vigente e na qual o homem: 
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[...] não possui emoções, ou pelo menos não as deixa transparecer 

publicamente, não expondo suas lágrimas, suas dúvidas e incertezas, suas 

fraquezas, e em oposição a tais características que nega o homem transparece 

somente certezas, com opiniões firmes e incontestáveis, corajoso, heroico, 

desleixado, com sua vaidade e com seu comportamento sem polidez, agressivo, 

competindo com os outros homens. (MARAMALDO, 2014, p. 21) 

 

O homem dândi, no cenário paulista da entrada do século XX, se reconstrói 

envolto em comportamentos que emergem tanto das novas representações da elite 

paulistana, as quais entram em contato com os movimentos culturais europeus, bem como 

da nova burguesia citadina, que cada vez mais ganha espaço com o processo de 

urbanização e imigração e que expressam, através da vestimenta, a trajetória que altera a 

roupa e o espírito de quem as usa, afastando os homens do uso, por exemplo, das 

estafantes botas de couro e vestes pesadas, usadas para os desafios e trabalhos do homem 

do campo, do “ideal de homem viril e violento das classes trabalhadoras” 

(MARAMALDO, 2014, p. 25), para o conforto e elegância dos tecidos leves, bem 

modelados e sóbrios como expressão deste novo homem, que passa a considerar seu valor 

intrínseco – mundo urbano – sem a necessidade de se destacar através da extravagância 

aparente das roupas, que marcam os séculos anteriores, pois o uso de ombreiras, 

colarinhos e gravatas deslocam a desenvoltura corporal, demonstram suas 

intencionalidades e utilidades sociais ligadas à vida profissional tecnocrata, dos novos 

espaços e das novas classes sociais que emergiam e buscavam adquirir uma nova 

masculinidade. 

Foto 1 

Frente da Carte de Visite de Martiniano Medina (1908) 

 

Fonte: Arquivo CISGES/UNISA. 
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           As representações são produtos da uma formação regional, social e cultural na 

medida em que “O espaço geográfico deixou de ser estático e passou a ser uma produção 

coletiva dos homens” (VISCARDI, 2016, p.86). Considerando o recorte delimitado, se 

faz presente uma forte influência da ascenção das classes burguesas com o rápido 

desenvolvimento econômico relacionado às inovações tecnológicas no Brasil, mais 

especificamente em São Paulo, um dos estados mais ricos do país e liderado com ao apoio 

da elite agrária produtora e exportadora de café, no qual as heranças de classe passam por 

um processo de assimilação mediante as novas experiências do modelo republicano, que 

se articula junto às oligarquias cafeeiras.  

Neste contexto de mudanças, a busca por uma classificação na sociedade 

demonstra a transformação na maneira de se portar e se representar, que busca suprir as 

demandas da modernização paulistana como cita Gilda de Mello e Souza acentua “[...] a 

divisão em classe; reconcilia o conflito entre o impulso individualizador de cada um de 

nós (necessidade de afirmação como pessoa) e o socializador (necessidade de afirmação 

como membro do grupo); exprime idéias e sentimentos, pois é uma linguagem que se 

traduz em termos artísticos. (1987, p.29). Assim, a interpretação dos acontecimentos 

processados na cidade, presentes no indício histórico e social que a documentação evoca. 

Portanto, a fonte epistolar e a imagem de Martiniano Medina permitiram a análise 

historiográfica. Presente em sua carte de visite, os vestígios da moda estabelecem, assim, 

uma possibilidade micro-analítica sobre estes significados e suas relações com as 

transformações da cidade de São Paulo e as posturas sociais presentes neste recorte na 

medida em que: 

Toda a fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém em sí um 

quadro determinado da realidade do século XX e registrado fotograficamente. 

Se, por um lado, este artefato nos oferece indícios quanto aos elementos 

constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) que lhe deram origem, por outro 

o registro visual nele contido reúne um inventário de informações acerca 

daquele preciso fragmento de espaço/tempo retratado. O artefato no seu todo, 

assim como o registro visual na sua individualidade, constituem fonte 

hsitórica. (KOSSOY, 1989, p. 29-31). 

 

Por intermédio da carte de visite de Naninho, os componentes da moda e do 

vestuário possibilitam considerar o espaço cultural, as classificações sócio econômicas e 

motivações políticas que perpassavam seus usos, forjando um tipo, uma identidade ou 

elementos de uma nova sensibilidade que se instaurava no espaço social, pois “Cada 

momento histórico presencia el nacimiento de unos particulares modos de expresión 

artística, que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a los gustos 
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de la época”3. Ainda de acordo com a autora, “El gusto no es una manifestación 

inexplicable de la naturaleza humana, sino que se forma en función de unas condiciones 

de vida muy definidas que caracterizam la estructura social en cada etapa de su 

evolución”4 (FREUND, 1976, p. 7). 

Buscar no pequeno indício o recorte para a inter-relação macrossocial compreende 

a reflexão do modo particular de agir á suas intenções e significações coletivamente 

expressivas (GINGZBURG, 1989. p.177). Compreender a moda como uma fonte 

indiciária que, através da fotografia, proporciona dissecar o conjunto vestual presente na 

imagem de Naninho, implica considerar como possibilidades empíricas características de 

sua estrutura plástica e o discurso que sustenta sua construção e representatividade social 

através da moda, do trajar.  

Deste modo, com as intensas mudanças ocorridas no século XIX e XX, com as 

modificações do espaço urbano e os novos ambientes de sociabilidade a visibilidade das 

novas figuras masculinas que transitam pela cidade caracterizam a afirmação de suas 

posições sociais não mais pela força e domesticação de animais, mas através do poder 

econômico e político, configurando assim, uma desobediência aos códigos de conduta 

marcados pelas imposições da virilidade e rusticidade exacerbada, passando por uma 

reinvenção da masculinidade, na qual os aspectos políticos e profissionais definiam a 

aparência do homem citadino, marcado pela ascenção de novas classes sociais pela 

supervalorização do status provocado pela imagem, o que altera a maneira de sentir, de 

vestir e de se apresentar socialmente do homem. O vestuário e o estilo de vida dos homens 

em São Paulo são marcados por conflitos entre o antigo estilo de vida do campo e as 

novas demandas da cidade, assim, evidenciam o sentimento de sensualidade, praticidade 

e intelectualidade deste novo homem, que se distanciou da rusticidade até então presentes 

na indumentária masculina. 

           A moda possibilita revelar a simbologia do vestuário masculino e suscitado o 

reconhecimento das apropriações masculinas em busca de identidade em meio a 

construção da modernidade, que transformou a vida e o cotidiano da cidade de São Paulo. 

O estudo considera que a idealização e formação da paulistanidade são representadas na 

                                                           
3 “Cada momento histórico presencia o nascimento de uns particulares modos de pensar e aos gostos da 

época” […] (tradução nossa). 
4 “O gosto não é uma manifestação inexplicável da natureza humana, sendo que se forma em função de 

umas condiçõees muito definidas que caracterizam a estrutura social em cada etapa de sua evolução” 

(tradução nossa). 
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indumentária, no caso masculina, pois simboliza valores sociais característicos dos 

processos sociais e culturais vivenciados, seus deslocamentos e desobediências. 

 

Considerações finais 

           A moda masculina, analisada em um período de intensas modificações urbanas e 

sociais na cidade de São Paulo, apresenta uma nova representação da masculinidade. O 

homem projetado pelos discursos da modernidade e seus ambientes de sociabilidade, 

minimalista, transcende elegância, sensualidade e intelectualidade, pois o estilo de vida 

deste novo homem e seu modo de vestir e portar-se remete ao desenvolvimento da 

indústria, da arquitetura dos edifícios, das novas configurações da cidade e do homem 

disposto ao trabalho e suas formalidades. A entrada do século XX marca esse desejo, a 

busca por uma nova identidade. Logo, o vestuário configura uma linguagem não só 

artística como cultural e seus códigos de uso são o reflexo das transformações vividas e 

construídas na cidade de São Paulo. 
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Desobediência sexual feminina: um caso de lesbianismo na São Paulo dos anos 30 

 

José Eduardo Matos Tavolaro 1 

 

Resumo  

A presente pesquisa tem como temática central a história da sexualidade feminina e parte 

de um caso clínico intitulado caso nº 28 - Homossexualismo Feminino, analisado pelo 

ilustre médico psiquiatra de São Paulo Antônio Carlos Pacheco e Silva e publicado no 

Manual Psiquiatria Clínica e Forense de sua autoria. Largamente utilizado nas décadas de 

1930 e 1940, o Manual evidencia um contexto histórico de mudanças significativas na 

medicina psiquiátrica brasileira em relação à chamada loucura moral e aos imperativos 

ideológicos de intervenção médica na sociedade brasileira. Nesse sentido o estudo 

respondeu às seguintes indagações: Quem era a mulher analisada no caso clínico exposto 

no compêndio médico? Quais as prerrogativas da medicina psiquiatria em relação ao caso 

em questão? O desenvolvimento da pesquisa pautou-se no método o estudo de caso, que 

permitiu o diálogo interdisciplinar, bem como uma aproximação com a perspectiva da 

escrita da História identificada como microanálise ou micro-história, vale dizer, estudo 

sobre acontecimentos que remontam a vida de indivíduos ou pequenos grupos, cujo 

interesse implica perscrutar a vida humana na redução da escala de análise. Os resultados 

permitem considerar que E.R., como descrito nos registros, fora diagnosticada com grave 

problema social por sua sexualidade considerada, por esse motivo, como anormal, 

doentia, o que a vinculava com o discurso eugênico do período. A pesquisa considera que 

o tema oferece uma oportunidade a mais para a reflexão sobre como as práticas médicas 

engendraram corpos (des)obedientes, bem como para a discussão das experiências 

individuais no processo de (des)construção das sexualidades. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Gênero; Psiquiatria. 

 

Através dos relatos do outro, no caso, do médico psiquiatra paulista Antônio 

Carlos Pacheco e Silva, busca-se conhecer a paciente estudada em um caso clínico 

publicado em um compêndio de Psiquiatria Clínica e Forense, escrito pelo Médico em 

questão, publicação essa que serviu de base para diversos estudos no processo de 

desenvolvimento da identidade psiquiátrica no Estado de São Paulo e no Brasil, nas 

décadas de 1930 e 1940, bem como de fonte para a pesquisa de Iniciação Científica ora 

finalizada. 

Os problemas que nortearam a presente pesquisa foram reconhecer quem era a 

mulher analisada no caso clínico exposto no compêndio médico, quais as prerrogativas 
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da medicina psiquiatria em relação ao caso em questão e quais as questões ideológicas 

expressas no trabalho e legado de Antônio Carlos Pacheco e Silva. Enfim, o que medicina 

psiquiátrica propunha em relação à sexualidade feminina nos anos 30 e 40? 

Em nenhum momento, por falta de fontes ou do encontro com os vestígios dessa 

história, tivemos contato com palavras próprias da Paciente. O estudo não obteve sequer 

o nome dela, identificada no diagnóstico do médico pelas iniciais E.R. Todavia, o referido 

"Caso 28 - Um caso de Homossexualidade Feminina” descreve fragmentos da história de 

uma paciente descrita como "preta, brasileira, solteira, conta presentemente vinte e cinco 

anos de idade e exerce a profissão de cozinheira." (PACHECO e SILVA, 1945, p.453). 

Através do fragmento da vida desta paciente pretende-se criar reflexões não só 

sobre E.R, mas todas as mulheres que viviam situações análogas. Situando sempre a 

historiografia sobre o tempo e o espaço em que o caso foi escrito, na esperança de que 

analisar permanências atuais dessas ideologias excludentes e buscar respostas para 

questões que cerceiam liberdades, classificam pessoas e são combustíveis para a 

intolerância e violência contra pessoas que não seguem a ‘heteronorma’. 

A legitimação de discursos normatizantes ao que diz respeito a sexualidade 

feminina, fazendo sempre um paralelo com macro-políticas de saúde pública e mental no 

Brasil, com foco em São Paulo; As mudanças políticas e sociais deste contexto histórico, 

relacionando-o com o papel de destaque que a medicina psiquiátrica exerceu entre os 

períodos de 1920 a 1940. A importância que o Médico Psiquiatra Antonio Carlos Pacheco 

e Silva teve em seu tempo, uma figura que não se limitaria apenas as práticas da ciência, 

demonstrando dessa forma a influência de sua produção intelectual. Tendo como objetivo 

específico a análise do Caso nº 28 do livro do referido livro, um caso descrito como 

‘Homossesualidade Feminina’ em que a paciente E.R é estudada pelo médico, fazemos 

uma minuciosa e detalhada análise dos exames e comentários realizados por Pacheco e 

Silva para assim indicar como a ciência é usada como ferramenta criadora de 

‘anormalidades’ para com as sexualidades consideradas ‘desviantes’ pelo poder 

normativo do período em que foi escrito. 

Aproximando os recursos metodológicos da micro-história, buscamos na 

especificidade de um caso clínico a ligação entre o particular e o geral, bem como os 

impactos de um macroprocesso em um microcosmo. Fizemos desta forma um estudo de 

caso de um caso clínico e por meio da análise das palavras usadas pelo médico, buscamos 

nos aproximar de quais eram as concepções médicas do período sobre as sexualidades, a 

busca pela normatização desta sexualidade e o uso da mesma como um discurso de 



153 
 

controle e poder sobre a sociedade, estudando uma unidade bem delimitada e 

contextualizada com a preocupação de não analisar apenas o caso em si como algo à parte, 

mas o que representa dentro do todo e a partir daí entender as relações deste caso com o 

macrocosmo social. 

As contribuições das teorias de Michel Foucault fundamentaram a análise das 

práticas psiquiátricas e das formações discursivas, onde pensamos no sujeito através da 

produção do conhecimento científico e a constituição do sujeito através da análise das 

subjetividades e relações de poder onde o dispositivo da sexualidade entendido como 

estratégia de força que cria um saber permitindo ao biopoder se estender ao sujeito 

individual. Buscamos, ainda, sob influência de Judith Butler, analisar as questões de 

gênero como formação de identidade, nos apoiando nos conceitos de ‘performatividade’ 

e ‘gênero abjeto’ para, assim, pensarmos em E.R para além do que Pacheco e Silva 

descreve no “Caso 28”. O uso da interdisciplinaridade, portanto, se faz útil ao passo que 

amplia os horizontes do pesquisador e enriquece o âmbito acadêmico. 

O Estudo de caso clínico estudado, nossa fonte primária, foi escrito na cidade de 

São Paulo em 27 de setembro de 1939, onde podemos observar as transformações, durante 

o final do século XIX e início do século XX, da medicina paulista, onde a mesma não se 

limitaria a uma prática médica apenas, mas também como um aparelho político-

ideológico. Temos a figura central do “Homem da Sciencia” como um intelectual 

“cientista-perito” surgido no fim do século XIX e início do XX que exercia um poder 

específico, no caso a Medicina, que repercute no Macro, com as políticas públicas, por 

exemplo, e a criação de ‘verdades’ através dos discursos, Michel Foucault nos diz que: 

Os efeitos bastante ambíguos do evolucionismo (por exemplo, sobre a 

sociologia, a criminologia, a psiquiatria, o eugenismo), assinalam o momento 

importante em que, em nome de uma verdade científica ‘local’ – por 

importante que seja – se faz a intervenção do cientista nas lutas políticas que 

lhe são contemporâneas [...] (1979, p. 11). 

 

Temos uma São Paulo em transformação, após a crise de 1929 e o Revés Político, 

que não podia depender mais somente do café para manter sua economia e a re-

industrialização da cidade seria a alternativa para reverter este quadro de instabilidade 

econômica , este movimento seria impulsionado por uma ideologia mais tecnicista com 

políticas públicas voltadas ao trabalho e a ciência e as políticas de saúde fortemente 

aparelhadas a este ideal onde observamos a psiquiatria paulista como um dos 

instrumentos de normatização desta ideologia. A intensificação desta política durante os 

anos 30, no governo Vargas, se estendem, com o decreto 5.351 de janeiro de 1932, a 
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faculdade de medicina de São Paulo que, entre outras mudanças, controlava e centralizava 

o ensino superior junto ao governo federal, desta forma impactando na formação de 

médicos alinhados a estas políticas. Temos nesta mudança o destaque do Médico Pacheco 

e Silva, de posição altamente conservadora, que se mostra preconceituoso com negros, 

imigrantes, homossexuais e usuários de álcool e drogas, defensor da eugenia e das 

políticas higienistas. Politicamente era abertamente um ativista contra o comunismo e a 

favor do militarismo, sendo um grande formador de opinião em seu tempo. Como Médico 

Psiquiatra e Professor, no Hospício do Juquery e na Faculdade de Medicina de São Paulo, 

imprimiram suas concepções na formação de gerações de estudantes de medicina e 

direito, onde permanências dessas ideologias na sociedade paulista são visíveis até os dias 

atuais.  

A Obra escrita pelo Ilustre médico, a fonte primária desta pesquisa, foi publicada 

sua primeira edição em 1940, o manual “Psiquiatria Clínica e Forense”, uma obra 

premiada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Sociedade de 

Medicina Legal de Criminologia de São Paulo, é um importante livro escrito pelo 

renomado doutor e então Professor da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - FMUSP  e na Escola Paulista de Medicina – EPM, um 

manual onde temos os Relatos de casos que criaram diversas representações negativas 

associando sempre as minorias a anormalidade criando estigmas e por fim verdades, 

fazendo a ponte entre o discurso médico, jurídico e Social. Temos no Manual de 

Psiquiatria Clínica e Forense, uma ferramenta do Dispositivo disciplinar, uma estratégia 

do poder. O livro utiliza diversas ferramentas discursivas um misto de termos médicos, 

termos jurídicos, linguagem comum e corriqueira e os muito adjetivos morais. Faz uso da 

iconografia fotográfica e descrições físicas detalhadas dos pacientes estudados pelo 

Médico, onde facilmente podia-se associar esta anormalidade a tipos físicos 

determinados, que exemplifica a generalidade em que podiam ser usados os caso clínicos, 

associando-os a tipos específicos da sociedade, estendendo este discurso para além do 

campo médico, criando uma ponte entre diversos meios da sociedade e a partir destes 

‘Saberes’ criar estratégias para a normatização e exclusão de indivíduos considerados fora 

dos padrões estabelecidos.  

O Caso nº 28 do manual de Psiquiatria tem início do histórico do caso com a 

seguinte descrição:  “E. R. era preta, brasileira, solteira, vinte e cinco anos de idade e q.ue 

exercia a profissão de cozinheira”  Este procedimento em laudos médicos tem o nome de 

“anamnese psiquiátrica” e consiste na construção do histórico do paciente através da 
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coleta de dados sobre a vida do mesmo, lembranças, histórico da família, infância, 

escolaridade, experiências sexuais, até a forma de se vestir, de se comportar, de falar. 

Pode-se dizer que é a reconstrução de sua história de vida, ou uma parte selecionada dela, 

reescrita a partir do saber médico psiquiátrico. Os mecanismos e ferramentas usadas para 

tal e os discursos construídos através dessa são nosso objeto de estudo, a tentativa de 

iluminar essa teia invisível e mostrar que existe um filtro médico criador de verdades, 

através desta narrativa onde fragmentos de uma vida são selecionados, construídos, 

recortados e colados para moldar uma espécie de biografia da paciente onde o crime, 

doença ou anormalidade, se fundem a todos os aspectos dessa vida. Temos nos exames, 

nos interrogatórios e Laudos Psiquiátricos um conjunto de ‘provas’ que são as bases para 

a construção desta anormalidade sexual onde o saber médico não busca uma ‘cura’ do 

doente e sim sua adequação ao poder disciplinar.  

O médico tenta subjetivamente inserir aspectos que, mesmo não sendo 

conclusivos, podem direcionar o leitor a pensar em uma anormalidade hereditária, 

relacionando E.R com uma possível doença psiquiátrica de seu pai. Faz também o uso de 

esteriótipos e exalta comportamentos e hábitos da paciente, transforma o fato de E.R 

fumar cigarros em um indício de Lesbianismo, buscando em aspectos comportamentais e 

culturais para colocar a paciente como uma figura fora da normalidade tal qual acreditava 

ser a adequada, chama atenção o fato dos exames clínicos e somáticos não encontrarem 

anormalidades, o que demonstra que claramente o médico usa de outros artifícios para 

legitimar seu diagnóstico. 

Os vestígios prosseguem informando que usava vestimentas masculinas e seduzia 

mulheres para satisfazer seus desejos sexuais, muitas vezes utilizando de coerção para tal 

como descrito pelo médico. E.R. foi diagnosticada, após diversos exames somáticos, 

neurológicos e psiquiátricos como um caso de “androginia e intersexualidade”, cujas 

manifestações sexuais eram, de acordo com o parecer médico, relativas ao instinto 

homossexual e bissexual ampliado pelo travestismo. Para Judith Butler cada cultura 

produz os corpos que mais convêm à sua normatividade social. As mudanças culturais 

contribuem para dar novos significados aos corpos,mas para definir o que deve ser um 

corpo, deve-se definir o que não pode ser este corpo: o corpo “abjeto” (BUTLER, 2003) 

Entendemos assim que o corpo “abjeto” é aquele que não se enquadra na chamada 

heteronorma e casos como o da E.R teriam para a Psiquiatria do período também a função 

de contraponto sobre o que era qualificado como ‘normal’ e aceitável. Como definir o 

que é o ‘correto’ se não mostrar e divulgar o ‘incorreto’? 
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Pensando no contexto histórico em que o caso foi escrito e nas teorias de Foucault 

e Butler, onde cada sociedade tem seu regime de verdades e de construções de corpos, 

temos neste período a construção de um modelo de mulher que deveria ser dócil e 

submissa, mas ao mesmo tempo dentro da realidade do mercado de trabalho. E.R nasceu 

em 1914 em um contexto de recentes pós abolicionismo, podemos, a partir desta reflexão, 

pensar nas especificidades de ser uma mulher ‘preta’ e ‘cozinheira’ e as diferentes 

abordagens médicas. A mulher negra no Brasil, como nos diz a nova historiografia, 

sempre esteve inserida no trabalho não somente como escrava, informal ou formalmente, 

ou seja, não mais na condição de passarem de escravas, catadoras de café, amas de leite, 

cozinheiras e empregadas domésticas como algo inexorável, pois assumiram outros 

postos na vida pública e privada, sintomaticamente na Era Vargas como enfermeiras, 

parteiras, samaritanas como permite afirmar Paulo Fernando de Souza Campos e Taka 

Oguisso (2013).  

Todavia a mulher negra ainda era vista pela Medicina Psiquiátrica de uma forma 

coisificada, lembrando que o caso clínico foi escrito em 1939, 51 anos da abolição da 

escravatura no Brasil. Judith Butler traz uma reflexão sobre o posicionamento das teorias 

feministas clássicas que ignoram a diversidade e especificidades onde: 

[...] a insistência sobre a coerência e unidade da categoria mulheres rejeitou 

efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em 

que é construído o espectro concreto das ‘mulheres’ [...] (2003, p. 35). 

 

Portanto estas especificidades ao estudar o Caso de E.R devem ser consideradas e 

um olhar crítico sobre as teorias feministas, pois não temos, neste caso, apenas um caso 

de normatização de sexo, temos na figura de E.R uma série de ‘marcas’, uma mulher, 

negra, homossexual e pobre. Classificações que tinham uma série de estereótipos 

carregados de subjetividades e discursos negativos, no período. Temos uma Psiquiatria 

no período onde eram expressivas as teorias de eugenia, degenerescências e da chamada 

‘loucura moral’ o que nos faz pensar nas problemáticas sobre a formação das identidades 

negras em meio a estes movimentos, voltando mais uma vez as muitas representações 

dadas a E.R, podemos imaginar como deveria ser confuso para ela, ter uma sexualidade 

considerada anormal e ser uma mulher negra, neste mundo de contradições e 

classificações, por falta da voz e fontes produzidas por E.R cabe a nós apenas as 

interpretações que Pacheco e Silva deu para a paciente. 

Desta forma fizemos uma profunda e minuciosa análise dos relatos do Médico 

neste caso clínico, onde percebemos vários mecanismos de classificação da paciente, 
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onde mesmo não tendo sido encontradas anormalidades físicas, o médico por meio das 

palavras e termos técnicos a coloca como uma anormal. A partir do Estudo de caso 

podemos concluir que a Psiquiatria como parte de um Dispositivo de controle, cumpriu 

seu papel como ferramenta de uma política Higienista e classificatória, a qual Pacheco e 

Silva, não somente como Médico mas também como um agente social em diversas esferas 

da sociedade, acreditava e defendia. 

 

Considerações finais 

Podemos entender o corpo como um instrumento desse dispositivo de controle, 

que ao ser classificado não limita apenas às individualidades e liberdades do sujeito, mas 

serve de modelo genérico para então estender a normatização para outros sujeitos. 

Pacheco e Silva usa de diversos artifícios e preceitos neste caso clínico, sugere muitas 

possibilidades para a anormalidade da paciente, mas, de fato, nenhuma delas foi 

conclusiva em ‘provar’ que a sexualidade de E.R era uma patologia, mas mesmo assim 

dá seu ‘veredito’ final sob a mesma, classificando-a como doente, usa a ciência para 

justificar um comportamento considerado imoral por ele e para a sociedade a qual 

pertencia.  O caso clínico publicado em um livro que se destinava a um público amplo 

faria com que os conceitos de anormalidade ecoassem para além da Psiquiatria, servindo 

então a ciência para ‘enquadrar’ indivíduos que a esfera jurídica não pudesse alcançar, 

além de criar estigmas negativos que se tornaram senso comum na sociedade. 
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Corpo, eficácia e práticas integrativas no SUS 

 

Miriam Vidal de Negreiros 1 

 

Resumo  

A pesquisa em andamento investiga como as práticas integrativas e complementares 

(PICS), especificamente yoga e meditação, estão sendo incorporadas nos serviços de 

saúde. A análise baseia-se nas narrativas de profissionais de saúde e de pacientes 

envolvidas nos grupos das práticas integrativas e complementares de yoga e de meditação 

em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de São Paulo e entender como estas práticas 

foram instituídas no âmbito desta UBS e investigar tanto o ponto de vista de profissionais 

de saúde sobre estas práticas no contexto da saúde pública quanto aquele das pacientes 

sobre os efeitos desse tratamento. Se, no desenho das políticas instituídas pelo SUS, essas 

práticas são complementares, como elas são entendidas pelos pacientes e profissionais 

em suas práticas? A partir desse entendimento, busca-se investigar a eficácia dessas 

práticas, atentando-se para as narrativas dos pacientes e profissionais. O conceito de 

eficácia aqui utilizado é o de “eficácia simbólica”, de Claude Lévi-Strauss, desenvolvido 

a partir da análise da prática do xamã que mobiliza elementos presentes na cosmogonia 

do grupo e constrói uma narrativa junto à paciente em trabalho de parto, para que ela 

consiga realizar o parto difícil. Utiliza-se como eixo central do trabalho, ainda, o conceito 

de técnica corporal de Marcel Mauss, para descrever esta prática como uma forma de uso 

do corpo, inscrita em uma cultura e transmitida à coletividade como conhecimento e 

prática adquiridos. 

 

Palavras-chave: Tensão; Medicina Complementar; Corpo; Eficácia. 

 

Considerações 

A pesquisa em andamento propõe investigar a prática de yoga como técnica do 

corpo e como recurso terapêutico para suas praticantes e o impacto desta prática no 

sistema público de saúde, especificamente numa UBS na cidade São Paulo. 

Para analisar a prática de yoga, nos termos aqui propostos, será utilizada a noção 

de “técnica corporal”, fundamentada por Mauss (2003), e como possibilidade terapêutica, 

a partir de sua “eficácia simbólica”, norteando-me na concepção teórica de Lévi-Strauss 

(2012), pois o antropólogo indica um caminho teórico ao descrever a “eficácia 

simbólica”, fundamentada a partir da prática do xamã pela qual mobiliza elementos 

presentes na cosmogonia do grupo e constrói uma narrativa junto à paciente em trabalho 

de parto, para que ela consiga realizar o parto difícil. Trata-se de uma visão de mundo da 

                                                
1 Miriam Vidal de Negreiros. Universidade Federal de São Paulo. Mestranda em Ciências Sociais. E-mail: 

miriamnegreiros@yahoo.com.br 
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cosmogonia indígena compartilhada pelo xamã em que os mecanismos mobilizados no 

processo de cura são reforçados pela crença do grupo.  

No que diz respeito ao corpo como instrumento de uma representação coletiva, o 

conceito de técnica corporal é desenvolvido por Marcel Mauss (2003), para descrever esta 

prática como uma forma de uso do corpo, inscrita em uma cultura e transmitida à 

coletividade como conhecimento e prática adquiridos, concebendo a educação das 

técnicas corporais como um modo de adaptar o corpo para seu uso.  

Os pressupostos metodológicos priorizam uma pesquisa de metodologia 

qualitativa, que utiliza diversas técnicas de pesquisa. Além da “participação observante” 

da pesquisadora, inspirada em Wacquant(2002), utiliza-se a aplicação de um questionário 

inicial, entregue às/aos pacientes durante as primeiras idas à campo e realização de 

entrevistas semi-estruturadas para registrar as narrativas das/os interlocutoras/es para 

entender esta prática na rotina diária de uma UBS e a história de vida das praticantes. 

Além destes recursos, participo do grupo de whatsapp “Yoga profa. M.” administrado 

pela paciente Nicole2 e constituído pelas alunas da prática de yoga.  

O trabalho de campo foi realizado durante sete meses, de dezembro de 2016 a 

julho de 2017. Nesse período houve o registro de diários de campo, os relatos de 

participantes dos grupos abertos de yoga e meditação e as narrativas dos profissionais de 

saúde em relação às práticas integrativas. As entrevistas forma realizadas com 24 

interlocutoras, sendo 13 pacientes-usuárias do SUS e 11 profissionais de saúde, sendo 20 

mulheres e quatro homens, por isso tomarei como ponto de partida o uso gramatical da 

forma feminina para referir-me às pacientes e às profissionais de saúde, já que são a 

maioria no contexto da Unidade Básica de Saúde em estudo.  

Embora estas práticas integrativas tenham sido reconhecidas formalmente no 

âmbito do SUS por meio da portaria nº 849 de 27 de março de 2017 que as inclui na 

Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) de 2006, a prática 

de yoga já era ministrada pela enfermeira às usuárias da UBS havia dois anos e a 

meditação havia nove meses, conforme o relato de uma das condutoras do grupo que é 

fonoaudióloga.  

Conforme a compreensão de Jean Langdon (2009): 

“Sem descartar os avanços da biomedicina, é necessário ir além dos limites de 

um modelo estritamente biológico e individual para incluir processos sociais e 

coletivos. Ao final, existem questões da própria prática da biomedicina que ela 

                                                
2 Utilizo nome fictício para preservar a identidade das interlocutoras, conforme termo de consentimento. 
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mesma não consegue resolver por causa da restrição do campo aos processos 

biológicos e ao método positivista e experimental”. (Entrevista concedida à 

Revista Brasileira de Enfermagem, 2009) 

 

Para falar de tensões e atravessamentos entre práticas integrativas no contexto 

médico no âmbito do SUS, ressalto o conceito de complementariedade utilizado por 

Rodrigo Toniol (2015), pois, conforme o pesquisador, estas práticas são complementares 

e não alternativas porque estão articuladas junto ao tratamento médico convencional, 

inclusive o campo mostra como a equipe multidisciplinar de saúde desta UBS se torna a 

principal responsável pelas indicações das pacientes para participação nestes grupos. 

Portanto, esta pesquisa toma como objeto a prática de yoga e de meditação como práticas 

integrativas e complementares no sistema público de saúde, entendidas não como práticas 

exotéricas e místicas, abordagens não legitimadas no contexto do Sistema Único de Saúde 

(SUS), mas na forma como estas práticas ganharam espaço neste contexto médico.  

O campo de pesquisa refere-se à Unidade Básica de Saúde Profa. Maria Cecília 

Ferro Donnangelo, localizada entre os bairros de Freguesia do Ó e de Brasilândia e 

oferece as práticas integrativas de yoga, meditação, liang gong, massagem shantala, 

caminhada, dança circular, auriculoterapia, memória (atividades não incorporadas à 

PNPIC) e reiki. Estas práticas integrativas e complementares são oferecidas no campo de 

legitimidade biomédica e as narrativas apresentadas pelas interlocutoras mostram as 

profissionais de saúde são, em sua maioria, as principais condutoras destes grupos e/ou 

as responsáveis por indicar estas práticas às pacientes: a enfermeira, o psicólogo, a 

psicóloga, a psiquiatra aposentada, a nutricionista aposentada, a auxiliar de enfermagem, 

a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional. 

Nota-se um entrelaçamento entre as práticas integrativas e a trajetória destas 

profissionais de saúde. A psicóloga relata sua trajetória acadêmica e profissional marcada 

pelas práticas integrativas de reiki e tai chi chuan, a fisioterapeuta participa de um grupo 

de pesquisa relacionado às práticas corporais, a enfermeira está realizando seu terceiro 

curso na área de yoga, a auxiliar de enfermagem na área de saúde mental possui formação 

em massoterapia, dança circular, reiki, auriculoterapia, e em shantala para bebês, a 

psiquiatra já realizou a prática de yoga durante alguns anos de sua vida, e as profissionais 

não envolvidas diretamente na condução destes grupos, indicam suas pacientes para essas 

práticas como complemento ao tratamento convencional. 

O fluxo de atendimento e de encaminhamento para as práticas integrativas seguem 

o expediente de acolhimento realizado pela auxiliar de enfermagem na área de saúde 
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mental e pelas especialidades da psiquiatria, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, 

terapia ocupacional e enfermagem. A partir destes atendimentos, as usuárias são 

indicadas para as práticas integrativas de yoga, meditação e demais modalidades 

oferecidas nesta UBS. Na prática de yoga, todas as pacientes entrevistadas foram 

indicadas pelas profissionais desta Unidade para participarem do grupo, ao passo que, na 

prática de meditação, embora o grupo seja aberto, há várias pacientes indicadas pela 

psiquiatria, psicologia e enfermagem. 

A auxiliar de enfermagem que atua na área saúde mental há 16 anos, é 

responsável pelo acolhimento de usuários e descreve como é o fluxo de seu 

atendimento para encaminhamento à especialidade médica da psiquiatria e às 

práticas integrativas. 

A gente vem implantando estes grupos (as práticas integrativas) aqui na UBS 

e tem dado bastante resultado. No meu atendimento, esses pacientes saem do 

meu acolhimento. Aqui na UBS eu faço esse acolhimento na área de saúde 

mental que é a porta de entrada para o atendimento psicológico, psiquiátrico 

ou algum outro tipo de atendimento. Todos passam no acolhimento de saúde 

mental, quem faz esse acolhimento sou eu, de segundas às quintas e esses 

pacientes basicamente são encaminhados daqui, depois do acolhimento eu 

encaminho para os grupos, e assim, alguma procura espontânea, mas, 

normalmente, o meu encaminhamento é a partir do acolhimento. Essas práticas 

ajudam a reduzir bastante o número de consultas, tanto da parte clínica quanto 

da parte psicológica, psiquiátrica, diminui muito esse número e a gente 

consegue fazer um atendimento multidisciplinar e aí é, eu acho que reduz 

medicação, reduz o número de consulta pra clínicos, porque muitas pessoas 

vêm com muitas dores, problemas físicos mesmos, que acabam melhorando 

nas práticas né, vão reduzindo ou espaçando estas consultas. 

 

A enfermeira descreve sobre o perfil de suas pacientes e observa a possibilidade 

da yoga como uma ferramenta de melhor resolutividade em relação ao tratamento clínico 

convencional: 

Hoje o perfil de pacientes não é só da psiquiatria, eu tenho pacientes da 

fisioterapia, a fisioterapeuta chegou pra mim e falou: olha, eu preciso reduzir 

a minha fila de espera, posso mandar alguns alunos pra você? E assim eu falei: 

pode mandar e assim foi bem interessante. São diversas idades, a gente tem 

diversas patologias osteoartrose, hérnia de disco, pacientes que há anos tem 

essa doença, é crônica a doença deles, e eles vem encaminhados pela 

fisioterapia. Às vezes a fisioterapeuta fala: olha, não sei o que eu vou praticar 

tanto com eles na fisio. Acho que a yoga vai dar uma resolutividade melhor. A 

gente fica super feliz, porque a gente vê o reconhecimento da yoga, e a gente 

sabe, a gente que conhece a teoria, sabe realmente que a yoga faz a diferença. 

 

A paciente Verônica me mostrou suas mãos trêmulas e mencionou sofrer de mal 

de Parkinson e disse que no término da aula suas mãos melhoravam bastante e quase 

paravam de tremer. No término da aula ela se aproximou para mostrar como suas mãos 

estavam confirmando aquilo que havia falado no início da aula.  
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Celina tem dificuldades para dormir e foi indicada pela psiquiatra para realizar a 

prática de yoga. Além desta atividade, a paciente participava dos grupos de Lian Gong e 

Acupuntura na UBS do Bairro Cachoeirinha e procurava por grupos de meditação. 

Amélia, recomendada pela enfermeira, e Venâncio, indicado pela psiquiatra para 

participarem do grupo de yoga e meditação. Amélia sempre me relatava suas dificuldades 

em realizar algumas posturas devido ao seu problema de distensão abdominal e Venâncio 

conversava sobre trabalho e espiritualidade. 

A oferta das práticas de yoga e meditação e de sua indicação às pacientes reflete 

divergências e tensões no contexto médico. A ginecologista relata:  

“Não conheço. Venho aqui, cumpro o atendimento e tenho em torno de 40 

pacientes para atender, saio e vou embora. Sei que tem a enfermeira que dá 

aula de yoga e recebi um cartão de uma moça aqui [a auxiliar de enfermagem] 

que faz massagem pós-parto [shantala, massagem para mães e bebês], mas não 

conheço essas atividades.Não, porque não conheço. Não saberia para quais 

pacientes indicar este exercício. Seria para quais pacientes? Seria para a parte 

física ou emocional? Eu não sei. Tenho uma paciente que fala que faz aula de 

yoga. Não tenho conhecimento de base científica sobre estas práticas para falar 

de seus efeitos físicos e emocionais”. 

 

Observa-se que as práticas funcionam em um contexto e em um ambiente de 

precarização, conforme a narrativa das interlocutoras, num contexto em que a profissional 

de saúde deve ser polivalente, responsável pelo preenchimento de relatórios 

administrativos, atendimento aos pacientes em sua área de formação e condutora das 

práticas integrativas.  

As práticas integrativas na medida em que não são legitimadas no campo 

científico, simultaneamente apresentam formas de articulação no mesmo contexto médico 

oficial da saúde, com todas as tensões que isso implica. No entanto, o eixo principal dessa 

discussão não gira em torno da redução na fila de espera e na melhora no fluxo de 

atendimento; a questão dos efeitos negativos ou ineficácia dos remédios se torna uma 

questão central de aceitação da incorporação destas práticas de yoga e de meditação na 

UBS. 

A paciente Vanusa relatou “comecei a fazer yoga e meditação por indicação de S. 

[psiquiatra], com o tempo tirei os medicamentos, quando parei de fazer, voltou tudo de 

novo.  

A psiquiatra S. também me passou um remédio, mas eu fui parar no Pronto 

Socorro, pior do que eu tava (risos) mas aí eu voltei com ela e falei o que 

aconteceu e aí ela suspendeu a medicação, tomei um comprimido só. O outro 

era para ansiedade, sabe, acho que pânico essas coisas, mas eu tomei quatro 

gotinhas. Foi assim: ela me receitou ontem, daí eu comprei, tomei as quatro 

gotinhas, mas aí esse eu também já parei. Ela substituiu o remédio, mas aí eu 
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também não tomei porque dava conflito com o da tireóide. Aí ela me deu alta 

e pediu para eu fazer as terapias”.  

 

O paciente Venâncio suas dificuldades no tratamento medicamentoso: 

Qualquer remédio que eu tomava me dava dor de barriga, meu organismo não 

aceitava. Depois de muita conversa com a psicóloga, eu comecei a tomar 

citalopran, tomei ele por muito tempo, mas sabe, sem ter muita ideia de que ele 

estava mesmo sendo eficaz, muito complicado falar isso, o remédio não é tudo, 

não muda que nem eu pensava.  

 

Sobre as aulas de yoga e meditação diz “estou melhor, quando saio da aula me 

sinto mais calmo e meus pensamentos mais organizados”. 

Verônica relata a diferença com o uso de medicamentos assim que conheceu a 

prática de yoga:  

Com o AVC eu fiquei com sequelas do Parkinson, então eu tremia que nem 

vara verde. Então às vezes eu chegava lá na yoga pra fazer, e eu chegava 

tremendo, aí eu fazia e quando acabava, nossa, era uma beleza! Eu estava sem 

tremor nenhum, até o médico diminuiu a quantidade de Prolopa que é para o 

Parkinson. Eu tinha uma dor de cabeça que era horrível, eu nunca mais tomei 

um remédio pra dor de cabeça, há dois anos que eu faço yoga, nunca mais 

tomei remédio para dor de cabeça, nunca mais tive crise.  

 

Mariana, integrante do grupo de yoga e meditação relata: “Cada dia é uma luta. 

Os remédios antidepressivos me fazem mal e parei de tomar. Não estou tomando remédio, 

quero conseguir superar isso sem tomar os remédios, mas só Deus sabe como estou 

aqui!”. Quando a farmacologia não se mostra eficaz para o tratamento médico, a 

insurgência destas práticas indicadas pelas especialidades médicas se torna um recurso 

para minimizar dores e ansiedade. Há uma inversão na finalidade da prática médica na 

medida em que admite a ineficiência medicamentosa e o encaminhamento para as práticas 

integrativas. 

Celina faz a modalidade de yoga desde o início da formação da turma e relata o 

significado da prática em sua vida:  

Esse alívio faz falta quando não faço. Eu acho que fiz alguma coisa pra mim, 

porque eu saí de casa e fiz alguma coisa, porque ficar só dentro de casa, parece 

que fica muita coisa na cabeça, os problemas ficam né, e aqui a gente vem, 

conversa com as pessoas, além de físico, é pra mente também, pra mim alivia 

bastante. Eu sei que o problema tá ali, mas eu tenho que tentar resolver, parece 

que aquele pânico que eu tinha, porque eu sofri de síndrome de pânico, o que 

eu tratava com a dra S. era isso, mas não me dá mais aquela coisa, pra eu 

resolver agora, eu me tranquilizo um pouco mais, eu consigo lidar melhor, tô 

conseguindo! 

 



165 
 

A paciente Amélia possui distensão abdominal e relata que já fez tratamento 

médico para resolver este problema. Ela apresenta sua perspectiva sobre seu corpo, o 

tratamento médico e a prática de yoga:  

Eu já fiz tratamento médico, então eu não tenho prisão de ventre, mas tenho 

muitos gases, o que provoca estes gases é o x da questão. Então vamos tratar 

no alimento, evitar alimentos, e continuar fazendo yoga. Agora eu vou entrar 

com os chás, diuréticos, olha, eu vim toda dolorida, eu saio daqui [depois da 

aula] parecendo uma pluma. Se eu fosse pensar e falar nossa, hoje estou com 

dores ali, mas eu venho e me sinto bem. 

 

A paciente Rosangela durante uma das aulas do grupo de meditação revelou sentir 

uma ansiedade e uma dor no peito tão grande e afirma: “Quando tenho estas dores, não 

vai adiantar eu ir ao Posto de Saúde para tomar remédio toda vez que sentir dor. Por isso 

eu controlo com a meditação e com a respiração, eu sei que não é físico, é emocional”. 

A psiquiatra da UBS relata como prática de yoga pode ser uma ferramenta para 

lidar com ansiedade e depressão leve e como esta atividade reverberou em mudanças na 

vida de suas pacientes: 

Eu sempre priorizo outras formas de ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade, 

com quadro de depressão leve, sem ser com medicação. Eu acho que é mais 

fazendo com que a pessoa volte pra ela mesma, em contato com o corpo, com 

as emoções, e aí, nisso todas as práticas alternativas dadas a elas. Eu fui 

realmente vendo que em termos de ansiedade, elas vinham bem mais tranquilas 

mesmo. Eu vi algumas desaparecerem mesmo. Eu falo assim que quando 

desaparecerem da psiquiatra, muitas vezes é porque melhorou! Daí eu 

encontrava com elas no corredor e elas falavam: Oi! Então, eu acho que, quer 

dizer, então foi o que eu vi na experiência publica lá. Eu acho que é um 

privilégio você contar, senão você vai ficar escutando... e só remédio. 

 

A auxiliar de enfermagem na área de saúde mental relata sua avaliação relativa 

aos pacientes de yoga, meditação e demais práticas integrativas:  

As vezes eles chegam aqui bem angustiados e acabam fazendo, depois que eles 

começam a fazer as práticas, eles conseguem dar uma estabilizada. Tem uns 

que não entramos com medicação que é o que a gente pretende de não ficar, de 

não usar a medicação como primeiro recurso, a gente entende que a medicação 

seria o outro recurso, o recurso pra frente..., o último recurso, se caso as outras 

práticas não funcionarem, daí entra com a medicação, mas não é o nosso 

primeiro recurso, por isso que a gente encaminha pra grupo de espaço de 

escuta, psicoterapia, para as práticas integrativas antes que necessariamente 

entrar com alguma medicação. Tem pacientes que precisam, não tem como, 

mas os pacientes têm melhorado bastante com as práticas, tem se acalmado, 

tem entrado neles mesmos, tem melhorado bastante o nível de ansiedade, 

melhora muito as crises de ansiedade, então a gente vê bastante resultado 

nestas técnicas. 

 

Trata-se de mais um caso em que se observa a evidência das práticas integrativas 

como prioritárias, um recurso principal e o tratamento na fisioterapia como recurso 

secundário para tratamento de dores crônicas.  
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O psicólogo apresenta o significado do yoga como outro modo de lidar com 

questões internas, em paralelo à redução de medicação:  

Eu acho que quanto mais a gente conseguir promover outros tipos de 

tratamentos, menos o paciente vai precisar de medicação. A medicação é uma 

soma, tem gente que é contra a medicação, eu não sou, eu acho que a 

medicação tem papel fundamental, mas ela tem que ser usada com muita 

precisão. Quando a gente não tem outras formas de tratamento, eu acho que, 

até o médico acaba pesando mais a mão na medicação porque não tem outras 

formas de lidar com os problemas que o paciente traz. Quanto mais a gente 

puder ofertar para o paciente outros modos de lidar com as questões internas 

que ele tem né, acho que menos ele vai precisar da medicação, cada vez menos. 

 

Os efeitos negativos ou a ineficácia dos remédios se tornam um eixo central da 

aceitação da incorporação de práticas integrativas, especificamente, nestes casos a prática 

de yoga e de meditação. Estas práticas são reconhecidas como alternativas e 

possibilidades de amenizar os efeitos secundários decorrentes dos tratamentos 

medicamentosos.  

Para examinar o yoga e a meditação como técnicas corporais, será utilizado Mauss 

(2003) e a noção de corpo como um instrumento onde são inscritas as marcas sociais do 

grupo. Em sua obra, o autor apresenta as técnicas de repouso na idade adulta e que 

também estão presentes nas técnicas corporais da prática de yoga, através do yoga nidra 

(relaxamento). Há também as técnicas de higiene, conhecidas nesta prática como as seis 

purificações ou limpezas: nasal; sistema digestivo; abdômen; reto; sistema respiratório e 

ocular. A prática de yoga nidra e a de limpeza ocular são as técnicas mais frequentes numa 

aula de yoga, por serem de fácil execução e nas aulas ministradas na UBS verifica-se a 

execução de yoga nidra no início e no término da prática. 

Por meio das posturas corporais ministradas nas aulas, observa-se um aprendizado 

corporal assimilado e apreendido por meio da educação. (Mauss 2003:416). Durante as 

aulas, algumas orientações são importantes na construção do asana (postura) para que não 

haja risco de lesão muscular ou articular como contrair os músculos dos glúteos e das 

pernas para proteger o corpo de lesões articulares. Nas posturas em pé, os pés devem estar 

firmes no solo e a postura deve ser ereta, olhar em ponto fixo a fim de despertar a 

concentração, foco na respiração em posturas de equilíbrio, e quadril “encaixado” são 

orientações que persistem durante toda a execução desta prática. Nas posturas inversas, a 

atenção é direcionada para a região cervical, nuca e cabeça, para que o peso do corpo não 

sobrecarregue estas regiões e que fique distribuído entre braços, cotovelos e parte dos 

ombros.  
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Além de mobilizar os ajustes corporais, a professora ressalta os elementos 

presentes nesta cosmologia. No início de algumas aulas, há o entoar do mantra OM, e em 

algumas posturas deitadas em que a coluna está apoiada no colchonete, ou no 

encerramento da aula, há a condução do yoga nidra (relaxamento) e a orientação de que 

“o yoga é o cessar dos fluxos mentais” e que “nosso fluxo energético passa por toda a 

região da coluna até o topo da cabeça.”.  

A “eficácia simbólica” formulada por Lévi-Strauss, a partir do caso do terapeuta 

(xamã) que mobiliza elementos da cosmologia da paciente para tratá-la quando está em 

dificuldades no parto, está presente nesta prática corporal, e configura um recurso teórico 

para descrever processos de cura a partir de uma perspectiva sociocultural, e que portanto, 

não são compreendidos pela lógica biomédica pautada num processo de intervenção sobre 

o paciente em sua dimensão biológica. 

No entanto, há aqui uma problematização a ser realizada; se em Lévi-Strauss, a 

cosmologia é o elemento comum que une paciente, terapeuta e seu mundo social 

compartilhado, na prática de yoga, as pacientes e o contexto de execução desta prática 

não fazem parte da cosmologia de origem do yoga; esta cosmologia é introduzida, por 

sua vez, no universo das praticantes e da instrutora como “técnica corporal” no contexto 

do atendimento público de saúde. Portanto, a noção de eficácia simbólica neste estudo 

aplica-se tal como formulada por Lévi-Strauss em seu conhecido texto, mas com as 

devidas ressalvas; ela é importante como abordagem sociocultural da cura, na medida em 

que postula a melhora na saúde das pacientes quando estas incorporam elementos da 

cosmologia do yoga, mas são cosmologias distintas em jogo, e que também atuam em 

articulação e em tensões.  

A questão que se coloca nesta pesquisa perpassa a noção do caráter social e 

coletivo dos processos associados ao corpo e à doença, pois se trata de entender a eficácia 

do yoga em uma articulação tensa entre cosmologias distintas, num contexto de 

precariedade e em relações de poder pela hegemonia do saber e das práticas biomédicas 

de cunho individualista. 

Há uma disposição em agir que é aumentada na prática de yoga e a capacidade da 

pessoa de intervir em afecções negativas, substituindo-as pela alegria. (Spinoza, 1983). 

Trata-se de um mergulho numa concepção anti-cartesiana em que corpo e alma estão 

integrados como um mecanismo para entender as novas enfermidades não explicadas pela 

prática médica.  
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E assim, era uma hora por semana, a gente acha que não faz efeito, mas fazia 

muita diferença, dava uma estabilidade assim, a gente percebia assim, a alegria 

deles, porque a yoga quando você pratica, você faz com alegria né, você não 

faz assim: ah de novo eu tenho que fazer, é uma outra sensação de trazer o 

prazer mesmo né, e eu sentia isso neles, nos pacientes.  

“A gente percebe a transformação dos alunos: você entra de um jeito e sai de 

outro”. 

 

Também utilizo Houseman (2003) para mencionar que a eficácia resultante no 

corpo do praticante, é ocasionada pela atuação nas relações:  

[...] a eficácia distintiva do rito deriva, antes de tudo, não de seu simbolismo 

substantivo, nem de suas consequências pragmáticas, nem, enfim, de suas 

qualidades performativas, mas da própria atuação das relações especiais que 

sua execução desenvolve”.  [...] a eficácia deste (e de qualquer outro) rito reside 

precisamente no fato de que, como resultado da performance, afirmações desse 

tipo passam a ser aplicadas para além do quadro ritual, sendo abertamente 

sustentadas como proposições não sobre o rito, mas sobre o mundo. 

(HOUSEMAN, 2003: 80-81). 

 

São mulheres kardecistas, evangélicas, católicas, messiânicas que ocupam esses 

espaços das práticas de yoga e meditação e compartilham esta cosmologia não intrínseca 

a seus universos sociais de origem e que usufruem desta cosmologia como técnica 

corporal que resultam numa eficácia. Elas incorporam esta cosmologia por meio de uma 

prática corporal e continuam prosseguindo com sua escolha religiosa e com sua vida 

cotidiana, seja como profissionais remuneradas, ou no trabalho doméstico. 
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Identidades normalizadas e a construção das políticas de prevenção ao HIV/Aids 

 

Rachel D’amico Nardelli 1 

 

Resumo  

O objetivo deste artigo é analisar como a urgência dos Estados em calcular os riscos, custos e 

efeitos de uma epidemia levou a construção de políticas de prevenção ao HIV disciplinares e 

normativas, voltadas principalmente ao gerenciamento desses corpos perigosos. No Brasil, 

estas tecnologias foram centradas nos corpos gays, justamente no momento histórico em que 

essas identidades ganharam força política. Utilizando a ferramenta analítica de discurso para 

Michel Foucault foi possível perceber que as formações discursivas nas cartilhas de prevenção 

bem como no boletim epidemiológico centraram-se conscientemente na ideia de grupos de 

risco/monogamia e abstenção sexual mesmo quando diversas frentes médicas afirmavam que 

a vulnerabilidade ao HIV não era restrita à homossexuais ou usuários de drogas injetáveis.  

 

Palavras-chave: Aids; Biopolítica; Sexualidades. 

 

Introdução 

O Movimento homossexual como hoje o conhecemos, oficialmente LGBT, teve como 

estopim a “Revolta de Stonewall”, no dia 28 de julho de 1969. Stonewall Inn era um bar de 

Manhattan frequentado por homossexuais, travestis, drag queens, e durante uma operação 

policial, os clientes do bar começam a se organizar contra o abuso dessa autoridade: 

Do nada, apareceu um parquímetro arrancado e usado como porrete na porta do 

Stonewall. Ouvi gritos de 'vamos pegar gasolina’, mas o clarão de fogo que surgiu 

em seguida na janela do Stonewall foi outro choque. Reforços vieram resgatar os 

policiais acuados no bar em chamas, mas seu trabalho mal tinha começado. A rebelião 

prosseguiu noite adentro [...]. Na noite seguinte, pichações com a frase 'gay power' 

aparece nos muros da Chistopher Street. (D'EMILIO, 1998, p. 231-232 apud 

SIMÕES e FACCHINI, 2009, p.86). 

 

É neste momento que o movimento homossexual começa a tomar forma, construir suas 

identidades. StoneWall marca não só uma data a ser comemorada na história, mas além disso, 

finca as estruturas de uma identidade emergente. 

No Brasil, o começo do movimento homossexual teve uma trajetória parecida, em meio 

à ditadura militar, militantes da esquerda, influenciados pela contracultura e pelos movimentos 

feministas e movimentos negros criaram o grupo SOMOS. Para Simões e Facchini (2009), 

utilizando da descrição feita por MacRae (2000): 

[...] o ideário do grupo carregava muito da contracultura e do espirito contestatório e 

antiautoritário da época, produzindo discursos voltados para uma transformação mais 
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ampla, compreendendo a homossexualidade como estratégica para transformação 

cultural, capaz de corroer uma estrutura social a partir das margens (p. 102). 

 

Green (2000) mostra que ao longo da década de 1960 esta identidade aparece decorrente 

dos fluxos urbanos e do intercâmbio cultural entre os movimentos homossexuais 

internacionais. Aqui delimita-se propriamente a “identidade gay” brasileira, referida à 

crescente classe média intelectual, enquanto que as identidades binárias homem/bicha, 

macho/bofe, servirão como identificação de um homossexual de classe pobre. 

Até muito recentemente, quando um incipiente de gays e lésbicas começou a desafiar 

os estereótipos reinantes, a média dos brasileiros confundia homossexualidade 

masculina com efeminação. Segundo antropólogos, a preponderância dessa ideia é 

resultado do sistema de gêneros brasileiro, hierarquicamente estruturado, que divide 

os homens que se envolvem em atividades homoeróticas em duas categorias: o 

homem (o homem “verdadeiro”) e o bicha [grifo do autor]. Essa oposição binária 

espelha as categorias de gênero predominantes e definidas heterossexualmente, o 

homem e a mulher. (GREEN, 2000, p. 27). 

 

Esta segmentação identitária que busca legitimidade no modelo de vida heterossexual: 

homem de verdade-ativo-macho em contraponto à ideia de feminino-afeminado-passivo, diz 

também sobre as maneiras organizadas em que o movimento homossexual vai se estabelecer. 

Há, de um lado, um homossexual gay, que se identifica com os padrões e modelo norte- 

americano, que busca a igualdade de gênero. Por outro lado, homossexuais que se relacionam 

e se compreendem por meio de uma lógica binária, hierarquizando o gênero. Estes dois modos 

de existência homossexuais irão não só conviver, mas também competir dentro deste espaço 

crescente de visibilidade homossexual. Para o autor, o surgimento do movimento homossexual 

se dá justamente neste embate: os “gays” da classe média intelectual, apoiando as críticas 

feministas, buscando igualdade, que entra em luta com as identidades que consolidaram a 

hierarquia dos gêneros. (FRY, 1982). Para Rubin (2003), esta transformação do sujeito 

homossexual pode ser pensada por meio de uma estratificação sexual na sociedade, na qual 

aparecem as categorias daquilo que é aceitável. 

[...] Boa parte da homossexualidade continua no lado mau da linha. Mas se ela é em 

casal e monogâmica, a sociedade está começando a reconhecer que ela inclui uma 

gama completa de interação humana. Homossexualidade promíscua, 

sadomasoquismo, fetichismo, transexualidade e encontros com cruzamento 

geracional ainda são vistos como horrores não modulados incapazes de envolver 

afeição, amor, escolha livre, gentileza ou transcendência. (RUBIN, 2003, p.14-16) 

 

A bicha afetada - que aparece há anos nos programas de humor – e o gay afeminado da 

moda ou da decoração, são representações já antigas, mas nos últimos anos é possível ver 

emergir um novo sujeito homossexual: o gay bem-sucedido, com emprego estável em áreas 

distintas ao salão de cabeleireiro ou das passarelas. Eles representam um padrão de beleza, de 
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limpeza, de outro corpo que é diferente do sujeito da Aids ou do sujeito insurgente da 

contracultura. Este é o novo sujeito gay que começa a aparecer a partir dos anos 90, em união 

aos novos segmentos do mercado (França, 2007). Este, talvez, seja o primeiro momento em 

que é possível notar a cisão entre as categorias dessas identidades, carregadas não só das 

imagens heterossexuais, mas também dos modelos médicos de distinção do gênero, que de 

acordo com Simões e Facchini 

Seria derivado um modelo igualitário, articulado especialmente pelos modernos 

defensores dos direitos homossexuais. Esse modelo reage aos estigmas de anomalia 

e doença imputados à homossexualidade, mantendo a disjunção entre orientação 

sexual e gênero, e apoiando-se no dualismo hétero/homo. Assim, em lugar de 

“bichas” e “homens”(ou “bofes”), ou de “sapatões” e “mulheres”(ou “ladies”), 

formam-se novas categorias de identidade sexual, tais como “entendido”, 

“entendida”, “homossexual”, “gay” e “lésbica”.(2009, p. 57) 

 

O período caracterizado pelas demandas democráticas e a Aids é o momento em que a 

luta pela separação entre marginalidade e homossexualidade começa a tornar-se presente. Para 

tal, é preciso construir uma identidade pública da homossexualidade, “que deixa de incluir boa 

parte das vivências a ela relacionadas”. (FACCHINI, 2005, p. 85). 

Esta identidade pública atua em duas posições: a primeira desvincula-se da Aids, desta 

doença que corrompe a moral, dota o homossexual de uma marginalidade sexual 

indisciplinável e a outra consolida a normalidade por meio do mercado, chamado de mercado 

Pink. Ou seja, a pobreza, doença, anormalidade de um lado e consumo, vida saudável e bem-

estar de outro. 

A lógica perversa do mercado absorve os movimentos sociais e culturais, mas os 

rearticula de acordo com seus interesses [...] Portanto, minha tese é que existe uma 

relação entre o processo de segmentação do mercado e a reorganização das divisões 

ou das identidades sociais e que, como estas estão acontecendo globalmente, tendem 

a formar segmentos de pessoas que vivem experiências semelhantes e, por isso, 

tendem a consumir as mesmas coisas, uma vez que o consumo e a construção da 

identidade se entrelaçam (MIRA , 1997 apud FACCHINI, 2005, p. 107). 

 

É possível fazer um paralelo entre o mercado e as identidades gays e lésbicas 

desqualificadas, ou seja, as que não têm acesso ou poder de compra e não podem se reconhecer 

pelo consumo. Frente a estas problemáticas - em que o homossexual compreendido como gay 

ou lésbica não define uma totalidade, mas afirma um tipo de visibilidade política - como 

realizar as demandas sociais sem que isso implique na definição e consolidação de um sujeito 

específico que é normal? O que há de tão perigoso nestes sujeitos para que as políticas sejam 

construídas não em cima da doença e sim da identidade? Colocaríamos em risco uma sociedade 

inteira se as cartilhas do Ministério da Saúde não designassem identidades específicas sob a 

alegação dos grupos que têm maior vulnerabilidade em cometer práticas de risco? 
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Biopolítica e Aids 

Desde seu aparecimento até os dias de hoje, o hiv/aids, ou melhor, as políticas 

direcionadas à prevenção seguem essa mesma lógica. De um lado a vulnerabilidade, grupo de 

risco, amoralidade, sexualidades desviantes, de outro bem-estar, saúde, sexualidade controlada, 

moralidade, monogamia. 

Para Michel Foucault, a implantação das sexualidades periféricas e perversas 

multiplicou-se os discursos sobre a ciência do sexo (scientia sexualis), definindo a 

multiplicação das formas singulares de sexualidade - como o sexo das crianças, dos invertidos, 

o incesto, entre outras formas de sexualidade não-conjugal, não-heterossexual, não-

monogâmicas. 

Dessa forma, o sexo foi dotado de um poder inesgotável e polimorfo: o dispositivo da 

sexualidade. Este dispositivo histórico pode ser chamado de sexualidade na medida em que por 

meio dele encadeiam-se estratégias de poder e saber, que operam mecanismos de estimulação 

dos corpos, intensificação dos prazeres e a incitação dos discursos. Ela comporta linhas de 

visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação e linhas de ruptura 

que se entrelaçam, se misturam, se modificam e modificam o próprio dispositivo. A 

sexualidade tem esta função volátil. Penetra no corpo de maneira mais eficaz e detalhada. 

Prolifera, inova e inventa novos saberes globais sobre o indivíduo que fala sobre seu sexo, mas 

também sobre as populações, as taxas de nascimento e morte; articula toda uma série de 

conhecimentos científicos que buscam administrar e regular toda uma sociedade (Foucault, 

2006). 

Portanto, as discursividades com relação à aids possuem esse caráter normalizador, de 

duplo perigo do sangue e do sexo, articulados neste dispositivo que tenta administrar a vida do 

sujeito e da espécie, um poder político e científico de estatização do biológico: a biopolítica. 

O biopoder une uma técnica disciplinar administrativa: o cálculo e gerenciamento de 

diversas técnicas que procuram obter conhecimento, a sujeição dos corpos e o controle das 

populações de anátomo-política centrada no corpo humano para torná-los úteis, dóceis como 

máquinas e adestrados. Junto com um poder regulamentador centrada na vida e nos eventos da 

população, controlados pela probabilidade, enquanto corpo espécie e como suporte dos 

processos biológicos: os nascimentos e a mortalidade, a saúde e a longevidade por toda uma 

série de intervenções e controles reguladores que se juntam com problemas econômicos e 

políticos. É neste momento que as ciências humanas nascem, e toda uma nova técnica de poder 

aparece, em busca do conhecimento e da ciência. A partir desta busca incansável pelo 
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conhecimento que o autor irá perceber como o ocidente criou a vontade de verdade (Foucault, 

2006). 

Enquanto a disciplina se ocupa do corpo do indivíduo, do corpo dócil, a biopolítica 

enquanto mecanismo regulador vai tratar da multiplicidade de fenômenos ligados à população: 

estatísticas, medições globais e noção de probabilidade, tornando-se ainda um problema 

político, científico e biológico, que irá por meio de mecanismos intervir através da 

normalização do saber e a medicalização da população. 

 

A normatização dos corpos gays 

Em Os Anormais, Foucault (2011), mostra como a normalidade - ou seja a norma – foi 

construída pelo seu duplo - a patologia - e serviu não só para criminalizar pessoas, mas também 

junto com a psiquiatria para definir comportamentos normais e naturais, bem como o 

patológico e antinatural, palavras que são ditas ainda hoje para determinar ou definir muitas 

vezes os homossexuais. 

O lugar da sexualidade e das identidades perversas dissidentes depende de práticas de 

subjetivação, implicando um movimento do sujeito em relação a si mesmo no sentido de 

reconhecer-se como sujeito de um enunciado, de um preceito, de uma norma. 

O monstro surge como um problema, pois é ele quem interroga o sistema médico e 

judiciário fazendo-o se reorganizar e entrar em conflito. A cada período da história houve uma 

forma privilegiada de monstro, um tipo particular é classificado como mostro: na Idade Média, 

era a deformidade, a transgressão entre o reino humano e o animal, mistura de duas espécies 

animais, bebês siameses, hermafroditas, o misto entre a vida e a morte com fetos natimortos. 

Ao final do século XVIII e início do XIX, um tipo particular de monstro e uma nova 

teoria da monstruosidade surgem. A aberração da natureza dá o lugar à monstruosidade de 

comportamento, que surge como pretexto de condutas criminosas que devem resultar em 

condenação, transpondo a monstruosidade jurídico-natural para jurídico-moral. 

Foucault (2011) utiliza a norma para compreender como os dispositivos disciplinar do 

corpo-máquina e os dispositivos de regulamentação do corpo-espécie. É ela que, ao ser 

empregada pelos discursos de saber-poder, fará a ponte entre um e outro mecanismo (disciplina 

e regulamentação). A norma tem essa dupla função; ela é inteiramente ligada à medicina e ao 

direito, formando este novo discurso médico-jurídico: 

Quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos 

anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mais 

eu – não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais 

vigoroso serei, mais poderei proliferar. A morte do outro não é simplesmente a minha 



175 
 

vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da 

raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é que vai deixar a vida 

em geral mais sadia; mais sadia e mais pura. (FOUCAULT, 2002, p. 305). 

 

A proliferação do pânico e das notícias sobre o hiv/aids se insere justamente nesta 

biopolítica utiliza o pavor biológico por meio do risco de “um sangue ruim”;  

Epidemias, pestes, pandemias são termos que designam doenças que devem ser 

gerenciadas pela biopolítica e atingem em grande escala a população, prejudicando a relação 

econômica (com a diminuição de sujeitos ativos), além de produzir um grande ônus para o 

Estado com tratamentos. 

No início do século XX, a sífilis, a tuberculose, a varíola entre outras, foram postas 

como doenças a serem combatidas por médicos sanitaristas, seja por controle das moradias, 

como pelas condutas frente à higiene pessoal e principalmente pelas condutas sexuais da 

população. E o que interessa é a demarcação do monstro. A aids não só articula as doenças que 

existem desde o começo do século XIX, como coloca dentro do dispositivo da sexualidade. Ela 

é o sexo e também a pobreza; os espaços inóspitos, de sujeito, prostituição, pobreza. 

Ela trouxe consigo todos os saberes médicos de uma peste, de uma epidemia unificados 

ao dispositivo da sexualidade. Se as doenças referidas acima diziam respeito a uma biopolítica, 

codificação dos corpos, notificações compulsórias da doença, exposição dos doentes, a aids vai 

além disso: possuiu o sexo degenerado, o sexo homossexual. Nela está inscrita uma nascença 

(GMERK,1989). Em seu primeiro nome - Gay-Related Immune Deficiency(Grid) -, a medicina 

logo de início define o sujeito desta doença inteiramente ligada ao sexo, ao nascimento, à morte. 

Tomemos a questão da sexualidade. O que há de novo, original aqui? Em princípio, 

creio que dois aspectos devem ser ressaltados. O primeiro é o papel que a AIDS 

representa no discurso conservador sobre a sexualidade, como castigo, numa reação 

a certa liberalização da moral sexual, ao menos em alguns segmentos da sociedade 

ocidental. O segundo, ainda mais importante, é que no imaginário coletivo (médico 

inclusive) a AIDS está ligada não à sexualidade, em abstrato, mas a formas 

socialmente discriminadas de sexualidade, formas desviantes, perversas. A 

combinação destas duas facetas (com a indispensável colaboração do discurso 

normalizador da medicina) explica, ao menos em parte, a virulência da discriminação 

contra os infectados pelo HIV, criando as "vítimas culpadas", responsáveis - e 

merecedoras - pelo seu padecimento, em contraposição às "vítimas inocentes" do 

mesmo mal" [...] a doença em si é a própria discriminação sexual e a política das 

"vítimas culpadas”. (CAMARGO JR.,1994, p. 2-3). 

 

A Aids fez com que se produzissem novos conhecimentos, novas verdades, colocando 

não só o sexo em questão, mas toda uma gama de conhecimentos sobre este sujeito que hoje é 

o alvo das ações de prevenção, mas esse sujeito vai mudando junto com a consolidação das 

identidades. 
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Considerações Finais 

É no sexo que os sujeitos se encontram silenciosamente, cooperando com mecanismos 

de administração dos corpos, confessando suas práticas nos espaços públicos, nas mesas de 

bar, bem como no divã, no confessionário. Temos revistas, pessoas, programas de TV que 

perguntam e dizem sobre o sexo certo, seguro; sobre a quantidade que se deve fazer ou não, 

como fazer, sobre seus riscos e benefícios. A Aids faz mapeamentos da vida sexual dos gays e 

a moral médica da vida que precisa ser preservada se apresenta como uma obrigação. O medo 

de perder a vida atravessa as relações dos movimentos, tão afetado por essa doença mortal. 

Ao mesmo tempo em que a homossexualidade se tornou visível no campo político, ela 

reanimou a onda de antigos e novos preconceitos e, somente após a mobilização da sociedade 

civil, principalmente através da rede de solidariedade organizada pelos movimentos sociais, é 

que foram elaboradas políticas de prevenção mais eficazes contra a contaminação pelo Hiv. 

Em pouco tempo percebeu-se que a aids não poderia ser restrita à noção de grupo de 

risco por atingir todas as pessoas em potencial. Assim, mudou-se para o de comportamento de 

risco. 

Os movimentos homossexuais brasileiros surgem como os conhecemos hoje sob a 

noção do comportamento de risco e toda a vigilância estatal sobre o corpo que isso acarreta. 

Como efeito dessas tecnologias de poder, homossexuais começaram a busca à 

normalidade, esta adequação, ou seja, essa tentativa de buscar um lugar na linha da normalidade 

tem efeitos não só no tratamento do hiv/aids que se modifica por meio das demandas da 

sociedade civil e deixa de usar o termo grupo de risco. Mas essa luta tem efeitos significativos 

na construção dessas identidades periféricas dentro do próprio movimento. Legitima-se, com 

apoio do mercado consumidor, um tipo específico de identidade que ganha privilégios. 

Homossexuais negros periféricos, fora dos padrões de beleza, transsexuais e travestis, ainda 

estão na mira das políticas de prevenção ao hiv/aids, que é segmentada, que sempre localiza 

sujeitos e escolhe alguns em suas produções discursivas. 
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[GT-4] QUESTÕES ÉTNICO E RACIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

A temática de raça, etnia, a qual faz objeto de muitas discussões não se data hoje. 

Enquanto o interesse pelo assunto é multissecular, ele continua a suscitar debates de 

diversas naturezas no mundo contemporâneo. Estudos voltados para temas raciais que 

envolvem o ser negro nas sociedades atuais bem como as lutas, movimentos políticos e 

identidades culturais dos povos indígenas e um olhar através destas abordagens pensando 

os povos latino-americanos e caribenhos inclusive as novas ondas migratórias árabes no 

Brasil nesses últimos anos são, entre outros, focos deste GT. Assim, o presente grupo de 

trabalho objetiva reunir pesquisadores interessados em refletir acerca das questões étnicas 

e raciais na contemporaneidade em suas diversas interfaces, contemplando propostas que 

promovam a reflexão, o debate sobre esses temas dentro da área das ciências humanas. 

 

Coordenadores: Fernando Filho (UNIFESP) e Frantz Rousseau Deus (UNIFESP) 

Debatedores: Profº Dr. José Carlos Gomes (UNIFESP) e Profº Dr. Uirá Garcia 

(UNIFESP) 
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O Haiti esteve lá1 

 

Berno Logis2 

 

Resumo  

No final do século XVII com o Tratado de Ryswisck, a parte ocidental da Ilha 

“Hispaniola” tornou-se oficialmente colônia francesa da América. Na época, a população 

dessa parte era composta de cerca de quinhentos e vinte mil habitantes, divididos em três 

categorias. Primeiro, os brancos representavam um total de quarenta mil, sendo que um 

quarto era considerado como Créole, e os demais eram franceses e de outros países 

europeus. A categoria mais baixa da hierarquia social era composta de escravizados, a 

maioria oriunda da África. Eles totalizavam cerca de quatrocentos e cinquenta e dois mil. 

Em São Domingos, a economia era baseada no trabalho forçado dos escravizados, mas 

quando em 1762-63, após a assinatura do Tratado de Paris, que pôs fim da guerra de sete 

anos, a relação dos senhores brancos de São Domingos com o governo francês se 

deteriorou. Em decorrência do novo contexto social, no norte da colônia, nas cidades 

como Limbé e le Cap onde havia uma grande concentração de escravizados, houve várias 

tentativas de Revoltas. Porém, somente em agosto de 1791, teve início a maior e mais 

bem-sucedida revolta de escravizados em São Domingos. Esse trabalho busca analisar de 

um lado os impactos e as influências da revolução de São Domingos e a participação dos 

seus líderes na luta pela erradicação da escravidão no processo pela independência na 

América. 
 

Palavras-chave: Haiti; Revolução; Independência. 

 

Introdução 

Durante o processo de colonização europeia da América onde africanos foram 

submetidos a várias atrocidades e exploração de todas as categorias, os escravizados 

praticavam vários tipos de mecanismos de sobrevivências. No início do século XVIII 

foram registrados nas colônias europeias das Américas umas práticas de fugas utilizadas 

pelos escravizados conhecido como maronnage, onde o escravizado em busca de 

liberdade foge nas montanhas. Mas ao decorrer da colonização e ainda após a revolução 

bem-sucedida de 1791 de escravizados na América francesa, as quantidades de fugas 

registradas nessas colônias aumentaram de maneira significativa e tiveram vários destinos 

diferentes. Barbosa Lima (2010) mostra como essas práticas eram presentes na América 

                                                           
1Este trabalho resulta da monografia de conclusão de graduação em história realizada pelo autor na 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (2013-2016). 
2Mestrando em História pela Universidade Estadual Paulista-UNESP. E-mail: lesaged18@yahoo.fr 

mailto:lesaged18@yahoo.fr
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portuguesa, especificamente no estado de Paraíba do final do século XVIII até a primeira 

metade do século XIX.  

Ferrer3 relatando o efeito duplo da revolução haitiana em Cuba enfatiza sobre a 

quantidade relevante de escravizados chegando ao Haiti independente. O escravizado 

Baquaqua4 no seu relato, traça seu percurso em busca de liberdade quando chegou ao 

Haiti na metade do século XIX, o país onde a escravidão não existia mais já no inicio do 

século citado. Isto é, a revolta vitoriosa dos escravizados nessa região da colônia francesa 

era considerada como terra símbolo de liberdade para os escravizados. A antiga colônia 

francesa se tornou ao longo daquele período o destino de vários grupos de escravizados 

tanto da América Espanhola, da América portuguesa como da América inglesa. A partir 

de livros e artigos publicados a esse respeito, esse trabalho teórico busca mapear a 

trajetória e identificar os escravizados que chegaram ao Haiti durante o período pós-

abolição 1791-1804, e buscar analisar a participação do Haiti no processo de 

independência das colônias na América.  

 

Haiti e o processo de independência na América Espanhola 

A Revolução Haitiana de 1791-1804 abalou o sistema escravagista estabelecido 

na época, e marcou uma ruptura no modo de produção capitalista baseado no trabalho 

forçado de escravizados. A sua contribuição para a história da escravidão no debate 

historiográfico permanece um assunto muito controverso, não há um consenso, a saber, 

se ela foi um dos elementos provocadores do processo de abolição da escravocrata no 

mundo atlântico no século XIX. Para alguns pesquisadores, como Rose-Mie (2003) e 

Ferrer (2012) a Revolução teve um impacto complexo e variado na cena internacional em 

razão das ambiguidades e contradições que apresenta na sua influência5. Para Ferrer6, a 

Revolução teve um impacto de duplo efeito. Segundo autora, o medo causado pela 

Revolução do Haiti ajudou a acabar com o comércio de escravizados nos Estados Unidos, 

enquanto em Cuba ela levou a um aumento do tráfico negreiro. 

                                                           
3ADA, Ferrer; La société esclavagiste cubaine et la Révolution Haïtienne, 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2003/2 58e année, p. 333-356. 
4BAQUAQUA, Mahommah G. Biografia de Mahommah Guardo Baquaqua. São Paulo: Urapuru, 2017. 
5 Léonard Rose-Mie. L'indépendance d'Haïti perceptions aux États-Unis, 1804-1864. In: Outre-mers tome 

90, n°340-341, 2e semestre 2003. Haïti Première République Noire. pp. 207-225. 

6 FERRER, Ada. ―A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana‖ Almanakr Guarulhos, 

n.3(2012), PP.37-53. 
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Fontella e Medeiros (2007) afirmam que o processo de independência na América 

Latina iniciou-se com a Revolução do Haiti7, sendo o início do processo que liberou os 

países latinos das metrópoles europeias. 

A grande Revolução marcou o momento decisivo na história das revoltas de 

escravos no Novo Mundo [...] a Revolução de São Domingos impulsionou uma 

revolução na consciência dos negros em todo o Novo Mundo [...] não se deve 

minimizar o impacto exercido pelo Haiti sobre os abolicionistas negros. 

Durante o século XIX, sobretudo entre 1840-1860, muitos líderes 

estabeleceram contato com o Haiti [...] e encorajaram com a experiência que 

se deu lá. (GENOVESE, 1983, p.90-97) 

 

De acordo com Brière (2008), e Blackburn (2002) a Revolução Haitiana pode ser 

compreendida como uma das causas da descolonização da América do Sul, pelo fato de 

que os líderes haitianos pós-independências terem ajudado líderes sul americanos como 

Simon Bolívar, e Francisco Miranda, nas lutas contra o império espanhol. Na perspectiva 

destes autores, o líder haitiano Jean Dessalines, o primeiro chef d’Etat do país, ofereceu 

ajuda em armas e tropas para o líder Venezuelano Miranda em rebeldia contra a metrópole 

Espanhola em 1806. De outro lado, o presidente Alexandre Pétion que também participou 

na luta pela independência haitiana ajudou o líder Simon Bolívar, e o mexicano Francisco 

Mina em 1816. Com efeito, Pétion ofereceu soldados, armamentos e munições em troca 

da promessa com Bolívar que se prontificou a tomar as medidas necessárias, com objetivo 

de erradicar a escravidão no território que ele tivesse alcance. 

Apoiado pelo Haiti em 1815-1816, Bolívar conseguiu vencer a sua luta contra a 

colonização espanhola e o ataque a escravidão na América do Sul. A partir dessas ajudas, 

o processo de descolonização começou a se fortalecer e os países da zona aproveitaram 

para sair da dominação europeia. Em 1821 o líder Bolívar, convenceu o Congresso de 

Cúcuta a adotar medidas de emancipações graduais, que se aplicam em toda Colômbia 

afetando cerca de 80.000 escravos. Tal fato obrigou várias repúblicas hispano-americanas 

a acabar com o comércio de escravos e adotar medidas de emancipação gradual.  Podendo 

destacar, Venezuela, Colômbia e Peru, que tinham adotado medidas de emancipação 

gradual, na sequência das ações de Bolívar, pacificamente aboliram a escravidão na 

década de 18508. 

O debate sobre a Revolução Haitiana na historiografia tem sido muito controverso, 

se, por um lado os impactos da revolução influenciaram as revoltas e o processo de 

independência de vários países no Novo Mundo, por outro lado, a independência 

                                                           
7 Leandro Goya Fontella2 e Elisabeth Weber Medeiros, REVOLUÇÃO HAITIANA: O MEDO NEGRO 

ASSOMBRA A AMÉRICA, Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 8, n. 1, p. 59-70, 2007. 
8 GROU, Élizabeth. Débats contemporains dans l’historiographie de la Révolution haïtienne. Canadá, 
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proclamada em 1º de janeiro de 1804 fez do país uma nação isolada na cena internacional. 

Como explicar o isolamento do Haiti na cena internacional pelas potências ocidentais 

após a proclamação de independência? 

Nos Estados Unidos, país onde teve um fluxo significativo de escravizados9, o 

Haiti independente representava uma grande ameaça. Dias após a Proclamação da 

Independência, o Haiti precisava que outros países reconhecessem a sua nova conquista. 

Assim, Jean Jacques Dessalines aplicou a concepção política exterior de Toussaint 

Louverture, especificamente como o norte americano até no começo de 1806. Porém no 

mesmo ano, o congresso americano proibiu toda relação comercial do seu governo com 

o Haiti. De acordo como Rose - Mie (2003) e Brière (2008) uma das mais importantes 

causas da interrupção que ocorreu no comércio entre o Haiti e Estados Unidos foi feita 

sob a influência da França, no seu projeto de isolamento e não reconhecimento da 

independência da antiga colônia. 

Neste contexto diplomático complexo, a pressão da França sob os Estados 

Unidos, a partir dos anos 1805-1810, era constante. Determinado a manter o 

Haiti no isolamento diplomático, em primeiro lugar, a França protestou contra 

o armamento de navios americanos para o Haiti. Em segundo lugar, a França 

pediu aos Estados Unidos para romper suas relações comerciais com o Haiti. 

Em uma carta enviada ao secretário de Estado dos Estados Unidos Madison, 

le chargé d’affaires francês pedindo-lhe para considerar o Haiti como uma 

colônia francesa em rebelião contra a sua pátria. (ROSE-MIE 2003, p.212) 

(tradução nossa). 

 

O papel da França no jogo de isolamento da sua antiga colônia foi duplo. Apesar 

de que a sua influência levou um bloqueio no comércio haitiano-americano, a sua relação 

com a antiga colônia foi muito tensa. Desde a Proclamação da Independência do Haiti até 

1825, a França pressionou o novo estado e não reconheceu este ato unilateral, e as suas 

relações, sobretudo as comerciais foram suspensas. O ditador Napoleão, quando já era 

tarde demais, lamentou a perda da colônia, afirmando ―”tenho de me censurar, pela 

tentativa feita junto à colônia durante meu consulado. A intenção de fazê-la render-se pela 

força foi um grande erro. Devia ter ficado contente em governá-la por intermediário de 

Toussaint”. (GENOVESE, 1983, p.94). 

 Para o estado Haitiano, a metrópole francesa representava uma potência 

indesejável, portanto nenhum navio francês foi autorizado a entrar nos portos do país 

durante este período. Na França, a Independência do Haiti não foi aceita, especialmente 

por antigos proprietários, armadores, comerciantes e fazendeiros de Bordeaux, Nantes ou 

                                                           
9 GENOVESE, Eugene D. Da rebelião a revolução. São Paulo, SP: Global, 1983, p.35. 
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de Rochelle, que sofreram enormes prejuízos durante o período revolucionário, e mais 

especialmente por todos aqueles que de uma forma ou de outra, viveram no comércio da 

colônia. Diante de tal situação, Itazienne (2003) destaca que os proprietários queriam a 

restauração do antigo regime através de uma reconquista colonial, a fim de recuperar as 

suas propriedades e os escravizados, no entanto os comerciantes ao contrário exigiram o 

reconhecimento da independência da nova nação com objetivo de recomeçar as relações 

comerciais. De fato, o estatuto Internacional do Haiti continuava sendo precário ainda no 

início do século XIX, o reconhecimento oficial como um país soberano dependia da 

vontade da França desde no Tratado de Viena 1815.  

Diante deste cenário, a situação apresentada foi complexa para a nova nação, aliás, 

a relação comercial com os outros países não funcionava mais, e a nova nação temia uma 

invasão do lado dos franceses. Em 1825 ainda sobre o governo do presidente Boyer, Haiti 

foi forçado a pagar uma dívida de 150 milhões de francos ouros, equivalente ao 

orçamento anual do estado francês da época
23

, pelo reconhecimento da independência 

que ganhava na luta. Sendo o segundo artigo da disposição real, estipulou: 

Os habitantes atuais da parte francesa de São Domingos pagaram para o fundo 

geral dos depósitos e consignações da França, em cinco parcelas, ano após ano, 

o primeiro aplicável em 31 de dezembro de 1825, o valor de 150 milhões de 

francos, destinadas para pagar os antigos colonos que reclamaram uma 

indenização. 24 (BRIÈRE, 2008, p.111-112) (tradução nossa). 

 

Foi possível perceber que, enquanto era sedimentado o isolamento do Haiti pelas 

principais potencias países da época, inclusive os Estados Unidos e a metrópole francesa 

a metrópole francesa, como apresentado no decorrer do texto, os lideres haitianos 

apoiavam os líderes sul-americanos nas lutas pela abolição da escravidão na região. 

 Para Fontella e Medeiros no estudo conjuntos10, o medo causado pela Revolução 

Haitiana se espalhou por toda a América Latina e influenciou todo o processo de 

independência das primeiras colônias da região. Segundo estes autores citados, o exemplo 

do Haiti obrigou as elites coloniais a conduzir as colônias à independência, evitando todo 

risco de um novo Haiti.  

A República do Haiti assumiu um papel importante na América Latina, não apenas 

porque é o primeiro país negro a ser independente, mas também pela importância da sua 

revolução. Genovese (1983) relatou que ao longo do século XIX muitos outros líderes 

estabeleceram contato com a nova nação independente, pois o Haiti era considerado como 

                                                           
10 Leandro Goya Fontella e Elisabeth Weber Medeiros, Scientia. Série: Ciências Humanas, Santa Maria, v. 

8, n. 1, p. 59-70, 2007. 
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referência. Mott (1998) ressaltou que no Rio de Janeiro em 1805 após a coroação de 

Dessalines como imperador, os “homens de cor” e os negros livres usavam em torno de 

seus pescoços medalhas a efígie do líder negro. Segundo o autor, estes negros estavam 

empregados nas tropas da Milícia do Rio de Janeiro e manobravam com facilidade a 

artilharia. Tal aspecto pode explicar a circulação das imagens dos heróis haitianos que 

usavam os negros do Brasil pouco após a independência em 1084. 

Rose-Mie (2003) afirma que em Cuba, no ano de 1812 o negro livre nomeado José 

Antônio Aponte, tomou a liderança de uma revolta de escravos e garantiu que teria a ajuda 

dos soldados haitianos. Segundo o autor, este jovem negro usava em torno do seu corpo 

as imagens de Toussaint Louverture, de Desssalines e de Christophe. Em 1836, em Cuba 

os funcionários descobriram que um chapéu de plumas representando líderes do Estado 

haitiano havia substituído a coroa real, símbolo da monarquia espanhola. E, ainda em 

Cuba alguns anos mais tarde, em 1843, o nome do Haiti foi citado como uma referência 

pelos conspiradores de uma Revolta de escravizados. A Revolução Haitiana havia criado 

várias preocupações aos países ocidentais, e o Haiti foi considerado com um país 

perigoso, capaz de influenciar outras colônias. As relações comerciais entre o Haiti e os 

países europeus eram muito difíceis, se não inexistentes. O seu isolamento não foi apenas 

no contexto geopolítico e econômico, mas também ideológico e intelectual.  

Esta Revolução de negros, a primeira revolta de escravizados vitoriosa na época 

contemporânea foi ocultada pela burguesia francesa. Dentro dessa perspectiva Hoffman 

(1995, p.21) afirma que: 

                                              É em São Domingos que aconteceu a primeira e única revolta de escravos [...] 

e que fundou em 1804 o primeiro país independente do Novo Mundo depois 

dos Estados Unidos (1776). Apesar de envio na colônia, em 1802, pelo Cônsul 

Bonaparte, de um corpo expedicionário com a missão de restaurar a 

escravidão, o exército sofreria, no ano seguinte, sua primeira grande derrota: 

os raros que sobreviveram do corpo expedicionário reembarcaram após deixar 

40.000 soldados no terreno (fato histórico sistematicamente oculto aos 

franceses até hoje, estudante e criança em idade escolar). Os haitianos foram 

os únicos povos do Caribe a conquistar a independência pela força das armas 

e sem ajudas externas11. (Tradução nossa) 

  

                                                           
11 C'est à Saint-Domingue que réussit la seule révolte d'esclaves de l'histoire de l'humanité, et que fut fondé 

en 1804 le premier pays indé-pendant du Nouveau Monde après les États-Unis (1776). Cela malgré l'envoi 

dans la colonie, en 1802, par le Premier Consul Bonaparte, d'un corps expéditionnaire ayant mission d'y 

rétablir l'autorité de la métropole ainsi que la traite des Noirs et l'esclavage. Une armée napoléonienne 

connut l'année suivante sa première déroute: les rares sur-vivants du corps expéditionnaire rembarquèrent 

après avoir laissé 40 000 hommes sur le terrain (fait historique systématiquement oc-culté, de nos jours 

encore, aux écoliers et étudiants français). Les Haï-tiens ont été les seuls Antillais à arracher l'indépendance 

par la force des armes, et sans aide étrangère. 
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 No dia 1º de janeiro de 1804, o Haiti entrou na história como a primeira República 

negra, seus escravizados e os seus libertos caçavam os proprietários da colônia francesa 

a mais próspera da América. Lutando por suas liberdades, os haitianos têm abalado a 

instituição da escravidão na época e emancipou a liberdade em toda América. 

 

O solo livre haitiano  

         Após a Proclamação da Independência em 1804, a antiga colônia francesa se 

libertou da dominação colonial, e tornou-se um exemplo de inspiração para várias outras 

colônias tanto no Caribe, como nas Américas. Assim, o período seguinte desta revolução 

até a metade do século XIX, o Haiti era na época o único território nas Américas, onde 

não existia mais escravidão. Sendo assim, o solo haitiano representava tanto para os 

escravos fora do continente como os de dentro, um lugar de liberdade. Ao longo do século 

XIX, muitos africanos foram escravizados e forçados a deixar as suas terras natais 

embarcar para as Américas. Nesta época, durante os anos de 1840-1845, o africano 

conhecido como Baquaqua, foi escravizado, e conduzido ao Porto do Borgou12 antes de 

ser transportado para as Américas. A migração forçada de Baquaqua para o continente 

americano se encaixava na exploração, transportação de africanos, mas também se 

revelou de uma busca pela liberdade. Logo, depois da sua chegada para o Brasil, lugar 

que representava na época quase ―un passage obligé, para a maioria de escravizados que 

veio do continente africano, o percurso do jovem escravizado foi registrado no Estado de 

Nova York, nos Estados Unidos, depois de ser vendido por os donos de escravos no Sul 

do Brasil, especificamente nos Estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco.  

 A viagem de Baquaqua para o Norte americano iniciou-se com a sua luta pela 

liberdade, explicam-se pelas as suas tentativas de fuga registradas durante a longa viagem, 

e pelo seu conhecimento pré-concebido, de que a sua chegada à cidade de Nova York, 

podia fazer dele um homem livre. Porém, a permanência de Baquaqua nos Estados Unidos 

foi algo controverso que o levou a prisão. Nesta época a situação escravista em toda a 

América era quase semelhante, com diferença em algumas colônias francesas. Pois depois 

da Abolição da escravidão pela segunda República francesa em abril de 1848 nas suas 

ilhas da América e da África, podiam se considerar livres negros ou africanos existentes 

nesses territórios. Sendo assim, a vontade do jovem escravizado de se tornar livre ainda 

                                                           
12Localizado no interior da África ocidental, Borgu foi um país na África. Encontra-se no que é agora a 

Nigéria e a República do Benin. 
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era um sonho, mas, algumas semanas depois, Baquaqua foi visto no Haiti, país onde a 

escravidão não existia mais já desde no início do século XIX.  

 No entanto, a sua chegada ao solo livre haitiano, Baquaqua tinha vivenciado uma 

realidade dupla, a liberdade lhe pertencia no território, porém devido à situação política 

existente na época que era muito tumultuada, a sua permanência durou apenas dois anos. 

Segundo Lovejoy13, a permanência de Baquaqua no Haiti, depois de quase cinquenta anos 

após a Abolição da escravidão neste território, era algo inesperado pelo jovem 

escravizado. Apesar da sua falta de habilidade na língua crioula, havia uma forte 

possibilidade de que Baquaqua fosse recrutado para a força armada do país, isto é, durante 

este período, sobre a presidência do Fautin Soulouquue, que reivindicava ser libertador 

do território vizinho, a parte Este da Ilha. Diante de tal conjuntura, o Baquaqua já liberto, 

retornou à Nova York onde estudou, permaneceu por quatros anos, e conheceu os 

abolicionistas da rede Missão batista livre da cidade, antes de viajar para o Canadá em 

1854. Os objetivos de Baquaqua podem ser compreendidos, primeiro pela sua ambição 

de voltar para a sua terra natal, e de se tornar um homem livre, tais preocupações o levou 

para vários lugares nas Américas. De acordo com Lovejoy (2002) há dúvida sobre o 

futuro do jovem em relação a sua volta para a África, pois logo depois da viagem para o 

Canadá, Baquaqua foi encontrado na Inglaterra, as suas tentativas de voltar para a sua 

terra natal com as Missões e as associações missionárias foram rejeitadas. 

 

Revolta da Jamaica: exemplo da inspiração haitiana no Caribe inglês 

As revoltas de escravizados negros no mundo moderno possuíram caráter especial 

e significados históricos diferentes, pois ocorreram no contexto de um modo de produção 

capitalista que se dava em escala mundial. No final do século XVIII, o conteúdo histórico 

das revoltas de escravizados mudou radicalmente de configuração, deixando de lado as 

tentativas de assegurar a liberdade, para chegar às tentativas de eliminar a escravidão 

como sistema colonial. (GENOVESE, 1983, p.26) os escravos eram a força e a energia 

deste mundo ocidental, a escravidão negra exigia o tráfico de escravos negros, afirmou 

Williams, (2012). A configuração da sociedade mundial colonial após a abolição de 

escravidão e a proclamação de independência do Haiti, o modificou completamente.  

No final do século XVIII e no início do século XIX, os proprietários de escravos, 

com preocupações dos acontecimentos da antiga colônia francesa, fugiram para os 

                                                           
13Lovejoy, paul. Identidade e a miragem da etnicidade a jornada de Mahommah Gardo Baquaqua para as 

américas. Revista afro-asia, 2002.p.27. 
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territórios vizinhos, como Cuba e a Jamaica, levando algumas das suas propriedades para 

continuar a exploração e enriquecer as fazendas. As repercussões da revolução haitiana 

no Caribe inglês tiveram efeitos distintos, isto é, durante os anos precedentes da revolução 

de 1831, a produção de açúcar e de café aumentou em algumas colônias inglesas, porem, 

na Jamaica, umas das mais importantes das colônias inglesas do Caribe, a produção 

diminuiu visivelmente. Com efeito, isso pode ser compreendido pela grande preocupação 

dos proprietários dos acontecidos no território haitiano. Segundo Williams (2012, p211) 

quando aconteceu em São Domingos à revolução de 1791, a metrópole francesa foi 

derrotada, isso foi o fim do comercio açucareiro francês no Caribe, mas tal aspecto não 

ajudou de fato a Inglaterra na expansão das suas colônias, pois o Cuba se adiantou para 

ocupar o espaço da antiga colônia francesa. Porém a Revolta de 1831 na Jamaica se 

encaixa na linha de várias outras revoltas que ocorreram nas colônias de fala inglesa, tanto 

no caribe quanto no Norte americano, ao longo dos séculos XVIII e XIV. E embora 

tivesse alguns traços diferentes, como apontou Genovese14, a Jamaica foi à colônia 

inglesa que mais foi afetada pela repercussão da Revolução de São Domingos.  

A Revolta Batista, também conhecida como a Rebelião de Natal, ou a grande 

Revolta de escravizdos na Jamaica, que ocorreu durante o período de 1831-1832, foi uma 

rebelião que, de fato durou poucos dias, mas que mobilizou cerca de 300 mil escravos, 

liderada pelo pregador batista, Samuel Sharpe15 e, seus aliados. Os missionários foram 

avisados dos movimentos abolicionistas em Londres, assim, os negros exigindo mais 

liberdade e um salário correspondente à metade da taxa do salário vigente, e o pregador 

ameaçou que não voltaria a trabalhar até que suas exigências fossem atingidas por 

fazendeiros. Dada à recusa de suas demandas, surgiu uma greve que alguns dias depois, 

tornou-se uma rebelião completa. Trata-se da maior Revolta de escravizados do Caribe 

inglês, mobilizando o maior número entre 60.000 e 300.000 escravos na Jamaica.  

A Revolta de 1831 não deve ser reduzida apenas a uma luta de escravizados contra 

o domínio britânico, é sim, um verdadeiro desejo de independência e uma demanda da 

população escrava jamaicana compreende-se como as causas pertinentes dessa revolta. 

Durante e até mesmo depois da Revolução em São Domingos, muitos refugiados 

franceses foram recebidos na Jamaica e aumentaram a possibilidade de criar um novo 

                                                           
14 GENOVESE Eugene D. Da rebelião a revolução. São Paulo, SP: Global, 1983, p.26-27. 
15 Samuel Sharpe era um escravo sacerdote, muito educado. Ele seguiu o movimento abolicionista 

americano através jornais estrangeiros. E liderou a maior rebelião de escravos na história da Jamaica em 

1831. 
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Haiti, assim às autoridades na colônia inglesa tentaram determinar quem entre os 

refugiados eram de tendência monarquista e quem eram defensores do inimigo 

republicano. Após o início da guerra contra a República Francesa, foi relatado a partir de 

Londres, que extrema vigilância estava contra jacobinos que podem ter se misturado com 

os refugiados das ilhas francesas. Na Jamaica, a preocupação causada pela chegada de 

negros franceses foi associada com a chegada dos refugiados e seus escravos de São 

Domingos. Deste em setembro de 1791, antes mesmo que os refugiados de São Domingos 

chegassem ao território vizinho, o governador, da cidade Kingston, escreveu a Londres, 

anunciando que ele não iria deixar passar nenhum escravizado com o objetivo de evitar 

que entre em contato com a população de cor local, em exceção das mulheres e crianças.  

No ano seguinte, a Assembleia autorizou o governador a proibir a aquisição ou a 

utilização de escravizados de outras regiões do Caribe, sujeito a pena de uma multa de 

trezentos livres. Em dezembro de 1793, diante de uma ameaça de rebelião, foi decidido 

que qualquer negro estrangeiro suspeito de incitar uma revolta poderia ser preso e, em 

seguida, entregue às autoridades. Porém, em 1795, a desconfiança contra os refugiados 

aumentou após um incêndio na cidade de Kingston, o fogo foi atribuído a uma tentativa 

de rebelião dos escravos apoiados pelos refugiados de São Domingos. (Gomez,2010 

p.204). Ainda de acordo com o mesmo autor, houve uma proclamação da Assembleia 

Colonial de 13 de abril 1793, estabeleceu que todos os sujeitos franceses tiveram de 

comparecer perante o magistrado da sua localidade, para que ele possa decidir quem era 

ou susceptível de ser ou expulso da ilha inglesa. Ainda em 1733, afirmou Genovese, 

(1983, p.42) William Matthew escreveu para Londres que notícias do levante de St. John 

havia chegado a Nevis através das ilhas francesas. Em 1816 um residente de Kingston, 

Jamaica, previu o conde de Bathurst de que a leitura da lei de registros, na Câmara dos 

comuns, teria repercussões perigosas. 

Meu senhor-declara à mera ilusão a questão da abolição foi longe de demais, 

no sentido de causar nossa destruição e de renovar os horrores de São 

Domingos. [...]. Aqueles cavaleiros referiam-se unicamente as notícias que 

chegavam aos brancos? É de se duvidar. Conforme a testemunhou o levante na 

Jamaica de 1831, os brancos falavam demais e os escravos ouviam tudo. [...] 

(GENOVESE, 1983, p.42) 

 

É possível perceber nesse trecho, as preocupações do governador e de um 

residente da cidade de Kingston em relação aos acontecimentos da antiga colônia 

francesa. Nesse sentido, Auzias e Labourdette em estudo conjunto (2015) frisam que, 

pouco tempo antes da Revolução de São Domingos, a economia da Jamaica era baseada 



189 
 

no trabalho compulsório, naquela época, segundo esses autores, em uma população de 

166 mil almas existentes no território jamaicano, mais de 140 mil eram escravizados. Para 

tanto, os autores destacam que a Revolta dos escravizados de São Domingos deve ser 

entendida como uma das causas fundamentais que influenciaram as revoltas na Jamaica. 

A revolta vitoriosa de 1791 representava para os senhores de escravos um fracasso, 

devido a as produções que praticamente foram reduzidas, de outro lado, A vitória dos 

escravizados da ilha francesa como relatou Genovese (1983) impulsionou uma revolta na 

consciência dos escravizados em todo Novo Mundo.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, os líderes negros Gabriel Prosser e Denmark 

Versey, respectivamente em 1800 e 1822, quando voltaram do Haiti, se inspiravam nos 

acontecimentos de lá para as suas próprias ações. Enquanto na Jamaica em 1831, as 

revoltas de escravos se tornaram frequentes, os escravizados no Caribe inglês se 

inspiravam nos acontecimentos de São Domingos e se rebelavam. Os primeiros 

refugiados que foram para a Jamaica chegaram em 10 de Setembro de 1791 dias após o 

início do levante no Norte. Foram algumas famílias proprietários de terra, que decidiram 

deixar o país com temor de levante dos escravos. De acordo com Genovese, (1983) em 

1831 o visconde de Goderich em um comunicado enviado ao Conde de Belmore, mostrou 

a sua preocupação em relação à grande predominância dos africanos na Jamaica, onde as 

relações dos dois lados permaneceram estáveis. 

Diante das repercussões, das influências dos acontecidos de São Domingos, os 

movimentos contra a escravidão se multiplicaram significativamente e de forma violenta, 

sendo assim, em 1833, o ato de emancipação foi adotado e um ano depois, devido ao 

programa de aprendizagem de Sharpe, a escravidão foi abolida. Porém, somente em 1838 

que a emancipação dos escravos no território da Jamaica foi finalmente proclamada.  

A partir das considerações apresentadas ao longo do texto, podemos afirmar que 

a Revolução Haitiana teve impactos significativos sobre as revoltas de escravizados que 

ocorreram no Novo Mundo. Esta revolução pode ser considerada parte do grande 

movimento revolucionário da América do Sul que conduziu à independência dos países 

e da abolição da escravatura. Nas palavras de Michel R.Trouillot, (2005) enfatizando o 

caráter impensável da Revolução, sustenta que a capacidade de escravizados africanos 

almejarem a liberdade, desenvolverem estratégias para assegurá-la e fundarem um Estado 

independente por meio do levante revolucionário estava fora do quadro de compreensão 

do pensamento ocidental, mesmo enquanto a Revolução acontecia. Tal argumento se 

contrapõe a uma visão ocidental, segundo a qual, a humilhação e as derrotas 
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sucessivamente dos ingleses, espanhóis e especificamente à derrota do Napoleão em 1803 

no Haiti não foram por heroísmo nem capacidade dos negros. Segundo essa visão as 

razões que levaram à derrota das tropas francesas teriam como causa o clima de doenças 

tropicais, sobretudo a febre amarela. Por sua vez, em contraposição a esta visão, Genovese 

(1983, p.91) afirma que: 

[...] O exército revolucionário de São Domingos poderia, com efeito, ter 

sucumbido ao grande poder de fogo dos franceses, independentemente da 

presença da febre amarela, se não tivesse recebido o apoio de um indomável 

movimento de massa, que transformava as derrotas em vitórias. [...] 

 

Outros autores como James (2000) e Brion Davis (1999) em relação ao assunto 

destacaram, sucessivamente, que o povo reduzia São Domingo a cinzas, a tal ponto que, 

no fim da guerra, ele havia se tornado um deserto carbonizado. Brion-Davis argumentou 

que, não resta à menor dúvida de que a independência haitiana, tal como a dos Estados 

Unidos e a das repúblicas latino-americanas, dependia de uma variedade de 

circunstâncias. Mas se a população negra tivesse sido facilmente dominada, a epidemia 

de febre amarela teria feito muito pouca diferença. Ambos os lados sabiam que a febre 

viria, tal como as chuvas tropicais, mas apenas os negros tiraram vantagem desse 

conhecimento. Assim, a Revolução Haitiana mostrou aos senhores de escravizados, os 

fazendeiros da América que guerras civis internas ou mesmo guerras de independência 

contra o poder metropolitano levariam à destruição dos regimes coloniais e/ou escravistas 

que eles tanto buscavam proteger. 

 

Conclusão 

No início do século XIX, o Haiti permaneceu totalmente isolado 

diplomaticamente; por ser o único Estado independente do Caribe a se livrar da 

dominação colonial por conta própria, único estado livre e independente da América onde 

a escravidão foi oficialmente abolida, único Estado negro do hemisfério ocidental, onde 

as “pessoas de cor” e negros estão no controle do poder político, único Estado no mundo 

nascido de uma revolução de escravizados bem-sucedida. O período revolucionário 

haitiano de 1791-1804 foi um período importante na história do Novo Mundo, no sentido 

de que têm transformado e influenciado ao longo do século XIX as grandes correntes 

revolucionárias da zona. Pelo fato que contribuiu grandemente tanto no processo de 

independência dos países da América Latina quanto na Abolição da escravatura em toda 

América. 
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 Pude perceber que a relação do Haiti pós-independência com o cenário 

internacional, tanto com a sua antiga metrópole como com vários outros países como, por 

exemplo, Estados Unidos, revelou-se muito tensa. O que contribuiu não apenas para o 

isolamento do Haiti na cena internacional, mas especialmente, que levou os velhos e 

novos países da época a negar o seu reconhecimento até a metade do século XIX.  

A negação internacional da autonomia política do Haiti se manteve até 1825, ano 

em que a França impõe a sua antiga colônia o pagamento em ouro pelo reconhecimento 

da sua independência. A autora Rose-Mie (2003) relatou que no congresso de Viena de 

1815, onde grandes potências se reunirem para redesenhar o mapa político depois das 

derrotas do exército napoleônico, o Haiti era visto como o país rebelde pela França desde 

em 1804, sendo os grandes países aconselhados a não se relacionar com a nova República.   

Embora a posição política desses países contra o Haiti, a nova nação independente 

permaneceu ao longo do século XIX e até o no início do século XX, um território símbolo 

não apenas de resistências, mas, sobretudo um espaço que incorpora uma imagem 

revolucionária e de uma terra de liberdade. Além de querer se distanciar das atrocidades 

causadas pelo trabalho escravo, os escravizados que chegaram ao país em busca de 

liberdade durante esse período procuravam reconstruir suas vidas e criar novos costumes 

no país caribenho. O escravizado Baquaqua ao escolher o Haiti como destino, afirmou 

que sua escolha era baseada não apenas por ser um país negro livre mas, pelas condições 

climatológicas e dos costumes que pareciam com os do seu país natal. Isto é, a sua 

permanência na antiga colônia francesa poderia permite-lo de reconstruir suas 

identidades, mas como foi dito ao decorrer do texto, ele teve que deixar o país devido ás 

condições políticas internas.       
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Os Apinajé e a História: reflexões sobre a historicidade Apinajé na literatura 

antropológica clássica 

Carolina Alvim1 

 

Resumo  

A pesquisa pretende, a partir de textos de antropólogos, de missionário e de viajantes 

discutir como foi pensada a história dos Apinajé e como estes fizeram e fazem a sua 

história. Para investigar os textos antropológicos e missionários sobre a construção 

histórica Apinajé, a pesquisa se fundamenta no método proposto por Pompa (2003), em 

que os textos analisados deverão expressar um “contexto triplo: o contexto histórico da 

produção dos acontecimentos, o contexto narrativo em que se articulam as informações; 

o contexto cultural para o qual os relatos eram destinados” (Pompa, 2003, p.29).  

 

Palavras-chave: Apinajé; História Indígena; Antropologia. 

 

Introdução 

Este ensaio é resultado de um capítulo produzido para a minha dissertação, em 

que busco analisar a percepção de Curt Nimuendajú sobre o grupo indígena Apinajé. Para 

a produção deste ensaio procurei analisar o que chamou atenção acerca da maneira como 

o etnólogo alemão observa a possível influência do cristianismo entre os Apinajé2e o olhar 

dele no que se refere à manutenção da “pureza” dos povos indígenas, porém, 

contextualizando o autor bem como o contexto cultural e científico da época. 

A investigação consiste em analisar o que a monografia de Curt Nimuendajú 

demonstra quando estuda os Apinajé, isto é, “contexto histórico da produção dos 

acontecimentos, o contexto narrativo em que se articulam as informações; o contexto 

cultural para o qual os relatos eram destinados” (Pompa, 2003, p.29). 

Os Apinajé pertencem ao grupo linguístico Jê e habitam o norte do Estado de 

Tocantins, em uma região entre os rios Araguaia e Tocantins conhecida como Bico do 

Papagaio. Este grupo indígena é classificado como Timbira Ocidental, pois fica a oeste 

do Tocantins em relação aos Timbira Orientais3 que se localizam no sul do Maranhão e 

leste do Pará (Melatti, 1999). 

                                                           
1 Carolina Alvim. Mestranda em Ciências Sociais (Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP). 

Agência de fomento à pesquisa: CAPES. Orientadora: Drª Cristina Pompa. E-mail: ca.alvim@hotmail.com 
2 No decorrer da pesquisa, estudando Serafim Leite e Metódio da Nembro, será demonstrada a possível 

influência do cristianismo entre os Apinajé. 
3Os Timbira Orientais são: Canela Apanyekrá, Canela Ramkokamekrá, Gavião Parkatejê, Gavião Pykopjê, 

Krahô e Krinkatí. 

mailto:ca.alvim@hotmail.com
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Os Apinajé foram “integrados” à história do Brasil, no período Colonial, pelo 

processo de navegação pelos rios Tocantins e Araguaia, como também pelo processo de 

ocupação dos sertões do Maranhão, da Bahia e do Piauí, com a pecuária extensiva, que 

avançou para o sertão de Goiás (Da Matta, 1976:34-35). Pelos rios Araguaia e Tocantins 

passaram várias expedições coloniais no início do século XVIII, vindas do Pará, do 

Maranhão e do sul do país em disputa pela posse da região aurífera no sul de Goiás 

(Azanha e Ladeira, 2003).  Nimuendajú nos relata que os primeiros não-indígenas a terem 

contato efetivo com os Apinajé, no período entre 1633 e 1658, foram quatro jesuítas: os 

padres Antônio Vieira, Francisco Velloso, Antônio Ribeiro e Manoel Nunes, quando 

empreenderam quatro entradas pelo Rio Tocantins. De 1797 em diante, os Apinajé 

mantiveram contato permanente com os não-indígenas (Nimuendaju, 1983, p.3-4).  

 

A etnologia culturalista no Brasil 

Tendo em vista a predominância alemã nas terras baixas, nas décadas de 1920 e 

1930, esta motivou a forma como as comunidades ameríndias eram estudadas e como 

esses estudiosos alemães contribuíram para as pesquisas sucessivas.  

O que caracteriza a etnologia alemã, no final do século XIX e início do XX, em 

solo brasileiro, está relacionado – de uma maneira geral – com a mudança epistemológica 

nas ciências do homem, entre o século XVIII e o XIX. O primitivo configura-se como o 

novo status do “selvagem” daquela época, ou seja, ele caracteriza o início da história da 

humanidade, uma vez que esta representa a ideia de “espécie”, conduzida a uma mesma 

evolução natural do homem. Esta nova maneira de pensar o homem se fundamenta num 

estágio inicial do gênero humano, sendo este estágio o estado de natureza. Desse modo, 

as teorias naturalistas buscam fundamentar as distinções naturais e os diferentes 

costumes, pois o problema destes teóricos é a diversidade das sociedades, isto é, seus 

estudos consistem em explicar o progresso em umas sociedades e em outras não. Assim, 

o método compõe-se em ir do simples ao complexo, ao resgatar a paradigma naturalista 

(Clastres, 1980, p.190-192). 

O primitivo, então, torna-se objeto da antropologia. Diferentemente do selvagem 

do século XVI, é inserido na história, tornando-se semelhante a “nós”, porém, esta 

inserção fica restrita na origem da nossa história (Ibid, p.193-195). Como nota Anne-

Christine Taylor, o estudo sobre o ameríndio das terras baixas, exemplo clássico de “Bom 

Selvagem” no século XVIII, é substituído pelo de outros povos considerados primitivos, 

por conta, da nova relação colonial estabelecida pelos europeus no século XIX, enquanto 
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a América do Sul inicia sua descolonização. No entanto, estudiosos da Alemanha mantêm 

o interesse pelos indígenas sul americanos e três hipóteses, segundo a autora, permitem a 

compreensão deste interesse: o fato da própria expansão neocolonial alemã ser tardia, a 

penetração da filosofia iluminista na Alemanha no século XIX e, finalmente, pelo 

interesse na América do Sul dos estudiosos naturalistas alemães, influenciados pela 

corrente “ambientalista” do iluminismo francês (Taylor, 1984, p.7-8). Taylor lembra as 

figuras de Humboldt e Von Martius, centrais nos estudos americanistas da época e 

sucessivos, mas vale a pena lembrar também, para os fins de nossa pesquisa, que esses 

autores foram relevantes para a construção não apenas das ciências naturais, como 

também da própria idéia de “história” (natural) brasileira, como no célebre texto “Como 

se deve escrever a história do Brasil” de Von Martius, encomendado pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (Martius, 1844). 

Dessa forma, nas décadas de 20 e 30 do século XX, grande parte das etnografias 

foi produzida por teóricos alemães – Max Schmidt, Koch-Grünberg, Nimuendajú, 

Trimborn – (Taylor, 1984, p.9) como também influenciaria anos mais tarde antropólogos 

americanos quanto ao uso e noção de cultura.  

A Kultur dos alemães se distingue da tradição francesa de Civilização do século 

XVIII, para os franceses os seres humanos são capazes de atingir a civilização, a partir da 

razão humana e da ciência, logo, esta categoria “civilização” é pensada como dimensão 

a ser conquistada progressivamente. Ao contrário da busca pelo progresso, mediante ao 

conhecimento científico, e buscando identificar leis universais, a Kultur faz reflexões 

relativistas e entende a cultura como categoria subjetiva. Estas duas correntes de 

pensamento estão opostas dialeticamente, uma vez que para os franceses iluministas havia 

como interesse o progresso, enquanto que para os alemães a importância de seus estudos 

estava em investigaras especificidades culturais (Kuper, 2002, p. 26-27). 

Esta Kultur, que expressa o ethnos, considera a religião como princípio da 

civilização, isto é, como forma de entendimento do Outro tem como paradigma de 

percepção fundamentada na relação civilização/religião. Assim, estes teóricos 

“kulturalistas” priorizaram em suas investigações o estudo da mitologia e da linguagem, 

de modo que a mitologia era considerada “doença da linguagem”, uma vez que a 

presença ou inexistência de personagens mitológicos indicavam o quão civilizado era o 

indígena (Pompa, 2006, p.136-137). Além do mais, a noção de Kultur influenciou a 

antropologia americana, especificamente o trabalho de Boas e Kroeber, com a noção de 

“ciência particular do ethnos”, porém, segundo a autora, esta influência “kulturalista” 
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contribuiu para a dificuldade em relativizar o conceito de religião, pensando-o apenas 

como princípio da civilização (Ibid, p.138). 

Desse modo, a etnologia alemã, enquanto evolucionista é também caracterizada 

pela perspectiva histórico cultural que irá orientar o culturalismo americano. Diversos 

estudiosos alemães percorreram o Brasil durante a segunda metade do século XIX e a 

primeira do XX estudando os povos indígenas. Von Martius, por exemplo, ao chegar no 

Brasil tinha como objeto de estudo a flora brasileira, porém, durante suas viagens entre 

São Paulo e Maranhão, mas também pelo Amazonas, entrou em contato com diversos 

grupos indígenas. Segundo Baldus, para Von Martius os grupos indígenas que habitavam 

o Brasil pareciam um “enorme formigueiro”, em que os grupos indígenas em constante 

migrações se misturavam, passando por transformações. O trabalho de Von Martius 

procurou classificar esses povos indígenas e tornou-se base de muitos outros estudiosos 

de etnologia (Baldus, 1954, p. 12). 

Karl Von DenSteinen foi uns dos principais difusores da moderne Ethnologie no 

Brasil. Era médico psiquiatra e tinha como objetivo investigar as enfermidades mentais 

em diferentes países e as formas adotadas por eles para tratamento desse tipo de 

enfermidade. Durante uma viagem à Polinesia, conheceu Adolf Bastian – nomeado por 

“pescador de almas” por Karl Von Den Steinen (Schaden, 1953, p. 134) – fundador do 

Museu Etnológico de Berlim e principal representante da teoria evolucionista na 

Alemanha Adolf Bastian buscava uma nova forma de fundamentar o estudo psicológico 

a partir dos conhecimentos obtidos dos estudos etnológicos, dessa forma, tinha como 

objetivo compreender a psique, no contexto dos diferentes fenômenos culturais, 

considerando a existência de uma origem única da humanidade e determinando a conexão 

da evolução das culturas. Contudo, sua metodologia não compartilhava com a teoria 

evolucionista darwinista, pois não a concebia como evolucionismo biológico (Schaden, 

1956, p.118). 

Para Bastian não existem raças nem culturas puras, as sociedades, por trocarem 

constantes informações, estão em incessantes mudanças. As diferenças culturais derivam 

do contato entre distintos grupos em determinado contexto espacial e temporal, dessa 

maneira, se as transformações culturais são consequência dos contatos imprevistos, não 

faz sentido pensar em leis universais da história (Kuper, 2002, p.34-35). Se elementos 

culturais são configurados pelo contexto da migração ou pelo da transmissão, esses 

elementos não passaram, portanto, a despertar interesse a Bastian e aos seus discípulos, 

já que se tinha a ideia de pensar a etnologia como metodologia psicológica e não histórica. 
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Como afirmar Schaden, até o final do século XIX não houve estudos metodológicos que 

pensam a etnologia como disciplina histórica cultural (Schaden, 1956, p.118). 

Esta era a posição científica de Karl Von Den Steinen a qual, buscando a origem 

dos distintos elementos culturais, ignorando as relações históricas e compreendendo todos 

os primitivos no mesmo “estágio cultural”, estende sua pesquisa para o campo da 

linguística e para o campo da cultura (Ibid, p.118-123). Karl Von Den Steinen esteve por 

duas vezes no Xingu, em 1884 e 1887, foi curador a seção sul-americana do Museu de 

Berlim, e publicou, em 1894, o livro “UnterdenNaturvölkernZentral-Brasiliens”, que, 

para Baldus, “é não sômente a obra prima da Etnologia Brasileira do século passado, 

como continua sendo, sob vários aspectos, uma fecunda introdução ao estudo dos índios 

do Brasil” (Baldus, 1954, p.13). 

 

Os Apinajé por Curt Nimuendajú 

A etnologia deste período propunha investigar a origem do homem – a fim de 

compreender a evolução da espécie humana – ou recuperar a “pureza” lingüística ou a 

autenticidade da cultura material, fazer etnologia só seria possível em grupos com o 

menor contato com os povos ocidentalizados. Esta forma de fazer etnologia é caraterística 

do trabalho de Nimuendajú sobre os Apinajé, à medida em que este buscou compreender 

a origem desse grupo como também realizar comparações entre Apinajé e distintas 

sociedades indígenas estudadas por ele. Por isso, o etnólogo também evitava realizar 

etnografias em grupos indígenas em constante contato com os brasileiros (Amoroso, 

2001; Nimuendajú, 1946).  

Nimuendajú dedicou-se à pesquisa etnológica e a militância indigenista e 

trabalhou no Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em 1910, órgão de orientação 

positivista e mediador entre o Estado e as populações ameríndias (Melatti, 1985 e 

Amoroso, 2001). Embora as pesquisas do etnólogo apresentem pouco desenvolvimento 

teórico, elas não deixam de estar em concordância com o universo científico e cultural de 

sua época, isto é, com os princípios de moderne Ethnologie, de Adolf Bastian, difundidos 

por Karl Von Den Steinen no Brasil, desse modo, os trabalhos de Nimuendajú se 

restringem a coletas e registros de dados, devido à influência da teoria americanista sobre 

sua produção (Welper, 2002, p.27). 

Entre os anos de 1928 e 1937, o etnólogo esteve entre os Apinajé durante cinco 

visitas distintas, nas quais foram coletados ricos detalhes sobre estes ameríndios e os quais 

evidenciavam, para os estudiosos de etnologia, um grupo que possuía uma organização 
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social de grande complexidade cultural. Os dados de Nimuendajú impressionaram Robert 

Lowie e, depois Lévi-Strauss e contribuíram para elaboração do projeto Harvard-Museu 

Nacional (Melatti, 1985, p. 10). 

A alteridade indígena não foi construída apenas em relação à identidade europeia, 

mas também em relação a outros indígenas. Esses são pensados em oposições como 

“bravo/manso, gentio/doméstico e civilizado/selvagem” (Pompa, 2006, p.121). Os 

tapuias, a noção arcaica dos Jê, por habitarem o sertão, são construídos em oposição aos 

Tupi, que habitam a região litorânea, esta oposição litoral/sertão irá marcar o Tapuia, 

habitante de um lugar inóspito, na categoria do selvagem, isto é, aqui cito Pompa, “espaço 

vazio, mas passível de “preenchimento” civilizatório”” (Ibid p.121).   

No prefácio da obra “The Apinayé”, Robert Lowie aponta para a relevância do 

trabalho de Curt Nimuendajú sobre os grupos indígenas que habitam no Brasil, 

especificamente os resultados de seu trabalho de campo para Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade da Califórnia. Como resultado deste trabalho, o etnólogo submeteu três 

artigos em alemão sobre os Canela, Xerente e Apinajé e Robert Lowie traduziu do alemão 

para a língua inglesa a primeira publicação sobre os Apinajé, “The Apinayé”4 de 1939 

(Lowie,1939, p. iii). Os Apinajé, pertencentes à família do tronco linguístico jê, são parte 

destes grupos de grande complexidade de organização social5, entre os quais ficaram 

conhecidos por apresentarem anomalias, uma vez que fogem das regras de casamento dos 

sistemas dualistas (Lévi-Strauss, 2014, p.188-190). Como Nimuendajú foi o primeiro a 

descrever esta estrutura complexa, nos deteremos aqui sobre esta questão, retomada 

sucessivamente por Maybury-Lewis e Lévi-Strauss, que analisaremos no próximo 

capítulo. 

Nimuendajú registra as etnografias de forma detalhada, resultantes em 

monografias com capítulos padronizados, em conformidade com o texto, “Sugestões para 

pesquisas etnográficas entre os índios do Brasil”, elaborado por ele e traduzido por Egon 

Schaden (1946) (Melatti, 1985, p.9). Nimuendajú recomenda que o pesquisador busque 

o maior número de informações e anote as observações feitas durante a estadia entre os 

ameríndios, sugerindo também seções importantes que devem ser inquiridas, como: 

pesca, caça, lavoura, casa e cozinha, cerâmica, fiação e tecelagem, guerra, organização 

social, religião, magia e feitiçaria, mitos e língua. O etnólogo aborda a importância de se 

                                                           
4 Nimuendajú, Curt. The Apinayé.Translated by Robert H. Lowie.The Catholic University of America 

Press.Washington, DC, 1939. 
5 Os Xerente, os Bororo e os Canela (Lévi-Strauss, 2014, p.175) 
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buscar a forma “primitiva” ou original, por exemplo, se o machado usado na caça é a 

forma mais primitiva, como também o funcionamento da própria sociedade é como 

antigamente ou se algo mudou (Nimuendajú, 1946). 

De fato, os textos de Nimuendajú são descritivos, no entanto, quando descreve os 

objetos, o faz de forma que fiquem registrados junto da atividade a que se referem e em 

concordância com o que os indígenas o dizem e o fazem. (Melatti, 1985, p.16). Essa 

metodologia utilizada será considerada fundamental pela antropologia como forma de 

fazer etnografia: a imersão na vida cultural do grupo, longo período de permanência e o 

conhecimento da língua nativa (Amoroso, 2001, p.174-175). 

Desta maneira, a monografia sobre os Apinajé segue o mesmo caminho sugerido 

pelo etnólogo: o autor descreve a vida social Apinajé em consonância com muito dos 

tópicos sugeridos pelo texto publicado em 1946. Quando escreve a história Apinajé, o 

“Histórico” em questão é a história do contato entre brasileiros e Apinajé, mas sem deixar 

de consultar os ameríndios sobre a história deles. Consultar os Apinajé tem também como 

propósito fazer um estudo comparativo com a bibliografia consultada e com os outros 

povos indígenas estudados, sobretudo os outros Jê (Melatti,1985, p.16 ). 

Nimuendajú expressava inquietude acerca dos povos indígenas abandonarem sua 

cultura, já no início do livro, apresentando uma preocupação com o contato entre 

membros do grupo e a cultura cristã dos brasileiros. Neste sentido, o autor atribuí a ele 

próprio uma pequena mudança na perspectiva da tribo em manter a cultura original 

Apinajé (Nimuendajú, 1983, p.12-13). De certa forma, o etnólogo buscava sociedades 

aptas para serem etnografadas, ou seja, aquelas que estabeleceram o menor contato com 

a sociedade brasileira. Para isso, estabelecia escala de contato da população ameríndia, 

isto é, das mais intactas para as com mais tempo de contato. Além do mais, fazer 

etnografia era uma forma de reavivar os próprios ameríndios sobre a cultura deles, para 

isso, pesquisar sobre a organização social indígena era uma forma dos indígenas 

cultivarem suas tradições e reduzir o processo de “aculturação” (Amoroso, 2001, p.179-

181). Isto é observável quando Nimuendajú relata a sua relação com Matúk e a convicção 

deste último no “deus solar” (expressão utilizada por Nimuendajú).  

Quando o etnólogo escreve sobre o líder da aldeia Bacaba, José Dias Matúk, 

acerca de seu engajamento para manter o grupo longe dos conflitos de fronteira com os 

brasileiros, alega que a forma encontrada por Matúk seria “macaquearem 

incondicionalmente os seus vizinhos cristãos” (Nimuendajú, 1983, p.12). Entretanto, o 

estudioso argumenta a improbabilidade de um indígena torna-se cristão, visto que a 
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presença de Nimuendajú dotada de um posicionamento de valorização da cultura Apinajé 

possibilita ao grupo a manutenção da prática cultural original, deixando de lado a cultura 

cristã. A título de exemplo, Nimuendajú quando relata a aparição do “deus solar” a 

Matúk, que estava convicto de ter o visto, afirma que sua presença fez com que aquela 

convicção desaparecesse.  Conforme explica o etnólogo: “De fato, bastou a minha estadia 

de dois meses entre os Apinajé, em 1928, para fazer tabula rasa daquela “convicção”, 

suplantando-a por uma atitude afirmativa para com a antiga cultura tribal que eu mesmo 

tinha assumido desde a chegada” (Ibid, p.12). 

Pode-se observar que Nimuendajú, preocupado com a perda cultural apinjé, 

impede, com a sua presença entre os indígenas, que Matúk faça esta transição para o 

cristianismo.  A preocupação de Nimuendajú a fim de manter a cultura apinajé “pura” 

faz com que o etnólogo, quase que ironicamente, modifique o sentido da história Apinajé, 

na certeza de evitar que o evento histórico mude a cultura. 

O fato de Nimuendajú se referir ao modo como os Apinajé conversam com Mbud-

ti com a palavra “prece”, demonstra uma tentativa de dar uma explicação sobre o que 

observa, porém, recorrendo ao vocabulário cristão. Por exemplo, quando o autor descreve 

os Apinajé fazendo as “preces” ou quando ao plantar sementes apresentam essas ao sol, 

a fim de conseguirem boa colheita (Ibid, p.70), estamos frente a um problema 

antropológico e histórico provavelmente em dois sentidos: em primeiro lugar porque 

podemos reconhecer aqui uma possível influência cristã (missionária), a ser demonstrada 

no decorrer da pesquisa, em uma cultura que Nimuendajú se esforça para imaginar como 

“primitiva”, ou seja, imune deste contato. Ou, em segundo lugar, na busca do ser supremo 

(o sol) e no próprio vocabulário usado pelo etnólogo percebemos a influência de outro 

grande representante da Escola Histórico-Cultural alemã: padre Wilhelm Schmidt e sua 

teoria do “monoteísmo primordial”6. 

Nimuendajú não deixou de buscar um ser supremo para os Apinajé, o deus solar. 

Também, no estado atual da pesquisa, não se pode afirmar se os Apinajé adotaram o 

vocabulário cristão ao se referirem a Mbud-ti como deus solar e também como pai, ou se, 

de fato, os Apinajé reconheciam o Mbud-ti (sol) como pai, independente das missões 

                                                           
6 Para padre Schimdt todos os povos possuíam essencialmente uma noção de religião monoteísta, por mais 

primitivos que estes povos fossem. Haveria as culturas primárias que seriam monoteístas, monogâmicas e 

providas de família nuclear e estreito código moral, como também havia as culturas secundárias, fruto do 

intercruzamento das culturas primárias, mas com baixo aspecto moral. Embora o autor não fosse um teórico 

evolucionista, para ele, essas culturas secundárias, em decorrência da degeneração, deixaram de ser 

monoteístas (Araújo, 2013, p.31-33). 
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cristãs. De qualquer maneira, o etnólogo alemão ignora a possível influência cristã na 

tradução dos mitos e no ordenamento de mundo dos Apinajé. Nimuendajú descreve O 

momento em que Matúk teve a visão do “deus sol”: 

 “Eu estava numa cabeceira do Ribeirão da Botica. Já durante o caminho me 

sentia perturbado e constantemente me assustava sem saber porque. De repente 

apareceu debaixo dos galhos pendentes de uma grande árvore do capo. Lá 

estava Êle em pé, com uma das mãos sobre o cacête que tinha encostado no 

chão. Êle era grande e de côr clara, e os cabelos desciam-lhe pelas costas quase 

até o chão. Seu corpo todo estava pintado e as pernas listradas de vermelho. Os 

seus olhos eram como duas estrelas. Êle era muito bonito. Eu conheci logo que 

era Êle e perdi coragem. Os seus cabelos se arrepiavam e os joelhos tremiam. 

Deitei a espingarda para um lado porque sabia que devia falar com Êle, mas 

não pude dizer uma palavra e ele estava me olhando. Abaixei a cabeça para 

criar coragem e assim estive durante muito tempo. Quando fiquei mais calmo 

levantei a cabeça: Ele ainda estava lá, olhando para mim. Então fiz um esforço 

e dei uns passos para êle, mas logo meus joelhos se dobraram e não pude mais 

andar. Assim fiquei por muito tempo, depois abaixei a cabeça e procurei outra 

vez tomar ânimo. Quando levantei outra vez os olhos, Êle já me tinha virado 

as costas e foi sumindo de vagar pelo campo.  Então fiquei muito triste. (...) 

Apanhei minha espingarda e voltei para a aldeia. Em caminho matei ainda dois 

veados que chegaram a mim sem susto.  Em casa contei tudo a meu pai, que 

me respondeu porque eu não tinha tido coragem de falar com Êle. De noite 

quando eu estava dormindo. Êle me apareceu de novo. Dirigi-lhe a palavra e 

Êle respondeu que tinha esperado por mim no campo para falar-me, mas como 

eu não me aproximasse tinha ido embora. Levou-me a certa distância atrás da 

casa, mostrando-me um lugar no chão onde estava guardada uma coisa para 

mim e desapareceu. Pela manhã fui logo lá e apalpei o chão com a ponta do 

pé. Senti que havia qualquer coisa alí enterrada. Mas os outros vieram me 

chamar para a caçada. Então tive vergonha de ficar e fui com eles. Quando 

voltamos fui de novo àquele luar queÊle me tinha indicado, mas não encontrei 

mais nada”. (Ibid, p.104-105).  

 

Nimuendajú refere-se a este fato relatado por Matúk como uma expressão 

religiosa dotada de temor e relata também que outros Apinajé tiveram visões do “deus 

solar” e em situações parecidas com a de Matúk, isto é, durante as caçadas. Isto posto, o 

etnólogo concluí que “o deus solar dos Apinayé é um ente apartado do seu substrato, 

porque, quando apareceu a Matúk, o sol estava no céu”. (Ibid, p.105). 

Na relação dos mitos, Nimuendajú não atribui qualquer influência, nos mitos ou 

nas próprias experiências narradas pelos indígenas, da presença missionária que o próprio 

etnólogo descreve no início do livro, e nem mesmo à história do contato entre brasileiros 

e Apinajé à qual, entretanto, ele imputa o mínimo de conhecimento a respeito do 

cristianismo entre os indígenas: “o pouco que julgam saber do cristianismo, o devem, os 

índios, ao contato com os moradores neobrasileiros vizinhos e não à missão7” (Ibid, p.5),  

                                                           
7 A missão a qual Nimuendajú se refere é a Missão Pacífica do missionário Frei Francisco do Monte de São 

Vito. 
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Entretanto, não tem como deixar de observar que o “deus solar” Apinajé, ao 

aparecer para Matúk com um cajado em mãos, pode remeter a uma descrição de Jesus 

Cristo como também o mito do dilúvio também pode apresentar referências cristãs, na 

medida em que, assim como o dilúvio cristão, há o casal que separa diferentes espécies 

como forma de salvar a humanidade.  

A nível de hipótese, podemos pensar que este “deus solar”, caracterizado, em 

algumas narrações de Matúk, com um cajado à mão, possa representar a “noção mínima 

de divindade”(Pompa, 2003; 2006) encontrada pelos missionários presentes entre os 

Apinajé, solução idêntica àquela encontrada pelos jesuítas no Brasil colonial. No processo 

de construção da alteridade ameríndia e da releitura da identidade ocidental o “código 

religioso” será o mecanismo de solução para a distância entre o “eu” e o “outro”, ou seja, 

a presença ou a ausência de religião ou de qualquer sinal desta, como a presença de ídolos 

ou de templos, determinaria a distância entre os civilizados e os selvagens (Pompa, 2006, 

p.118). A construção dos missionários jesuítas do deus dos Tupinambá, será Tupã, 

“noção mítica ligada ao trovão e portanto, por analogia, à dimensão celeste do ser 

supremo da religião judaico-cristã”(Ibid, p.119).Desse modo, no caso do “deus solar” 

Apinajé, posso pensá-lo apenas hipoteticamente como uma reelaboração indígena dos 

ensinamentos cristãos, hipótese esta que poderá ser confirmada, ou não, pela pesquisa 

com os textos de Metódio daNembro8 e dos jesuítas.  

Observa-se que a etnologia alemã, ao descrever seu objeto de estudo, não deixa 

também de demonstrar o lugar dela na produção de historicidade do seu nativo. A ciência 

ocidental do final do século XIX e início do XX muda o modo de percepção do seu nativo, 

compreendendo-o em um estágio inicial da humanidade. No caso da etnologia alemã, a 

perspectiva evolucionista dilui-se na abordagem de tipo “culturalista” própria da escola 

histórico-cultural: estudar os ameríndios significava apreende-los e registrá-lo enquanto 

não “contaminados”, e quanto menos um grupo estivesse em contexto intercultural, mais 

“puro” ele seria.    

Analisando o trabalho de Nimuendajú sobre os Apinajé, a partir do contexto triplo 

proposto por Pompa (2003, p.29), podemos perceber que o etnólogo produz sua etnologia 

apinajé de forma que o contexto histórico não está articulado com o contexto narrativo 

nem com o contexto cultural, uma vez que o etnólogo pouco aborda a atuação missionária 

entre os Apinajé, não contextualiza a forma como os indígenas expressam os termos 

                                                           
8 Estudioso da história dos capuchinhos no Brasil. 
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cristãos dentro da cultura deles, nem contextualiza os mitos e os fatos narrados. Portanto, 

a revisão da etnologia alemã se faz necessária, pois é preciso pensar historicamente a 

produção acadêmica de Nimuendajú mediante o contexto científico em que foi concebida, 

para dessa forma compreender que as particularidades apinajé são construções 

determinadas pelo olhar do outro.   
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De l’Égalité des Races Humaines de Anténor Firmin: algumas considerações sobre 

a crítica a hybridité  

 Frantz Rousseau DÉUS1 

  

Resumo  

O presente artigo objetiva apresentar algumas críticas pontuadas por Anténor Firmin na 

sua obra “De l’égalité des races humaines: anthropologie positive” publicada em 1885. 

Nela, ele contesta argumentos predominantes no século XIX, em que naturalistas e 

antropologistas da escola poligenista sustentam a existência de uma desigualdade racial, 

e uma inferioridade nativa da negra. Para isso, exploramos os seguintes pontos: a) Crítica 

a hybridité dos poligenistas e afirmação da igualdade entre raças; b) Refutação à 

inferioridade intelectual e moral dos mestiços; c) O devir e as consequências da doutrina 

de desigualdade racial. Adotamos como bibliografia principal Firmin (1885); Price-Mars 

(1978); Fleur-Lobban (2008); Célius (2008) como bibliografia complementar. Apesar de 

que a obra de Firmin poderia ter grande relevância para a discussão sobre raças na sua 

época, ela permaneceu lettres mortes por muito tempo. Analisando esses pontos, 

concordamos com Fleurh-Lobban (2008), para quem, Firmin é considerado como o 

primeiro antropólogo negro que fez uma crítica mais consistente à questão da 

desigualdade racial, pois sua obra iniciou uma ruptura a concepção antropológica 

dominante no século XIX.  

  

Palavras-chave: Anténor Firmin; Desigualdade Racial; Igualdade Racial; Crítica a 

Hybridité. 

  

Contexto de produção desta obra  

O surgimento do Haiti como a primeira república negra que se libertou do jugo da 

escravidão por meio de lutas iniciadas a partir do ano 1791 e com sua proclamação da 

independência no primeiro de janeiro de 1804, abriu caminho para questionar o 

argumento hegemônico sobre raça no século XIX. Com a chegada do pai da antropologia 

haitiana, Antenor Firmin2 à França, este tomou conhecimento das teses que estavam 

                                                           
1 Frantz Rousseau DÉUS, possui Bacharelado em Ciências Sociais; em Sociologia; e, é licenciado em 

Ciências sociais pela Unicamp. Atualmente está cursando o mestrado na Universidade Federal de São Paulo 

- UNIFESP (2016-2018), sob a orientação do Prof. Dr. José Carlos da Silva Gomes. E-mail: 

frantzrousseaudeus@yahoo.fr 
2 Jornalista, advogado, um defensor fervoroso da igualdade racial, Joseph Anténor Firmin nasceu em uma 

família modesta no Cabo do Haiti em 1850 e faleceu em 1911. Ele realizou seus estudos primários e 

secundários na sua cidade natal e começou a lecionar aos 17 anos. Nas palavras de Price-Mars, Firmin foi 

um educador militante. Apaixonado pela política, criou uma revista na sua cidade natal, intitulada Le 

Messager (O mensageiro). Em 1867, se candidatou para deputado, infelizmente não foi eleito. Faz-se 

necessário frisar que Firmin era um homem que se engajou social, política, intelectualmente. Ele foi um 

homem de ação. Exilado por volta de 1883, foi ao São Tomé, depois à França, onde encontrou o intelectual 

haitiano Louis Joseph Janvier e se tornou membro da Société d’Anthropologie de Paris em 1884. Esse 

momento foi decisivo na vida de Firmin, pois foi esse contato com a concepção predominante sobre a 

temática de raça. Em consonância, publicou em 1885, a obra “De l’Égalité des races Humaines”- Da 

Igualdade das raças. 

mailto:frantzrousseaudeus@yahoo.fr
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sendo debatidas na Europa com intuito de legitimar e naturalizar preconceitos raciais. 

Médicos, naturalistas, antropologistas adeptos da escola poligenista - dentre os quais 

destacamos Pierre Paul Broca, Topinard, Gobineau defendiam a ideia de que existia uma 

desigualdade nativa entre as raças humanas. E, que o negro (inferior) e o branco (superior) 

eram duas espécies diferentes, (FLEURHLOBBAN, 2008). 

Argumento que Firmin considerou sem fundamento científico, sem consistência 

lógica, sem consistência histórica e preconceituoso. Portanto, ele percebeu a necessidade 

de se posicionar cientificamente em defesa da “raça” negra diante desses preconceitos. A 

partir de investigações de diversas civilizações (egípcia; ocidental etc.); e das literaturas 

produzidas por naturalistas, médicos, filósofos, ele escreve a obra intitulada De l’égalité 

des races humaines: anthropologie positive publicada em 1885, na qual ele refutou os 

argumentos que defendiam a desigualdade racial e inferioridade natural da raça negra, 

inferioridade dos mestiços. Além de uma crítica às produções dos naturalistas 

poligenistas, a sua obra é considerada como uma resposta e uma refutação a de Arthur de 

Gobineau “Essai sur l'inégalité des races humaines” publicada em 1855.  

Importante salientar que a questão racial ocupou lugar de destaque durante o 

século XIX, e a existência de raça inferior e raça superior foi ideia predominante naquela 

época. Com a abolição gradual da escravidão, surgiram novas nações compostas de 

negros recém-libertos, mestiços, brancos. Porém, os preconceitos coloniais continuaram 

a pesar fortemente nas costas dos negros e mestiços nessas sociedades pós-escravistas. O 

que fez com que a interpretação dessas sociedades3 exigisse uma consideração da 

diversidade racial que as compõem. 

No caso do Haiti, os debates iniciaram em defesa da raça negra e tentando 

apresentar uma nova representação do negro e do mulato para que esses últimos pudessem 

se inserir no mundo moderno com dignidade. Nessa linha, Anténor Firmin, como salienta 

Fleurh-Lobban (2008) é o primeiro antropólogo negro que fez uma crítica mais 

consistente à visão dominante na antropologia física francesa na sua época. Com um olhar 

positivo sobre a questão racial, ele percorre a história da tradição filosófica; científica; 

                                                           
3 Por exemplo, no Brasil no início do século XX, vários pensadores brasileiros tentaram interpretar a 

sociedade brasileira, levando em conta a diversidade racial. No quadro brasileiro, destacamos autores 

pessimistas sobre a questão racial (miscigenação) como Paulo Prado em Retrato do Brasil: ensaio sobre a 

tristeza brasileira, (1928); e autores otimistas e que olharam a questão de uma maneira mais positiva como 

Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (1933); Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (1936). 

Também tinha Raimundo Nina Rodrigues, As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), 

esse último, a nosso ver, fez uso da concepção racial predominante quase sem alteração para interpretar a 

sociedade Brasileira. Isto é, ele usa a nomenclatura raça inferior, raça superior, enxerga a miscigenação 

como fator degenerador da raça. 
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religiosa de diversas civilizações (egípcia, ocidental) em busca de argumento imparcial 

sobre esta questão. Seu vasto conhecimento sobre a civilização egípcia serve para 

construir um argumento mais consistente. De acordo com Obenga (2008, p.133) Firmin 

é considerado um dos grandes égyptologues da sua época.  

Apesar de grande relevância que poderia ter a obra de Antenor Firmin, ela 

permaneceu lettres mortes por muito tempo. Nessa linha, Fleurh-Lobban salienta que:  

Foi publicado em 1885, um texto fundamental na antropologia e que foi 

largamente ignorado ou descartado. Recuperado apenas recentemente, quando 

o manuscrito foi traduzido e introduzido em inglês por Asselin Charles como 

“The Equality of the Human Races (Antropologia Positivista) (2000), cento e 

quinze anos após sua publicação original” (FLEURHLOBBAN, 2008, p.95. 

Tradução nossa).  

  

Levando em conta as condições de produção de conhecimento científico, Firmin 

(1885) questiona a lógica de poder presente na elaboração de saberes, antecipando muitas 

propostas formuladas mais tarde por pesquisadores como Durkheim, Levi-strauss entre 

outros (CÉLIUS, 2008). Firmin percebeu que o espaço que os intelectuais europeus 

ocupavam, servia não só para (re)produzir discurso pseudo-científico e tendiam também 

a legitimar preconceitos, discriminação.  

Durante os anos 1884 a 1888, Anténor Firmin estava na França como emissário 

haitiano, se tornou membro da “Sociedade de Antropologia de Paris- SAP”4, cujo seu 

nome permaneceu na lista até depois da sua morte em 1911 (FLEURH-LOBBAN, 2008). 

Sendo membro da SAP, Firmin (1885, XII) no prefácio da obra De l’égalité des races 

humaines, questionou a sua presença dentro deste “lugar privilegiado”, dizendo: 

“pourrais-je m’abstraire du rang de mes congénères et me considérer comme une 

exception parmi d’autres exceptions?” (poder-me-ia abstrair na categoria de meus 

congêneres como uma exceção dentre outras exceções?). Respondendo negativamente 

essa pergunta, pontuando que não existiu nenhuma diferença fundamental entre negro da 

África e o negro do Haiti.  

Escrevendo esta obra, Firmin se demonstrou ciente da importância da Republica 

do Haiti para a África, pois ele destaca que “Haiti deve servir para a reabilitação5 da 

África”. Nesse sentido, ele justifica que “quando se trata de provar qualidades morais e 

intelectuais da raça negra, os exemplos serão dados a partir da República do Haiti” 

                                                           
4 Société d’Anthropologie de Paris criado por cirurgião, antropologista Pierre Paul Broca em 1859. 
5 Desta frase se originou a obra “De la reabilitação da raça negra pela República do Haiti” escrita por 

Hannibal e foi publicada em 1898. 
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(Firmin, prefácio, 1885, p. XIII). Com base nessa breve introdução apresentaremos 

algumas considerações das críticas feitas por Firmin sobre a questão racial na sua época, 

discutindo os seguintes pontos: a) Crítica a hybridité dos poligenistas e afirmação da 

igualdade entre raças, b) Refutação a questão da inferioridade moral dos mestiços; c) O 

devir e as consequências da doutrina de desigualdade racial, d) considerações finais.  

  

A) Crítica a hybridité dos poligenistas e afirmação da igualdade entre as raças  

A respeito da igualdade entre as raças humanas, entendemos que o argumento de 

Firmin é estritamente ligado a sua concepção do que seria a Antropologia como Ciência. 

Na sua perspectiva “a Antropologia estuda o homem no ponto de vista físico, intelectual 

e moral, através das diferentes raças que constituíam espécie humana” (FIRMIN, op. cit 

p.15). Além disso, na sua concepção, ela é uma ciência que engloba dois outros ramos 

científicos importantes: etnografia - a descrição dos povos; e a etnologia - o estudo 

sistemático desses mesmos povos da perspectiva da raça (FIRMIN, 1885, p.18).  

Nesse sentido, Firmin salienta que um estudo integrado em antropologia sobre o 

homem deve necessariamente levar em conta as investigações etnográficas e ao mesmo 

tempo deve considerar as investigações etnológicas. Considerando a antropologia como 

estudo do homem, Firmin pergunta:  qual a verdadeira natureza do homem? Em que 

medida e em quais condições ele desenvolve suas aptidões? Todas as raças humanas são 

capazes de ascender ao mesmo nível intelectual e moral?  Examinando as classificações 

de espécies6 humanas feitas pelos naturalistas, ele salienta “para apresentar resultados 

válidos, os antropólogos devem fazer mais do que estabelecer alguma classificação ou 

algum ranking arbitrário das raças humanas e suas respectivas aptidões” (FIRMIN, op. 

cit p.19).  

Criticando a classificação feita pelos naturalistas da escola poligenista, Firmin 

(1885, p.47) enfatiza que esses sábios que teorizam sobre a questão de espécie7, não 

chegaram a uma consideração clara do que é uma espécie. Diante das dificuldades para 

                                                           
6 Antenor Firmin apresenta algumas classificações feitas por certos naturalistas: A classificação feita por 

Linné: 1- Homem branco olhos azuis; loiro – europeus,  2- Homem amarelo, cabelos pretos, olhos castanhos 

– Ásia, 3- Africano negro, cabelos crespo, 4- Americano – cabelo preto e liso. Classificação feita pelo 

americano Morton: povo branco, amarelo, ruivo, negros (Firmin, 1885 p.21)  Classificação feita por 

Prichard naturalista inglês, salientando que a humanidade é dividida em 3 raças: Ariane – raça branca; 

semítica – raça amarela; egípcia- negros (Firmin, 185 p.24). 
7 Do ponto de vista taxológico, os naturalistas trazem muitas definições do que seria uma espécie. Alguns 

dizem que uma espécie é uma coleção de indivíduos caracterizada por um conjunto de traços distintos cuja 

transmissão é natural, regular e indefinida no estado atual das coisas, (Geoffroy saint-Hilaire Apud Firmin, 

1885, p.44). 
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classificar as espécies, Firmin pergunta será que os homens formam uma só espécie ou 

eles formam várias?”. Prosseguindo, será que “Os negros são da mesma natureza que os 

brancos, isto é, apresentam a mesma conformação orgânica, mesmas aptidões intelectuais 

e morais?”. De acordo com ele, essas questões foram a base dos debates sobre a 

classificação de espécies.  

Firmin sublinha que os escravagistas, sob as doutrinas poligenista, não sentiram 

nenhuma culpa em instituir a escravização do negro, declarando que negros são inferiores 

e aptos para fazer trabalhos forçados. E eles são de espécies diferentes do homem 

caucasiano (FIRMIN p.50 e 51). Argumento que Anténor Firmin qualifica de dogmático. 

Para evidenciar o dogmatismo dos poligenistas a respeito da classificação rígida 

de espécie, Firmin exemplifica a partir de um caso que foi apresentado por um cientista, 

em que foi pontuado o seguinte:  

Foi o mestiço da lebre e coelho que um ilustre cientista deu nome léporide 

geralmente adotado. Quando Broca viu pela primeira vez este animal 

produzido pelo cruzamento de duas espécies diferentes, ficou profundamente 

impressionado, especialmente uma vez que esta espécie mista tinha mostrado 

uma fecundidade continua durante sete gerações.  Depois de tomar todas as 

precauções para garantir que ele estava realmente diante de um caso de 

mestiçagem, resolveu apresentar um desses animais, que visitou duas vezes 

por ano, na Société de Biologie que ainda existia. Mas, recebeu a resposta de 

que o fato parecia impossível, porque estavam em contradição as leis das 

espécies. Sem uma investigação mais aprofundada, Broca concluiu que ele 

estava enganado ao avaliar as características de leporides mistos (Firmin, 

1885, p.55).    

 

Depois dessa apresentação, escreve Firmin, a fecundação de coelho com a lebre 

parece agora muito provável, se isso foi confirmado, então deve concluir o coelho e a 

lebre são da mesma espécie. Porém, Broca não concorda, ele se comporta como o príncipe 

da ciência, lamenta Firmin, (op. cit, p.56).  

Outro caso pelo qual Firmin expressa o dogmatismo dos poligenistas. Quando 

apresenta um crânio de um negro com mais de 1600 gramas e um ângulo facial de 80 

graus etc. professor Broca disse: “tem um erro de apreciação, não pode ser crânio de um 

negro, pois esse fenômeno seria contrário às regras antropológicas” (BROCA apud 

FIRMIN 1885, p.5657).  

Na obra Mémoire sur l’hybridité, Broca define espécie da seguinte maneira: “a 

espécie humana é um conjunto de indivíduos que descendem numa linha reta sem mistura 

de um casal único e primordial” (BROCA apud FIRMIN, 1885, p.67).   

Os opositores a doutrina poligenista, salientam que todos os tipos humanos podem 

se casar criando produtos fecundos, pois todo homem tem origem comum. Analisando a 
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maneira como Broca chega às suas considerações, Firmin critica a ausência de uma 

metodologia científica adequada e a falta de fundamento nessas afirmações, ele destaca 

uma citação na obra de Broca:  

A natureza de nosso trabalho, diz Broca, nos dispensa de acompanhar 

minuciosamente, nas diversas raças, todas as modificações do crânio, da face, 

do tronco e dos membros. (...) Limitamo-nos em comparar, numa paralela 

incompleta e rápida, os homens que pertencem ao tipo caucasiano e com aqueles 

ao tipo dito Etíope, (BROCA apud FIRMIN, 1885, p.69).      

 

Broca, na sua investigação, considera de dois tipos extremos de homens, que 

segundo ele, são de natureza oposta, ressaltando que “dentre as características anatômicas 

que distinguem o da Etíope e o do Caucasiano, escolherei, primeiro, diz-ele o mais grave, 

ou o mais aparente, a cor da pele”, (Broca apud Firmin, 1885, p.70). Outros naturalistas 

da escola poligenistas salientam que nos brancos o sistema arterial é mais desenvolvido 

do que o sistema nervoso, isso é contrário nos negros. E, segundo Figuier, o sangue do 

negro é mais viscoso do que do branco (Figuier apud Firmin, 1885, p.84).  

Criticando Broca e Figuier, Firmin enfatiza que os tipos de argumento levantados 

por ambos poligenistas, são usados dogmaticamente para legitimar inferioridade racial e 

rebaixar a raça negra. Pois, eles queriam provar “cientificamente” que os negros são 

inferiores e aptos ao trabalho forçado.  

Além da questão da desigualdade entre raças Firmin aborda a questão da 

mestiçagem. Essa última ocupa um lugar de destaque no argumento de Antenor Firmin 

na sua demonstração da igualdade entre raças. Para os naturalistas da escola clássica, as 

leis fisiológicas da espécie pretendiam que a fecundidade contínua, de geração em 

geração, e apenas com indivíduos da mesma espécie. Esta concepção, segundo Firmin 

(1985, p.94), foi aceita por todos os naturalistas da escola clássica como uma verdade 

científica de primeira ordem.  

Diante de tal concepção, Firmin busca apreender se todos os homens quaisquer 

que sejam suas diferenças de cor, de fisionomia, de civilização, são aptos a se reproduzir, 

cruzando gerações indefinidamente fecundas. Criticando Dr. Broca, o representante 

privilegiado do poligenismo, Firmin parafraseando Broca com base no trecho a seguir: 

Nós examinamos os mestiços, diz Broca, sob a relação da fecundidade e sob a 

relação da vitalidade física e moral, pois do ponto de vista que nos interessa, 

bastaria que alguns mestiços fossem inferiores às duas raças mães com relação 

a longevidade, vigor, saúde ou inteligência, para fazer com que as duas raças 

não sejam mais da mesma espécie, (Broca apud Firmin, 1885, p.96), tradução 

nossa).  
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Criticando essa afirmação, Firmin pergunta: se “todas as crianças provindas de 

uma “mesma raça”, como Franceses, Ingleses, Alemães, são sempre iguais a seus parentes 

maternos e paternos em longevidade, em vigor, em saúde e em inteligência?”. O Mais 

interessante no argumento de Firmin, é a refutação da tese a seguir: “a união do negro e 

da mulher branca é estéril, porém a união do branco com a negra é fecunda”, (FIRMIN. 

idem, p.97).  

A respeito da esterilidade que os poligenistas atribuem aos mestiços, Firmin 

salienta que o burro e a égua, animais de espécies diferentes, pelo seu cruzamento 

produzem um animal híbrido - mula, portanto é infecunda. Se o mesmo tivesse validade 

para os mestiços, poderia afirmar que seus parentes são de espécies distintas. Como o 

mestiço que é filho de cáucaso com negro é totalmente fecundo, então o negro e o branco 

são da mesma espécie (FIRMIN, 1885, p.100). Para exemplificar, Firmin se referiu a 

dominicanos que nasceram no Haiti.  

  

B) Refutação a questão da inferioridade moral dos mestiços 

Mesmo com a demonstração lógica de que o mestiço não é estéril, portanto negro 

e branco são da mesma espécie, os poligenistas não se conformam, eles argumentam que 

mestiços são inferiores moralmente. Dentre aqueles que apoiam essa ideia, M. Boudin e 

A. Java são naturalistas que Firmin refuta. Pois, o primeiro alega que “os mestiços são 

muitas vezes inferiores às duas raças mães, seja em longevidade, seja em inteligência, 

seja em moralidade”.  E, o segundo exemplifica que “os mestiços serem tão pouco 

inteligentes, faz com que nunca se encontre um entre eles escolhidos como funcionário, 

nem empregador” (Firmin, 1885 p. 104). Além disso, para justificar a inferioridade moral 

dos mestiços, autores como Tschudi e M. Squier escrevem que “os mestiços negros e 

índios conhecidos sob o nome de Zambos, em Peru e em Nicarágua, são a pior classe de 

indivíduos. Só eles mesmos somam um quarto quintos da população carcerária” (Tschudi 

e M Squier, apud Firmin, 1885, p.105).  

Para desconstruir os preconceitos de que os mestiços são inferiores moral e 

intelectualmente, Firmin sublinha a relevância dos impactos dos meios sociais nos quais 

os mestiços se inserem sobre seu comportamento. Ele argumenta que quando uma classe 

de homens ocupa uma fausse position (posição social desfavorável), não podendo se 

colocar nem com a classe superior que a menospreza, nem com a classe inferior, que ela 

menospreza por sua vez. Ela passa a ser inconsistente e fraca, obrigada a girar em zigzag 

entre duas correntes opostas, (Firmin, 1885, p.106). Nesse sentido, ele chama atenção do 
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poder exercido pelas estruturas sociais sobre a orientação das condutas dos indivíduos. 

Isto é, segundo Firmin, as condições sociais em que os mestiços se inseriram, por causa 

do preconceito que se atribui às suas aptidões intelectuais, são motivos plausíveis da sua 

marginalização.  

Essa maneira de conceber os mestiços foi muito recorrente no Haiti antes da 

revolução. Pois, os mestiços haitianos foram vistos pelos seus pais caucasianos como uma 

espécie de parasita, se deixando levar pela vadiagem, e conseguiram fazer apenas as 

coisas mais repugnantes. Também, em todas as colônias francesas, aponta Bory de Saint-

vincent8, os mestiços foram tratados com um desprezo injustificável e capaz de suscitar 

neles um sentimento de indignação para se revoltar. Ainda com relação ao desprezo pelos 

mulatos, Bory de Saint-Vincent citado por Firmin, salienta que a maioria dos pais dos 

mestiços tinha horror de reconhecê-los como seus filhos. Situação que dificulta a 

possibilidade dos mestiços se reconhecerem como homens portadores de direitos. Porém, 

alguns pais brancos que concordaram em reconhecer legalmente seus filhos (mulatos), os 

cuidaram, os tiraram do jugo da escravidão. Possibilitando-os gozar o bienfait da 

instrução e da educação, conseguindo desenvolver sua inteligência de uma maneira 

extraordinária. O que foi demonstrado por mestiços como Ogé, Chavannes, Julien 

Raymond etc, que participaram na votação do decreto constituinte que atribuiu aos 

homens de cor de Santo-Domingo a igualdade de direitos civis e políticos.  

Além disso, Firmin sublinha com surgimento do Haiti independente houve uma 

mudança no costume e na inteligência dos mulatos. Antes foram vistos como vagabundos; 

sem direitos políticos, muitas vezes na condição de escravos.  Nessa condição, segundo 

Firmin, é materialmente impossível de os mulatos desenvolverem adequadamente sua 

inteligência. Ele era ciente que o desenvolvimento da inteligência exigia estimulações 

adequadas. Porém, a situação constante de vergonha que predominava sobre os mulatos 

não estimulava sua inteligência para o seu desenvolvimento espiritual.  

Contrariamente ao que os naturalistas da escola poligenista pensavam sobre os 

mestiços ou mulatos, em 1804 eles se tornam mestres de seus destinos, orgulhosos de 

demonstrar ao mundo inteiro que suas aptidões são amplas da mesma maneira que as dos 

homens caucasianos. E, que eles podem trabalhar, se esforçar, lutar para desenvolver suas 

faculdades intelectuais, (FIRMIN, 1885, p.106).   

                                                           
8 Jean-Baptiste Geneviève Marcellin Bory de Saint-Vincent, naturalista e geógrafo francês, nasceu em 1778 

e faleceu em 1846. 
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Para Firmin as raças são iguais, tem apenas diferença insignificante entre os 

indivíduos. Ele deixa apreender que além das condições materiais favoráveis, é por meio 

da vontade, da autoconfiança, que um indivíduo consegue realizar o maior sucesso na 

vida. Apesar de “cientistas” terem explicado a inferioridade intelectual do negro nos 

estudos superiores, Firmin traz muitos exemplos a fim de demonstrar que todos 

indivíduos qualquer que seja a sua raça pode aprender, relembrando que “faz muitos anos, 

salientou Dumont D’Urville que alguns mulatos e negros receberam grande prêmio au 

concours général de Paris” (Dumont D’Urville apud Firmin, 1885, p.637). Continua 

salientando que muitos negros: haitianos, estadunidenses, liberianos, demonstraram a 

prova de grande inteligência em todas as áreas científicas.  

  

C) O devir e as consequências da doutrina de desigualdade racial 

De acordo com Firmin, a defesa da igualdade entre os homens deve ser a 

prioridade de todos os indivíduos. Pois, ela será o remédio social por excelência de todos 

os problemas sociais. Convencido que a doutrina da igualdade deve prevalecer, Firmin 

questiona o devir e as consequências da doutrina da desigualdade das raças, dizendo que 

“ela caminhará de exclusão em exclusão, e chegará à concepção de um pequeno núcleo 

de homens, quase deuses por seus poderes, destinado a subjugar todos outros seres 

humanos” (FIRMIN, 1885, p.637). Com relação a essa consideração, Price-Mars (1978) 

observa particularmente a crítica de Firmin sobre a antropométrica e a craniometria, 

afirmando que, se o mundo tivesse atendido as ideias de Anténor Firmin, a tragédia 

promovida por Hitler ou do Nazismo poderia ter sido evitada.  

Sobre o devir das raças humanas, Gobineau um defensor da doutrina da 

desigualdade das raças humanas, escreve:  

A espécie branca, considerada abstratamente, já desapareceu da face do mundo. 

Após passar a idade dos deuses, onde ela estava absolutamente pura; idade dos 

heróis, onde as misturas foram de força moderada e de número; a idade da 

nobreza, onde faculdades, ainda grandes, não foram renovadas por fontes 

secadas, ela alimentou mais ou menos prontamente, de acordo com os lugares, 

em direção da confusão final de todos os seus princípios, por causa de seu hímen 

heterogêneo. Por conseguinte, não é agora mais representada por híbridos; 

aqueles que ocupam os territórios das primeiras sociedades mistas têm sido 

naturalmente o tempo e suas oportunidades para se degradar mais (GOBINEAU, 

1884, p.560. Tradução nossa).  
  

Esse destino trágico previsto por Gobineau evidencia a inconsistência histórica da 

doutrina da desigualdade, segundo Firmin. E, Gobineau vai mais longe na sua previsão, 
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salientando que a humanidade inteira se desgastara por causa da promiscuidade de grupos 

étnicos.   

Com relação a esse destino, Firmin (1885) levanta duas questões:  Essa 

consideração não é signo de um espírito doente?  Não parece que é o caráter distintivo de 

todas as falsas teorias de levar fatalmente às conclusões tão contrárias à lógica como às 

aspirações universais?  

Criticando Gobineau e M. Renan que acreditam na raça superior, dizendo que a 

proposta deles é que todas as outras raças humanas são condenadas a desaparecer para 

deixar o lugar para o desenvolvimento da raça branca, (FIRMIN, 1885, P.647). Firmin 

reitera a necessidade de lutar para que prevaleça a doutrina da igualdade, fazendo várias 

considerações:  

1) No começo todas as raças humanas que ocupam a terra hoje foram igualmente 

ignorantes e débeis; imorais e feias, mas na medida em que evoluem, elas se 

aprimoram, transmitindo para seus descendentes faculdades destinadas a aperfeiçoar 

o trabalho de geração em geração;  

2) Estudando os fatos de uma maneira imparcial, percebe que a raça negra, que se 

pretende ser a mais inferior da humanidade, é dotada de uma faculdade de expansão 

moral e intelectual tão ativa como todas as outras raças (FIRMIN, 1885, p.652).  

3) A autoridade dos sábios não deve ser suficiente para disseminar opiniões 

preconceituosas, errôneas durante séculos. Nesse sentido, ele ressalta que acima das 

prevenções e dos preconceitos dos sábios, existe a ciência; acima dos erros 

sistemáticos dos historiadores, existe a história; a filosofia é mais forte e mais 

convincente que todos os filósofos (FIRMIN, 1885, p.653).  

4) A história não é estacionária, a raça negra tem que continuar a lutar para a sua 

emancipação. Ela tem que reforçar a cada dia o sentimento, a convicção da sua 

igualdade com relação a todas as outras raças humanas desse planeta. Acreditar na 

igualdade é se engajar moralmente para prová-la por meio de fatos e resultados pelo 

preço de esforço (FIRMIN, 1885, p. 655).  

5) Se levar em conta as atrocidades, injustiças que a raça negra sofreu, segundo Firmin 

isso poderia gerar ódio contra o opressor hoje. Porém, para ele, a generosidade da 

raça negra vencerá. Quanto mais foi sofrido, melhor a preparação para compreender 

e lutar para que a justiça vença (FIRMIN, 1885, p. 656).  

 Anténor Firmin, na sua defesa da igualdade entre raças, se convenceu de que um 

dia a raça negra conseguirá quebrar essas barreiras impostas, escrevendo “coragem! 
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ninguém pode contestar a coragem do negro para lutar”. Continua nas suas considerações, 

dizendo “para realizar a igualdade que é um direito natural e imprescritível, o fato de que 

a ciência demonstra que nenhuma raça de homens possui aptidões superiores às outras, a 

raça negra tem que dirigir continuamente suas aspirações em direção de conquistas de 

forças morais e intelectuais, são elas que igualam os homens”, (FIRMIN, 1885, p. 656-

657). Concluiu que todos os homens são iguais, eles têm que lutar para que prevaleça 

relação fraternal entre eles. Doutrina da igualdade proposta por Firmin é uma ferramenta 

a partir da qual todo homem qualquer que seja a sua raça deve lutar para alcançar. Como 

salienta Hannibal Price (1898), a desigualdade é ruim para os negros também não é boa 

para os brancos. Apenas a ignorância natural faz com que alguns se achem superiores. 

Assim, Price (1898) salienta que todo preconceito, toda discriminação é resultado da 

ignorância natural do homem, portanto quando o homem vencer essa ignorância a 

desigualdade vai desaparecer.   

  

D) Considerações finais  

Vimos fazer uma exposição de algumas das críticas feitas por Anténor Firmin à 

doutrina da desigualdade das raças humanas. Refutando a tese dos poligenistas que 

alegam que o negro e o branco são espécies diferentes, Firmin demonstra que a questão 

de hibridez dos mestiços; a inferioridade intelectual e moral considerada pelos 

poligenistas são argumentos preconceituosos. Também, ele chama atenção a 

antropometria e a craniometria como algo prejudicial que poderia levar a humanidade à 

barbárie.  Pois, os fatos históricos os contradizem. Ele argumenta que os seres humanos 

em todos os lugares são dotados das mesmas qualidades e defeitos sem distinção de cores, 

da pele ou forma anatômica. As raças são iguais; todos homens são capazes de se elevar 

às mais nobres virtudes, de alcançar o maior desenvolvimento intelectual; também, eles 

são igualmente capazes de cair em um estado de degeneração total. Firmin considera a 

doutrina da desigualdade como uma doutrina de exclusão, portanto prejudicial para o 

desenvolvimento harmonioso da humanidade. Nesse sentido, ele deixa entender que a 

luta pela igualdade não é só da raça negra, mas de todo homem. Pois, segundo Firmin, os 

seres humanos devem se interessar pelo progresso e felicidade uns dos outros e cultivar 

os sentimentos altruístas que são a maior conquista do coração e da mente humana. 

Resultou-se no que foi discutido que Firmin denuncia a relação de poder existente 

na produção de conhecimento, criticando a maneira como os cientistas da Société 

d’Anthropologie de Paris usaram suas posições de científico para legitimar preconceitos. 
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De l’égalité des races humaines (anthropologie positive) foi publicada em 1885, porém 

quase passou despercebida, só no ano 2000 ele foi traduzida em inglês pelo canadense 

Asselin Charles. Nossa pergunta, é porque essa obra ficou lettres mortes por tanto tempo?  

  

Referências bibliográficas 

CÉLIUS, Carlo Avierl. Cheminement anthropologique en Haïti. Gradhiva [En ligne], 1 | 

2005, mis en ligne le 10 décembre 2008, consultado 09/07 2017. URL: 

http://gradhiva.revues.org/263. DOI : 10.4000/gradhiva.263. 

FIRMIN, A. J. De l’Égalité des Races Humaines: anthropologie positive, 1885   

FLUEHR-LOBBAN, Carolyn.  Anténor Firmin and Haiti’s contribution to anthropology. 

Gradhiva [Online], 1 | 2005, Online desde 10 de Dezembro 2008, consultado, 

09/07/2017. URL: http://gradhiva.revues.org/302. DOI: 10.4000/gradhiva.302   

GOBINEAU, J. Arthur. Essai sur l'inégalité des races humaines. 1855.  

OBENGA, Theophile. Hommage a Antenor Firmin (1850-1911), egyptologue haitien. 

ANKH, v. 17, p. 132-147, 2008.  

PRICE, Hannibal. De la réhabilitation de la race noire par la République d'Haïti. Impr. 

J. Verrollot, 1898  

 PRICE-MARS, Jean. Anténor Firmin. Port-au-Prince, Imp. Séminaire adventiste, 1978. 

http://gradhiva.revues.org/263
http://gradhiva.revues.org/302


218 
 

Negrafias no centro de São Paulo: a presença e a representação do negro na arte 

urbana1 

Marina Oliveira Barbosa2 

 

Resumo  

O Brasil é um país multirracial e pluriétnico no qual mais da metade da população declara-

se negra e parda. Contudo, a representatividade desta maioria não está presente de forma 

minimamente equânime, por exemplo, nos meios de comunicação – na propaganda, nos 

programas televisivos e jornalísticos – e nem tampouco possui expressividade em outros 

setores culturais – no cinema, no teatro – e sociais, sobretudo em profissões de grande 

visibilidade como na política, no judiciário etc. Um dos primeiros elementos de 

autoafirmação da negritude passa pela (re)valorização e reconhecimento de sua própria 

imagem individual e coletiva. O graffiti tem sido um meio de expressão e uma forma de 

afirmar esta imagem na cidade de São Paulo, na medida que os grafiteiros incorporam ao 

seu repertório temáticas étnicas negras para evidenciar sua visibilidade/invisibilidade 

social e valorizar sua identidade cultural negra. No contexto da Cultura Visual, o presente 

trabalho visa mapear e analisar a presença de imagens de negros e negras – de negrafias² 

– em um percurso específico pela cidade de São Paulo, nomeadamente da autora – 

estudante e trabalhadora – para melhor compreender seu contributo à representatividade 

negra no espaço público.  Sendo assim, o trabalho oferecerá, com base em um estudo da 

bibliografia sociológica, antropológica, dos Estudos da Cultura Visual e da História da 

Arte acerca da presença de imagens negras na cidade e sua produção artística, como os 

grafiteiros estão participando em afirmar (ou não) essa imagem e, assim, a identidade 

negra. Trata-se, portanto, de um trabalho que traz para a História da Arte, seu método 

historiográfico e sua análise estética, uma proposta metodológica antropológica, pois o 

recorte não se baseia exclusivamente no conceito de obra de arte ou no estudo de artistas 

escolhidos, senão do vivenciar da cidade por meio de um percurso comum nele. 

 

Palavras-chave: Graffiti; Representatividade Negra; Identidade; População Afro-

brasileira; São Paulo. 

 

1. Introdução 

 

1.1 O graffiti e a cidade 

Nos debates contemporâneos sobre descentralização de narrativas e afirmação 

do imaginário, ocorridos nas áreas das Artes e Ciências Humanas, tem obtido destaque  

o processo de apropriação de espaços que estão além da urbanidade realizado pelo 

graffiti, com o intuito de compor novas paisagens conectadas com as memórias, 

vivências e práticas da população. Utilizando a literatura especializada sobre este tema 

                                                           
1 Negrafias: junção das palavras: negras e grafias, portanto, desenho e escritas negros. 
2 Marina Oliveira Barbosa. Universidade Federal de São Paulo. Mestranda em História da Arte. E-mail: 

marina.marinabarbosa@gmail.com 

mailto:marina.marinabarbosa@gmail.com
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e postulando que o grafitti é uma forma de arte, buscaremos demonstrar no presente 

trabalho como a população afro-brasileira é representada por um determinado grupo de 

grafiteiros paulistanos nas ruas da cidade. 

Partimos da ideia que a escrita é uma linguagem que se materializa de forma 

pertinente, desencadeando um processo de internalização simbólica em seus receptores 

e, consequentemente, provocando repercussões nos espaços culturais e sociais. 

Entendemos, portanto, que a cidade não é apenas um espaço de materialização de 

diferentes linguagens, mas sim que ela própria é uma espécie de linguagem, sendo 

diversa e polifônica, evidenciando vozes, tentativas de diálogo e registros em suas 

paredes, ruas e muros. 

Em uma era de grande intensidade e diversidade comunicativa, sobretudo 

imagética, o graffiti é um meio muito efetivo para atingir o público, já que sua presença 

nos espaços da urbe está bem evidenciada, principalmente pela sua recente utilização 

em anúncios publicitários. Desse modo, esta expressão artística caracteriza-se como 

uma cultura visual singular, mas com um viés plural, promovendo uma crescente 

comunicação e atribuindo sentido e significados simbólicos a nossa vida citadina. A 

representatividade do negro no graffiti possui, consequentemente, um potencial 

comunicativo enorme no espaço urbano. 

 

1.2 Cultura visual 

Considerando que a Cultura Visual é uma ciência multidisciplinar, e que parte 

significativa da natureza humana é constituída pelo olhar, podemos entender que a 

imagem é uma visão detalhada sobre os quadros sociais, culturais e históricos. Sendo 

assim, podemos afirmar que a Cultura Visual trata de ações artísticas e humanísticas, 

ou melhor, de comportamentos social e historicamente construídos. 

A imagem representa o mundo, promove a comunicação, constitui e partilha 

histórias de coletivos, indivíduos e comunidades. Portanto, a Cultura Visual trata de 

tudo o que nos rodeia e que está, de alguma forma, presente em nossos contextos 

históricos.. 

Nesse sentido, vale perguntar quem vê, e de que forma vê, as imagens 

espalhadas em tudo que nos rodeia, na televisão, nas revistas, nos jornais, nas 

propagandas e nos outdoors? Essa indagação sobre as imagens de si e do outro me 

direcionaram para um estudo sobre as imagens utilizadas e produzidas pelos grandes 

meios de comunicação a respeito do negro, desde a diáspora africana até nossa 
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contemporaneidade, e sobre as formas de contraposição, desenvolvidas por alguns 

grafiteiros, a este processo. 

 

2. A representação da negritude 

“Falo de milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o 

complexo de inferioridade, o tremor, a prostração, o desespero, o servilismo.”  

(Aimé Césaire, Discurso sobre o colonialismo, 1978). 

 

Segundo Frantz Fanon a mudança da própria imagem é um dos primeiros passos 

para o processo de libertação e de transformação de uma sociedade. Em sua obra Pele 

Negra máscaras brancas (1963), dentre várias análises, aponta o processo de 

interiorização de um sentimento de inferioridade vivenciado pelo homem negro em 

relação ao homem branco. No Brasil vivenciamos uma atualização deste processo de 

interiorização de uma inferioridade étnica ao constatarmos uma reverência diária à 

branquitude em nossos programas televisivos. A televisão é o veículo de maior 

abrangência, acessibilidade e importância em nossa sociedade. Como é fruto de uma 

concessão pública, deveria, portanto, apresentar conteúdos educativos, além de 

fomentar a representatividade e a diversidade social, cultural e racial. 

Mas isso não é o caso. Em A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira, 

Joel Zito Araújo trata da pouca representatividade negra nos canais de televisão, além 

dos estereótipos que “influem na construção da imagem que os brancos fazem do negro 

e que estes acabam por fazer de si mesmos” (LIMA, 2000, p. 12). Roberto DaMatta 

(1987) analisa como se estruturou e se estrutura o racismo na sociedade brasileira, 

expondo a origem das suas bases “científicas” e acadêmicas, de cunho altamente 

deterministas. Segundo ele há uma noção de “hierarquia racial” imposta e categorizada 

socialmente, a qual reverbera desigualdade e discriminação no tratamento entre negros, 

brancos, e indígenas no país. Os indivíduos destas três raças são, segundo este autor, 

tratados, qualitativamente e gradualmente, de forma distinta, diferenciando-os e 

afastando-os por meio de categorias sólidas de diferenciação racial fundamentadas na 

formação histórico-colonial brasileira. 

O racismo possui uma longa tradição e raramente foi colocado em questão. No 

século XIX, no Brasil, era aceito e assimilado pela elite intelectual brasileira para 

justificar a supremacia dos colonizadores/dominadores brancos. Intelectuais racistas, 

como Gobineau, Buckle e Assiz, atuaram na propagação das teorias deterministas e 
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racistas que dominaram o pensamento da época. A miscigenação brasileira, fruto dos 

cruzamentos entre brancos e negros, era tida e disseminada por esses autores como o 

exemplo de um processo de deterioração de uma “raça”. O Brasil era considerado um 

submundo, no qual residia um indivíduo “deficiente em energia física e mental”, como 

descreveu Gobineau. Lilia Schwarcz (1993) assevera que tais ideias marcam nossa 

história e revelam como tal estrutura cientificista exterior domina e se materializa no 

país. Segundo Schwarcz, a miscigenação brasileira, naquela época, representava atraso, 

inferioridade e incapacidade de um possível progresso nacional. 

De acordo com Carlos Haselbalg, é a exploração econômica realizada pela 

população majoritariamente branca, dominante, sobre a população negra, que produz a 

opressão racial. Para Haselbalg a exploração está diretamente ligada à cor da pele, 

assim os negros passam por diferentes e severas seleções sociais. Ou seja a população 

negra no Brasil não é marginalizada apenas pela falta de escolaridade e pelas condições 

econômicas, mas, prioritariamente, pela cor da pele. 

A representação negativa da população negra é um fato historicamente 

incontestável. Um dos primeiros passos para se contrapor a este processo é a 

autoafirmação da negritude, algo que passa pela valorização e reconhecimento da 

própria imagem. 

A imagem abaixo, de Jean-Baptiste Debret, representa uma cena corriqueira do 

negro escravizado brasileiro. Amarrado a uma pilastra encontra-se um negro com o 

corpo exposto, com as calças abaixadas, camiseta erguida e apresentando marcas de 

tortura. Ao seu redor há uma plateia, majoritariamente negra, assistindo ao castigo. 

Nota-se uma parte dos homens, das mulheres e crianças que se encontram no entorno 

exercem funções trabalhistas, carregando objetos na cabeça e movimentando-se. 

 

Figura 1: Execução da Punição de Açoitamento, obra de Jean-Baptiste Debret, 1830 
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Próximos ao homem que estava sendo castigado há dois outros, deitados no 

chão. É possível ver sangue na camiseta de um deles, fato que evidencia que ambos 

também foram torturados e castigados. Em pé estão outros quatro homens de cabeça 

baixa, unidos por uma corrente e escoltados por dois guardas brancos, o que nos faz 

imaginar que serão os próximos a serem castigados. Não obstante tantos detalhes 

chocantes, gostaria de destacar o fato do homem negro ser castigado por um outro 

homem negro, ou seja, algo, de fato, comum à época, contudo, muitas vezes utilizado 

fora de um contexto a fim de salientar que os próprios negros não era unidos ou 

sensíveis a suas comunidades. Sabemos que esta pintura é apenas uma representação 

cotidiana de um determinado período histórico do país. Contudo, ao tratar dela, procuro 

dar um exemplo para poder dialogar com as formas anteriores e atuais de representação 

da negritude e o que ela causa ou busca causar no imaginário da população negra. 

Podemos notar que, em nossa sociedade, as representações ligadas à beleza, à 

inteligência e à família, dentre outras são baseadas na branquitude. Novelas, filmes e 

revistas apresentam um país branco e sem problemas raciais, evidenciando a ausência  

de discussões e propostas, políticas e sociais, de promoção da igualdade e da 

diversidade. Mostro dois elencos de novelas globais do presente ano, bem como uma 

propaganda de refrigerante, para podermos ver a ausência de personagens negros. 

 

 

Figura 2: Elenco da novela global “Do Outro Lado do Paraíso”, de 2017 
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Figura 3: Elenco da novela “Tempo de Amar” – Rede Globo, 2017 

 

 

Figura 4: Anúncio publicitário da Coca-Cola de 2016, apresentando uma festa familiar. 

 

São exemplos aleatórios que poderiam ser complementados ad infinitum, pois 

o racismo está presente em grande parte das produções audiovisuais publicitárias, 

manifestando-se na total ausência de pessoas negras. Incorporado de forma 

paternalista, ocorre de forma sutil, porém continua exaltando e replicando um ideário 

eurocêntrico e preconceituoso. 

Dessa forma, podemos concluir que estamos diante de uma questão histórica e 

ao mesmo tempo contemporânea da sociedade brasileira. Questão esta que ainda 

encontra-se em disputa, pois, embora todo este processo tenha sido conduzido por uma 

minoria dominante, atualmente podemos constatar a existência de uma nova forma de 

representar a negritude, recusando estereótipos, como, por exemplo, os do Século XIX, 

que apresentavam os negros como criaturas grotescas, e até atuais onde os negros ainda 
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exercem atividades subalternas, exibindo características tidas como ruins e sendo alvo 

de piadas - papéis cômicos, entre outros. 

Um dos espaços onde há uma nova imagem sendo afirmada é no graffiti, ou 

seja, longe dos holofotes das mídias de massa, no próprio espaço público das ruas. 

Cientes disso, escolho os trabalhos de street art para realização desse trabalho. Neste 

prisma é possível identificar uma nova visão sobre a arte e a representação do negro na 

sociedade brasileira. Procuro pensar como a arte e a questão étnica dialogam e se 

articulam no espaço urbano, no contexto histórico e nas experiências de vida dos 

indivíduos. De fato, o graffiti se constitui como um instrumento expressivo no processo 

de reflexão e contestação, pois, a partir dele, é possível fomentar debates sobre as 

delimitações dos espaços urbanos e dos lugares sociais, isto é, dialogar sobre as 

delimitações das fronteiras geográficas – urbanísticas e sobre os níveis socioculturais, 

entre outros assuntos. Antes caracterizado como arte marginal e transgressor, 

atualmente o graffiti surge como um fenômeno político cultural de expressão libertária 

e essencial na urbe - , e uma importante aliado na representatividade do negro nela. 

A cidade é um espaço no qual vigora assimetrias, com muralhas e fronteiras 

funcionando como signos e símbolos que marcam cada indivíduo. Em tal contexto, o 

graffiti possui particularidades que ultrapassam a singularidade e atingem o coletivo, 

reivindicando direitos, por meio de uma afirmação social, identitária e cultural, dando 

visibilidade aos negros e negras cuja imagem é normalmente reprimida pelos poderes 

dominantes. 

Entendendo que o espaço urbano também pode ser um território de 

discriminação, o graffiti busca construir uma ponte entre o coletivo e os indivíduos. 

Essa força expressiva que coloca corpos, histórias e ideias no espaço urbano, também 

nos apresenta discussões sobre as representações identitárias. Portanto, discutiremos o 

graffiti a partir da lógica de revalorização da imagem do brasileiro afrodescendente. De 

uma forma que compreende esta arte como um dispositivo de reflexão e de positividade 

no processo de ressignificação da imagem negra. Nas figuras abaixo, vemos alguns de 

inúmeros exemplos com os quais nós podemos deparar quando andamos pelas ruas de 

São Paulo. 
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Figura 5: Graffiti - Enivo - Vila Leopoldina/SP 
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Figura 6: Graffiti - Grupo OPNI Estação Brás do Metrô/SP 
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A imagem está ligada ao rito e força social, nessa perspectiva, o graffiti que por 

si já nasce no processo de luta, ocupa lugar importante na comunicação e revalorização 

da identidade negra. Sabendo que a legalidade brasileira não está totalmente 

relacionada ou inserida na sociedade, ou melhor, na maior parte da sociedade, visto que 

a tradição oligárquica (colonial) e, por isso ou a partir disso, racista, apresentamos um 

cenário caracterizado pela exclusão da população pobre e não por acaso de maioria 

preta, criminalizada, excluída, mas organizada, do jeito dela, nas promoções de 

igualdades. Bem, o graffiti demonstra, assim, a luta pela identidade e direitos civis que 

se estende a visualidade, ocupa diversos lugares de encontros sociais e demarcam 

espaços. A atitude de estar nas periferias, mas também em grandes centros urbanos da 

cidade de São Paulo revelam que os grafftis levantam ainda a questão sobre cidade, 

quero dizer, levantam o direito de ir e vir, logo: direito a cidade - apropriação dos 

espaços. E aí a partir disso, discussão sobre a arte e como já escrevi, pontua 

categoricamente às políticas sociais e identitárias. 

Em suma, como a pesquisa ainda está em andamento, chego a uma conclusão 

parcial de que os atos e ações artísticas efetuados pelos grafiteiros podem ser 

representados ou descritos, como atos intermitentes de resistência, realizados a partir 

de uma lógica da desigualdade, na qual a criação artística provoca e altera o consensual, 

de tal forma que a força social evidencia (nesse caso através da arte) focos de 

visibilidade, resistência e luta por uma reconfiguração do sensível. 
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[GT-5] CULTURA, COMUNICAÇÃO E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Os direitos à comunicação, à cultura e à participação social são direitos humanos 

essenciais, peças fundamentais para a consolidação de uma democracia realmente 

participativa ou qualquer sociedade de tipo libertária. A Liberdade de criação, 

pensamento, participação política e debate livre de ideias deveria pautar a construção 

coletiva da sociedade mas não é o que vemos no Brasil. De herança autoritária e 

conservadora, nossa mídia é controlada por uma pequena elite familiar que governam 

com poder absoluto por quase oitenta por cento de tudo que é veiculado em todas as 

formas de mídia. Por não representar a totalidade da população brasileira obstrui o debate 

das reais questões para a sociedade influenciando de forma nefasta a opinião pública. 

Contudo a sociedade organizada em coletivos políticos, culturais e comunicacionais, 

estão há algum tempo se mobilizando para romper com ao monopólio midiático e criar 

formas de diálogo com a sociedade. Esse GT quer debater quais são as ferramentas 

possíveis hoje para furar o bloqueio dos meio de comunicação e quais são as vozes 

emergentes na cultura, nas artes e nos movimentos sociais que as produzem. 

 

Coordenador: Marcel Cabral Couto (UNIFESP)  

Debatedoraa: Livia Lima (USP) 
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Análise da cobertura da Folha de São Paulo on-line sobre a reorganização escolar e 

as ocupações estudantis: visibilidade, discutibilidade e mudanças discursivas 

 

Eduardo Marangoni Canesin 1 

 

Resumo  

O presente trabalho discute e analisa a cobertura da Folha de São Paulo (versão on-line) 

sobre a reorganização escolar proposta pelo governo Alckmin (PSDB) e as ocupações 

secundaristas feitas em resposta a isso, durante meados de 2015 e começo de 2016. O 

objetivo da pesquisa é identificar e caracterizar os discursos que foram empregados 

durante essa cobertura, vendo até que ponto eles favoreceram um debate, além de discutir 

possíveis vieses nas matérias publicadas. Paralelamente, analisaremos os comentários dos 

leitores do jornal, presentes abaixo de cada notícia, para que vejamos as reações de 

parcela do público leitor deste veículo (reação apenas da parcela que posta comentários 

on-line, evidentemente, mas, ainda assim, representativa). O total de conteúdos publicado 

pelo jornal e analisado é de 205 matérias (entre coberturas, editoriais, colunas), enquanto 

o total de comentários foi 1629. Dividiremos ambos, conteúdo jornalístico e comentários, 

em gradações, que vão de “Contrária aos estudantes” (ou favorecendo a reorganização, 

ou condenando as ocupações e protestos) à “A favor dos estudantes” (contrárias à 

reorganização ou favoráveis às ocupações), passando por graus mais ambíguos (e 

supostamente neutros), mas não ausentes de vieses. Analisaremos o conteúdo publicado 

(nas matérias ou nos comentários) por meio de releituras da teoria do discurso de 

Habermas (sobretudo nos teóricos da comunicação Vitor Blotta, Rousiley Maia e Wilson 

Gomes), além de discutir as diversas teorias da comunicação, vendo que visão pode ser 

mais profícua para o presente caso analisado (agenda-setting, framing, indústria cultural, 

manipulação e etc.). Dos dados que apresentaremos, mostraremos que houve uma 

mudança de tom por parte do jornal (como nos protestos de 2013), que a princípio 

condenou as ocupações, depois passou a apoiá-las, como “manifestação democrática”. 

Isso se deve, em parte, como pretendemos discutir, ao diálogo (ainda que assimétrico) 

entre meios de comunicação e esfera pública, entre visibilidade e discutibilidade. 

 

Palavras-chave: Sociologia da Comunicação; Cobertura Jornalística; Reorganização 

Escolar; Ocupação Secundarista; Folha de São Paulo. 

 

A proposta de reorganização escolar do governo Alckmin (2015) consistia na 

transferência de alunos para outras escolas e no fechamento de salas de aulas e escolas 

(que seriam aproveitadas para outros projetos), com o intuito de se construir um ensino 

dividido por ciclos únicos, isto é, escolas responsáveis por atender estudantes do primeiro 

ao quinto ano do Ensino Fundamental (de seis à dez anos de idade), do sexto ao nono ano 

do Ensino Fundamental (de onze à catorze anos) e do primeiro ao terceiro ano do Ensino 
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Médio (de quinze à dezessete anos)2. Atualmente, a maioria das escolas abarca todas as 

faixas etárias e séries, com poucas sendo responsáveis por ciclos únicos. 

Essa medida afetaria a vida de diversos estudantes, que teriam de se deslocar por 

maiores distâncias para chegar à escola que passariam a frequentar. Irmãos que iam juntos 

para escola, poderiam ser transferidos para unidades distintas, a depender das idades, 

dificultando o transporte por parte dos pais. Além disso, com o rearranjo institucional, 

salas de aulas seriam fechadas, ao mesmo tempo em que as turmas teriam um acréscimo 

de alunos, para abarcar os novos estudantes transferidos. Isso em salas já repletas de 

estudantes. 

Ora, uma reorganização escolar nesses moldes não é uma novidade para o estado 

de São Paulo, sendo que em 1995 houve uma tentativa (bem-sucedida em termos de 

implementação) nesse sentido, também durante o governo PSDB, com suas diferenças e 

semelhanças em relação à última proposta (GOULART, PINTO e CAMARGO, 2017). 

A maior diferença entre esses dois períodos, vale notar, está nos atores que se 

engajaram contra as propostas (GOULART, PINTO e CAMARGO, idem): em 1995, 

sobretudo os professores; em 2015, a primazia foi dos estudantes. Além disso, o resultado 

foi diferente em ambos os anos, pois em 1995 a medida foi adotada, enquanto em 2015, 

não. 

Longe de indicar que houve uma mudança no entendimento do papel da educação 

e de sua importância nessas duas últimas décadas – o que seria desmentido caso 

reparássemos no estado atual das escolas públicas (sucateadas, com professores 

desmotivados, falta de recursos básicos e com diversos outros problemas) ou nas 

temerárias propostas educacionais discutidas no congresso e até mesmo impostas na 

forma de emendas constitucionais – há, sim, a indicação de que as resistências, a luta, foi 

diferente nesse período, com novas táticas, debates e resultados. 

O livro Escolas de Luta (CAMPOS, MEDEIROS e RIBEIRO, 2016) revela 

sobremaneira bem o protagonismo dos estudantes secundaristas no processo de 

enfrentamento e de combate à proposta de reorganização escolar. Enfrentamento e 

combate que deram relativamente certo, afinal, a medida foi suspensa (“adiada”, segundo 

a gestão tucana) – embora não faltem relatos de uma “reorganização branda”, na qual 

salas foram fechadas e alunos transferidos, mas não na proporção que o governo esperava. 

                                                           
2 Vide <http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao/>. Último acesso em 25/10/2017 

http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao/
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Conseguiu-se isso, sem dúvida, graças à luta dos estudantes, que protestaram da 

forma que conseguiram para chamar ao debate: passeatas, ocupações, aulas públicas. A 

lista de táticas é extensa. De participantes, idem. 

Não se deve negligenciar, contudo, um outro fator, que também exerceu influência 

na decisão de revogar a proposta: a opinião pública, que cada vez mais apoiava os 

estudantes secundaristas e cada vez menos apoiava o governo Alckmin3. Para o 

governador, manter a medida imposta significaria em grande revés político para sua sigla 

e para a própria trajetória do ator e sua eterna pretensão presidencial. 

Não discutiremos nesse paper as resistências empreendidas pelos estudantes, 

análise que já foi empreendida de maneira muito mais rica do que poderíamos nesse curto 

espaço (vide CAMPOS, MEDEIROS e RIBEIRO, op. cit.; PIOLLI, PEREIRA e 

MESKO, 2016; GOULART, PINTO e CAMARGO, op. cit.). Nossa discussão se pautará 

por um outro rumo: o papel que a imprensa desempenhou nesse processo de divulgação 

e debate (tanto da proposta de reorganização quanto das ocupações e demais resistências 

estudantis). Para isso, apresentaremos alguns dados levantados durante pesquisa de 

mestrado em andamento, e veremos algumas tendências (ainda que não arrisquemos 

conclusões nesse momento). 

Para Habermas (2014), a mídia burguesa surgiu com a função de propiciar um 

debate mediante razões. Para o autor, só podemos falar efetivamente do surgimento da 

imprensa quando ela cumpre esse papel de publicizar os atos públicos e permitir que 

cidadãos privados os questionem e deliberem sobre sua legitimidade. Uma mídia que 

apenas desse visibilidade a um evento, ou regra, para que os súditos tomassem ciência e 

respeitassem as decisões, seria um Diário Oficial, não jornal. Constituiria uma esfera 

pública representativa (na qual o poder soberano é representado e reafirmado, não 

discutido). Apenas com o debate racional e a contestação teríamos uma esfera pública 

deliberativa. 

O surgimento da imprensa no século XVIII, nos salões literários e casas de chá 

europeus, como mostra Habermas, é o que permite o surgimento de um público que 

discute cultura e, depois, a política. Essa seria, para Bernard Miège (2004) a primeira fase 

da comunicação mediada, com uma imprensa opinativa, que suscitava o debate. 

                                                           
3 Vide a esse respeito, matéria publicada no dia 04/12/2015: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-marca-

aponta-datafolha.shtml>. Sobre a rejeição à reorganização escolar em si: 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1701990-59-dos-paulistanos-reprovam-

remanejamento-de-alunos-no-estado.shtml>. Último acesso, de ambas reportagens, em 31/10/2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-marca-aponta-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1714813-popularidade-de-alckmin-atinge-pior-marca-aponta-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1701990-59-dos-paulistanos-reprovam-remanejamento-de-alunos-no-estado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/11/1701990-59-dos-paulistanos-reprovam-remanejamento-de-alunos-no-estado.shtml
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Com o desenvolvimento do jornalismo enquanto meio empresarial (BRIGGS e 

BURKE, 2006), temos uma segunda fase, a da imprensa informativa, bastião do modelo 

estadunidense de fazer notícia. Além de informar, no entanto, há outras características 

dessa forma de produzir matérias: a empreitada assume ares de indústria cultural, com 

padronização dos conteúdos (ADORNO, 1971), visando a agradar um público 

massificado. Fogem-se de polêmicas e assuntos abstratos, privilegiando-se fait divers 

(BARTHES, 1964), as matérias anódinas e que não permitem um debate sobre a forma 

como as vidas são conduzidas em termos econômicos, políticos e etc., mas apenas sobre 

“causos”. 

Os meios de comunicação, nessa perspectiva, buscam o lucro, e isso só é possível 

com a venda de muitos exemplares e com peças publicitárias (atraídas para jornais com 

grande circulação). A atração de novos públicos se dá com matérias chamativas, 

concorrendo com demais produtores de notícias, por furos e material chamativo. 

Para uma concepção mais crítica (CHOMSKY, 2014), contudo, essa concorrência 

é mero subterfúgio que tenta mascarar o monopólio coletivo dos meios de comunicação. 

Afinal, por mais que grupos diferentes sejam os responsáveis por diferentes canais 

noticiosos, a padronização resultante do caráter apressado de produção de notícias, aliada 

a uma mesma visão de mundo burguesa, faz com que, na prática, não haja uma real 

distinção de visões de mundo e retratos da realidade. Há nuances que se mostram 

existentes em virtude de diferentes posicionamentos, mas nada que signifique uma 

verdadeira ameaça ao status quo. 

Independentemente disso, matérias são publicadas, e, daquilo que é publicado, 

debates e resistências por parte do público são possíveis e esperadas, quando se trata de 

assuntos que afetam diretamente sua vida. 

É verdade que a mídia pode orientar para que lado o público deve olhar, ao noticiar 

um evento em detrimento do outro. Esta é, em linhas gerais, a teoria do agenda-setting 

(McCOMBS e SHAW, 1972; SHAW, 1979), que apregoa que os meios de comunicação 

tem o poder de determinar no que a audiência pensará, ao cobrir um evento e condenar 

outros ao esquecimento. 

Além de dizer no quê pensar, há a teoria do framing (ENTMAN, 1993), que fala 

que a mídia também tem o poder de nos mostrar como pensar, em virtude de seus vieses 

de cobertura (ao mostrar que um indivíduo é culpado, a percepção pública gravitará pelo 

pensamento de que o indivíduo é, de fato, culpado, por exemplo). 
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Ora, uma releitura das teorias habermasianas (MAIA, 2008; GOMES e MAIA, 

2008), sem desconsiderar essas possibilidades teóricas, parte para uma outra constatação: 

a visibilidade de um evento, mesmo que enviesada, tem o potencial de gerar um debate 

por parte do público, o que refletirá em futuras coberturas do mesmo evento (ou de um 

semelhante), seja devido a um novo entendimento jornalístico que resultou da reflexão, 

seja por medidas mercadológicas, visando não perder leitores que se incomodam com a 

cobertura feita. 

Mesmo a decisão de não cobrir um evento, não lhe dando visibilidade (agenda-

setting), não é um imperativo definitivo. Há ocasiões que um evento adquire tal 

envergadura que não noticiá-lo significará perda de credibilidade e influência jornalística. 

Bucci (2002) fala a respeito do caso das “Diretas, já!”, no qual a Rede Globo se furtou a 

cobrir, até que, como consequência da envergadura da mobilização, não podia mais 

escondê-lo. Como resultado, divulgou o evento. Mas de forma enviesada, atribuindo-lhe 

outros objetivos. 

O fato de essa cobertura ter entrado nos anais da má prática jornalística, segundo 

o mesmo autor, apenas ilustra que há um preço a se pagar, caso o viés adotado seja tão 

descarado. O jornal pode perder parte de seu prestígio, quando visto por pares, ou mesmo 

pelo público em geral, a depender do caso. Um jornal que apenas contasse com sua 

legitimidade informacional (não parece ser o caso da Rede Globo e sua fonte de receitas 

advinda de produções culturais) deveria pensar duas vezes antes de praticar uma cobertura 

que se afaste tanto da realidade. 

Nessa dinâmica entre cobrir determinados eventos em detrimentos de outros, e 

com vieses que dão preponderância aos interesses de um grupo sobre os demais, uma 

reivindicação, para ganhar destaque, deve lutar pela visibilidade midiática, com adoção 

de elementos estéticos que, ou chamem a atenção per se dos jornais, ou tenham uma tal 

pauta que não noticiá-la resultaria na perda de legitimidade do jornal. 

Conseguindo a publicidade midiática, que é o principal, para que se consiga 

produzir um debate, deve-se trazer as pautas para a discussão. Só assim haverá um debate. 

É a visibilidade gerando a discutibilidade, como falam as releituras da teoria 

habermasiana (GOMES e MAIA, 2008; MAIA, 2008). 

É verdade que o próprio Habermas (2006a; 2006b; 2009) tinha leituras mais 

pessimistas a respeito da mídia, mostrando a sua tendência em gerar uma esfera pública 

colonizada, com o debate constrangido e dominado, gerando uma opinião não-pública, 

que apenas vê o que se passa e aclama as decisões. Uma plateia de consumidores de 
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informação e serviços, não de cidadãos que buscam subsídios ao debate e fiscalização dos 

poderes. 

A despeito disso, vemos que mesmo com uma cobertura enviesada, quando o 

assunto publicado diz respeito a realidade palpável de cada indivíduo, este tende a refletir 

sobre o que é dito, para resistir às visões oficiais e se aproveitar da visibilidade e debate 

surgidos para questionar a situação. Isso foi visto durante a cobertura sobre as ocupações 

secundaristas, na qual os pais dos alunos (e demais cidadãos) passaram a apoiar a 

manifestação dos estudantes, criticar a proposta do governo e, resultante disso, rejeitar o 

governador. 

A cobertura da Folha de São Paulo on-line sobre o assunto parece ter seguido um 

caminho a princípio de apoio ao governo e sua proposta e de crítica aos estudantes que 

protestavam. Posteriormente, com o aumento dos protestos e o surgimento de um debate 

sobre o tema, as notícias adotaram um outro tom, apoiando as manifestações como 

eminentemente democráticas e criticando a falta de diálogo por parte do governador. 

Escolhemos como foco de pesquisa a versão on-line da Folha de São Paulo por 

este ser o jornal on-line com a maior circulação diária no Brasil4. O periódico também é 

o primeiro jornal no país a ter uma circulação digital maior do que a circulação impressa, 

segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC)5. Além disso, somando-

se as tiragens da versão impressa à circulação digital, a Folha é o jornal de maior tiragem 

e circulação no país6, o que garante sua relevância em termos de visibilidade. Quanto 

maior seu número de leitores, maior o número de pessoas que poderão discutir suas 

coberturas. 

Dito isso, poderemos descrever brevemente os principais achados de nossa 

pesquisa. Os achados são provisórios, pois correspondem a uma pesquisa de mestrado 

ainda em andamento. Isso não impede, contudo, que descravamos os dados coletados, 

além de fornecer breve descrição de tendências (sendo que uma análise explicativa e 

exploratória completa ficará para outra ocasião). 

                                                           
4 Dados disponíveis até o ano de 2015 (ano em que as notícias que analisaremos nesse trabalho foram 

publicadas, vale ressaltar), pela Associação Nacional de Jornais, no endereço 

<http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Último acesso em 16/10/2017. 
5Matéria que descreve estes dados está disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1816633-folha-e-o-1-jornal-do-pais-a-ter-circulacao-

digital-maior-do-que-a-impressa.shtml>. Último acesso em 16/10/2017. 
6 Conforme texto institucional que traz os dados do IVC, disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml>. Último acesso em 16/10/2017. 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1816633-folha-e-o-1-jornal-do-pais-a-ter-circulacao-digital-maior-do-que-a-impressa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1816633-folha-e-o-1-jornal-do-pais-a-ter-circulacao-digital-maior-do-que-a-impressa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml
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Foram coletadas todas as matérias publicadas sobre a reorganização escolar e as 

ocupações secundaristas empreendidas como consequência. O número de material 

produzido foi 205 (entre notícias, colunas e editoriais). 

Os critérios de busca foram palavras-chave digitadas no buscador do site. Usamos 

palavras como “reorganização”, “reorganização escolar”, “ocupação”, “ocupação 

escola”, “Voorwald”, dentre outros. Coletamos todas as matérias e as comparamos entre 

si, para evitar duplicação de conteúdo (uma matéria que teria palavras-chave tais como 

“ocupação” e “reorganização escolar”, por exemplo). 

A primeira matéria sobre o evento foi publicada em 23/09/2015 (notícias 

anteriores a essa data poderiam ter uma ou mais das palavras-chave supracitadas, mas 

tratavam de outros assuntos, visto ter sido nesse dia que o governo Alckmin divulgou a 

proposta de reorganização escolar). A última, dia 15/12/2016, mas apenas fazia um 

balanço das ocupações, mostrando uma pesquisa do Instituto Datafolha. 

As matérias foram coletadas e categorizadas segundo seu teor, após terem sido 

lidas analiticamente. Foram criadas cinco categorias para abarcar as notícias e demais 

conteúdos publicados, de acordo com o viés adotado. 

Há a categoria “Pró-Aluno”, com matérias que defendem as ocupações e protestos 

estudantis e/ou criticam a reorganização escolar e políticas do governo Alckmin, isto é, 

adota uma postura a favor dos estudantes e de suas pautas. 

A antípoda dessa categoria foi chamada “Pró-Gestão”, e comporta todas as 

matérias que criticam os protestos dos estudantes e/ou elogiam a postura adotada pelo 

governo Alckmim e a proposta de reorganização escolar. 

A segunda categoria é a “Meio-Aluno”, que, apesar da preponderância 

informativa e de uma tentativa de cobertura neutra, adota pequenos vieses que apoiam os 

estudantes e/ou suas pautas, seja criticando a falta de diálogo da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, ou mostrando a luta dos estudantes de uma forma que não toma 

partido claro, mas apresenta vieses e termos que permitem identificar certa simpatia pelos 

alunos. 

O oposto dessa categoria é a “Meio-Gestão”, que se apresenta como imparcial, 

mas apresenta vieses que mostram a simpatia pelo governo, sua proposta de 

reorganização, e que criticam as ocupações e protestos estudantis. São exemplos destes 

pequenos vieses uma cobertura que dá voz a ambos os lados da disputa, mas que 

“escorrega” e chama as “ocupações” de “invasões”, por exemplo. 
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A terceira categoria, a intermediária, é aquela que não apresenta vieses claros que 

permitam colocá-la como sendo apoiadora de uma ou outra perspectiva. É um relato mais 

informativo e contextualizador do que uma tomada de posição. Chamamo-la de “Neutra”. 

Claro que não estamos advogando uma neutralidade absoluta, pois a própria decisão de 

publicar algo em detrimento de outro assunto já indica uma tomada de posições. Não 

obstante isso, predomina um discurso razoável em toda cobertura, e tentar caracterizá-la 

como enviesada seria cair no risco de enxergar uma oposição do jornal a determinados 

aspectos, mesmo que inexistente (GOMES, 2016). 

Como os dados apresentado são parte de uma pesquisa ainda em andamento, seria 

temerário arriscar conclusões já nesse momento. Isso não impede, contudo, que 

indiquemos os dados obtidos e ilustremos os próximos passos a serem dados. 

Das 205 matérias selecionadas, a divisão de acordo com o teor dos comentários 

pôde ser assim distribuída: 

* “Pró-Gestão”: 25 matérias; 

* “Meio-Gestão”: 31 matérias; 

* “Neutras”: 77 matérias; 

* “Meio-Aluno”: 22 matérias e; 

* “Pró-Aluno”: 49 matérias. 

É notório o fato de que a maioria das matérias publicadas são neutras (37,5% do 

conteúdo). Se juntássemos as matérias “Neutras”, “Meio-Gestão” e “Meio-Aluno”, 

teríamos 63,4% de todo o conteúdo veiculado pelo jornal. 

Esse agrupamento das três categorias seria possível, se pensássemos que todas as 

três têm uma cobertura informativa e razoável, sendo que o determinante de novo 

enquadramento interpretativo foi a presença de termos enviesados, que podem ter sido 

utilizados tão somente pela interiorização de um modo específico de descrever fenômenos 

(incorporando a visão estatal, ou a que ganha hegemonia). 

É possível, portanto, que agrupemos essas três categorias – o que indicaria uma 

maior proporção de coberturas neutras – desde que parássemos para problematizar a 

adoção de termos valorativos (“invasão”, “desestruturação” e etc.). Mas uma questão 

mais importante que deve ser feita é aquela que indaga o porquê de apenas 63,4% do 

conteúdo ser “neutro”, e não todo ele. 

Independentemente disso, dois pontos devem ser destacados: 

O total de notícias distribuídas pelas categorias supracitadas, caso façamos as 

contas, é de 204, não de 205, como havíamos descrito. Isso se deve ao fato de que um 
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editorial – publicado no dia 07/01/2016 – não pôde ser enquadrado em nenhuma das 

categorias, em virtude de sua peculiaridade. 

Com efeito, tal editorial, o último que tratava desse tema, ilustra adequadamente 

o caminho trilhado pelo jornal durante essa cobertura em particular: mudança de 

perspectivas com o intuito de acompanhar o debate público, sem, no entanto, abdicar de 

seu ponto de vista. 

As ocupações, que antes eram tidas como invasões e depredações, passaram a ser 

aceitas pelo jornal, que o apoiou no editorial do dia 07/01/2016, como sendo uma 

manifestação democrática legítima, algo que os descontentes devem fazer numa 

democracia (embora no presente caso tenha sido por um motivo errado). 

Não obstante isso, o jornal assegurou que se mantém apoiando a reorganização 

escolar, como forma racional de gestão da educação pública paulista. Em virtude disso, 

tal conteúdo foi considerado “Ambivalente”, pois apoia a manifestação dos estudantes, 

mas não sua pauta. Apoia a proposta do governo, mas não sua implementação imediata. 

Até então, o apoio ao governo, nos editoriais, era maciço, não se fazendo qualquer 

endosso das atividades secundaristas, tampouco lhes dando voz. 

Um segundo aspecto que deve ser destacado, por fim, é a mudança de tom no 

decorrer do tempo. Se é verdade, como dito, que há um predomínio de matérias neutras 

sobre o evento e, se analisarmos o número de matérias por categoria, pode ser visto que 

há uma maior quantidade de matérias “Pró-Aluno” do que “Pró-Gestão”, não é menos 

verdade, por sua vez, que isso não aconteceu de maneira uniforme com o passar dos dias. 

Com efeito, até o dia 18/11/2015 – data em que foi pedida a reintegração de posse 

das escolas ocupadas – foram publicadas apenas cerca de 25% das matérias (51) que 

tratavam da reorganização escolar e/ou das ocupações secundaristas. Não é um número 

pequeno, afinal não faziam nem dois meses que o fenômeno fora anunciado e gerara os 

protestos contrários. Até essa data, contudo, foram publicadas mais de 55% do total de 

matérias que se posicionaram a favor da reorganização e contrárias aos protestos que 

aconteciam. 

Nesse mesmo período, por sua vez, foram publicadas apenas 15% do total de 

matérias que seriam a favor dos alunos e/ou contrárias a reorganização. Houve, portanto, 

uma mudança de tom durante as coberturas, pois só a partir dessa data que matérias 

favoráveis aos estudantes passaram a ser veiculadas com uma frequência maior. 

Não faremos novas análises quantitativas neste momento, tampouco tentaremos 

propor explicações sobre o motivo de mudanças terem acontecido, pois nossa pesquisa 
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de mestrado analisará essas questões somente no semestre vindouro (e análises apressadas 

agora, no calor do momento, poderiam perder em acurácia e precisão). 

Apenas indicamos, portanto, os rumos que devem ser seguidos na próxima etapa, 

isto é, tentaremos explicar os motivos para mudanças de tom terem ocorrido, assim como 

faremos novas análises estatísticas sobre os dados agregados, tentando verificar outras 

tendências que ocorreram ao longo do período em que houve a cobertura do fenômeno. 

Uma última questão que merece nota, por seu turno, é a respeito dos comentários 

dos internautas que leram as notícias e publicaram, no jornal, comentários a respeito do 

que leram e acharam do ocorrido. 

Foram coletados e analisados 1650 comentários (todos os que foram publicados 

nas matérias selecionadas). Para os comentários, não foi necessário criar cinco categorias, 

com duas “enviesadas”, mas com características neutras: apenas três categorias foram 

suficientes, pois, no geral, apenas transpareciam ressentimentos e mensagens de rejeição 

ou apoio a algo de forma visceral e emotiva, sem mobilizar argumentos, aproveitando-se 

sobretudo de algum lugar-comum e mensagens repletas de ódio (como comparar os 

estudantes secundaristas à juventude hitlerista, para citar apenas um caso). 

Do total de comentários coletados, 54% (897) foram “Pró-Gestão”, 35% (575) 

foram “Pró-Aluno” e apenas 10% (155) foram neutros. Os restantes 1% (23) foram 

anulados, ou por terem sido removidos do site, em virtude de não respeitar a política do 

jornal, ou por serem mensagens publicadas por engano (apenas uma palavra, ou frase pela 

metade, por exemplo). 

Com esse material vemos que, dentre os leitores que comentam no jornal, uma 

maioria considerável era a favor da reorganização escolar e/ou contrária aos estudantes e 

seus protestos e ocupações. 

Na etapa final da pesquisa em andamento, esperamos comparar o montante de 

comentários para cada notícia, vendo quais matérias suscitaram maior participação de 

internautas. Testaremos hipóteses, a esse respeito, sobre a possibilidade de um viés na 

matéria trazer um viés dos comentários (de maneira diretamente ou inversamente 

proporcional). 

Abrindo para o debate, vemos que a reorganização escolar e as ocupações 

estudantis compuseram um fenômeno que foi relativamente bastante coberto pela Folha 

de São Paulo on-line, com 205 matérias tratando do tema. Vimos que as matérias tiveram, 

sim, um viés na cobertura, e esse viés mudou ao longo do tempo, deixando de ser tão 

favorável à proposta e passando a apoiar a atuação dos estudantes secundaristas. 
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Na pesquisa em andamento, encontramo-nos na fase de verificar novas tendências 

durante a cobertura do evento e, principalmente, elaborar teorias explicativas que, 

dialogando com a bibliografia clássica, possam explicar esse fenômeno, vendo se a mídia 

cumpriu seu papel de permitir um debate e contestação, apesar dos vieses. 

Falta, ademais, que analisemos possíveis correlações estatísticas entre o viés de 

cobertura de uma matéria e o viés nos comentários dessa mesma matéria, verificando se 

há algum tipo de correlação (não causação) entre esses dois aspectos, buscando entendê-

lo e explicá-lo. 
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[GT-6] MOVIMENTOS SOCIAIS, AUTOGESTÃO E CENTRALISMO 

DEMOCRÁTICO NA LUTA POLÍTICA 

Pretende expor e debater as diferentes formas de luta política que tem se desenvolvido na 

contemporaneidade advinda de movimentos sociais e populares. Ao abarcar as estratégias 

e táticas políticas utilizadas por movimentos sociais urbanos e rurais, bem como suas 

formas de organização por autogestão e/ou centralismo democrático, pretende-se discutir 

os momentos de radicalidade ou de conciliação de um determinado movimento e sua 

capacidade de se ampliar e possibilitar processos de transformação social, ao verificar se 

há mudanças significativas nas formas de luta política e quais os métodos e formas os 

pesquisadores tem feito para analisar esses movimentos sociais. Serão problematizados 

também os impasses para que esses movimentos avancem, bem como o nascimento de 

novos agentes e formas da luta política, em momentos distintos de sua origem e 

consolidação para a exigência de sua renovação ou superação. 

 

Coordenadora: Renata Adriana de Sousa (UNIFESP) 

Debatedores: Profº Debora Goularth (UNIFESP) e Doutorando Sandro Barbosa 

(UNICAMP) 
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Dom Adriano: o bispo comunista 

 

Adriana Bastos Kronemberger1  

 

Resumo  

Durante a ditadura civil e militar no Brasil (1964-1985) ocorreu um agravamento da 

violência na Baixada Fluminense. Neste mesmo período desenvolveu-se na cidade de 

Nova Iguaçu um movimento católico inspirado pela Teologia da libertação, que se 

posicionava ao lado do povo pobre, contra as arbitrariedades da ditadura e em defesa dos 

Direitos Humanos. Este movimento teve como figura central o bispo dessa cidade: Dom 

Adriano Hypólito, que entraria para a História como o “bispo comunista”. O objetivo 

deste trabalho é analisar as coerências e os paradoxos constantes nos discursos de aparente 

teor marxista enunciados por Dom Adriano no referido período. As fontes são exemplares 

do jornal A Folha e duas entrevistas de Dom Adriano concedidas à Revista da Cultura 

Vozes (1981) e à Revista Playboy (1978) entre outras. Para lidar com as minhas fontes 

utilizei o método de leitura e análise dos discursos de Dom Adriano em diálogo com obras 

que se referenciam às formações social, espacial e ideológica da Igreja Católica, do Brasil 

e da Baixada Fluminense. Ao desenvolver os estudos concluímos que em uma análise das 

décadas de 1970 e 1980 encontramos na cidade de Nova Iguaçu o bispo Adriano Hypólito 

defendendo e pondo em prática os ensinamentos da Teologia da Libertação, conceitos já 

apropriados por parte da esquerda marxista. Dom Adriano travou lutas conscientes em 

territórios minados e tentou manter-se fiel às suas convicções apesar de, por questões de 

sobrevivência intelectual e até mesmo física, ter remediado seus discursos algumas vezes. 

Assim, este trabalho se justifica pela proposta de reflexão acerca do papel das ideias 

marxistas na religiosidade da sociedade brasileira, pois em tempos de multiplicação de 

agremiações cristãs pautadas por ideias liberais e neoliberais se faz importante rediscutir 

uma Igreja que, em certo momento histórico, se posicionou entre a coletividade e o 

individualismo, que foi socialmente ativa e buscou fortalecer os laços de comunidade. 

 

Palavras-chave: Hypólito; Direitos Humanos; Marxismo; Religião. 

 

Introdução  

Durante as décadas de 1970 e 1980, Dom Adriano Hypólito bispo da cidade de 

Nova Iguaçu ganhou destaque nacional ao empreender uma prática de luta política e 

assumir uma postura crítica em relação à ditadura civil militar implantada no Brasil após 

o golpe de 1964. Neste artigo buscamos produzir uma análise sobre a formação ideológica 

de Dom Adriano, postura essa que permeou sua práxis na cidade de Nova Iguaçu no 

período analisado. A fonte principal é o jornal diocesano de Nova Iguaçu denominado A 
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adriana.kronemberger@gmail.com 
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Folha, como outras fontes, utilizamos uma entrevista concedida pelo bispo à Revista de 

Cultura Vozes em 1981, uma entrevista concedida à Revista Playboy em 1978 e outras 

entrevistas e reportagens selecionadas para a compreensão da trajetória de Dom Adriano. 

Tais documentos estão disponíveis na Cúria diocesana de Nova Iguaçu para consulta 

pública. Para lidar com as fontes utilizamos o método de leitura e análise dos discursos 

de Dom Adriano em diálogo com obras que se referenciam às formações social, espacial 

e ideológica da Igreja Católica, do Brasil e da Baixada Fluminense, tais como Dom 

Adriano Hypólito – Apontamentos biográficos de Antônio Lacerda de Meneses (2010); 

Um Olhar Sobre a Baixada: Usos e representações sobre o poder local e seus atores 

de Alessandra Siqueira Barreto (2004); Os bispos católicos e a ditadura militar 

brasileira – a Visão da espionagem de Paulo César Gomes (2014); A Igreja do Brasil: 

de João XXIII a João Paulo II, de Medellín a Santo Domingo de José Oscar Beozzo 

(1993); Nova História da Igreja – A Igreja na sociedade Liberal e no mundo 

moderno de Roger Aubert at al (1976); os trabalhos: Walter Benjamin: Aviso de 

incêncdio – Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história” (2005) e Marxismo 

e Teologia da Libertação (1991) A Teologia da Libertação: Leonardo Boff e Frei 

Betto (2008) de Michael Lowy; Entre a Cruz e o Manifesto: dilemas da 

contemporaneidade no discurso da Juventude Operária Católica do Brasil 

(1960/1968) de Lilian Grisólio (2002); Imagens Da Libertação: A Atuação política da 

Igreja Católica de Nova Iguaçu por meio do jornal A Folha (1974-1981)  de Rafael 

Cerqueira do Nascimento (2007). Apesar de muito já se ter discutido sobre a posição da 

Igreja Católica durante os anos da ditadura civil militar no Brasil, acreditamos que este 

trabalho se justifica pela proposta de se refletir acerca do papel das ideias marxistas na 

religiosidade da sociedade brasileira, pois em tempos de agremiações cristãs pautadas por 

ideias liberais e neoliberais se faz importante rediscutir uma Igreja que, em certo 

momento histórico, foi socialmente ativa e buscou fortalecer os laços de comunidade. 

 

Dom Adriano e a Baixada Fluminense 

De acordo com o historiador Antônio Lacerda de Meneses (2010), Dom Adriano 

Hypólito nasceu em Aracaju no ano de 1918 e recebeu o nome de Fernando Polito. 

Estudou no Seminário de Rio Negro, no Paraná, onde foi colega de Dom Paulo Evaristo 

Arns e no ano de 1937 vestiu o hábito dos franciscanos, passando a se chamar Adriano. 

Em 1962 participou do Concílio Vaticano II (1962 – 1965), quando foi indicado pelo o 

Papa João XXIII a bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Dom 
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Adriano chegou a Nova Iguaçu em 1966, nomeado pelo papa Paulo VI. Ao assumir a 

diocese dessa cidade passou a desenvolver um trabalho voltado aos problemas sociais da 

região, fato que o converteu em uma figura de grande importância regional e nacional. 

Nova Iguaçu fica na Baixada Fluminense, uma região conflituosa que, Barreto (2004) 

define como uma região de planícies que está entre o litoral e a Serra do Mar e segundo 

dados do IBGE, no ano de 2000 sua população passava de três milhões de pessoas. Os 

municípios que compõem esta região são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 

Itaguai, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Queimados, São 

João de Meriti, Seropédica e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu faz parte da região Metropolitana 

do Rio de Janeiro a 28 km da capital do estado. Em 2012 sua população era estimada em 

801 746 habitantes de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De 

acordo com o documentário: Nova Iguaçu, a cidade dos meus olhos2 (2003), na época 

da colonização a economia da região girava em torno da agricultura da cana de açúcar. 

Até o início do século XIX, Piedade do Iguassu era o principal povoado da região, mas 

entrou em decadência por várias razões, entre elas a criação das estradas de ferro; 

epidemias de cólera, varíola e malária e a abolição dos escravos. Após as epidemias a 

população transferiu-se para o Arraial de Maxambomba, que em 1º de maio de 1891 

também recebeu a sede do município. À época do Segundo Império chegaram as 

locomotivas a vapor (em 1858, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Estrada de Ferro 

Central do Brasil foi inaugurada), marcando a entrada da modernização na cidade. A Vila 

de Maxambomba recebeu o nome de "Nova Iguassu” em 09 de novembro de 1916. Por 

volta de 1891, Nova Iguaçu passou a produzir e a exportar laranjas com o auge dessas 

atividades entre os anos 1930 e 1950. Porém durante a Segunda Guerra Mundial houve a 

chamada "crise da laranja" e a cidade entrou em um processo de industrialização, 

beneficiado pela grande oferta de mão de obra barata aumentada pelo processo de 

migração. Diante das transformações sociais que ocorriam na cidade Dom Adriano agia. 

Logo no início de suas atividades em Nova Iguaçu, o bispo já se mostrava atento às 

demandas e necessidades da população, concedia entrevistas para vários jornais e revistas 

falando da realidade social precária e conflituosa da região. Contudo, seu instrumento 

                                                           
2 Nova Iguaçu, a cidade dos meus olhos. FAUISTINI, MARCUS. Documentário com a participação dos 

historiadores Antônio Lacerda e Ney Alberto, MP3 Lyrics, 18 min. 2003. Publicado no 

https://www.youtube.com/watch?v=dBQkFSAvHJo - Em 23 de maio de 2013.  
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mais ativo de denúncia das mazelas sociais e do descaso público para com a região era o 

jornal semanal de sua diocese, denominado de A Folha. De acordo com o próprio bispo, 

o semanário diocesano A Folha surgiu em 11 de junho de 1972 com a intenção de ser um 

instrumento de comunicação interna da Diocese de Nova Iguaçu, mas aos poucos assumiu 

uma postura de “conscientização”. Nas palavras de Dom Adriano (1993): 

Inicialmente A Folha queria ser um instrumento de comunicação interna da 

Diocese de Nova Iguaçu. Aos poucos foi assumindo uma dimensão pastoral 

conscientizadora a partir da Liturgia e das linhas pastorais de nossa diocese. 

Baseando-se na Liturgia do domingo e na doutrina do Vaticano II, os artigos 

procuraram exprimir os dois grandes mandamentos nos quais se resumem a lei 

e os profetas: amor a Deus e Amor aos irmãos e irmãs. Nunca faltou em A 

Folha a dimensão social da Boa Nova de Libertação total (...) os artigos 

procuravam sacudir a consciência dos católicos e movê-las a assumir a causa 

dos irmãos pequenos com os quais Cristo se identifica (...) Lembrando-nos da 

integralidade da pessoa humana em sua dignidade total de corpo e de alma, 

gostaríamos de atender como Jesus às necessidades materiais prementes como 

são: trabalho, educação, saúde, salário, participação no processo social, 

direitos humanos, direitos da cidadania etc. (A FOLHA, Ano 20, No 1143, 

1993). 

 

Na citação acima o bispo reconhece a importância que o jornal diocesano A Folha 

teve para a realização de sua obra em Nova Iguaçu, mas defende que a intenção inicial de 

A Folha era de se restringir ao universo da própria diocese. Todavia, ao assumir uma 

dimensão “conscientizadora”, o semanário litúrgico A Folha alcançou uma dimensão 

social que fez desse jornal diocesano um objeto de contínua vigilância dos órgãos de 

informação da ditadura civil militar. Isto porque em A Folha ficava evidenciado que o 

trabalho de Dom Adriano em Nova Iguaçu era marcado por um forte posicionamento ao 

lado do povo pobre da região e de resistência aos desmandos do poder político e das elites 

locais. Além disso, em uma breve análise das palavras de Dom Adriano, percebe-se que 

ele se posicionava de forma consciente a respeito da ideia de Igreja em que ele acreditava 

e pela qual lutava. Contudo, este posicionamento do bispo de Nova Iguaçu estava em 

alinhamento com o posicionamento defendido por setores da Igreja Católica nos anos de 

1970, neste período havia um movimento católico que se espalhou pela América Latina 

e ficou conhecido como Teologia da Libertação.  

A Teologia da Libertação foi um movimento católico que surgiu como resultado 

de transformações ocorridas desde a inserção das ideias Iluministas e liberais na 

sociedade ocidental. Contudo, foi em um encontro ecumênico convocado pelo papa João 

XXIII, o Concílio Vaticano II (1962), que a Igreja propôs transformações institucionais 

expressivas, tais renovações se transformaram e se difundiram na América Latina a partir 

da Conferência Episcopal de Medellín, Colômbia (1968), encontro que deu origem a um 
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novo papel da Igreja na região, onde e quando foi decidida a opção preferencial da Igreja 

pelos pobres. Segundo Dom Adriano:  

(...) esta Igreja, que é uma instituição, certo, é antes de tudo um ministério (..) 

um serviço (...) que veio para servir e não para ser servido (...) Também na 

realização de sua opção pelos pobres, a Igreja tem de estar bem cônscia de que 

veio para servir. Senão, assumirá uma posição de paternalismo (...) que vai 

perturbar e mesmo estragar o crescimento do Povo de Deus. (HYPÓLITO, 

1981, p. 60).  

 

Como visto, o bispo afirmava que não cabia à Igreja uma postura paternalista em 

relação ao povo, mas sim uma posição de servidora, de instrumento para a libertação do 

povo das amarras da opressão. Este posicionamento era comum entre os adeptos da 

Teologia da Libertação que estavam dispostos a construir uma Igreja mais próxima do 

povo e mais democrática, reconhecendo as especificidades de um povo muito 

heterogêneo na América Latina e adequando seus discursos às necessidades materiais 

mais imediatas e mais próximas das comunidades regionais nas quais estavam inseridos. 

Dentro dessa ideia não podemos perder de vista a reação dos governos autoritários da 

América Latina ao trabalho dos defensores desse modelo de Igreja. Entre as décadas de 

1960, 1970 e 1980 o cenário mundial estava bem complicado, particularmente por causa 

dos ideários rivais da Guerra Fria que dividiam o mundo entre socialistas e capitalistas. 

Na América Latina depois da Revolução Cubana (1959), forças conservadoras aliadas a 

alguns setores da sociedade civil apoiaram a instituição de governos militares e a ascensão 

de ditaduras. Sobre isso Dom Adriano refletiu:  

Nas circunstâncias políticas de nossos países latino-americanos é muitas vezes 

a Igreja a única voz ou pelo menos a voz mais forte de defesa dos direitos 

humanos, de defesa do Povo, de defesa da justiça social. Daí os conflitos e 

atritos com os regimes autocráticos e ditatoriais. Cabe assim à Igreja um 

importante papel conscientizador de nossos Povos latino-americanos. 

(HYPÓLITO, 1981, p. 64) 

 

O bispo sabia do importante papel da Igreja naquele momento de restrições de 

liberdades, mas a situação política da América Latina nas décadas de 1960, 1970 e 1980 

não facilitou os trabalhos do clero ligado à Teologia da Libertação. Mesmo porque, parte 

da Igreja, aos olhos dos regimes ditatoriais, ficava cada vez mais próxima de ideias 

políticas radicais.  
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O bispo comunista 

"Mitte, Domine, operarios" (Enviai, Senhor, operários).3 

 

A postura de vigilância da ditadura diante das ações da Igreja Católica no Brasil 

tinha fundamentação na formação intelectual dos defensores da Teologia da Libertação, 

pois com o olhar mais social da Igreja a partir da Conferência Episcopal de Medellín 

(1968), um grupo de intelectuais católicos chamados de nova esquerda se preocupava em 

efetuar mudanças estruturais na sociedade. Situação que não agradava nem aos governos 

ditatoriais nem à ala mais conservadora da Igreja, que via no comunismo, um antigo 

inimigo ateu. Todavia, os adeptos das transformações mais radicais seguiam com sua 

teologia revolucionária. Segundo Lowy (2008): 

Uma implacável acusação moral e social contra o capitalismo como sistema 

injusto e iníquo, como forma de pecado estrutural. O uso do instrumento 

marxista para compreender as causas da pobreza, as contradições do 

capitalismo e as formas da luta de classes. A opção preferencial a favor dos 

pobres e a solidariedade com sua luta de emancipação social. O 

desenvolvimento de comunidades cristãs de base entre os pobres como a nova 

forma da Igreja e como alternativa ao modo de vida individualista imposto pelo 

sistema capitalista. (...) O consumismo, a riqueza, o poder, a segurança 

nacional, o Estado, os exércitos; em poucas palavras, “a civilização cristã 

ocidental”. (LOWY, Adital, 2008) 

 

Lowy (2008) aponta que a aproximação ideológica da Teologia da Libertação com 

o comunismo estava clara nas denúncias das contradições do capitalismo como causa da 

pobreza.  Contudo, a proximidade ideológica do cristianismo com o marxismo não seria 

nova para a história. Aqui destacamos uma análise da tese I de Walter Benjamin, que 

consta do livro Walter Benjamin: Aviso de Incêndio – Uma leitura das teses “Sobre 

o conceito de história”, de Michael Lowy (2005). Lowy interpreta as alegorias utilizadas 

por Walter Benjamin, o autômato e o anão. De acordo com o autor, para ganhar a partida 

o materialismo histórico precisa da ajuda da teologia, que seria um anão escondido em 

uma máquina. Este, por sua vez, só poderia agir às escondidas, de forma a complementar 

o trabalho do materialismo histórico. Neste caso, a teologia estaria a serviço da luta dos 

oprimidos. Na perspectiva analítica de Lowy (2005), aos olhos de Benjamin a teologia 

deve servir para restabelecer a força explosiva, messiânica, revolucionária do 

materialismo histórico, para que enfim o desenvolvimento das forças produtivas leve à 

crise final do capitalismo. 

                                                           
3 Inscrição do brasão de posse de Dom Adriano como bispo. 
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Entretanto, Nascimento (2007) destaca que a Igreja de Nova Iguaçu não apontava 

nem o capitalismo nem o comunismo como sistemas políticos perfeitos. Dom Adriano, 

por diversas vezes negou proximidade ideológica com o comunismo, para ele sua obra 

pastoral e seus discursos eram orientados pelos princípios cristãos, mas também não 

descartava o dialogismo entre religião e comunismo. Em entrevista ao repórter Antônio 

Henrique Peixoto Caetano no jornal Tribuna da Imprensa, em 1979, o bispo deixou clara 

a sua posição a respeito dessa questão respondendo à seguinte questão: 

Caetano: Quais os pontos comuns entre o Marxismo e o Cristianismo?  

D. Adriano: Este não é o lugar para dar uma resposta completa à sua pergunta. 

Nem eu sou a pessoa competente. Creio no entanto poder dizer que um ponto 

comum está na preocupação fundamental com os problemas sociais e na 

esperança firme de um “paraíso”, isto é: na modificação radical das estruturas 

de maneira que todos os homens possam encontrar a felicidade. Mas aí 

começam já as grandes diferenças. Que felicidade será essa? Que meios 

empregar para modificar as estruturas? Que é libertação? Tenho para mim que 

Marx só podia ser Marx dentro de um contexto social cristão. Apesar de sua 

crítica da Religião. Apesar do Cristianismo estatal do seu tempo. Uma 

aproximação entre Marxismo e Cristianismo seria possível na medida em que 

o Marxismo deixasse de lado a pretensão de absoluto, de totalidade, de 

“transcendente material”. Com outras palavras: na medida em que o Marxismo 

deixasse de ser Religião. A História vai demonstrar se isto é possível. 

(CAETANO, 1979, s/p) 

 

Nessa perspectiva do bispo sobre as diferenças e similitudes do marxismo com a 

religião que segue a pesquisa de Lilian Grisólio (2002), que aponta sendo o dialogismo 

entre a Igreja Católica e o marxismo como problemática central do trabalho. Para a 

pesquisadora, existem limites impostos aos discursos de fundamentação marxistas, pois 

mesmo estando ao lado dos trabalhadores e rompendo com o Estado, os setores mais 

conservadores da Igreja permaneceram temendo a entrada de ideias mais radicais ou 

comunistas na doutrina católica. E ainda boa parte do clero mais “progressista” também 

negava a aproximação com o marxismo, inclusive Dom Adriano, conforme discutido 

acima. 

 

Teologia sequestrada 

Por sua postura de contestação ao regime militar e seu trabalho pastoral junto aos 

movimentos urbanos, Dom Adriano teve sua passagem por Nova Iguaçu períodos de 

grandes tensões. Em sua entrevista à Revista de Cultura Vozes (1981), o bispo falou sobre 

esse período:  

Lembro-me agora de alguns acontecimentos. Além do sequestro, em 22 de 

setembro de 1976, houve a falsificação de A Folha (...) com milhares de 

números falsos distribuídos (...) pelo Brasil afora; panfletos caluniosos contra 

o bispo (...) em março de 1978, sou seguido secretamente em meus 
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movimentos dentro da diocese e nas visitas que fiz a outros bispos (...) 

acompanhado até mesmo de helicóptero, quando fui fazer uma conferência 

para o clero de Volta Redonda, no centro de Formação de Arrozal; ameaças de 

novo sequestro e de castigo exemplar (...) (D. ADRIANO, 1981, p. 68) 

 

Como visto na citação, os movimentos do bispo interessavam muito ao poder 

constituído. Em 1979 as igrejas da diocese de Nova Iguaçu amanheceram pichadas com 

frases como "Bispo comuna” e “pederasta” e no dia 20 de dezembro de 1979, uma bomba 

explodiu na Catedral de Nova Iguaçu destruindo o tabernáculo sagrado. Dom Adriano 

estava sendo vítima de uma violência empreendida e acobertada pelo Estado e da qual os 

membros da Igreja foram muitas vezes alvos. Assim, em 22 de setembro de 1976, Dom 

Adriano foi sequestrado e espancado. Sobre esse episódio o bispo falou em entrevista à 

Revista Playboy: 

Eram seis homens e estavam armados com revólveres. Eles enfiaram um capuz 

na minha cabeça, me obrigaram a entrar num automóvel, arrancaram minhas 

roupas e passaram a chutar e pisar meu corpo. Eu estava certo de que iam me 

matar. Refleti sobre os motivos que levariam aqueles homens a me tirar a vida 

e conclui que aquilo tudo só podia ser consequência de minha atuação. A 

consciência disso me acalmou, preparei-me para morrer, enquanto meus 

sequestradores prosseguiam me submetendo a toda sorte de humilhações. 

Depois de esguicharem um spray de tinta vermelha sobre meu corpo, me 

abandonaram algemado e nu, numa rua escura de Jacarepaguá. Mas antes me 

advertiram que da próxima vez eu não escaparia com vida. (DANTAS, 1978, 

p. 149)  

 

Apesar de ser notícia nacional, este episódio foi marcado por um enorme silencio 

em relação a sua investigação e autoria. No entanto em entrevista à Revista de Cultura 

Vozes em 1981, o bispo afirmou que seu sequestro provavelmente teria na Vila Militar do 

Rio de Janeiro a sua origem, orientação e cobertura. (MEU, 1981, p. 67). Com este mesmo 

posicionamento O jornal Movimento, de 09 de dezembro de 1979, afirmou militares 

liderados por José Ribamar Zamith foram os responsáveis pelo sequestro do bispo. No 

relatório final da Comissão da Verdade do Rio (CEV-Rio) (2015)4, consta a seguinte 

afirmação:   

(Acréscimo CEV-Rio) José Ribamar Zamith Capitão Comandante da 1ª 

Companhia de Polícia do Exército. Participou de sessões de tortura nas 

instalações do Pelotão de Investigações Criminais (PIC), posteriormente 

Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) do Rio de Janeiro. É também suspeito de ter participado 

do sequestro do bispo dom Adriano Hipólito, em 1976, e do atentado à bomba 

no Riocentro, em 1981. (Rio de Janeiro - CEV-Rio- Comissão da Verdade do 

Rio de Janeiro, 2015, p. 414).  

 

                                                           
4 Parte V: Autoria das graves violações de direitos humanos, Capítulo 20 – Autores das Graves violações 

de Direitos Humanos segundo a CEV-Rio, 
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Dom Adriano morreu em 1996 sem ver essas informações virem à tona, pois 

foram necessários bons longos anos para que as investigações fossem reanalisadas pela 

Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e mesmo assim as coisas não andaram do jeito 

que o bispo esperava, pois, além de figurar apenas como suspeito do seu sequestro no 

relatório da CEV – Rio (2015), José Ribamar Zamith morreu em 2014. 

 

Considerações finais 

Em uma análise do período da ditadura civil e militar encontramos na cidade de 

Nova Iguaçu um bispo pondo em prática os ensinamentos da Teologia da Libertação: 

Dom Adriano Hypólito. Este bispo travou lutas conscientes em territórios minados, tentou 

manter-se fiel às suas convicções, apesar de ter de remediar seus discursos algumas vezes, 

por questões de sobrevivência intelectual e até mesmo física. Dessa forma, é possível 

vislumbrar através dos escritos de Dom Adriano, que nos anos violentos da ditadura civil 

militar no Brasil a Igreja Católica inverteu seu papel de legitimadora da ordem 

estabelecida e passou a empreender uma transformação das práticas católicas, defendendo 

um cristianismo que ia contra a aceitação imóvel das injustiças sociais. Talvez naquele 

momento, em Nova Iguaçu, a religião tenha ensejado ser libertadora, agindo para uma 

transformação social.   
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Gênero e novas formas de interação social nos ativismos contemporâneos: 

descentralizando falas 

Cessimar de Campos Formagio1 

 

Resumo  

Este trabalho analisa a relação entre a expansão dos discursos feministas e da participação 

feminina nas lutas sociais e mudanças nas formas de interação e modos de fazer dos 

ativismos contemporâneos. Trazendo relatos de mulheres envolvidas em mobilizações 

relacionadas à classe e gênero, pontuo algumas mudanças nas práticas ativistas, como o 

aumento de coletivos autogeridos tratando de questões interseccionais à classe e que antes 

eram secundarizadas pelas esquerdas, e a ampliação de questionamentos a ações que 

centralizam as falas e dificultam expressões divergentes. Esses coletivos e as 

reivindicações pela descentralização das falas se expandem num momento em que, 

regulados pela racionalidade neoliberal, os espaços públicos se encolhem e, num 

movimento contrário, mulheres e outros grupos subalternizados colocam-se em cena e 

tensionam subordinações que permeiam, também, os espaços de construção das lutas 

sociais. 

Indago como estas mudanças nas formas de organização e de interação dos ativismos 

contemporâneos se relacionam à expansão dos feminismos e a um conjunto de mudanças 

nas configurações de gênero (configurações familiares, desejo de participação política, 

críticas às performances de masculinidade), as quais subsidiam a formação de sujeitos 

que questionam mais incisivamente os mecanismos de centralização que permeiam 

grupos ativistas. Parece haver uma reciprocidade de influências: esses “novos” sujeitos, 

dentre eles as mulheres de forma mais expressiva, levam questionamentos aos espaços 

políticos em que se envolvem, e estes espaços, nesta interferência, se reconfiguram e 

elaboram posturas que propagam tais questionamentos, embora não eliminem formas de 

controle e de hierarquização de sujeitos e falas. As reflexões são parte de minha pesquisa 

de doutorado “Os sentidos do envolvimento feminino nos ativismos contemporâneos”, 

em que investigo, partindo de interlocuções com mulheres ativistas e do acompanhamento 

de ações militantes (atos, rodas de conversa, oficinas, entre outros), os sentidos do 

envolvimento político feminino e os conflitos e reinvenções que compõem este envolver-

se. 

 

Palavras-chave: Envolvimento; Gênero; Ativismos; Sentidos; Reinvenções. 

 

Sobre militâncias, neoliberalismo e mulheres ativistas 

Este texto é parte das reflexões que estou construindo no projeto de doutorado. A 

pesquisa busca, por meio de interlocuções com mulheres envolvidas em ações militantes 

relacionadas à classe e gênero e do acompanhamento de algumas ações públicas (atos, 

manifestações, rodas de conversa, entre outros), compreender os fatores que ocasionam 

o envolvimento de mulheres em práticas militantes populares relacionadas às 

                                                           
1 Cessimar de Campos Formagio, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFSCAR, 

E-mail: cessiuba@yahoo.com.br 
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desigualdades de gênero e classe. Neste caminho, venho buscando compreender duas 

dimensões que permeiam o envolvimento militante: as configurações de gênero 

(concepções de família, expectativas de atuação política, identificação de violências, 

discursos feministas) e as mudanças atuais nas concepções sobre as militâncias populares 

e as formas de fazê-la. 

Para a reflexão que aqui construo, em específico, faço um recorte para pensar em 

que medida as mudanças nas representações de gênero e a expansão das práticas e 

discursos feministas têm colaborado para mudanças que estão ocorrendo nas formas de 

pensar e fazer militâncias populares. Trabalho a ideia de militância popular enquanto um 

conjunto de discursos e ações individuais e coletivas que têm como objetivo 

problematizar desigualdades de classe e outras que a essa se interseccionam (de gênero, 

raça, sexualidade, culturais, corporais, ambientais, entre outras) e busco pontuar que a 

concepção de militância passou por transformações nas últimas décadas, de modo que 

considero essas mudanças como parte do processo histórico e de configuração de ações 

que, antes de serem diminuídas enquanto uma militância menor, devem ser entendidas 

em sua história e nomeadas também como militâncias, em coerência aos objetivos que 

carregam.  Ao realizar uma consulta nos dados do “Scielo” a partir das palavras 

militantes, militância, ativismo, ativistas, constatei que os trabalhos que mencionam as 

palavras militantes ou militância referem-se, em sua maioria, a movimentos sociais e 

partidos. Já nos trabalhos que usam a expressão ativismo e ativista, são mais amplos os 

agrupamentos e as temáticas citadas, tais como grupos contra discriminação de pessoas 

com HIV, sexualidades, coletivos ambientais, sobre saúde popular, cultura, etnias, 

racismo e há também menções a movimentos e partidos. Ativismo parece estar associado, 

tanto na produção acadêmica como no cotidiano das esquerdas, a questões diversas, que 

contemplam as desigualdades de classe, mas não se concentram somente nela e remetem 

a formas de se agrupar que incluem tantos partidos e movimentos como coletivos que se 

afastam desse modelo. Nos anos de 1960/70, talvez pela hegemonia dos referenciais 

leninistas e trotskistas nas esquerdas, a ideia de militância aparecia mais associada à 

ligação a uma organização verticalizada, com seus quadros, estratégias e programas 

delimitados, mas houve mudanças nessas representações, diversificaram-se as questões 

levantadas, assim como os modos de se agrupar e de se envolver nestas práticas, de modo 

que se ampliam as representações de militância, que passam a ser comumente nomeadas 

também como ativismos. Considerando esse percurso histórico, trabalho com a ideia de 

que tanto o envolvimento que se dá em organizações mais tradicionais como os que 
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ocorrem em outros formatos (coletivos, grupos culturais, movimentos, “independentes”) 

configuram-se como formas de militância que coexistem e, por afinidades e conflitos, se 

comunicam. Ao longo do texto, utilizo as expressões militância e ativismos como 

sinônimos que se referem, portanto, a uma variedade de práticas que se distinguem nos 

formatos e táticas de ação, mas se igualam no objetivo de problematizar desigualdades de 

classe e as que se interseccionam a essa. 

As práticas militantes no Brasil, a partir da intensa dispersão da racionalidade 

neoliberal nas relações sociais, confrontam-se com grandes desafios. Há um conjunto de 

mudanças como o avanço da acumulação via capital financeiro, precarização das relações 

de trabalho pela difusão de contratos flexibilizados e privatização de bens públicos 

(Oliveira, 2007) que repercutem diretamente nos modos de pensar e interagir dos sujeitos 

e, consequentemente, nos modos de se agrupar (ou não) politicamente. Como pontua 

Oliveira (2007), essas mudanças constroem uma subjetividade em que a desnecessidade 

do público aparece como premissa e a expressão dos dissensos a essa racionalidade já não 

se dá de forma intensa, dada a capacidade dos discursos neoliberais em produzir consenso, 

mesmo entre os grupos que desejam a construção de resistências. Se considerarmos, por 

exemplo, a força que o discurso do “empreendedorismo de si” ganhou na organização 

social, alastrando uma lógica competitiva que se faz presentes tanto nas relações de 

trabalho, família e nos relacionamentos em geral, podemos imaginar a dificuldade em 

criar contrapontos a essa lógica e mesmo em ver sentido em usar o tempo em atividades 

públicas que se referiram a problemas coletivos. Tal racionalidade tem impacto direto nas 

práticas militantes, tanto que parte da bibliografia (Oliveira, 2007; Rizek, 2007; Baierle, 

2009) aponta a linha tênue entre mediação e gestão conservadora que envolve os 

movimentos sociais. 

Em paralelo a influência das sujeições neoliberais nas militâncias, é possível 

apontar outros dois fatores que têm impacto nestas práticas. O primeiro refere-se a um 

conjunto de ações estatais e de mercado que se apropriam de um termo muito usado por 

parte dos movimentos sociais (Maranhão, 2011) – a participação popular – tentando 

reformular o sentido desta, associando-a a uma prestação de serviço em que Estado e 

mercado definem as regras de ações e projetos sociais, e a “população” é colocada como 

um falso agente, visto que nada decide nos recursos, objetivos e formas dos programas. 

A expressão “participação social” passa, nesse processo, a ser divulgada em projetos de 

ONGs, empresas e governos, buscando atrair públicos específicos (jovens de periferia, 

mulheres, negros, desempregados). Tratam-se de ações que buscam redirecionar o sentido 
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de participação, associando-o ao controle decisório do Estado e mercado, razão pela qual 

Dagnino (2006:55) nomeou esta apropriação de termos como confluência perversa. Esta 

“confluência perversa” acaba por disputar com grupos de militância os sentidos do que 

seja a política e do que seja o público e consegue atrair, também, militantes antes 

envolvidos em partidos de esquerda e movimentos sociais, como indica a análise de 

algumas trajetórias militantes feita por Feltran (2006). 

O terceiro fator que, junto com as subjetividades neoliberais e a confluência 

perversa, afeta diretamente as práticas militantes, sendo menos discutido na bibliografia, 

é o formato e caráter institucionalizado que tanto o maior partido popular do Brasil – o 

PT – como parte dos movimentos sociais que a ele se ligaram foram ganhando conforme 

o partido adentrava ao maquinário estatal. Dados apresentados em Ribeiro (2010) 

apontam, por exemplo, que em 1988, o PT tinha vereadores eleitos em 18% dos 

municípios do estado de São Paulo, esse número passa a 47% em 2005. A progressiva 

entrada do PT em cargos de governo (Estados e prefeituras) leva também parte da 

militância a assumir vagas eleitorais e cargos comissionadas e a atuar na linha tênue entre 

representantes dos grupos populares que os elegeram e agentes de programas 

governamentais construídos a partir de interesses gerenciais. Parte da bibliografia que 

analisa os percursos dos orçamentos participativos em São Paulo (Rizek, 2007) e Porto 

Alegre (Baierle, 2009) pontua as ambiguidades que sempre marcaram estas iniciativas de 

interação Estado e população e como é possível, passados anos de implementação dessas, 

pontuar o caráter de mapeamento e controle de lideranças comunitárias que este projeto 

acabou tomando. Em minha pesquisa de mestrado (Formagio, 2013), acompanhei um 

grupo de moradores da periferia de Campinas que, ameaçados de despejo, procuraram 

auxílio de um movimento de moradia de São Paulo, o qual recomendou-lhes procurar 

ajuda com um secretário municipal de Campinas ligado ao PT, o secretário da mesma 

gestão de governo que planejava o despejo. Os moradores, identificando a ineficácia da 

indicação, mantiveram distanciamento do movimento. Este fato me levou a refletir, 

naquele momento, a função de controle que parte dos movimentos sociais acabaram por 

exercer sobre as mobilizações populares, algo que parece marcar de forma expressiva os 

anos de 1990 e 2000, tanto que se têm iniciativas de movimentos como o MTST2 que, em 

                                                           
2 Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, cuja primeira ocupação ocorreu na cidade de Campinas – SP, 

em 1996. 
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crítica à institucionalização, prima pela ação direta e do MPL3 que, em crítica às 

hierarquias e empecilhos democráticos no interior dos movimentos, traz a bandeira da 

horizontalidade. Em entrevista sobre a fundação do MPL em Florianópolis, Marcelo 

Pomar4, que participou da fundação do movimento em início dos anos de 2000, pontua 

que o grupo era marcado por um desejo de atuar de forma independente dos mecanismos 

partidários que poderiam dificultar os processos deliberativos do movimento. 

Esses três dinâmicas que marcaram os anos de 1990/2000 repercutem no que 

podemos chamar de uma certa retração das práticas militantes e de uma redução em seu 

teor político, porém ocorrem também outras reconfigurações que trazem novos ares a esse 

cenário. Uma delas, que é a que queremos investigar aqui, é a expansão do número de 

mulheres envolvidas nas militâncias populares e a expansão de coletivos feministas 

debatendo questões como violência e desigualdades de gênero, racismos, sexualidades, 

entre outros. Nos movimentos populares brasileiros, a presença de mulheres sempre 

existiu, mas foi, pelo menos até os anos de 1970, numericamente menor e secundarizada 

pelos registros bibliográficos. Nos arquivos sobre o movimento operário das primeiras 

décadas do século XX, por exemplo, a menção aos agentes é sempre no masculino, as 

imagens, em sua maioria, mostram homens. Esses registros parecem se alterar nos anos 

de 1980, já que a presença das mulheres nos espaços públicos está bem mais expandida, 

a participação delas nos movimentos é muito expressiva e as próprias produções 

bibliográficas, atingidas pela expansão dos debates feministas, passam a considerar as 

diferenças de gênero. Nos relatos sobre movimentos populares (Sader, 1988) deste 

período, a menção a falas e ações de mulheres é, por contraste, bem mais presentes, não 

há como negar as mulheres no fazer política, embora as discussões sobre a subordinação 

feminina ainda fossem tímidas e cercadas de estigmas (Moraes, 1981). A partir dos anos 

de 2000, intensifica-se - no embalo de um conjunto variado de mudanças sociais 

(ampliação do acesso feminino ao trabalho, a cursos de formação e outros espaços de 

sociabilidade, mudanças nas concepções de família) – o desejo feminino de partilhar de 

espaços de mobilização política, algo que é potencializado pela ampliação dos discursos 

e grupos feministas organizando cursos de formação, como o Promotoras Legais 

                                                           
3 Movimento Passe-Livre. Entrevista com Marcelo Pomar sobre a fundação do movimento em Florianópolis 

pode ser conferida em: http://tarifazero.org/2013/07/25/ele-ajudou-a-fundar-o-movimento-passe-livre-

entrevista-com-marcelo-pomar, acesso em outubro de 2017. 
4 Idem acima. 

http://tarifazero.org/2013/07/25/ele-ajudou-a-fundar-o-movimento-passe-livre-entrevista-com-marcelo-pomar
http://tarifazero.org/2013/07/25/ele-ajudou-a-fundar-o-movimento-passe-livre-entrevista-com-marcelo-pomar
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Populares5 e outras atividades pela cidade, como manifestações, rodas de conversa, 

apresentações culturais e audiovisuais com debates, entre outras. A ampliação da 

presença feminina e das práticas e discursos feministas trazem às práticas militantes novas 

expectativas e consequentes mudanças em suas formas e sentidos. 

 

A ampliação feminina e feminista nas militâncias populares: ressonâncias 

 Nas interlocuções que venho realizando com algumas mulheres que se envolvem, 

nas cidades de Campinas ou São Paulo, em práticas militantes ligadas às desigualdades 

de classe e gênero, é possível identificar que mudanças sociais das últimas décadas, sejam 

as mudanças culturais, nas representações de gênero, nas interações familiares e de acesso 

a alguns espaços antes mais restritos, potencializaram aspirações femininas de atuação 

política. Se o modelo familiar centralizado, as condições materiais e as representações 

que associam mulher e abnegação via cuidado familiar e doméstico ainda operam com 

força, são maiores, também, as possibilidades de questionar estes condicionantes sociais; 

novas subjetividades femininas passam a se constituir e ocupam inúmeros espaços 

sociais. 

Raquel, nascida em São Paulo nos anos de 1940, teve suas primeiras experiências 

políticas no segundo grau, na escola pública em que estudava, quando um grupo de 

estudantes da USP foi à escola para, em rápida conversa dado o contexto ditatorial, 

chamar os alunos a participar dos comícios contra a ditadura. Raquel foi, levou também 

a irmã menor, dizendo à mãe que iriam tomar sorvete. A experiência alimentou na moça 

a revolta à ditadura, a que se dava fora e dentro de casa. O fato de ter conseguido um 

trabalho que a permitisse se manter e de, logo depois, ter acesso à universidade pública, 

potencializou em Raquel aspirações de uma vida diferente do que demandava o núcleo 

familiar.  

Laura, nascida em Campinas nos anos de 1970, envolveu-se num movimento de 

moradia na cidade logo após ser expulsa de casa por descobrirem seus namoros com 

meninas. Encontrou ajuda de militantes, foi tomando gosto pelas mobilizações de bairro. 

Aproximou-se do PT e participa há anos de um coletivo LGBT. Hoje, passados alguns 

anos, quando está nas reuniões de família, não toca nos assuntos da militância, embora 

                                                           
5 O curso das PLPs (Promotoras Legais Populares) foi construído em início dos anos de 1990, por iniciativa 

da União de Mulheres de São Paulo, em parceria com a ONG Themis e o Instituto Brasileiro de Advocacia 

Pública. O primeiro curso em São Paulo ocorreu em 1994, no objetivo de envolver mulheres de diferentes 

regiões da cidade, no debate sobre as violências de gênero e forma de pleitear direitos. O curso ocorre 

em outros municípios paulistas e brasileiros e têm formado um número significativo de mulheres. 
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todos saibam de suas atividades. Na militância, Laura conheceu grandes amores e 

amizades, tornou-se conhecida na cidade e encontra respeito e admiração, algo bem 

diferente do que encontra em outros espaços da vida social. A ativista passou por 

momentos ruins no movimento LGBT, mas retomou o entusiasmo militância ao se 

aproximar de grupos de mulheres negras, pela primeira vez desde o início da militância 

pôde falar de problemas que ocorrem quando racismo, machismo e sexismo se cruzam. 

Sulamita, nascida nos anos de 1990, chegou a ficar trancada em casa quando a 

mãe soube que ela estava participando dos atos da jornada de junho. O medo de repressão 

da polícia e o estranhamento em relação a este envolvimento da filha levavam a mãe a 

agir desse modo. Mas as trancas pouco adiantaram. Ao participar das jornadas de junho, 

num chamado que o MPL fez na escola pública em que estudava, a jovem passou a ver 

com outros olhos as mobilizações políticas, sentiu ainda mais vontade de estudar, para 

saber, para argumentar. Passou a “colar” em outros atos, conhecer novas pessoas. Passou 

a buscar por grupos, ouviu partidos, movimentos e coletivos, hoje se identifica com 

coletivos autogeridos, em proximidade aos ideais anarquistas 

As mães de Raquel, Laura e Sulamita são, assim como elas, mulheres pobres que 

tiveram que lidar com todas as dificuldades que envolvem uma sociedade ainda tão 

desigual e machista. Por um motivo ou outro, as mães não se atraíram para a militância, 

muito provavelmente nem lhes fosse possível. Mas as filhas, encontrando mediadores, 

seguiram outros caminhos. As diferenças entre as posturas das mães e filhas no que se 

refere ao desejo de envolvimento político pode ser explicado pelas ambíguas situações 

que perfazem as relações de gênero no Brasil. Como analises sobre mudanças e 

permanências de gênero (Scalon e Araujo, 2005; Guedes e Araujo, 2011) vem indicando, 

mudanças nas aspirações femininas, nas hierarquias de gênero e de gerações e nas 

configurações familiares, que apontam positividades em relação ao questionamento das 

desigualdades, convivem com permanências de representações que centralizam o papel 

feminino ao cuidado doméstico e familiar e a atividades que envolvam habilidades que 

seriam afinidades naturais femininas. O receio das mães em relação ao envolvimento 

político das filhas está ligado, certamente, ao medo da agressão policial, algo que, de 

forma ainda mais intensa para as classes populares, permeia o cotidiano, todavia há 

também certa incompreensão em relação aos desejos das filhas de partilharem desses 

espaços, um não partilhar dos sentidos que essas vinculações ganham na vida dessas 

ativistas. 
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No imaginário social, mesmo com mudanças, a figura feminina ainda é fortemente 

associada à prioridade do cuidado doméstico e familiar, algo que aparece nas entrevistas 

com famílias brasileiras (Araujo e Scalon, 2005), nos projetos governamentais voltados 

às famílias populares (Georges, 2011) e se expressa também na distância entre o número 

de horas que mulheres dedicam às atividades da casa em comparação com os homens6. 

Todavia, se essas representações mantem sua força de sujeição, tem-se notado que se 

ampliam também as aspirações femininas por partilhar de espaços que envolvam 

satisfação pessoal para além do universo familiar (Santos, 2011) e também formas de 

atuação política (Oliveira, 2013). As ampliações do acesso a espaços de interação social 

(mercado de trabalho, escolas, universidades, cursos populares de formação construídos 

por grupos ativistas), unidas `a dispersão de discursos e práticas feministas, têm 

alimentado em muitas mulheres aspirações que, em décadas passadas, encontravam 

condições mais adversas para se fortalecer. Tais aspirações referem-se tanto a buscas por 

relacionamentos mais igualitários, a construir outras formas de relação familiar em que o 

ritual da abnegação feminina seja enfraquecido e também a participação em espaços em 

que se sintam atuantes, inclusive politicamente. 

A potencialização da vontade de atuação política, que nomeio na pesquisa como 

desejo de renomear o vivido, têm levado mulheres, de forma cada vez mais expressiva, a 

envolverem-se em práticas militantes, seja através da aproximação a movimentos sociais, 

a partidos políticos, a coletivos, a grupos de cultura com intervenções militantes e mesmo 

pela atuação, sem vinculação a um grupo especifico, em manifestações, protestos, atos e 

debates promovidos por grupos de esquerda nas grandes cidades. O aumento da presença 

feminina nas práticas militantes parece trazer consigo questionamentos às formas de 

organização, de prioridade de falas, de construir ações coletivas que foram hegemônicas 

nas práticas de esquerdas até os anos de 1990. Trago algumas falas de ativistas que 

comentam algumas mudanças: 

A gente vive um momento de muitos coletivos. Com a questão da não 

identificação dos partidos, surgem muitos coletivos, de todos os bairros e 

formados por muitos jovens. Então você percebe que estão ali muitas meninas 

brancas e de classe média, mas estão presentes também mulheres negras, e 

mais gente da periferia, bem mais que antes. Aumentou bastante a 

heterogeneidade, isso é visível. A questão do lugar de fala também tem 

chamado muito a atenção para que múltiplas vozes sejam ouvidas.  (Jaqueline, 

militante do PSOL, São Paulo) 

 

                                                           
6 Conforme dados do IPEA, 2011, entre as mulheres empregadas com mais de 16 anos, a média de horas 

direcionadas ao trabalho doméstico familiar é 25 horas semanais; entre os homens, esse número desce para 

10 horas semanais. 
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Jaqueline, moradora de São Paulo, iniciou sua militância, por influência da 

família, nas mobilizações populares em que o PT participava nas periferias de São Paulo, 

hoje compõem o PSOL7 e o n’núcleo de mulheres dentro do partido e observa que a 

presença de mulheres nas manifestações e atos pela cidade não somente aumentou, mas 

se tornou mais heterogênea (mais mulheres negras, pobres, de periferia) e traz 

questionamentos mais incisivos aos modos de se organizar que acabam por facilitar falas 

de alguns personagens específicos e dificultar a de outros. A ativista contextualiza a 

rejeição a algumas atitudes nos atos que estão se tornando comuns: 

De uma maneira geral, existe um sentimento antipartidário e anti-estruturas 

burocráticas, por exemplo, nas manifestações não está mais se aceitando carro 

de som, é muito difícil você ver uma manifestação de mulheres que tenha carro 

de som, muito difícil. Eu acho que o carro ajuda na manifestação, mas há uma 

resistência a isso hoje, essas formas mais clássicas de se fazer as coisas, de 

uma pessoa usar o microfone e tudo isso tem sofrido muita rejeição e isso, 

claro, tem a ver com a forma como os partidos organizam as coisas; essa 

rejeição é associada, principalmente, ao legado petista (Jaqueline, militante do 

PSOL, São Paulo) 

 

 A recusa ao uso do carro de som, algo que tem se mostrado comum tanto em 

manifestações feministas como em outras mobilizações populares, tem como um de seus 

principais argumentos evitar que algumas personalidades – geralmente ligadas a cargos 

dentro de partidos, sindicatos ou outras instituições – monopolizem a fala através do uso 

do microfone e acesso ao carro de som, visto que são comuns os relatos sobre as 

dificuldades que alguns e algumas têm em acessar o carro em grandes atos. Enquanto no 

caminhão se fala, lá embaixo ocorrem disputa e seleção de quem pode ou não falar. 

Interessante observar que a crítica ao carro de som se dá tanto em atos mistos como 

naqueles organizados por mulheres, ou seja, a crítica não é especificamente em relação 

às figuras masculinas que monopolizam a fala, mas a mulheres que também se valem dos 

mesmos comportamentos masculinizados para centralizar a fala. 

Essas ressalvas em relação a possibilidade de fala e a “metodologias militantes” 

que sejam mais acolhedoras e democráticas têm se tornado muito comuns e parecem atrair 

pessoas que, antes ligadas a militância, estiveram afastadas em razão das expectativas 

frustradas em relação as organizações a que se ligavam. O relato de Raquel indica o 

entusiasmo diante da percepção das diferenças nos modos de agir que perfazem grupos 

de mulheres: 

O movimento de mulheres tem uma dinâmica totalmente diferente de tudo o 

que já vivi, é um movimento que tem formas organizativas muito diferentes, 

                                                           
7 Partido Socialismo e Liberdade 
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formas de publicização muito diferente de tudo. Elas marcam um ato de 

intervenção, por exemplo, e aparecem pessoas, e elas fazem o ato e filmam e 

colocam na rede interagem e aquilo tem um efeito. Eu me sinto bastante 

aprendiz, me sinto muito renovada, eu nem penso na minha idade, porque me 

sinto vendo algo muito novo. Fui no 8 de março do ano passado e foi lindo ver 

aqueles milhares de pessoas nas ruas e muita gente participando, fazendo junto. 

Eu lembro que, sempre nos movimentos, pra escrever um texto levava tempo, 

ficava uns 3 dias, agora, o pessoal se reúne, cada uma faz um pouco, um monte 

de mão e a coisa sai rápido” Raquel (Marcha Mundial das Mulheres e PT) 

 

Raquel, nascida em São Paulo e moradora de Campinas, tem uma história de 

aproximações e afastamentos ao PT. A ativista, sentindo-se desanimada nos últimos 

tempos, tem sua reaproximação à militância impulsionada pelo movimento feminista, em 

que se sente envolvida por novas formas de interação e de construir o materiais e ações 

construídas de forma mais partilhada: “cada um faz um pouco, um monte de mão”, como 

ela frisa. 

As ativistas trazem percepções de mudanças que vem ocorrendo nas interações 

tanto em grupos feministas como nos grupos militantes de maneira mais generalizada. 

Tais mudanças estão relacionadas a mudanças nas representações de gênero, com 

destaque para a ampliação de subjetividades femininas marcadas pelo desejo de atuação 

política. Esta “ampliação de desejos”, ao se encontrar com discursos e práticas feministas, 

potencializam os questionamentos que têm sido colocados nas práticas militantes. 

Questionamentos que se referem a procedimentos de centralização de falas, `a imposição 

de pautas prontas a atos auto organizados por grupos variados e a falta de discussão sobre 

subalternidades (sejam de gênero, raça, etnia, cultural ou outra) que se interseccionam à 

classe e são frequentemente secundarizadas nas conversas e discussões. Tais críticas 

tomaram, principalmente a partir dos anos de 2000, os espaços militantes de esquerda e 

tensionam pelas mudanças que temos vistos nas interações e formas de fazer militância. 
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A atualidade do marxismo revolucionário como estratégia 

 

Fernando Bustamante 1 

 

Resumo  

Esse artigo procura debater a articulação entre tática, estratégia e prática política a partir 

do ponto de vista do marxismo revolucionário. Discute-se problemas de estratégia e 

concepção política na esquerda e toma-se o exemplo da atuação da Frente de Esquerda e 

dos Trabalhadores (FIT) e do Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) como exemplo 

de articulação da estratégia marxista. 

 

Palavras-chave: Marxismo; Estratégia Revolucionária; Trotskismo; FIT; PTS. 

 

 

1. A crise estratégica da esquerda 

Em fins de 1937, quando o revolucionário russo Leon Trotski escreveu o prefácio 

à primeira edição sul-africana d'O Manifesto Comunista, ao se referir aos capítulos 3 e 4, 

em que Marx e Engels tratam da literatura socialista não-marxista e dos partidos de 

oposição, ele afirma: 

O trecho que mais envelheceu no Manifesto - não quanto a seu método, mas 

quanto a seus objetivos - é a crítica da literatura "socialista" da primeira metade 

do Século XIX (Capítulo 3) e a definição da posição dos comunistas em relação 

aos diversos partidos de oposição (Capítulo 4). As tendências e os partidos 

enumerados pelo texto foram varridos tão radicalmente pela revolução de 

1848, ou pela contra-revolução que se seguiu, que a História já não os 

menciona sequer. Entretanto, mesmo com respeito a este trecho, o Manifesto 

encontra-se mais próximo de nós do que o estava em relação à geração anterior. 

Na época de prosperidade da II internacional, quando o marxismo parecia 

reinar absolutamente no movimento operário, as idéias do socialismo 

anteriores a Marx podiam ser consideradas como definitivamente 

ultrapassadas. Hoje isso já não é mais verdade. A decadência da social-

democracia e da Internacional Comunista provoca, a cada passo, monstruosas 

recaídas ideológicas. O pensamento senil recai, por assim dizer, na infância. À 

procura de fórmulas salvadoras, os profetas da época de declínio geral do 

capitalismo redescobrem doutrinas há muito enterradas pelo socialismo 

científico.2   

 

Essa constatação, que se pauta em uma visão materialista e dialética da história, 

não vendo os avanços da teoria socialista como algo contínuo, linear e isento de 

contradições, mas sim como o resultado concreto do pensamento ligado aos fluxos e 

refluxos da luta de classes e da organização política do proletariado, é de grande 

                                                 
1Fernando Bustamante. Doutorando em Letras pela Universidade de São Paulo. Bolsista CAPES. E-mail: 

terradonunca@gmail.com 
2Trotski, Leon. 90 Anos do Manifesto Comunista. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1937/10/30.htm. Consultado em 31/10/2017. 

mailto:terradonunca@gmail.com
https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1937/10/30.htm
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relevância para pensarmos nossa época.  

As traições e capitulações da social-democracia e da terceira internacional em seu 

período stalinista representaram um rebaixamento do pensamento estratégico da esquerda 

em geral, como aponta Trotski. Em um passado recente, vivemos um período que 

podemos denominar como “restauração burguesa”3, em que a burguesia avançou de forma 

inédita em sua dominação de classe, tanto em aspectos objetivos, como também 

subjetivos, e que significou uma derrota estratégica dos trabalhadores de proporções 

inéditas. Assim, o retrocesso do pensamento socialista identificado por Trotski na década 

de 1930 se deu de forma ainda muito mais aguda a partir da década de 1990. 

 Estratégias de conciliação de classe, que vão desde o “socialismo com 

empresários” do chavismo, passando pela era petista brasileira em que “nunca na história 

desse país” os bancos e o agronegócio lucraram tão altas cifras, e chegando a 

experimentos neorreformistas como o fracasso do governo do Syriza na Grécia ou o 

midiático Podemos do Estado Espanhol, foram as marcas do pensamento hegemônico da 

esquerda que é herdeira desse retrocesso ideológico. 

Por outro lado, a operação ideológica que buscou associar o stalinismo como o 

produto inevitável da revolução russa e dos métodos históricos de luta e organização dos 

trabalhadores levou a que uma parte da esquerda recaísse em outro tipo de concepções de 

transformação social. O autonomismo de Toni Negri, as zonas autônomas temporárias 

defendidas por Kakim Bey, os zapatistas e seu teórico John Holloway são alguns 

exemplos dos que passaram a negar a perspectiva de uma tranformação política que se 

contrapusesse ao capitalismo de conjunto, com o objetivo de superá-lo definitivamente, 

e passaram a defender – de maneira bastante similar ao que propunham algumas das 

concepções do socialismo utópico pré-marxista – atuações locais que criassem pequenos 

espaços que supostamente se colocassem por fora da ordem econômica e política vigente. 

A luta revolucionária anti-capitalista deu lugar, em grande medida, às lutas “contra-

hegemônicas”. Entre as conquistas teóricas e programáticas de fundamental valor desde 

o advento do marxismo e que foram negados por essas “novas” teorias encontravam-se 

                                                 
3A restauração burguesa consiste no período de mais de 30 anos, entre a derrota da revolução polonesa 

(1981) e o advento de fenômenos como a Primavera Árabe (2010), em que não apenas não existiram 

levantes revolucionários, como foi efetivado o desmonte da URSS e dos Estados Operários do Leste 

Europeu, a abertura capitalista da China, acompanhados por uma política mundial de ataque às condições 

de vida dos trabalhadores e da população pobre (neoliberalismo) e um discurso triunfalista do capitalismo 

como o “fim da história”, tal como o do historiador Francis Fukuyama. Sobre o conceito de restauração 

burguesa, ver MAIELO, M.; ALBAMONTE, E. Nos Limites da Restauração Burguesa. In: Estratégia 

Internacional Brasil 5. Disponível em: http://www.palavraoperaria.org/IMG/pdf/Revista_EI_Brasil_n05_-

_Nos_limites_das_restauracao_burguesa.pdf   

http://www.palavraoperaria.org/IMG/pdf/Revista_EI_Brasil_n05_-_Nos_limites_das_restauracao_burguesa.pdf
http://www.palavraoperaria.org/IMG/pdf/Revista_EI_Brasil_n05_-_Nos_limites_das_restauracao_burguesa.pdf
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com destaque a ideia da organização em partido, da tomada do poder e da centralidade da 

classe trabalhadora como sujeito social revolucionário. 

Após a crise capitalista que começa a atingir em diferentes níveis e momentos os 

países de todo o mundo a partir de 2008, vimos impressionantes levantes, muitas vezes 

com a juventude ocupando a linha de frente. Nesses, podemos ver nitidamente a herança 

dessas concepções e da semi-estratégia autonomista. Assim foi, por exemplo, com os 

indignados espanhóis, com o Occupy Wall Street nos EUA, com os levantes da Praça 

Tahir no Egito (nesse caso com maior protagonismo da classe operária) e também nas 

jornadas de junho brasileiras de 2013. Não à toa, por impressionante que fosse a força 

desses e outros levantes ao redor do mundo, todos acabaram derrotados ou desviados. A 

Primavera Árabe terminou em governos militares sangrentos, como no Egito, ou guerras 

civis intermináveis, como a que ocorre na Síria. 

Frente ao acirramento da crise capitalista, aos novos fenômenos massivos da luta 

de classes e a uma recomposição subjetiva dos trabalhadores e dos setores explorados, o 

resgate da estratégia revolucionária marxista recobra sua urgência plena. A decadência 

dos projetos acima citados é um alarmante sinal de que sem retomar o legado deixado 

pela revolução russa e seus principais teóricos e dirigentes, Trotski e Lênin, será 

impossível fazer frente à ofensiva imposta pela burguesia para tentar dar a sua saída 

reacionária à atual crise de sua hegemonia. 

 

2. O marxismo com predominância estratégica 

Durante as décadas da restauração burguesa, a Fração Trotskista surge como 

produto do processo de sucessivas rupturas que levaram ao fim do partido fundado por 

Nahuel Moreno na Argentina, o Movimento al Socialismo (MAS). A corrente morenista 

representava já o fruto de um abandono gradual, porém profundo, das lições estratégicas 

legadas pela revolução russa.  

Após a ruptura, com a fundação do Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), 

será iniciado um movimento de resgate dessa herança esquecida do marxismo 

revolucionário, no espírito do que já colocava Trotski, também no ano de 1937, quando, 

à frente da pequena corrente da IV Internacional, se enfrentava com os gigantes da social-

democracia e do stalinismo.  

Nestas circunstâncias [reacionárias], a tarefa mais importante da vanguarda é 

não se deixar arrastar pelo fluxo regressivo, e sim nadar contra a corrente. Se 

a relação de forças desfavorável impede manter as posições conquistadas, ao 

menos se deve aferrar a suas posições ideológicas, porque estas expressam as 

custosas experiências do passado. Os imbecis qualificarão esta política de 
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"sectária". Na realidade, é a única maneira de preparar um novo e enorme 

avanço quando se produzir o próximo ascenso da maré histórica.4  

 

O resgate teórico representou um acerto de contas com as décadas de erros 

estratégicos que eram repetidos à exaustão não apenas pela esquerda em geral, mas 

inclusive dos que se reivindicavam trotskistas, e que com o surgimento de novas 

estratégias (foquismo guevarista, guerra popular prolongada maoísta, etc.) foram 

abandonando os pilares estratégicos do marxismo. 

Não se trata aqui de nenhum tipo de “fetiche”, mas de aprender com as lições 

legadas pela história. Aspectos teóricos desenvolvidos com muita clareza por Marx e 

Engels foram colocados à prova e verificados positivamente na experiência da revolução 

russa – a mais avançada até os dias de hoje – e negativamente em outras revoluções ou 

tentativas revolucionárias. Algumas das fundamentais são: a centralidade da classe 

trabalhadora na economia capitalista, que faz dela o sujeito revolucionário por excelência; 

e a concepção do Estado como órgão de dominação de classe, e a impossibilidade de uma 

transfomação “pacífica” e “por dentro” do Estado burguês.  

Outros aspectos fundamentais da estratégia foram acrescentados pela experiência 

concreta dos revolucionários russos, entre eles a importância fundamental dos sovietes 

(conselhos operários como base política e organizativa da classe trabalhadora, tanto para 

a tomada do poder como para a organização do Estado operário no período pós-

revolucionário), e a questão decisiva da “insurreição como arte”. 

Assim, o resgate da estratégia marxista é de importância decisiva para os embates 

presentes e futuros que visem a superação do capitalismo. Emilio Albamonte, dirigente 

do Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), definiu assim a estratégia, retomando 

os debates de Trotski e da Terceira Internacional: 

Na definição conhecida de Trotski, a tática é conduzir operações isoladas, ou 

seja, uma greve, lançar algum deputado, ganhar um sindicato são operações 

isoladas. A estratégia é juntar todas essas operações e conduzir até a vitória, o 

triunfo, isto é, é “a arte de vencer”. Quando dizemos (ou eu dizia neste 

momento) que havíamos de fazer um marxismo com predominância 

estratégica, me referia a que – com exceção do trotskismo, que Perry Anderson 

reivindica em seus estudos, que estava mais dirigido às discussões 

revolucionárias – todo o “marxismo ocidental” era um marxismo que falava de 

estética, que falava de filosofia, etc.; e não falava da arte de vencer por parte 

do proletariado. Quando digo um marxismo com predominância estratégica, 

quero dizer que a chave do marxismo, ainda que tenha uma concepção 

materialista da história, ainda que seja uma crítica científica da economia 

política, é a arte de conduzir as massas à vitória, ao fim da exploração, ao fim 

                                                 
4TROTSKI, Leon. Estalinismo e Bolchevismo. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1937/08/29.htm. Consultado em 30/10/2017. 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1937/08/29.htm
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da escravidão assalariada.5 

 

Também retomando o general prussiano Carl von Clausewitz, cujos estudos 

militares influenciaram profundamente dirigentes marxistas como Lenin e Trotski, ele 

afirma: “Há uma definição interessante que diz que a estratégia é 'a arte de articular 

volumes de força'. Para isso, deve haver volumes de força que não são construídos no 

momento dos processos revolucionários, no momento culminante”6. Ou seja, as distintas 

táticas que emprega um partido de trabalhadores devem sempre estar articuladas e 

subordinadas à sua finalidade estratégica de preparar o momento da tomada do poder.  

Ao contrário disso, nas últimas décadas vimos primar entre os partidos da 

esquerda a diluição completa da estratégia, primando uma atuação que se orienta ou a um 

sindicalismo rotineiro que visa as lutas econômicas salariais e a obtenção e manutenção 

de postos de direção sindical como um fim em si mesmo, ou um parlamentarismo do 

“possível” em que as eleições passam a ser o centro da atuação e a “atuação responsável” 

nos parlamentos torna-se o objetivo em si. Em nenhum dos casos a questão da preparação 

para o momento revolucionário se coloca. 

 

3. Syriza como um caso paradigmático do neorreformismo 

Denominamos neorreformismo os partidos da esquerda que têm surgido e/ou se 

fortalecido – em grande medida como produto do agravamento da crise e da busca dos 

setores explorados por novas saídas por fora dos partidos tradicionais consolidados no 

regime político de cada país – como grandes fenômenos eleitorais e que se propõem a 

gerir o Estado capitalista sem nenhuma ruptura, mas com reformas graduais que 

beneficiem os mais explorados e os trabalhadores. Nesse ponto, assemelham-se ao 

reformismo clássico, nascido no século XIX. Contudo, diferenciam-se por não terem uma 

base de massas entre os trabalhadores, tal como ocorria com os partidos da social-

democracia. Sua expressão tende a ser muito mais restrita ao campo eleitoral. 

Na Grécia, o Syriza se apresenta como um dos exemplos desse tipo do qual se 

pode tirar lições mais profundas, na medida em que ele chegou ao governo e, assim, levou 

até o fim a experiência com sua estratégia e seu programa.  

Se apresentando desde o início como um partido “antiausteridade”, ou seja, contra 

                                                 
5ALBAMONTE, E. Entrevista a Fernando Rosso para o La Izquierda Diario. Disponível em: 

http://www.esquerdadiario.com.br/Emilio-Albamonte-Nos-buscamos-construir-um-partido-de-tribunos-

do-povo  
6Idem. 

http://www.esquerdadiario.com.br/Emilio-Albamonte-Nos-buscamos-construir-um-partido-de-tribunos-do-povo
http://www.esquerdadiario.com.br/Emilio-Albamonte-Nos-buscamos-construir-um-partido-de-tribunos-do-povo
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os planos de ajustes da Troika que atingiam os setores explorados e oprimidos da 

população, mas sem jamais se postular como uma alternativa anticapitalista, o horizonte 

de mudanças do Syriza foi se reduzindo conforme ele conquistava espaço no Estado. Para 

conseguir consolidar uma maioria parlamentar, fizeram uma coalizão com o partido 

nacionalista, burguês e xenófobo ANEL, a quem concederam nada menos que o 

Ministério da Defesa, deixando as forças repressivas do Estado nas mãos da direita. Seus 

planos antiausteridade rapidamente se reduziram. É um dos dirigentes da plataforma de 

esquerda do Syriza, Sthatis Kouvelakis, que apontou isso.  

Como reconhece Kouvelakis, Syriza não só "moderou" seu discurso no que 

tange a "dimensão de classe" (no qual nunca foi muito radical), senão no que 

diz respeito também em relação à Troika, à questão da dívida e à austeridade. 

Passou de defender uma "auditoria da dívida" e "deixar de pagar sua parte 

ilegítima" para sustentar um pagamento parcial, uma reestruturação e 

finalmente um refinanciamento, com prazos mais largos e bem atados ao 

crescimento. Isto é, uma política de "honrar os compromissos" contraídos e 

não apresentar medidas "unilaterais" frente aos "sócios" europeus.7 

 

Contudo, a maior expressão da impotência do Syriza para sequer combater os 

planos de austeridade da Troika veio após o referendo grego em que o governo perguntou 

ao povo se as medidas deveriam ser levadas adiante. Ainda que a União Europeia tenha 

feito uma massiva propaganda pelo “sim”, o povo grego rechaçou completamente os 

ajustes da Troika, com uma votação de 61% para o “não” e 39% para o “sim”, sendo que 

em bairros operários o “não” atingiu votações superiores a 70%8 

Mesmo com esse resultado contundente, o primeiro-ministro do Syriza, Alexis 

Tsipras, se propôs a meramente utilizar o referendo como forma de pressão sobre a Troika, 

na esperança de obter frente a Angela Merkel uma melhor negociação dos ajustes. Os 

ajustes terminaram se impondo9, com o próprio Tsipras enviando ao parlamento as 

medidas de austeridade a serem votadas, já que o horizonte da mesa de negociações não 

poderia oferecer nenhuma alternativa contundente às chantagens econômicas dos 

capitalistas europeus. A promessa de um governo “anti-austeridade” de Tsipras se revelou 

uma verdadeira farsa, e, de partido antiausteridade o Syriza no governo rapidamente se 

converteu em partido implementador da austeridade. 

Nos limites desse trabalho não poderemos analisar detidamente os percalços da 

                                                 
7MARTÍNEZ, J. F; LOTITO, D. Syriza, Podemos e a ilusão socialdemocrata. Disponível em: 

http://www.esquerdadiario.com.br/Syriza-Podemos-e-a-ilusao-socialdemocrata 
8http://www.esquerdadiario.com.br/O-referendo-na-Grecia-termina-com-um-contundente-NAO-aos-

ajustes-da-Troika  
9http://www.esquerdadiario.com.br/Parlamento-grego-aprova-a-austeridade-proposta-por-Tsipras-em-

troca-do-terceiro-resgate  

http://www.esquerdadiario.com.br/Syriza-Podemos-e-a-ilusao-socialdemocrata
http://www.esquerdadiario.com.br/O-referendo-na-Grecia-termina-com-um-contundente-NAO-aos-ajustes-da-Troika
http://www.esquerdadiario.com.br/O-referendo-na-Grecia-termina-com-um-contundente-NAO-aos-ajustes-da-Troika
http://www.esquerdadiario.com.br/Parlamento-grego-aprova-a-austeridade-proposta-por-Tsipras-em-troca-do-terceiro-resgate
http://www.esquerdadiario.com.br/Parlamento-grego-aprova-a-austeridade-proposta-por-Tsipras-em-troca-do-terceiro-resgate
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Grécia, mas apenas deixar ressaltado alguns aspectos: na Grécia ocorreram nos últimos 

anos 30 paralisações nacionais, demonstrando uma disposição de luta impressionante por 

parte dos trabalhadores. Contudo, os dirigentes dos sindicatos, em grande medida nas 

mãos da velha social-democracia grega (PASOK) e principalemente do Partido 

Comunista (KKE) jamais procuraram transformar essas lutas pontuais e dar-lhe o caráter 

de uma frente-única operária para barrar os ataques, como se discutia na Terceira 

Internacional. Por outro lado, o Syriza, com sua atuação parlamentar completamente por 

fora da luta de classes, mostrou-se impotente. São dois lados de uma mesma moeda, com 

a mobilização de grandes “volumes de força” que jamais chegaram a se articular em uma 

estratégia que pudesse golpear com um só punho o inimigo e frear seus ataques, o que só 

seria possível articulando as greves e as intervenções eleitorais em torno de uma estratégia 

revolucionária e da defesa de um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. 

  

4. A Frente de Esquerda (FIT) na Argentina e a atuação do PTS 

Como contraponto às concepções estratégicas que aqui representamos pelo 

exemplo do Syriza – mas que poderiam ser discutidas em diversos outros casos ao redor 

do mundo – apresentamos a atuação da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores (FIT, na 

sua sigla em espanhol) na Argentina. 

Conformada centralmente por três partidos trotskistas (Partido de los Trabajadores 

Socialistas – PTS – Partido Obrero – PO – e Izquierda Socialista – IS), a FIT conta 

também com uma série de outras organizações menores em seu interior. Possui um 

princípio intransigente da independência de classe, ou seja, não faz acordos nem frentes 

com partidos ou organizações burguesas, colocando em prática um princípio há muito 

esquecido por grande parte da esquerda, que é a independência política dos trabalhadores 

frente a seus inimigos de classe. 

Ela apresenta nas eleições um programa anticapitalista e de governo dos 

trabalhadores, dando também destaque à defesa dos direitos das mulheres, LGBTs, a 

legalização das drogas, o combate às heranças da ditadura, entre outras demandas 

fundamentais dos setores explorados e oprimidos. Foi conformada em 2011. 

Efetivamente, a FIT representa um grande avanço em relação às candidaturas de 

esquerda em outros lugares, por seu programa radical, por sua forma democrática de 

“bancadas rotativas”, em que o mandato parlamentar tem o tempo dividido entre as 

organizações que a compõe, entre diversos outros aspectos. Contudo, o aspecto 

estratégico que desejamos ressaltar é a questão da combinação do “volume de forças”, 
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que é a forma como o PTS encara a atuação combinada no terreno eleitoral e nas suas 

demais táticas de atuação.  

Nas eleições recém-ocorridas na Argentina, a FIT atingiu o patamar recorde de 1,2 

milhão de votos, em um país cuja população total não chega a 45 milhões; foram 40 postos 

parlamentares obtidos com a defesa de um programa anticapitalista. A importância do 

crescimento da FIT vem sendo reconhecida inclusive pela imprensa patronal brasileira, 

como no caso da Folha de S. Paulo, que apontou Nicolás del Caño (do PTS, ex-candidato 

à presidência pela FIT e recém-eleito deputado federal) como um dos novos políticos de 

destaque na América Latina10. Mas esse resultado, para utilizar uma expressão argentina, 

não foi um “raio em um céu azul”. Ele está profundamente ligado à concepção estratégica 

do PTS, partido de maior expressão na FIT e que esteve agora à frente do grande 

fenômeno de Alejandro Vilca, gari e indígena que foi eleito deputado provincial 

(equivalente a estadual no Brasil) na conservadora província de Jujuy, com 17,44% dos 

votos. 

A atuação nas eleições representa um ponto forte hoje da militância do PTS, no 

qual dois aspectos devem ser ressaltados: por um lado, jamais se chegaria a tais resultados 

fazendo das eleições e da atuação parlamentar um fim em si mesmo; por outro lado, a 

obtenção de bancadas parlamentares pode não servir de nada, do ponto de vista de uma 

estratégia revolucionária e anticapitalista, se não se coloca a serviço das lutas – pelo 

contrário, ela pode se tornar uma imensa pressão à uma atuação restrita aos marcos da 

legalidade parlamentar permitida pelo Estado. 

Os parlamentares do PTS, como se viu, por exemplo, na recente greve dos 

trabalhadores da PepsiCo contra o fechamento de uma fábrica e 600 demissões, estão 

sempre na linha de frente das lutas dos trabalhadores11, como um exemplo de que seus 

postos no parlamento estão a serviço de fortalecer as lutas dos trabalhadores. 

A mesma questão se coloca em relação a todos os aspectos da atuação de um 

partido marxista revolucionário. Se é fundamental que os parlamentares coloquem seus 

postos a serviço efetivo da luta de classes, também no movimento sindical a atuação 

jamais poderá ser restrita às lutas corporativas e econômicas dos trabalhadores. Nesse 

sentido, o PTS resgata um conceito utilizado por Lênin em “O que fazer?”, de 1902, que 

                                                 
10http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/08/1913435-jovens-politicos-emergem-na-america-

latina.shtml  
11http://www.esquerdadiario.com.br/Videos-Nicolas-del-Cano-e-Myriam-Brgman-desde-o-violento-

despejo-dos-trabalhadores-da-PepsiCo  

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/08/1913435-jovens-politicos-emergem-na-america-latina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/08/1913435-jovens-politicos-emergem-na-america-latina.shtml
http://www.esquerdadiario.com.br/Videos-Nicolas-del-Cano-e-Myriam-Brgman-desde-o-violento-despejo-dos-trabalhadores-da-PepsiCo
http://www.esquerdadiario.com.br/Videos-Nicolas-del-Cano-e-Myriam-Brgman-desde-o-violento-despejo-dos-trabalhadores-da-PepsiCo
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é o de “tribunos do povo”. Em contraste aos “economicistas”, que restringiam o horizonte 

de atuação às lutas por reivindicações salariais, Lênin defendia que os revolucionários 

deveriam se empenhar em elevar o patamar das lutas sindicais ao de lutas políticas contra 

o tzarismo. Nas palavras de Emilio Albamonte,  

Os tribunos do povo se desenvolvem na Revolução Francesa e daí Lênin os 

toma para seu trabalho em Que fazer. Eram pessoas que tinham um 

pensamento muito mais amplo do que os dirigentes sindicais, porque buscavam 

influir com sua política em outras camadas e setores da população. Era dentro 

de uma teoria de revolução democrática que Lênin tinha nessa época, contudo 

o que tinha totalmente correto era que buscava que os trabalhadores não 

tivessem apenas um pensamento corporativo ou sindical, mas sim que falassem 

a outros setores de explorados e oprimidos e fizessem o que Gramsci chama 

de “hegemonia”. E o que é ter hegemonia? É falar às mulheres, aos jovens, é 

falar aos trabalhadores que têm emprego sem convênio, falar aos precários, aos 

contratados e conduzi-los no combate. Se não se consegue isso, não se avança 

muito.12 

   

Isso é válido tanto para a atuação no movimento sindical quanto na atuação 

parlamentar, e é um aspecto decisivo para que se articulem os volumes de esforça em um 

sentido estratégico, em oposição a uma atuação rotineira e como um fim em si mesmo, 

que leva os partidos a acabarem se adaptando a uma atuação que não aponta em nenhuma 

medida para uma ruptura revolucionária com o capitalismo. Nesse sentido, a mobilização 

da militância nas bases partidárias, e também dos trabalhadores que passem a ver o partido 

como referência é fundamental. Cada trabalhador que tome consciência de sua exploração 

deve se tornar um sujeito político da emancipação humana e um “tribuno do povo”. E é 

nesse sentido que Albamonte complementa a reflexão, apontando para as centenas de 

candidaturas operárias que o PTS impulsionou pela FIT:  

E por que são tribunos populares? Porque podem tanto conduzir seus 

companheiros em lutas parciais, como ir à TV e discutir os grandes problemas 

nacionais com os representantes da burguesia ou dos partidos pequeno-

burgueses ou com a própria burocracia sindical. Nesse sentido, não são meros 

dirigentes sindicais, embora cumpram um papel como dirigentes sindicais, mas 

seguem nesse apotegma de Lenin de se transformarem em tribunos do povo. 

Não são eles, que são a cabeça, mas há centenas de companheiros e 

companheiras que ligam a luta sindical à política e foram candidatos da FIT. 

São uma corrente que no movimento ganha os trabalhadores não somente para 

a luta por suas reivindicações imediatas, mas também para a única perspectiva 

correta que é a perspectiva de construir um partido revolucionário.13  

 

Articulando-se com esses volumes de força, há também um instrumento de grande 

importância na militância do PTS e de sua organização internacional, a Fração Trotskista, 

e que remete a outra discussão fundamental colocada por Lênin em “Que Fazer?”. Trata-

                                                 
12ALBAMONTE, E. Op. cit. 
13Idem. 
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se da questão da imprensa partidária. 

O dirigente russo debatia a importância do jornal como um “organizador 

coletivo”, que ao mesmo tempo poderia conferir uma unidade de ação e programa aos 

revolucionários espalhados pela continental Rússia no início do século, mas também 

poderia ser a voz da própria classe, permitindo aos trabalhadores que se apropriassem 

dessa ferramenta como uma arma de denúncia, organização e luta.  

Retomando essas reflexões a partir das novas tecnologias digitais disponíveis, a 

Fração Trotskista organizou uma rede de diários digitais, que teve início com o La 

Izquierda Diario14 na Argentina, e hoje compreende um espectro de publicações em 11 

países e 6 idiomas distintos, possibilitando uma articulação internacional ativa com 

debates políticos em escala mundial. Na Argentina, o La Izquierda Diario encontra-se 

entre os 150 sites mais acessados do país. No Brasil, compõe a rede internacional o 

Esquerda Diário, que chega a 700 mil acessos mensais, sendo o maior site entre as 

organizações de esquerda do país. 

Tal como as atuações no movimento sindical e o parlamentarismo revolucionário, 

a atuação da rede internacional do Esquerda Diário se coloca não como um fim em si 

mesmo, mas como mais um volume de força a ser articulado conjuntamente com as 

demais operações táticas para atuar em um sentido estratégico revolucionário. Nesse 

sentido, ele atua em diversos níveis, como por exemplo com a divulgação das lutas dos 

trabalhadores, jovens, mulheres, negros e LGBT; com debates e análises políticas; 

trazendo as principais notícias sob um ponto de vista dos trabalhadores; colocando os 

grandes debates da esquerda no país e no mundo, entre outros. É um meio de se contrapor 

também ao oligopólio midiático da burguesia, garantindo aos trabalhadores e à 

organização partidária um meio próprio de fazer com que sua voz seja ouvida por setores 

de massas. 

Em um momento pós-golpe em que os trabalhadores no Brasil vem sendo 

duramente atacados pelas reformas de Temer; em que no campo da cultura há também 

uma ofensiva da direita que visa impor a censura em museus, escolas, teatros, etc.; em 

que as direções sindicais cumpriram um papel de não opor nenhuma resistência séria ao 

golpe e aos ataques; e, por fim, em que o PT vem buscando se relocalizar como uma 

alternativa política nas urnas em 2018, afirmando que será ele o instrumento necessário e 

capaz de combater uma direita golpista para o qual abriu espaço com mais de uma década 

                                                 
14http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=sommaire  

http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=sommaire
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de alianças e conciliação de classes, é imprescindível que a esquerda se dê a tarefa de 

retomar os grandes debates de estratégia e coloque em pauta a discussão sobre as vias 

para a construção de uma revolução socialista em nosso país e de uma organização capaz 

de estar a frente desse processo. É nesse sentido que procuramos resgatar esse debate. 
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A atuação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 

na sua relação com o governo federal no período do petismo 

 

Flávia Cristina Regilio Rossi 1 

 

Resumo  

Nos anos 1990 apareceram as primeiras iniciativas de organização dos catadores de 

materiais de recicláveis no Brasil. Contudo, um movimento de catadores de abrangência 

nacional nasceu apenas no início dos anos 2000. Com o objetivo de garantir o 

protagonismo popular da categoria, o surgimento do Movimento Nacional de Catadores 

de Materiais Recicláveis (MNCR) - que ancora sua luta em princípios como 

independência de classe, solidariedade de classe, democracia direta e na autogestão -, não 

apenas coincide com a eleição de Lula em 2002, como se consolida a partir dele. Esta 

consolidação foi impulsionada pela incorporação da problemática dos catadores na 

agenda do governo federal e pela elaboração de uma série de políticas direcionadas a esse 

público. Além de um espaço de diálogo interministerial criado especificamente para tratar 

do tema dos catadores (o CIISC), o governo criou projetos que visavam mobilizar e 

organizar coletivamente a categoria. O MNCR participou tanto da formulação quanto 

implementação dessas medidas. Pensando nesta atuação conjunta, o objetivo deste artigo 

é compreender as implicações do estabelecimento de relações de um movimento recém 

formado e o governo na própria dinâmica do movimento. Como ocorreu o processo 

simultâneo de criação de um movimento nacionalizado com sua própria participação em 

fóruns socioestatais de produção de políticas públicas? Quais impactos essa peculiaridade 

causou na organização da categoria? Do ponto de vista da dinâmica interna do 

movimento, como ele se refaz ou se modifica ao atuar tão organicamente junto ao Estado? 

Por meio de uma série de entrevistas e análise documental, é possível concluir que a 

abertura de espaços institucionais pelo governo para um movimento sem histórico de luta 

consolidado, ao mesmo tempo em que fortaleceu alguns aspectos do MNCR, enfraqueceu 

outros. Essas problemáticas estão contidas na minha pesquisa de doutorado, cujo objetivo 

é analisar a trajetória do MNCR e sua relação com o Estado. 

 

Palavras-chave: Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis; Estado; 

Participação; Políticas Públicas; PT. 

 

Diferente da maioria de movimentos que possuem um histórico de luta por fora 

da institucionalidade, a trajetória inicial do Movimento Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR) nos remete invariavelmente a sua relação com o Estado. 

Esta trajetória de relação com o Estado ocorreu, primeiro, por meio de algumas 

experiências locais de organização da categoria em processos de integração de catadores 

aos sistemas públicos de limpeza urbana em administrações municipais do PT nas 

décadas de 1990, mas se estendeu para o âmbito nacional com a eleição de Lula em 2002, 

                                                           
1 Flávia Cristina Regilio Rossi. Doutoranda em Ciência Política/Unicamp. E-mail: rossi.flavia@gmail.com 

mailto:rossi.flavia@gmail.com
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principalmente pela criação de um comitê interministerial concebido para tratar das 

temáticas envolvem o público catador.    

  No nível local, as primeiras iniciativas de organização coletiva dos catadores 

aconteceram graças à ação conjunta de uma série de atores da sociedade civil e de agentes 

públicos em processos formativos que habilitavam esses sujeitos a tornarem-se parceiros 

de programas públicos municipais de coleta seletiva.  Essas experiências são precedentes 

à formação do MNCR e ocorreram em períodos de gestão petista em cidades como São 

Paulo (1989-1993), Porto Alegre (1989-1993) e Belo Horizonte (1993-1997). No âmbito 

nacional, a criação do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC) em 2003, não só abriu espaço para a 

elaboração de políticas de caráter regulatório em favor da categoria, como também para 

ações de fortalecimento do processo organizativo e de mobilização da categoria.   

Embora as experiências locais da década de 1990 tenham sido precursoras, é só 

nos anos 2000 que se institui o primeiro movimento social de catadores. O MNCR 

formalmente é concebido no 1º. Congresso Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis que ocorreu em Brasília no ano de 2001.2 O contexto de seu surgimento 

praticamente corresponde com o início do governo Lula em 2003. A partir dali, o governo 

incorpora a temática catadores na sua agenda e elabora políticas direcionadas a esse 

público. O governo federal produziu uma série de leis e normativas, criou espaços 

institucionais exclusivos para tratar dos problemas dos catadores, e concebeu projetos de 

desenvolvimento e fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários de 

catadores.  

O MNCR conseguiu influenciar profundamente o direcionamento político de 

todas essas ações. Se na sua concepção, o CIISC, por exemplo, foi criado para ser um 

lócus de discussão de aspectos político-institucionais dos catadores, com as demandas 

trazidas pelo movimento, logo se tornou um espaço de formulação de políticas públicas 

para a categoria. A presença do MNCR no CIISC e em outras instâncias, garantiu a 

ampliação do lugar reservado ao sujeito social do catador dentro do governo. Isto porque, 

ao invés das tradicionais iniciativas na área da assistência social, o escopo das políticas 

se ampliou, e elas ganharam um caráter interdisciplinar e transversal. Não obstante, clara 

ênfase foi dada a uma plataforma que visava consolidar o associativismo, avigorando os 

aspectos político-institucionais e de fomento a organização coletiva da categoria.  

                                                           
2 Esse congresso contou com a participação de mais de 1.700 catadores e catadoras do país (MNCR, 2011). 
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Se a influência do movimento animou esse direcionamento da política, ela 

também abonou o próprio curso organizativo do MNCR, já que, nas políticas de alocação 

de bens e recursos, as modalidades de empreendimentos “financiáveis” coincidiram com 

os formatos de suas bases organizacionais. Se o movimento teve peso no direcionamento 

das políticas, ele também contribuiu em colocar agenda da reciclagem com a inclusão 

socioeconômica dos catadores com um destaque dentre as políticas sociais dos governos 

do PT. Contudo, o ineditismo desta agenda – aliado a contextos específicos - fez com que 

essas mesmas políticas assumissem um caráter bastante experimental, resultando numa 

certa intermitência dos programas. Essa intermitência pode ser percebida, por exemplo, 

no primeiro programa para o público catador, o Cataforte. 

 

A concepção de um movimento de catadores 

Antes de relacionar a dinâmica do MNCR nos processos de formulação do 

Cataforte, é importante ressaltar algumas características constitutivas deste movimento 

social. Isto porque, algumas de suas qualidades, narrativas e processos discursivos terão 

um peso reivindicativo e de influência frente à concepção da própria política e nos 

desenhos dos programas. O MNCR é produto e operador de um campo de construção da 

identidade dos (e para os) catadores. A construção dessa identidade está fortemente 

atrelada à questão do reconhecimento e da valorização dos mesmos enquanto 

trabalhadores.  

O processo que trouxe à tona a luta por reconhecimento e visibilidade esteve, 

primeiramente, vinculado a práticas assistenciais realizadas pela Igreja Católica nos 

grandes centros urbanos do país. Por meio das Pastorais de Rua e das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), na década de 1980, a Igreja passou a realizar ações 

sóciopedagógicas que buscavam valorizar o trabalho desses indivíduos estimulando uma 

atuação agrupada como estratégia de luta por direitos. Essas primeiras iniciativas de 

estímulo a organização da categoria não estavam desvinculadas de novas práticas que 

vinham ocorrendo no interior da Igreja. Elas estavam ligadas, na verdade, a um processo 

de questionamento de algumas de suas concepções e práticas tradicionais. Em termos 

concretos, neste período, a Igreja experimentava, em seu interior, a convivência entre a 

habitual ação de caridade e uma nova concepção de intervenção social, baseada na 

Teologia da Libertação. Esse convívio carregava certa tensão em torno da contraposição 

entre a tradicional ação assistencialista e uma nova ação que vislumbrava, a partir da sua 
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atuação, a possibilidade de transformações profundas nas condições sociais da população 

pobre e excluída (SADER, 1988; DOIMO, 1995). 

Juntando a nova concepção de atuação com o método educacional de Paulo Freire, 

algumas entidades católicas passaram então a estimular o processo organizativo dos 

catadores, oferecendo não só as bases para a constituição das primeiras associações e 

cooperativas de catadores no país, como também contribuindo para a conformação de 

repertórios discursivos abertos a construção de uma identidade coletiva ancorada sob 

atributos positivos e de valorização da sua figura social.3 De maneira geral, os catadores 

assimilaram e incorporaram vários aspectos dessa corrente, mas, sobretudo, as consignas 

vinculadas ao protagonismo, a autonomia e ao ideal de emancipação social. 

Sequencialmente, o MNCR transpôs essas consignas à luta política, carregando uma 

bandeira ancorada na ação modificadora das estruturas da sociedade onde a finalidade 

última é subtrair o lugar marginal e residual onde permanece alocada a figura do catador. 

A transmutação do lugar reservado a ele é, neste sentido, a garantia de sua emancipação 

social.  Dentro do projeto político do MNCR, encontram-se, portanto, assertivas que 

objetivam dar um passo além do campo da assistência social – até então único lócus 

reservado para tratar da figura do catador – para a esfera econômica, conjugando ambas 

as arenas. É por meio da inclusão socioeconômica que se pode garantir a emancipação 

social.    

Em termos práticos, o MNCR passa a ser um agente que tem como finalidade 

organizar coletivamente a categoria, mas também atuar na elaboração de propostas de um 

novo tipo de gestão dos resíduos sólidos e de materiais recicláveis, onde os catadores 

alcem uma posição protagonista e avancem na cadeia da reciclagem através do 

fortalecimento da organização autogestionária.  Entretanto, na realidade concreta, a 

estruturação e organização de empreendimentos autogestionários costumam ser bastante 

complexa. Por uma série de fatores, um processo independente de organização coletiva é 

praticamente inviável e os empreendimentos quase sempre necessitam de apoio externo 

(de não catadores) para conseguir sobreviver. A busca pelo protagonismo e a almejada 

autonomia esbarram frequentemente na figura de agentes mediadores. Trata-se da 

presença de educadores e especialistas, a grande maioria vincula ao universo das ONGs.  

                                                           
3 Com o apoio da Igreja, em 1989 foi fundada na cidade de São Paulo a primeira Cooperativa de Catadores 

Autônomos de Papel, Papelão, Aparas e Materiais Reaproveitáveis do Brasil, a Coopamare.  
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 A relação com as ONGs e a presença dos “técnicos”4 no cotidiano das 

organizações são vistas pelo movimento como “um mal necessário” sobretudo por dois 

motivos, um de ordem burocrática e outro pela divisão social do trabalho. Primeiramente, 

as dificuldades de formalização e de regularização fazem com que os empreendimentos 

acabem, recorrentemente, necessitando dessas entidades para terem acesso aos recursos 

públicos. Depois também, ao passo que as ONGs são importantes para as capacitações e 

treinamento dos catadores para a utilização de ferramentas e instrumentos, geram 

inúmeros conflitos, dado que sua atuação tende a provocar uma cisão entre as tarefas 

administrativas e o trabalho braçal. Frequentemente, a gestão das organizações fica a 

cargo dos profissionais qualificados das ONGs e os catadores acabam permanecendo 

incumbidos apenas do trabalho braçal.  

Neste sentido, há uma tensão permanente entre o problema prático da dependência 

e o princípio político da autonomia. Por conta disso, o MNCR postula que o protagonismo 

político e as decisões administrativas dos empreendimentos devem partir dos próprios 

catadores. Nesta direção, reivindica que a orientação profissional sirva apenas como 

subsídio para promover a autossuficiência técnica e institucional das organizações. 

Revela-se em jogo, portanto, o papel político dos técnicos e a construção de conhecimento 

dentro das organizações. Isto porque, segundo o movimento, muitas vezes as ONGs se 

apropriam de tarefas para “ajudar” os empreendimentos, tornando-as dependentes 

(MNCR, 2013).  

 

O movimento e a construção da política pública 

 O Cataforte foi a primeira iniciativa estruturante de alocação de bens do governo 

federal. Mesmo que ao longo do tempo ele tenha sido reconfigurado, seu objetivo geral 

se manteve no propósito de articular as políticas voltadas para o reconhecimento, o apoio 

e fomento aos empreendimentos econômicos solidários, visando a ampliação dos direitos 

sociais dos trabalhadores desse setor da reciclagem. O programa foi divido em três fases. 

A primeira fase, iniciada em 2009, esteve focada na execução de ações de formação e 

assistência técnica para a estruturação de unidades de coleta, triagem, processamento e 

comercialização de materiais recicláveis para conferir maior capacidade técnica e de 

gestão aos empreendimentos já existentes e disponibilizar meios técnicos e financeiros 

para fomentar a organização e formalização de novos empreendimentos do segmento 

                                                           
4 Todos profissionais de ONGs, instituições públicas e religiosas envolvidos com o trabalho organizativo 

dos catadores costumam ser chamados por estes de “técnicos”.  
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(BRASIL, 2007).  Na prática, o Cataforte 1 se concentrou na formação profissional e 

política dos catadores através de cursos de capacitações promovidos por ONGs e 

entidades de apoio.  

Com a experiência bem-sucedida do Cataforte 1, o governo lançou o Cataforte 2 

em 2011. Houve a primeira mudança no desenho do programa. Se no anterior o foco 

estava direcionado à formação e capacitação de catadores para o fortalecimento de sua 

organização coletiva (estimulando, portanto, a mobilização da categoria), o Cataforte 2 

teve seus recursos investidos principalmente na logística dos empreendimentos, 

sobretudo na aquisição de equipamentos de trabalho (prensa, esteira, equipamentos de 

segurança) e caminhões. O objetivo principal foi estimular a estruturação de redes de 

comercialização5, por meio da elaboração de planos de logística solidária para o uso 

compartilhado dos veículos pelos empreendimentos participantes das redes. Nesta nova 

fase alterou-se o vínculo contratual do programa. Se no primeiro, os convênios eram 

firmados com ONGs e entidades de apoio, sendo, portanto, os catadores apenas 

beneficiários, nesta etapa os contratos foram realizados diretamente com os 

empreendimentos, ou, mais especificamente, com as redes formais e informais de 

cooperação e comercialização de materiais. Paralelo aos contratos estabelecidos com as 

redes, o governo firmou também convênios com ONGs e entidades de apoio para a 

capacitação e assessoria técnica às redes.   

O Cataforte 3, em 2013, por fim, concentrou-se no apoio à profissionalização dos 

empreendimentos. O objetivo era estruturar redes solidárias de cooperativas e associações 

de catadores de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e inserção no mercado de 

reciclagem de maneira mais competitiva. Visava também promover e consolidar essas 

redes para que pudessem habilitar-se como prestadoras de serviços de coleta seletiva de 

resíduos sólidos e de logística reversa6 (FBB, edital 2014/003). As ações do Cataforte 3 

vislumbravam o acesso das redes solidárias a contratos junto ao poder público para a 

prestação de serviços de coleta seletiva, a parcerias juntos a indústria para a realização de 

serviços de logística reversa, a prática de comercialização conjunta e o avanço na cadeia 

produtiva, por meio do beneficiamento, com a agregação de valor aos materiais 

                                                           
5 Este propósito estava ancorado na assertiva de que quanto mais material disponível, se consegue maiores 

preços nas operações de venda às indústrias da reciclagem. Portanto, atuando em redes, os catadores 

conseguem aumentar suas rendas. 

6 A logística reversa é definida como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos (Brasil, 

Lei 12.305 de 2010).  
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recicláveis (BRASIL, 2013). Nesta fase, os convênios foram feitos diretamente com as 

redes já formalmente constituídas. Contudo, uma alteração permitiu que as redes se 

habilitassem também para serem suas próprias “base de apoio”.7 Contudo, na prática, 

como a maioria não possuía capacidade técnica para exercer essa função, também houve 

a firmação de contratos com ONGs e outras entidades da sociedade civil na modalidade 

base de apoio.  

 Voltando ao primeiro Cataforte, como ele tinha um caráter de projeto, o governo 

pôde executá-lo diretamente com as ONGs e entidades de apoio.8 Ao contrário dos 

procedimentos de seleção via editais (que passa a vigorar no Cataforte 2), nessa fase a 

contratação foi realizada por meio de carta-convite, o que, de certo modo, propiciou uma 

maior influência do movimento na escolha das entidade encarregadas para execução do 

programa nos Estados. Fruto de negociações com o governo e a Fundação Banco do Brasil 

(FBB), o movimento conseguiu que certas organizações consideradas “orgânicas”, dado 

o papel desempenhado por elas nos processos organizativos iniciais, fossem 

contempladas enquanto executoras da política.9 Ainda que tenha logrado grande 

influência nestas escolhas, talvez o ponto mais alto nesta fase esteja ligado ao fato que 

sua própria entidade jurídica, no caso a Associação Nacional de Catadores e Catadoras 

de Materiais Recicláveis (ANCAT), tenha sido designada para ser executora em São 

Paulo.  

Mesmo influenciando significativamente a escolha das executoras, o movimento 

expressava certo incômodo com relação dependência das entidades de apoio na 

implementação da política. Sob o pano de fundo das tensões e conflitos com essas 

entidades, já naquele momento, postulavam ao governo que, de algum modo, os próprios 

catadores fossem os executores das políticas federais. Nesta direção, o intento principal 

era que a ANCAT se tornasse a principal implementadora dos programas. Não obstante, 

pelo menos naquele momento, a ANCAT não tinha “pernas” para levar adiante o projeto 

de ser a grande executora nacional, mas, mesmo assim, a escolha da entidade como uma 

das implementadoras em São Paulo foi um aceno nesse sentido. Se era inviável à ANCAT 

                                                           
7 A função das bases de apoio é prestar assistência técnica, capacitações, consultoria, realizar eventos de 

intercâmbio de experiência e pesquisas para identificação de oportunidades negociais (BRASIL, 2013). 
8 A não necessidade de lançamentos de editais para a execução desse tipo de iniciativa estava respaldada 

pela Instrução Normativa no. 1 de 15 de Janeiro de 1997 que “Disciplina a celebração de convênios de 

natureza financeira que tenham por objetivo a execução de projetos ou realização de eventos e da outras 

providências” (BRASIL, 1997) 
9 Aqui podemos mencionar, a título de exemplo, o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável 

(INSEA) em Minas Gerais, o Pangea – Centro de Estudos Socioambientais da Bahia, a Fundação Luterana 

de Diaconia no Rio Grande do Sul e o Instituto Lixo e Cidadania do Paraná.   
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ocupar esse lugar na política, tampouco o MNCR possuía aliados orgânicos em todos os 

Estados para tentar garantir uma implantação condizente com os moldes defendido por 

eles. Por conta disso, em alguns locais acabaram sendo selecionadas entidades sem muitas 

conexões com o movimento e, em casos extremos, consolidados desafetos.  

Mesmo com essas dificuldades, os bons resultados que se alcançavam com a 

política, atraíram mais apoiadores, como a Petrobrás e o BNDES, e motivaram novas 

negociações entre o MNCR, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes/MTE), 

e a FBB para elaboração de uma segunda etapa do Cataforte. Com o parecer de que a 

etapa 2 não deveria se restringir apenas a processos de formação e mobilização, o MNCR 

defendia que o projeto desse um passo adiante e investisse prioritariamente no 

fortalecimento dos empreendimentos por meio do incentivo a formação de redes de 

comercialização como forma de garantir maior protagonismo da categoria. Seria possível 

assegurar esse protagonismo por meio de contratos diretos com as redes. Atendendo a 

esse pedido, o governo contemplou a possibilidade de contratação direta das redes de 

empreendimentos, mas no ínterim das negociações do Cataforte 2, a Presidência da 

República lançou um decreto que restringia o repasse direto de recursos federais para 

execução de programas e projetos sem necessidade de chamamento público.10 Então, a 

partir deste momento, os convênios passaram a ser feito apenas mediantes editais. Mesmo 

que as redes pudessem concorrer ao edital, a invariável necessidade de assistência técnica 

não possibilitava a dispensa do expediente das assessorias. Então, no desenho da política, 

os editais foram divididos em modalidades, a das executoras, isto é, das redes de 

empreendimentos de catadores, e a das entidades de formação e assessoria técnica. 

Também foi lançado terceiro edital para a contratação de uma entidade que seria 

responsável por articular nacionalmente os planos de logística dos empreendimentos. 11   

Mesmo que o desenho da política tenha sido dividido em modalidades, o fato dos 

empreendimentos e das redes poderem elas próprias pleitear a implementação do 

Cataforte 2 foi uma vitória do movimento. Neste sentido, o recebimento de recursos direto 

foi mais um passo em direção ao imperativo autonomista. Em algum grau, o repasse direto 

                                                           
10 Decreto no. 6.170, de 25 de Julho de 2007. Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de 

repasse e termos de execução descentralizada celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, 

projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos ou a descentralização de créditos oriundos 

dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. 

11 A Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho – UNITRABALHO – foi a 

selecionada para ser executar o projeto de articulação nacional dos planos de logística dos 

empreendimentos.   
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dos recursos federais proporcionou maior independência das associações e cooperativas 

frente às entidades de apoio12. Entretanto, como conseqüência, também acabou 

fomentando uma lógica concorrencial entre as organizações de catadores na disputa pela 

inclusão no programa. A concorrência entre os empreendimentos e as redes colocou em 

evidencia novos conflitos na trama dessa política pública. Como atendendo certos 

requisitos básicos, por meio dos editais, qualquer agrupamento de catadores podia pleitear 

participar do Cataforte, apareceu uma disputa em torno da validade dos empreendimentos 

para receber recursos do governo. Este conflito orbitava tanto em torno de questões 

atinentes aos requisitos e às modalidades de organização econômicas habilitadas para 

receber dinheiro público, quanto no que se referia as próprias diretrizes políticas internas.  

De um lado, passou a ser freqüente queixas do MNCR de que algumas redes selecionadas 

pelo edital não seguiam as orientações do movimento e tratavam-se, em realidade, de 

falsas cooperativas, “coopergatos” ou organizações ligadas a atravessadores. Portanto, 

não tinham legitimidade para implantar a política.  Contudo, por outro lado e como 

resposta a essa argumentação, o governo alegava que o objetivo principal da política era 

fortalecer a categoria dos catadores por meio do apoio ao processo organizativo desde 

que essa organização seguisse os preceitos básicos da economia solidária, independente 

de estarem alinhados ou não às diretrizes do movimento.   

Como o Cataforte 2 foi concebido com foco em questões de logística, a elaboração 

do Cataforte 3 pretendia levar a política a um outro patamar. O grande objetivo desta nova 

fase era a profissionalização da categoria para que os catadores pudessem, de fato, 

tornarem-se prestadores de serviços públicos e privados de coleta seletiva13. Neste 

momento, novos parceiros passaram apoiar o programa, tais como Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Junto com o ingresso desses 

novos órgãos, o programa foi totalmente reestruturado e redimensionado, e seu desenho 

passou a ser muito mais complexo. O governo lançou três editais para essa nova fase. 

Seguindo a lógica do repasse direto às organizações de catadores lograda no Cataforte 2, 

                                                           
12 Como mencionado anteriormente, embora o decreto 6.170/2007 tenha obrigado  o chamamento público 

para repasse de recursos federais para programas e projetos, o governo pôde aditar os contratos com várias 

entidades de apoio que executaram o Cataforte 1 para serem implementadoras na modalidade “formação e 

assessoria técnica” nessa nova fase.  Para as localidades que não participaram do Cataforte 1, foi lançado 

um edital especifico nessa modalidade, propiciando que novas entidades concorressem e acessassem o 

programa.    

13 Prova disso é a própria previsão orçamentário disponível para o programa. Se no Cataforte 1 e 2 o 

governo federal investiu 20 milhões de reais em cada etapa, no 3 a previsão orçamentária era de 200 milhões 

(http://www.brasil.gov.br/governo/2013/12/programa-cataforte-e-destaque-em-evento, acessado em 

04/11/2017).  



289 
 

o primeiro edital mantinha o direcionamento de repasse de recursos diretos para as redes 

de cooperação de empreendimentos econômicos solidários, contudo, neste momento, para 

serem contempláveis, as redes teriam que estar formalmente constituídas (o que na prática 

impossibilitou que grupos informais ou em processo de formalização participassem).  

O segundo edital contemplava uma nova modalidade de execução denominada de 

“base de serviço de apoio”. Tratava-se da contração de equipe profissional com a 

finalidade de prestar serviços de consultoria e assessoria técnica às redes. Se aqui as 

habituais entidades de apoio podiam novamente concorrer ao edital, a novidade foi que 

ele abriu a possibilidade inédita das redes pleitearem serem, elas mesmas, suas próprias 

bases de apoio. Na prática, isso se daria pela habilitação de um empreendimento em 

prestar suporte técnico a outros empreendimentos que compõem a rede selecionada.14 

Sem dúvida, a viabilidade de a rede ser, simultaneamente, beneficiária e executora da 

política foi também uma conquista que o MNCR conseguiu nos espaços de formulação 

do Cataforte 3 e condiz com a sua batalha pelo sentido político da política pública e a 

reivindicação do protagonismo e autonomia da categoria. Entretanto, em termos práticos 

da aplicação, o conjunto de requisitos burocráticos, técnicos e operacionais atrelava, mais 

uma vez, os catadores à dependência das entidades de apoio, dado que as exigências 

dificultavam que as redes beneficiárias estivessem habilitadas para serem suas próprias 

bases de serviço.   

O desenho desta nova fase também contemplou um terceiro edital que tinha o 

intuito de ser um concurso de projetos com vista à formalização de escritório nacional do 

Cataforte que seria responsável pela qualificação de planos de negócios das redes, pelo 

suporte às redes selecionadas e elaboração de estudos, pesquisas e monitoramento das 

ações do projeto (FBB, 2014).  Na concepção deste edital, o MNCR almejava novamente 

que sua entidade, a ANCAT, pudesse concorrer para ser a executora do projeto nacional, 

contudo, o requisito do chamamento público exigia que só Oscip (Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público) poderiam ser candidatar, impossibilitando a 

ANCAT de concorrer15.  

 

                                                           
14 Embora pelo edital um empreendimento de catadores poderia ser a base de serviço, ele permitia que essa 

mesma base, cumprindo determinadas exigências, pudessem contratar autonomamente outras entidades de 

apoio para uma “rede de cooperação” a ser composta por consultor gerencial, mobilizadores sociais e 

agentes de desenvolvimento socioeconômico . 

15 O Ceadec (Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania) foi o selecionado 

para ser o Escritório Nacional do Cataforte 3.  
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Algumas considerações   

Esse breve panorama sobre as experiências do Cataforte revelam os intentos do 

MNCR de afixar os catadores no papel de protagonista das políticas do governo federal e 

firmar os princípios de autonomia e emancipação na implementação dos programas. Para 

isso, o movimento disputou a elaboração dos programas, tentando influenciar e direcionar 

seus regulamentos e desenhos institucionais. Ainda que a partir do Cataforte 2, o MNCR 

comece a executar a política de modo conjunto com as organizações de apoio, a passagem 

de meros beneficiários para executores – ainda que não únicos – foi um logro nesse 

sentido. Contudo, ao passo que começaram a atender agrupamentos que não estavam 

organicamente vinculados ao movimento, percebe-se uma mudança no lugar ocupado 

pelo próprio movimento nas políticas públicas.  Se o MNCR foi fundamental na 

elaboração do Cataforte 1, 2 e 3 há uma espécie de deslocamento do seu papel na 

execução, já que organizações que não coadunam com seus princípios de ação passam a 

acessar também os programas. 

Apesar das dificuldades em atingir um controle maior sobre a implementação da 

política, é inegável que houve um crescimento exponencial do número de 

empreendimentos de catadores durante a vigência do Cataforte nos governos do PT. Neste 

sentido, este partido não só incluiu os catadores na sua agenda de governo chamando o 

MNCR para participar dos espaços institucionais abertos, como animou o 

desenvolvimento do próprio movimento com essas políticas.  A escassez de dados e 

informações sobre o Cataforte dificulta uma avaliação rigorosa do crescimento de 

associações e cooperativas no país. Mas informações extraoficiais obtidas por meio de 

entrevistas a agentes governamentais e da sociedade civil envolvidos com o projeto, 

sugerem que o Cataforte 1 atendeu cerca de 430 empreendimentos, dos quais 

aproximadamente 130 já se encontravam formalizados. No decorrer do Cataforte 3, o 

número de empreendimentos simultaneamente atendidos e formalizados somavam cerca 

1.600 organizações, das quais a maioria eram bases orgânicas dos MNCR. 
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[GT-7] POLÍTICAS PÚBLICAS E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Frente a uma agenda conservadora, frequentemente pautada pelo Executivo e seguida 

pelo Legislativo, cabe o debate em duas frentes: políticas públicas e participação política. 

Com reduzido quantitativo de parlamentares mulheres e negros (as), além de sucessivos 

escândalos de corrupção, a representatividade na 55ª Legislatura no Congresso Nacional 

está abalada. Na mesma linha, políticas públicas conservadoras como o congelamento de 

gastos públicos (PEC 241) são aprovadas , ao mesmo tempo que as reformas trabalhista 

e da previdência ganham fôlego. Este quadro econômico-político-social tornou 

proeminente a criação deste GT. Receberemos propostas que versem sobre todo o 

universo das políticas públicas em busca de soluções teóricas e metodológicas para 

compreendermos de maneira mais aprimorada os encontros entre a participação e as 

políticas públicas e seu significado para a democracia no país. Esta deve ser uma 

construção coletiva, motivo pelo qual receberemos trabalhos de pesquisadores, gestores 

públicos, representantes de organização da sociedade civil e dos movimentos sociais. 

 

Coordenadoras: Kathleen Angulo (UNIFESP) e Lillian Lino (UNIFESP) 

Debatedor: Daniel Arias Vazquez (UNIFESP) 
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A discricionariedade na saúde pública: a atuação de uma equipe de saúde mental 

 

Ildo dos Santos Ferreira1 

 

Resumo  

Esse trabalho é proveniente de uma dissertação de mestrado2, que teve como objetivos 

investigar o papel de uma equipe de saúde mental no acesso a direitos, que inclui os 

atendimentos aos adolescentes encaminhados pela Fundação CASA, conforme são 

previstos nas diretrizes do SUS e do SINASE. Esse trabalho também propôs estudar, 

tendo como base a teoria da burocracia em nível de rua formulada por Michael Lipsky 

(1980), como e porque ocorre a discricionariedade na execução dos atendimentos a 

determinados pacientes que chegam à RAPS, como no caso dos adolescentes em medida 

socioeducativa, uma vez que essa diferenciação pode ocorrer não apenas por questões 

técnicas ou administrativas. Para isso, foi realizada uma análise das interações entre os 

integrantes da equipe no desempenho de suas funções, assim como a carga simbólica e 

moral desses atendimentos, procurando identificar quais são os critérios mobilizados 

pelos profissionais para justificar as diferenciações no atendimento.  

 

Palavras-chave: Discricionariedade; Saúde; Políticas Públicas. 

 

Levantamentos teóricos sobre os atendimentos em um serviço público de Saúde 

Mental 

O Ambulatório de Saúde Mental em que observado nesta pesquisa é uma 

instituição de saúde que faz parte da Rede de Atenção Psicossocial de um município da 

Grande São Paulo. Os atendimentos feitos na Rede ocorrem de acordo com os protocolos 

operacionais que, por sua vez, foram criados com base no que é preconizado pelo SUS e 

pela Lei da Reforma Psiquiátrica. Porém, os atendimentos a determinados perfis da 

população (como os adolescentes da Fundação CASA) são diferenciados e, 

aparentemente, essa diferenciação não acontece unicamente a partir de orientações 

técnicas ou protocolos operacionais. Entender como se dá essa diferenciação, que 

critérios técnicos e não técnicos podem ser mobilizados para justifica-la, como esses 

critérios se articulam nas interações entre os profissionais de saúde mental e seus 

pacientes e quais são seus efeitos para o atendimento foram questões fundamentais para 

esta pesquisa. 

Pesquisar sobre os atendimentos em saúde mental não é um tema novo para as 

ciências sociais. Em 1961, Erving Goffman publicava a obra Manicômios, Prisões e 

                                            
1 Ildo dos Santos Ferreira. Mestre em Ciências Sociais (UNIFEP). E-mail: ildo.sf@hotmail.com 
2 Encontros e desencontros entre o SUS e o SINASE: a discricionariedade nos atendimentos em saúde 

mental, dissertação defendida em maio de 2017.  

mailto:ildo.sf@hotmail.com


294 
 

Conventos, que é resultado de suas observações ocorridas em uma instituição de saúde 

mental entre 1954 e 1957. Nesse livro, Goffman coloca que todas as instituições 

conquistam parte do interesse e do tempo dos seus participantes, assim como fornecem 

algo de um objetivo específico (como a educação nas escolas e a religião nas igrejas), ou 

seja, “toda instituição tem tendências ao ‘fechamento’” (GOFFMAN, 1974 [1961], p.16). 

O “fechamento” que as instituições proporcionam está relacionado ao fato de que, ao 

adentrar nesses espaços institucionais, os participantes entram em um mundo de 

características próprias. Porém, através de suas pesquisas, o autor se aproximou das 

instituições que têm como característica principal a segregação entre as pessoas que estão 

dentro desses espaços e o mundo exterior. Foi com base nessa característica que 

desenvolveu o conceito de instituições totais: 

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental, 

verificamos que algumas são muito mais "fechadas" do que outras. Seu 

"fechamento" ou seu caráter total é simbolizado pela barreira a relação social 

com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes estão incluídas 

no esquema físico - por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame 

farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A tais estabelecimentos dou o 

nome de instituições totais. (GOFFMAN, 1974 [1961], p. 16) 

 

Após apresentar sua definição sobre as instituições totais, Erving Goffman transita 

por uma importante perspectiva existente nesses espaços: a da equipe dirigente. Esse é o 

grupo de pessoas que trabalham nas instituições totais e que desempenham um papel de 

controle sobre os internados. 

 O autor coloca que, quase sempre, essas instituições “parecem funcionar apenas 

como depósitos de internados”, mas que geralmente se apresentam ao público como 

“organizações racionais, conscientemente planejadas como máquinas eficientes para 

atingir determinadas finalidades oficialmente confessas e aprovadas”. (GOFFMAN, 1974 

[1961], p. 70). Essa contradição entre o que a instituição faz e o que ela oficialmente diz 

fazer representa o contexto básico das atividades da equipe dirigente.  

Ao analisar a atuação dessa equipe, que tem como objeto de trabalho pessoas e 

não produtos, Goffman concluiu que, uma vez que se tornam material de trabalho, as 

pessoas atendidas podem adquirir características de objetos inanimados e com isso 

estariam condicionadas às preferências dos integrantes da equipe. Segundo o autor, as 

preferências no atendimento de um determinado grupo de pessoas em detrimento de outro 

perfil contribuem para a contradição entre o que a instituição faz e o que deve dizer que 

faz. Dessa forma, é demonstrado mais uma vez que as instituições “muitas vezes ficam 

longe de seus objetivos oficiais” (GOFFMAN, 1974 [1961], p. 77). 
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Essa dinâmica de atuação profissional, baseada em fazer com que s pessoas 

atendidas adquiram características de objetos inanimados proporciona uma gestão 

burocrática das relações humanas. As atividades realizadas pela equipe dirigente 

precisam ser registradas em documentos que declarem as ações e procedimentos feitos. 

A necessidade dessa produção documental colabora para que a relação entre os grupos 

envolvidos se torne cada vez mais burocratizada, uma vez que é criado um distanciamento 

entre o atendente e o atendido. 

O trabalho é realizado num clima moral específico e, quando um paciente novo é 

admitido, “a equipe dirigente tem a noção de que a admissão é prova prima facie de que 

essa pessoa deve ser o tipo de indivíduo que a instituição procura tratar” (GOFFMAN, 

1974 [1961], p.77, grifo original). Sendo assim, um homem que se torna detento em um 

presídio deve ser um criminoso e, pelo mesmo motivo, alguém que se torne paciente em 

uma instituição de saúde mental deve ser portador de algum transtorno. Essa 

caracterização prévia e automática do internado é uma forma de controle social, já que as 

convicções determinadas antecipadamente servem para classificar os indivíduos em 

grupos específicos.  

Goffman coloca em questão o fato de que “cada perspectiva institucional contém 

uma moralidade pessoal, e em cada instituição total podemos ver, em miniatura, o 

desenvolvimento de algo próximo de uma versão funcionalista da vida moral” 

(GOFFMAN, 1974 [1961], p.80), ou seja, as instituições funcionam como uma versão 

em menor escala da sociedade quando ocorrem os julgamentos morais nas ações dos 

indivíduos. Mais uma vez, o autor destaca uma contradição moral vivida pela equipe na 

sua conduta com os pacientes e a perspectiva técnica da instituição, isto é, o modo de 

atuação da equipe pode ser diferente da proposta declarada da instituição, uma vez que 

os integrantes da equipe podem agir baseados em critérios morais e a instituição se propõe 

a ter procedimentos fundamentados em critérios técnicos. 

Apesar do Ambulatório de Saúde Mental não ser uma instituição total, as 

contribuições do autor são um importante ponto de partida para pensar analiticamente as 

características da equipe profissional, as formas como essa equipe percebe e define seu 

trabalho com pessoas e o quanto essas formas podem ser moralistas e apresentar 

diferenciação nos atendimentos.  

Alguns aspectos que Goffman expõe sobre a equipe dirigente parecem não terem 

sido superadas com o passar do tempo. As escolhas que alguns integrantes da equipe 

fazem na organização de seu trabalho se assemelham com as observadas na obra de 
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Erving Goffman. Ao observar e ouvir de maneira mais próxima as pessoas que formam a 

equipe, os motivos dessas diferenciações podem ser mais evidentes. As entrevistas 

coletadas durante a pesquisa foram uma importante fonte de informação sobre o modo 

como cada integrante da equipe pensa o seu trabalho, uma vez que “nem a equipe 

dirigente e nem o grupo de internados são homogêneos”. (GOFFMAN, 1974 [1961], p. 

102). Nesse aspecto, o autor chama a atenção à existência de diferenciações dentro dos 

grupos, como por exemplo, o fato que “o nível mais baixo da equipe dirigente” é formado 

por profissionais que permanecem na equipe por um longo prazo, o que proporciona uma 

transmissão de tradições, enquanto o nível mais elevado não apresenta essa permanência 

e manutenção das tradições daquele espaço (GOFFMAN, 1974 [1961], p. 100). Essas 

transmissões de tradições foram verificadas nas entrevistas coletadas. 

A estreita relação entre a atuação política e as dinâmicas de trabalho que os 

integrantes da equipe muitas vezes não percebem fazer, é destacada pelo autor: 

A multiplicidade de maneiras pelas quais os internados devem ser 

considerados fins em si mesmos, bem como o grande número de internados, 

impõem a equipe dirigente alguns dos dilemas clássicos que precisam ser 

enfrentados por aqueles que governam os homens. Como uma instituição total 

funciona mais ou menos como um Estado, sua equipe dirigente sofre um pouco 

com os problemas enfrentados pelos governantes. (GOFFMAN, 1974 [1961], 

p. 72). 

 

Em 1963 foi publicado outro livro de Erving Goffman, Estigma: Notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada, que também se relaciona com saúde mental, 

assim como com a concepção prévia que se tem do internado (que pode ser aplicada aos 

adolescentes da Fundação CASA e, no caso, não apenas os que necessitam de 

acompanhamentos terapêuticos). Ao tratar mais detalhadamente sobre o estigma e suas 

consequências, o autor começa a traçar o modo como a sociedade se relaciona com o 

individuo estigmatizado, que pode ser considerado alguém desacreditado ou 

desacreditável.  

A observação empírica dos fatos e situações ocorridas no ambiente de trabalho da 

equipe de Saúde Mental resultaria em uma descrição aleatória se não houvesse um 

embasamento teórico que norteasse o processo analítico, ou seja, a utilização dos 

elementos teóricos organiza o que é observado no campo de pesquisa e coletado nas 

entrevistas. Fazendo uma metáfora com instrumentos fotográficos, é possível dizer que, 

para produzir uma fotografia, precisamos de uma máquina fotográfica. Porém, em 

determinados momentos, é preciso um tripé para sustentar a máquina enquanto 

fotografamos. No caso desta pesquisa, utilizei três fatores para formar um tripé analítico. 
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Os aspectos morais e a produção de estigma são dois fatores que, segundo Erving 

Goffman, interferem nos atendimentos realizados pela equipe dirigente. Esses dois 

fatores, somados a um terceiro, formam um tripé que foi usado analiticamente para 

compreender as atuações dos profissionais que estão na ponta de um sistema público, 

como o Sistema Único de Saúde. Esse terceiro elemento é a discricionariedade.  

Deve-se notar que os profissionais da Rede são também servidores públicos. Ou 

seja, são agentes que representam o Estado no contato direto com o cidadão, atuando na 

execução dos atendimentos previstos na lei. Michael Lipsky (1980) conceituou a ação 

desses funcionários como street-level bureaucracy, que pode ser traduzido como 

“burocracia em nível de rua”. Segundo Lipsky, os servidores públicos que, na função de 

seu trabalho, interagem diretamente com os cidadãos e dispõem de uma considerável 

discricionariedade na execução desse trabalho, são chamados de “burocratas em nível de 

rua” (LIPSKY, 1980, p.780). A forma como esses servidores distribuem benefícios ou 

fazem sanções em seu cotidiano profissional estrutura e delimita a vida e as oportunidades 

da população atendida. Nas palavras de Lipsky, esses agentes possuem “as chaves de uma 

dimensão da cidadania” (LIPSKY, 1980, p.782).  

De acordo com Lipsky, existem três premissas básicas que definem o trabalho 

desses servidores públicos que estão nas linhas de frente do Estado, os chamados 

burocratas em nível de rua. A primeira premissa é que esses servidores trabalham 

rotineiramente em interação constante com os cidadãos. O segundo ponto é que, embora 

façam parte de uma estrutura burocrática, estes agentes atuam com certa independência 

dessa estrutura. Um fator que propicia essa independência é o poder de tomar decisões, 

ou seja, a discricionariedade inserida na execução de suas funções cotidianas. A terceira 

premissa básica é que o impacto das decisões tomadas por esses servidores na atuação 

com os cidadãos com quem eles lidam é significativo. 

Conforme a ideia desenvolvida por Michael Lipsky, as decisões dos burocratas 

que lidam com o público muitas vezes são redistributivas, tanto como a alocação de 

recursos e a determinação dos que serão beneficiados “podem favorecer as reivindicações 

de alguns cidadãos que pedem produtos e serviços do governo” (LIPSKY, 1980, p. 789). 

O autor expõe o fato de que, ao colocar em prática uma política pública, os servidores 

públicos que estão na ponta do sistema tomam decisões sobre as pessoas, e essas decisões 

afetam as suas chances de vida. Dessa forma, o poder dado a esses servidores como, por 

exemplo 
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designar ou tratar alguém como merecedor de assistência pública, como 

delinquente juvenil ou como uma pessoa de grandes realizações, afeta as 

relações dos outros com essa pessoa assim como também afeta a autoestima 

dessa pessoa. (LIPSKY, 1980, p.789). 

 

Ao tratar sobre como os atendimentos prestados pelos burocratas em nível de rua 

afetam as pessoas atendidas, Lipsky descreve uma situação que se assemelha aos 

atendimentos prestados (ou não) aos adolescentes da Fundação CASA no SUS: “um 

menino que é considerado um delinquente juvenil desenvolve essa autoimagem e é 

agrupado com outros ‘delinquentes’, o que, portanto, aumenta as chances de que venham 

a adotar uma conduta que, para começar, foi considerada incipiente” (LIPSKY, 1980, 

p.789). Prosseguindo nessa linha, é possível pensar, por exemplo, nas diferenciações 

educacionais entre os alunos de igual inteligência, mas que são tratados diferentemente 

pelos professores: um aluno considerado mais capaz para aprender, aprenderá mais do 

que seus pares de igual inteligência, mas que não são considerados como dotados de 

inteligência superior. 

Além desse aspecto destacado por Lipsky sobre o resultado na vida das pessoas 

atendidas, é importante frisar que as decisões tomadas pelo burocrata em nível de rua no 

desempenho de suas funções podem passar por avaliações (muitas vezes pessoais) que 

direcionam o ato em si, ou seja, o modo como um atendimento pode ser ou não realizado 

é baseado não apenas em questões técnicas, mas em inclinações pessoais dos que estão 

na ponta do sistema. Essa discricionariedade apontada por Lipsky dialoga com a 

moralidade que Goffman destacou em sua análise sobre a equipe dirigente. 

Uma particularidade que define o ambiente de trabalho dos burocratas em nível 

de rua é que eles enfrentam, nas escolhas que fazem, as reações das pessoas atendidas. 

Sobre a realidade do trabalho destes burocratas, Lipsky (1980, p. 790) concluiu: 

“dificilmente poderia estar mais longe do ideal burocrático de desapego pessoal na 

tomada de decisões”. Nesse ponto, Lipsky diverge de Goffman, que em suas análises 

sobre a equipe dirigente refere que o trabalho nessas equipes proporciona uma gestão 

burocrática das relações humanas, ou seja, a relação é mais burocratizada e cria um 

distanciamento entre a equipe e os pacientes atendidos. Portanto, o ponto de divergência 

entre os dois autores é que, para Lipsky, a atuação burocrática dos servidores é baseada 

em interpretações pessoais, uma vez que esses têm proximidade com as pessoas que 

atendem. Já na concepção de Goffman, a burocratização das relações entre as pessoas que 

integram a equipe e as que são atendidas torna o trabalho protocolar e distanciado. 
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Considerando as categorias “burocratas em nível de rua” (LIPSKY, 1980) e 

“equipe dirigente” (GOFFMAN, 1974 [1961]), com suas contribuições para o 

entendimento da dinâmica das equipes de atendimento em saúde mental, em especial no 

que tange ao atendimento de adolescentes em medida socioeducativa (ou seja, sujeitos 

estigmatizados em várias instâncias), os questionamentos suscitados que me nortearam 

inicialmente e também durante o desenvolvimento desta pesquisa buscaram compreender 

como se configuram as diferenciações de atendimento aos pacientes a partir da 

perspectiva da equipe profissional, assim como de que forma essa equipe constrói 

simbolicamente suas justificativas para as diferenciações. 

Nesse sentido, busquei entender em que medida a discricionariedade desses 

profissionais é caracterizada por critérios morais, que se articulam ou se sobrepõem a 

critérios técnicos, e quais são seus efeitos. Esses critérios morais são pautados em 

interpretações pessoais feitas pelos integrantes da equipe, seja ao entender e praticar uma 

determinada lei ou norma operacional referente à sua função ou no momento de decidir 

se assume ou não uma pessoa como possível paciente. Essa avaliação pessoal é decisiva 

na inclusão de um futuro paciente no equipamento de saúde ou no direcionamento desse 

paciente para alguma especialidade terapêutica. A junção da discricionariedade apontada 

por Michael Lipsky com a moralidade e a produção de estigma que Erving Goffman 

destacou nas suas obras nortearam as análises das possíveis variações nos atendimentos 

realizados pelos profissionais que integram a equipe que coloca a política pública de 

saúde mental para funcionar.   

 

As dinâmicas de atendimento no Ambulatório de Saúde Mental 

Fazendo uma estimativa apenas dos atendimentos em psicoterapia, psiquiatria, 

serviço social, enfermagem e farmácia, aproximadamente 1600 pessoas passam 

semanalmente pelo Ambulatório de Saúde Mental. O primeiro atendimento realizado no 

ASM para as pessoas que procuram o serviço é o plantão técnico. A organização da fila 

de espera, ação posterior ao plantão técnico realizado por parte da equipe, é um exemplo 

da discricionariedade que os integrantes da equipe possuem, já que não existem 

protocolos nas políticas de saúde para esse procedimento. Se o encaminhamento for para 

psiquiatria, ao definir para qual fila de espera o futuro paciente será direcionado, as 

pessoas que compõem a equipe demonstram ter um poder de definir quem vai ser 

atendido, em qual especialidade isso vai acontecer e com que estimativa de tempo esse 

atendimento pode acontecer. A interpretação que é feita pelo técnico no momento que faz 
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a primeira avaliação do plantão determina minimamente a trajetória daquele paciente 

naquele equipamento. 

Discussões como as que definem a configuração dessa fila de espera acontecem 

nas chamadas reuniões técnicas. A proposta da reunião é dar encaminhamentos às 

questões administrativas do ASM, da Rede ou municipais (eventos, normativas e 

portarias), assim como discutir questões técnicas relacionadas aos atendimentos 

realizados no ASM. Porém, de acordo com relatos coletados nas entrevistas, nem sempre 

as questões técnicas norteiam a reunião. 

A relação entre a discricionariedade dos integrantes da equipe e os 

encaminhamentos feitos por eles revela (ou oculta) um elemento interessante sobre a 

hierarquia das profissões que compõem a equipe multidisciplinar da RAPS. Os 

psiquiatras, que podem ser vistos como os ocupantes do posto mais alto da escala 

hierárquica na equipe de saúde mental, não possuem o domínio dos pacientes que irão 

atender (pelo menos no primeiro atendimento). Como os pacientes chegam até eles por 

meio de encaminhamentos feitos no plantão técnico, os psiquiatras atendem uma 

demanda que vem selecionada pelos técnicos que fazem os plantões. Quem determina o 

grau de severidade dos casos que chegam à Rede, pelo menos no primeiro momento, são 

os técnicos que fazem a triagem, já que eles têm o poder de direcionar ou não um paciente 

para a psiquiatria. Não existem protocolos ou normativas para essa definição que é feita 

pelos técnicos. Dessa maneira, mesmo que uma pessoa chegue aos serviços da Rede com 

um encaminhamento para psiquiatria, o técnico responsável pelo acolhimento inicial pode 

interpretar que aquele caso não deve ser direcionado para um atendimento psiquiátrico, e 

esse futuro paciente não será atendido pelo médico do equipamento.  

O fato dos novos servidores serem recepcionados pelos antigos faz com que o 

modo de funcionamento do serviço seja passado por quem já está no local. Dessa maneira, 

se for considerado que os cursos de graduação não priorizam as políticas públicas (o que 

resulta em uma deficiência na formação) e que a relação entre os novos e antigos 

servidores proporciona um aprendizado local, é possível haver a manutenção 

procedimentos que são habituais na equipe (sejam eles protocolares ou não). 

A parte prática dos serviços executados na Rede é passada aos novos integrantes 

da equipe pelos que já estão em atuação. Mesmo que cada um venha a desenvolver um 

modo particular de trabalho, baseado em linhas teóricas de preferência conhecidas 

durante a graduação ou aprofundadas posteriormente, esse novo modo de trabalho vai se 

desenvolvendo com base em algo que já vinha sendo feito anteriormente, sem protocolos 



301 
 

operacionais internos registrados documentalmente. Dessa forma, algumas rotinas 

perduram nos serviços da Rede. 

A existência de um julgamento moral de alguns integrantes da equipe ultrapassa 

questões técnicas de atendimento. Da mesma maneira, essa moralidade não leva em 

consideração as orientações das políticas públicas que norteiam os atendimentos. 

Elementos que parecem indicar uma possível produção de estigma em relação aos 

adolescentes inseridos no sistema socioeducativo são percebidos por integrantes da 

equipe. 

Por uma posição da gestão municipal, atualmente os atendimentos aos 

adolescentes da Fundação CASA não deveriam acontecer nos serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial. Porém, em mais um exemplo de discricionariedade, alguns 

integrantes da equipe fizeram a manutenção desses atendimentos por um período (tanto 

antes, quanto depois da recusa municipal aos atendimentos). 

As falas coletadas nas entrevistas demonstraram que existem julgamentos morais, 

conhecimentos e desconhecimentos em relação às políticas públicas de atendimento em 

saúde mental direcionados aos atendimentos direcionados aos adolescentes internos da 

Fundação CASA. Todos esses elementos são usados pelos integrantes da equipe para 

justificar as escolhas em atender ou não determinadas demandas e perfis existentes 

naquele espaço. Essas questões são um reflexo da discricionariedade que existe nas ações 

dos integrantes da Rede de Atenção Psicossocial que foi pesquisada para a elaboração 

deste trabalho. 

Sobre esse ponto, Michael Lipsky destaca que, na maioria das vezes, a política 

aplicada pelos burocratas em nível de rua é “imediata e pessoal” e que “geralmente tomam 

decisões no próprio local (embora algumas vezes evitem fazê-lo)”, sendo que “suas 

determinações são centradas inteiramente no cidadão" (LIPSKY, 1980, p. 789). 

Utilizando a concepção de burocrata em nível de rua desenvolvida por Lipsky para 

analisar a atuação dos servidores da Rede de Atenção Psicossocial, com a maioria dos 

encaminhamentos feitos após o plantão técnico sendo de ordem “imediata e pessoal” e 

com as decisões tomadas no “próprio local” onde acontecem os atendimentos, é possível 

verificar a discricionariedade dos burocratas em nível de rua que compõem a equipe 

técnica da Rede de Atenção Psicossocial do município pesquisado. No entanto, a 

discricionariedade observada não é apenas uma característica negativa: muitas vezes, as 

decisões tomadas fazem com que as políticas alcancem seus objetivos originais (como 
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por exemplo, a manutenção dos atendimentos aos adolescentes mesmo com a orientação 

contrária por parte da gestão municipal).  

Com variadas origens pessoais, com diferentes formações, diversas formas de 

atuação profissional, distintas maneiras de perceber a política e o Sistema Único de Saúde, 

as pessoas que integram a Rede de Atenção Psicossocial do município pesquisado fazem 

parte de equipamentos que podem ser um exemplo de que as políticas públicas não são 

ideais como estão na legislação, mas também não são tão inadequadas como muitas vezes 

prega o senso comum. Políticas públicas como o SINASE e o SUS, muitas vezes 

construídas por várias mãos, manufaturadas por movimentos populares, pela ação de 

parlamentares, pelos interesses financeiros, pelas demandas históricas, pelo engajamento 

e desconhecimento político, são o resultado de uma equação desequilibrada entre o que 

está nas leis e o que acontece na ponta, entre o que é preconizado e o que é possível de 

ser realizado, entre os gestores públicos e a política pública. No meio desse desequilíbrio, 

estão os servidores públicos que colocam a política em contato com a população. E essa 

relação entre servidores e servidos, atendentes e atendidos, pessoas e pessoas, é um 

processo de aprendizagem, de construção e de descobertas. 

Com base nas entrevistas coletadas com os integrantes da equipe, ficou 

demonstrado que existe uma falha na formação dos profissionais que compõem a Rede 

de Atenção Psicossocial. As universidades, principalmente de ensino privado, não dão 

uma ênfase necessária para as disciplinas relacionadas à saúde pública. As grades 

curriculares das pessoas entrevistadas eram, na sua maioria, voltadas para funções 

valorizadas na iniciativa privada. Com isso, alguns temas importantes para o trabalho em 

saúde pública e saúde mental em equipamentos do SUS só passaram a ser entendidos e 

estudados pelos servidores após a entrada na Rede. Dessa forma, muitos que chegam 

aprendem com quem já está no serviço. Esse aprendizado local amplia a 

discricionariedade dos servidores, já que o desenvolvimento das funções acontece 

baseado em um aprendizado prático, sem ter, necessariamente, contato com a legislação 

da área.  

A discricionariedade apresentada pelos integrantes da Rede é um dos fatores que 

permite identifica-los como burocratas em nível de rua, termo utilizado por Michel Lipsky 

para nomear aqueles que colocam as políticas publicas em contato com a população, ou 

seja, as pessoas que levam e propiciam o acesso das políticas vigentes nos serviços 

públicos aos munícipes que são atendidos por esses serviços, no caso, serviços de saúde 

mental. 
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Um dos exemplos dessa discricionariedade pode ser observado quando fazemos o 

encontro entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, ou seja, entre o SUS e o SINASE. Parte da equipe não atendia os 

adolescentes que eram encaminhados da Fundação CASA para os serviços da Rede. A 

justificativa inicial, geralmente, se pautava em questões relacionadas aos interesses 

pessoais de cada profissional, já que alguns preferem atender determinados perfis de 

pacientes e outros ficam com outras parcelas da população atendida. Porém, ao analisar 

as entrevistas, foi possível encontrar justificativas de ordem técnica e outras de ordem 

moral para se recusar ou aceitar os atendimentos direcionados aos adolescentes da 

Fundação CASA. Os atendimentos em saúde para os adolescentes nos serviços da Rede, 

conforme estão previstos no SINASE, eram questionados pelos integrantes da equipe que 

não atendiam essa demanda. Alguns questionamentos tinham elementos de ordem técnica 

(como o vínculo e ausência de demanda psíquica), outros tinham uma carga moral (como, 

por exemplo, ao sugerir que os adolescentes em que cumprem medidas socioeducativas 

não deveriam ter direito aos atendimentos por terem infringido alguma lei).  

Falhas na formação em políticas públicas enfrentadas pelos técnicos da equipe não 

foram uma justificativa para as negativas de atendimento, já que quase todos os 

integrantes entrevistados disseram desconhecer o SINASE, mesmo aqueles que atendiam 

essa demanda. Ou seja, o desconhecimento dessa política pública não impedia alguns 

profissionais de atender os internos da Fundação CASA. Considerando o posicionamento 

da gestão municipal para que os atendimentos relacionados ao SINASE não acontecessem 

mais nos serviços municipais da RAPS, a atuação de alguns integrantes da equipe que 

mantiveram os atendimentos aos adolescentes, permitiram, mesmo que por um curto 

período, a execução dessa política pública, o que demonstra um lado positivo da 

discricionariedade.   

Uma questão importante relacionada ao SINASE e à formação dos técnicos é 

capacitação dos servidores pela gestão municipal. Essa orientação está prevista na 

legislação que regulamenta os atendimentos aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. Porém, essas capacitações não aconteceram, o que pode ser interpretado 

como uma negligência por parte da gestão municipal. Capacitações continuadas e 

permanentes são elementos importantes para a implementação e desenvolvimento das 

políticas públicas.  

Outra ação da gestão municipal que foi colocada em questão durante o processo 

de elaboração desta pesquisa foi ter recusado a continuidade dos atendimentos aos 
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internos da Fundação Casa. As entrevistas e pesquisa de campo permitiram constatar que, 

por uma decisão da Secretaria Municipal da Saúde, os adolescentes da Fundação Casa 

não são mais atendidos nos serviços da Rede, uma vez que, no entendimento da gestão, 

os internos da Fundação são responsabilidade do governo estatual, já que a Fundação 

Casa é um equipamento do Governo do Estado.  

A questão política também esteve presente na percepção que os profissionais da 

Rede, que trabalham com políticas públicas, têm sobre seu trabalho. Alguns se 

reconhecem como desempenhando uma função política em sua atuação profissional, mas 

outros referem não atuar politicamente em seu trabalho, colocando a política como algo 

dos cargos eletivos (legislativo e executivo).   

 

Conclusão 

Os três fatores analíticos que nortearam esse trabalho (critérios morais, produção 

de estigma e discricionariedade) estiveram presentes nas entrevistas coletadas. As 

contribuições de Erving Goffman e Michael Lipsky foram importantes para analisar os 

conteúdos observados e trazidos pela equipe. Os critérios morais que cada integrante da 

equipe carrega, o estigma produzido por esses critérios e a discricionariedade que resulta 

dessa produção proporcionam diferenciações nos atendimentos.  

As fontes da discricionariedade, que segundo Lipsky têm relação com o contato 

direto que os burocratas em nível de rua têm com as pessoas que são atendidas, são 

decorrentes do fato de que esses burocratas colocam as políticas públicas em 

funcionamento conforme interpretações pessoais. Esse fato contradiz a premissa de que 

as políticas públicas são igualmente aplicadas a todos os cidadãos, uma vez que a 

interpretação pessoal de cada servidor é um fator importante na aplicação das políticas 

públicas. Essa característica também entra em conflito com o que Goffman diz sobre a 

burocratização das relações institucionais entre equipe dirigente e pacientes atendidos, já 

que nesse modo de atuação, a equipe não tem um envolvimento emocional com as pessoas 

que são atendidas. Essa peculiaridade contraditória está presente na atuação dos 

burocratas em nível de rua (LIPSKY, 1980) que formam a equipe dirigente (GOFFMAN, 

1974 [1961]) pesquisada. Portanto, de acordo com a pesquisa realizada, 

discricionariedade, critérios morais e produção de estigma são três elementos que marcam 

o desenvolvimento da atuação dos profissionais que estão na ponta do sistema público de 

saúde.  
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Participação popular ou elitista no cerne da democracia? O Conselho Municipal de 

Ciência e Tecnologia 

Nathália Gonçalves Zaparolli1 

 

Resumo  

Esta pesquisa propõe questionar as relações de representatividade e poder dos cidadãos 

escolhidos para participar do Conselho de Ciência e Tecnologia, no município de São 

Carlos. Cidade considerada de porte médio, situada no centro do estado de São Paulo, 

tem por trajetória desenvolvimentos e investimentos nas áreas de Ciência e Tecnologia 

(CT), construída e propagada sob os pilares de suas indústrias, universidades e novos 

empreendimentos. Portanto, as questões referentes à CT são de grande enfoque para o 

município, assim como para a compreensão global do processo democrático na escolha 

dos protagonistas que executam as políticas públicas (PP). Além de Políticas de Ciência 

e Tecnologia (PCT), nas últimas décadas, serem centrais para o projeto de 

desenvolvimento nacional e regional. O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 

(CMCT) se notabiliza pela fiscalização e proposições de PCT. Nesse sentido, propõe-se 

reconhecer seus representantes, formas de escolha e a dinâmica dos interesses desse órgão 

participativo. No caso, a concentração da elite científica local como membros das 

instituições representadas no CMCT. Focaremos no aprofundamento e compreensão das 

relações de poder e participação no âmbito da CT. Buscaremos problematizar a respeito 

de como se dá a concentração de poder da comunidade científica nos processos decisórios 

das PCT, chegando à composição do CMCT, suas funções e perfis de seus representantes. 

Refere-se, a um estudo de caso, portanto metodologia qualitativa, na qual se fará um 

sintético levantamento bibliográfico das PCT nacionais e de São Carlos, identificando os 

responsáveis pelos processos decisórios, suas dinâmicas e formas de relações; os 

propósitos e para que foram criados os conselhos nacionais e municipais; até chegarmos 

à instalação e composição do CMCT, as leis com suas diretrizes; e os embates do poder 

local. A partir disso, os dados serão interpretados e discutidos qualitativamente, nos 

levando a desigualdade representativa expressiva, num sistema dito democrático. 

 

Palavras-chave: Desigualdade Representativa; Conselho de Ciência e Tecnologia; Elite 

Científica. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho tem o intuito de discutir e problematizar a respeito da 

representação em Conselhos Municipais. No caso, faremos um recorte na análise, 

abordaremos especificamente o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia do 

Município de São Carlos/SP (CMCT).   

Primeiramente, a cidade de São Carlos foi escolhida devidos as questões que tem sido 

objeto de estudo pela autora desde sua graduação, analisando as elites científicas locais, 

as Políticas de Ciências e Tecnologia (PCT) e o desenvolvimento econômico-político-

                                                           
1 Nathália Gonçalves Zaparolli. Realizou o mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

pela Universidade Federal de São Carlos, de 2015 a 2017. E-mail: ngzapa@hotmail.com 

mailto:ngzapa@hotmail.com
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cultural que as envolvem. Além de ser um município estudado devido sua formação e 

desenvolvimento histórico envolver investimentos públicos e privados maciços em PCT, 

comparativamente ao seu porte médio. Assim, uma cidade decretada como “Capital da 

Tecnologia”, conhecida pelas suas faculdades de renome Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além de mais de 200 empresas de 

base tecnológica, universidade particular, Fundação Parque Tecnológico (ParqTec), e 

demais parques tecnológicos, mas de empreendimentos privados, etc. (BUFFA, 

NOSELLA, 2003; GRIMBERG, 2008; LORENZO, 1979; TORKOMIAN, 1996).  

Estudar Conselhos nos remete às questões de políticas participativas, a questões de 

representatividade. Ao trazermos esse assunto ao nível local, nos permite analisar mais 

detalhadamente as relações existentes entre estrutura, funções e relações com os 

processos de formulações de políticas. O Conselho que trata de PCT e inserido – por 

vezes até por isso – num município reconhecido pelos desenvolvimentos econômicos e 

tecnológicos, leva-nos a crer o quanto a Ciência e Tecnologia tem peso nas questões 

políticas e dos cidadãos. Portanto, fica o questionamento de como as PCT estão sendo 

tratadas pelo município, quais vozes têm poder de serem escutadas, ou seja, as demandas 

levadas em consideração. A partir do momento que identificamos os representantes de 

quais categorias estão inseridos no Conselho, podemos extrair quais demandas são 

consideradas. 

Dessa forma, esse artigo está estruturado da seguinte forma: abordaremos 

historicamente as PCT e PCT local, para entendermos os protagonistas dessa política, 

quem tem poder sobre o processo decisório. Compreender os intuitos que foram criados 

os Conselhos e suas funções gerais. Para chegarmos à instalação e composição do CMCT, 

as leis com suas diretrizes e os embates do poder local. A partir daí, faremos uma leitura 

crítica da questão da representativa no Conselho, ainda mais devido aos simbolismos 

atrelados à CT2. Trata-se de um estudo predominantemente empírico, a teoria vem no 

sentido de consolidar a interpretação dos dados coletados.  

 

 

 

                                                           
2 A CT muitas vezes é atrelada como proporcionadora do bem-estar, da qualidade de vida, democrática no 

sentido de todos conseguirem ter acesso a ela de alguma forma, além de ser considerada neutra, como se 

não existisse interesses particulares envolvidos, investimentos enviesados, ou até mesmo julgamento de 

valor – em Dias (2012) discute-se a respeito. 
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2. Política de Ciência e Tecnologia Nacional e Local 

Nesse tópico descreveremos o momento da considerada institucionalização da 

PCT, alguns empreendimentos considerados proeminentes no seu desenvolvimento e 

quais atores envolvidos nos processos de formulação e decisão. Chegaremos a nível local, 

município de São Carlos, e faremos o mesmo roteiro. Aqui, não cabe fazer um 

levantamento histórico detalhado das PCT, mas sim localizar o leitor do que se trata e 

onde, para começarmos a entender como essa política tem concentração de poder nos 

processos decisórios. Assim conseguirmos conectar isso com os tipos de representantes 

do CMCT, problematizar por que esses e não outros. 

No Brasil, tivemos a institucionalização das PCT em meados da década de 1950. 

Por institucionalização se entende criação de leis, diretrizes, as regras formais as quais as 

PCT se fundamentam e se aplicam, assim como as formas de atuação dos atores inseridos 

nas áreas que englobam essa política. Nessa década de desenvolvimentos voltados para 

industrialização do país, por meio de medidas, principalmente, do governo federal em 

parceria com agências estatais e tecnoburocratas, diversas instituições, cujos propósitos 

eram financiar, formular ou estimular a pesquisa em projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico. Também leis e planos de governos com metas/objetivos para se 

aplicar em todo país34 (BAUMGARTEN, 2008; DIAS, 2012; NUNES, 1997).  

As PCT tinham como objetivo, tem até atualmente, interligar três atores para o 

progresso da ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico: setor público, setor 

privado e universidades. Universidades viriam com parcerias para fornecer mão de obra 

qualificada, o setor privado capital de risco para financiamento de pesquisa e 

desenvolvimento, o setor público como investimento em estrutura, pesquisa, educação no 

processo de qualificação dessa mão-de-obra. No entanto, no país nosso setor privado não 

                                                           
3 Para citarmos algumas, em 1948, foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

que exerce grande influência política, força científica e acadêmica. Pouco tempo depois, é criado o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq), em 1951, promover fomento à 

pesquisa e formação científica, juntamente com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), criada em 1952 (BAUMGARTEN, 2008). Diretrizes governamentais, Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 1952, responsável pela concretização de uma série 

de projetos do governo, Fundo Nacional de Tecnologia (Funtec), Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED) (TORKOMIAN, 1996). 
4 Não podemos esquecer de alguns acontecimentos também, tivemos as crises econômico-financeira-fiscais 

de 1980, a redemocratização em 1985, projetos de reestruturação gerencial do governo, influenciadas pelas 

ideias liberais de governo e gestão de políticas. Nesse período, o governo continuou a promover PCT para 

o desenvolvimento econômico, no entanto os fundamentos para sua realização estavam mudando – 

lembrando que em 1950, 1960 em diante tínhamos um projeto ideológico de governo denominado nacional-

desenvolvimentista. Tanto que em 1985, cria-se o Ministério da Ciência e Tecnologia, um órgão específico 

para sistematizar e organizar as políticas voltadas a CT. Hoje é denominado como Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
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costuma trabalhar com capital de risco, recebe incentivos do sistema público e as 

universidades muitas vezes são lugares das pesquisas, dos profissionais, do 

desenvolvimento de ciência e tecnologia. As empresas privadas geralmente trabalham 

com o produto finalizado para comercialização (DIAS, 2012). 

Hoje contamos como aparato governamental amplo e específico para o 

desenvolvimento de PCT, ministério próprios, secretarias, agências focadas no 

investimento em projetos, pesquisas, em registro de patentes. Ao focarmos o contexto 

para quem formula ou decide a respeito das PCT, notaremos uma particularidade. Nessa 

política, os agentes envolvidos nos processos decisórios pertencem a um grupo bem 

fechado, com difícil acesso para os outros setores da sociedade, a comunidade científica5. 

Essa comunidade não apenas está envolvida, ela monopoliza as formulações, diretrizes, 

elaborações e aplicações daquilo que as PCT estão imersas, desde sua institucionalização 

até os dias atuais (DIAS, 2012). Uma política totalmente corporativista. 

Ao descermos a nível local, no caso desse estudo o município de São Carlos, 

podemos encontrar na sua formação histórica diversos empreendimentos públicos e 

privados relacionados as PCT, alguns deles já supracitados. Cidade de influência das 

plantações de café, seu aparato estrutural-urbano provindo de investimentos de barões de 

café, mas com a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, perderam força. Passou a ocupar 

espaço pequenos e grandes empresários instalando de médias a grandes empresas, numa 

diversidade de produtos. Isso foi facilitado, pois já se existia uma estrutura urbana 

“moderna”, luz elétrica, ferrovia, escolas normais e técnicas, laboratórios, etc 

(GRIMBERG, 2008).  

No final dos anos 1990, criou-se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDCT). Órgão responsável por administrar, 

implementar, elaborar as políticas científicas e tecnológicas local. Ao longo dos anos, 

mudaram-se as funções, os diretórios, hoje trata-se da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia (SMDSCT). Essa pasta está 

                                                           
5 Segundo Schwartzman, (2015): “uma comunidade científica, em sentido amplo, pode ser entendida como 

um grupo de indivíduos que compartilham valores e atitudes científicas e que se interrelacionam por meio 

das instituições científicas a que pertencem. [...] Outro elemento de caracterização da ciência como um 

sistema social é a existência de um sistema de autoridade que defende os critérios de probidade, 

plausibilidade e aceitabilidade dos resultados – critérios que de modo geral não constituem um traço 

explícito do método científico, mas que de qualquer maneira é uma parte integral e fundamental do seu 

funcionamento”. 
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vinculada a assuntos de política energética, desenvolvimento econômico, fomento ao 

turismo e desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação6. 

As universidades públicas e Parque Tecnológico possuem grande influências nos 

encaminhamentos das PCT local. Segundo alguns trabalhos científicos, professores 

(acadêmicos, cientistas) da UFSCar e USP estão na gerência e ocupam posições dentro 

do ParqTec e SMDSCT (ANDRADE; FILHO, 2015; BARBOSA, 2013). O ParqTec é 

um dos empreendimentos que buscou unir os setores públicos e privados, com seus 

respectivos capitais financeiros, atrelados às universidades, para além de dar 

oportunidades para empresas ou ideias novas, poderia ser o tripé do desenvolvimento 

econômico loca. Interessante notar que a formulação e decisão das PCT são, assim como 

a nível federal, concentradas na comunidade científica, são detentoras de capital político 

e científico (embasados nos conceitos de Bourdieu) e o negocia de modo a ocupar 

funções, literalmente cargos, do alto escalão governamental, como secretários da 

SMDSCT. Essa política não alcança as demais camadas da sociedade, no sentido de 

formula-la ou gerar debates, para agregar demandas, e não somente da comunidade 

científica. Essa comunidade por estar profissionalmente em cargos hierárquicos altos e 

serem possuidoras de capitais políticos e científicos, são denominadas elites científicas 

(ZAPAROLLI, 2017). 

Tanto a nível nacional, quanto local, a lógica de elaborações e processos 

decisórios das PCT é a mesma. Atuação de um único ator, a comunidade científica. Ao 

decorrer do trabalho, vamos discutir o papel da CMCT no contexto da cidade São Carlos. 

Levantaremos dados para conhecimento se há abertura para outros, ou novos, atores nessa 

política, no intuito de agregar demandas, ou se a lógica aqui descrita se mantem. Ainda 

mais como se trata de uma política por diversas vezes relacionada à qualidade de vida da 

população, a maior parte de representantes de diversos grupos da sociedade deveriam 

estar representados, pois abrange a todos.  

 

3. Conselhos Nacionais e Municipais: institucionalização e funções 

Nesse tópico discorreremos a respeito de quando os Conselhos Nacionais e 

Municipais foram institucionalizados e quais suas funções básicas, suas formas de ação. 

O intuito é compreendermos como funciona, desvendarmos seus propósitos e comparar 

essas informações com as diretrizes delineadas do CMCT.  

                                                           
6 Dados e mais informações em: <http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/secretarias-

municipais/desenvolvimento-sustentavel.html> Acesso em 02 nov. 2017. 

http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/secretarias-municipais/desenvolvimento-sustentavel.html
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/secretarias-municipais/desenvolvimento-sustentavel.html
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Antes de 1970 existiam mecanismos institucionalizados de participação da 

população, no entanto apenas para áreas de educação e previdenciária. Com o regime 

militar de 1964, as formas de representação foram suprimidas, devido principalmente ao 

caráter autoritário do regime. No início de 1970, houveram iniciativas discretas para 

elaboração de políticas relacionadas a serviços sociais. Atrelado a isso, alguns municípios 

instalaram políticas de aumento do provimento de bens e serviços, com certo 

envolvimento dos cidadãos a respeito dessas políticas. Conseguir canais de acesso aos 

governos também provinha da organização e reivindicação da sociedade civil. Com crise 

econômica, poder político questionado, o governo militar buscou aumentar canais de 

acesso para representatividade de interesses, criaram-se conselhos e comissões. Com a 

descentralização administrativa e tributária, atrelou-se a institucionalização participação 

da sociedade civil em órgãos consultivos e órgãos gestores, na Constituição Federal de 

1988 (CORTÊS, 2005). Assim, criando-se os Conselhos Nacionais. 

Em relação aos Conselhos Municipais, a história da formação também nos remete 

à Constituição Federal promulgada em 1988, quando em seu parágrafo único do primeiro 

artigo, emanava que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. De lá para cá, com 

a regulamentação dessa força de grande impacto social, segundo dados do IBGE, já no 

final da década de 1990, haviam 29,9 mil conselhos municipais formados no país, ou 

2.718 conselhos criados por ano, o que mede a repercussão e importância desse instituto 

de participação popular7. Vale ressaltar que os Conselhos, porém, apesar de seu apelo 

social, decorridos 29 anos de sua normatização legal, ainda operam com dificuldade, em 

função da falta de recursos materiais e participação efetiva do conjunto da sociedade.  

São mais comuns a existência dos Conselhos ligados à Saúde, Assistência Social 

e Educação, até por conta da exigência legal que por força de submissão, impede que 

municípios recebam recursos sem estarem devidamente constituídos. Porém, são também 

partes dessa nova realidade, Conselhos da Juventude, do Idoso, Tecnologia e 

Desenvolvimento, dentre outros tantos que a Constituição Federal prevê como essenciais 

para o funcionamento da democracia8 participativa. 

                                                           
7Dados extraídos de: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2012/defaulttab_pdf.shtm> Acesso em: 

03 nov. 2017. 
8 No sentido amplo e sucinto, pois não cabe a discussão nesse momento, a democracia é entendida como 

um regime político construído pela maioria da população, representativa, numa cidadania inclusiva. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2012/defaulttab_pdf.shtm
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A atuação dos Conselhos em sua origem conceitual reflete o poder do cidadão que 

exercido de forma individual ou em grupo dimensiona seu alcance social. Ao escopo do 

que pretendiam esboçar os legisladores que protagonizaram a Constituição Federal, a 

efetividade desses Conselhos Municipais são a linha tênue que torna a realidade, o efetivo 

direito. Por assim dizer, é lógico concluir que ação cidadã coaduna com democracia por 

meio do implemento de políticas públicas.   

Mais do que entes fiscalizadores, os conselhos deliberam, são órgãos de consulta 

e controle de execução das ações dos governos. Representam o espaço público onde o 

debate é levado ao extremo do caráter da representatividade popular. Existem e atuam nas 

três esferas do poder federativo, que é a federal, estadual e municipal9. 

Dessa forma, em relação aos Conselhos só foi possível devido reivindicações 

populares por participações nas elaborações de políticas, a necessidade dos interesses dos 

trabalhadores, cidadãos que utilizam os sistemas públicas de saúde, educação, assistência 

social, etc, serem levados em consideração, afinal muitos cidadãos de camadas sociais 

diversas, principalmente o podre, são os usuários de fato – outros por vezes utilizam os 

sistemas privados. Juntamente com uma política de descentralização.  

Temos no Brasil o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), foi criado 

em 1996, com intuito de propor PCT, planos, metas e prioridades nacionais referentes à 

CT, avaliar as PCT, um órgão consultivo. O Conselho é um órgão importante dentro de 

um quadro maior de estruturas ligadas as PCT, pois auxilia em tornar a CT como eixo 

estruturante do desenvolvimento científico e social. É composto por 27 membros: 13 

ministros de Estado, dos Ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Defesa, 

Relações Exteriores, Fazenda; Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Educação, Saúde, 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Minas e Energia, Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; Integração Nacional; oito membros entre produtores e 

usuários de ciência e tecnologia, respectivos suplentes e seis membros representantes de 

entidades de caráter nacional representativas dos setores de ensino, pesquisa, ciência e 

tecnologia, juntamente com seus suplentes. Não há especificidades a respeitos de usuários 

de CT, e também disposições de representantes das entidades10. 

                                                           
9 Dados extraídos de: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/controlesocial/conselhosmunicipaisecontrolesocial.asp> Acesso 

em: 03 nov. 2017. 
10 Dados extraídos de: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/entidadesVinculadas/conselhos/> Acesso 

em: 03 nov. 2017. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/controlesocial/conselhosmunicipaisecontrolesocial.asp
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/entidadesVinculadas/conselhos/
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4. Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de São Carlos 

Chegamos, finalmente, a sistematização e análise crítica dos dados coletados para 

essa pesquisa. Existem três leis, no município de São Carlos, que discorrem a respeito do 

CMCT. Nessa parte analisaremos cada lei, suas diretrizes, a fim de captarmos as funções 

para quais foi projetada e o mais importante, no caso, os tipos de representantes que 

devem conter no CMCT. Nessas leis estão quais camadas da sociedade têm direito a 

representar seus interesses. A primeira lei instaura o Conselho, as outras duas mudam os 

representantes e partes específicas de algumas de suas funções.  

O CMCT de São Carlos está vinculado com a SMDSCT. Criado em 2000, pela lei 

no 12390, trata-se de um órgão consultivo, vem no propósito de ser um meio de 

comunicação entre sociedade, agentes políticos e a Prefeitura Municipal de Marília. 

Nessa lei, entre outras diretrizes, se encontra a criação do CMCT, cujas funções se 

remetem a elaborar PCT, elaborar orçamentos Planos Anuais e Plurianuais, com o Fundo 

de Apoio à Ciência e Tecnologia (FUNTEC), critérios e acesso para os recursos do 

FUNTEC, controlar a alocação dos recursos, avaliar e monitorar a execução da 

programação do FUNTEC, assessorar órgãos da prefeitura, em especial a SMDSCT. Os 

membros devem ter experiência profissional comprovada nas áreas relacionadas a CT, 

são quinze membros: três escolhidos pelo poder Executivo Municipal, sendo um o 

secretário da SMDCT (presidente do Conselho), seis indicados pela comunidade 

científica, dois da USP e dois da UFSCar, dois das faculdades particulares, um indicado 

pelo ParqTec, um pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), um 

do meio empresarial, um indicado pela classe trabalhadora, dois indicados pela câmara 

municipal. 

É perceptível que esse Conselho foi criado fundamentalmente para representar 

empresários e cientistas, ou seja, elite científica. E mais, eles controlam recursos, políticas 

e os desdobramentos das PCT. Isso se torna evidente devido ao fato do FUNTEC ser 

administrado exclusivamente por esses atores. Poderíamos pontuar o da classe 

trabalhadora. Primeiro, dentro quinze membros, seria representativo a ponto de ter os 

interesses de sua camada social, pelo menos, considerados? Segundo, não podemos 

afirmar se aquele escolhido já não foi cooptado pelo governo, por meio de sindicatos que 

funcionam dessa maneira, ou de outra forma possível, pois nitidamente é minoria. 

Em 2007, temos reformulações, segundo a lei no 142002. O CMCT passa a se 

chamar Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (COMCITI). Nas suas 

disposições gerais coloca que visa a participação da sociedade organizada no 
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desenvolvimento científico e tecnológico do município. As diferenças em relação a lei de 

2000 são poucas. Os princípios e objetivos são os mesmos. Nessa lei fica prevista 

organizar plenárias e audiências públicas, comissões de estudo, grupos temáticos, 

encontros, seminários para discutir temas estratégicos e CT, manter canais com outros 

órgãos do poder público e sociedade civil.  

Dos representantes, dois da SMDSCT, um da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão, um da Secretaria Municipal de Governo, um da Secretaria 

Municipal de Fazenda, um da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano, um representante da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Vias 

Públicas, um do serviço autônomo de água e esgoto, um da Câmara Municipal, três das 

universidades Centro Universitário Central Paulista (UNICEP, USP, UFSCar, um de 

cada), um do ParqTec, um Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes, um 

EMBRAPA, um Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, um da Intersindical, um 

do Grupo: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), SESI-Serviço Social da Indústria 

(SESI), Serviço Social do Comércio (SESC) e SENAC-Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC).  

Os representantes são nomeados por ato do Prefeito Municipal, não se especifica 

eleições ou indicações. O restante da lei diz respeito ao mandato dos Conselheiros e as 

diretrizes do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (FMACTI). 

Nessa lei permanece o corporativismo, o sindicado é explicitamente sinalizado, 

entram mais membros empresariais, do setor privado, permanece a elite científica. Em 

relação as reuniões, plenárias, grupos de pesquisa e essas diretrizes a respeito da 

sociedade civil, infelizmente, até o momento da execução do artigo a autora não 

conseguiu contato com documentos que mostrem esses canais e encontros, para poder 

enriquecer a análise e observar a participação, mesmo que indireta, da população no geral. 

O que acontece são feiras científicas ao longo do ano, promovidas sim pela Prefeitura, 

mas documentos formais a respeito também não se teve acesso. 

A última lei, na verdade, dispõe sobre a composição do COMCITI, acrescentando 

um representante da Secretaria de Educação. Dessa forma, no que diz respeito ao Fundo 

Municipal, demais membros, objetivos e funções do Conselho permanecem o mesmo. 

Assim, dos 19 membros, um poderíamos situar como representante da sociedade civil 

organizada. Vale ressaltar, aqui não entramos no mérito se temos militantes como 

nomeados para tais cadeiras, pessoas engajadas a ouvir a população – até porque teríamos 
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que levantar nome por nome, entrevistar ou ter acesso a maiores informações dessa 

pessoa, o que foge ao escopo desse trabalho, mas jamais menos interessante e 

enriquecedor para o debate de representatividade e espaço de fala.  

Dessa forma, o CMCT deveria cumprir o papel de intermediador do cidadão 

comum. De acordo com a leis levantadas, seus representantes decretados são compostos 

por pessoas pertencentes à elite científica local. Assim, como não há participação oficial 

da população, associação de bairro, algum movimento social, exceto o membro 

intersindical, nos mostra a visão do poder público quanto a quem possa interessar as 

questões e desdobramentos da PCT. No caso, implicando numa desigualdade 

representativa. 

  

5. Considerações Finais 

Esse estudo teve o propósito de problematizar a participação da sociedade na 

esfera local, em São Carlos, dentro do órgão participativo CMCT. Esse Conselho tem 

bastante poder em suas mãos, pode elaborar políticas científicas-tecnológicas, podem 

decidir a respeito do FMACTI, logo domínio dos recursos financeiros, desenvolver 

projetos. Mesmo sendo consultivo, muitas funções significativas estão ao seu cuidado. 

As PCT serem decididas num processo de concentração de poder, o Conselho Municipal 

poderia vir em busca da descentralização. Apresentar representantes de outras camadas 

da sociedade, e não somente representantes da comunidade científica, as elites científicas 

locais. Além de tornar o processo político mais democrático, outras demandas teriam o 

canal para poderem ser atendidas, a de fato participação popular.  

As elites decidirem e implantarem de acordo com seus interesses as PCT, 

contradiz a ideia de uma política que transpassa a sociedade e se pretende como 

promotora da qualidade de vida, como também de uma política mais democrática. Em 

muitos aspectos essa política pode promover a qualidade, mas não necessariamente de 

acordo com as necessidades das demais camadas da sociedade, do contexto em que foi 

aplicada, no tempo em que foi aprovada. A lógica corporativista de interesses ainda 

predomina nesse caso. As elites científicas, do modo como seu poder é distribuído – ou 

melhor, não é distribuído – gera desigualdade na representação, uma voz é 

majoritariamente ouvida, não uma pluralidade de vozes. 

 

 

 



316 
 

Referências bibliográficas 

ANDRADE, Thales N; FILHO, Maurílio de J. S. Elites locais de Ciência e Tecnologia 

no Brasil: O caso do ParqTec de São Carlos (SP). Lua Nova, São Paulo, n. 94: pp. 295-

327, 2015. 

BARBOSA, Carolina da S. Políticas Locais de Ciência e Tecnologia no Brasil – O caso 

de São Carlos. Monografia (Bacharelado em Ciência Política), Centro de Educação e 

Ciências Humanas, UFSCar, São Carlos, 2013. 

BAUMGARTEN, Maíra. Conhecimento e Sustentabilidade: Politicas De Ciência, 

Tecnologia E Inovação No Brasil Contemporâneo. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2008. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.  

BUFFA, E.; NOSELLA, P. O parque de alta tecnologia de São Carlos. São Carlos: 

EDUFSCar, 2003. 

CORTÊS, S. M. V. Arcabouço histórico-institucional e a conformação de conselhos 

municipais de políticas públicas. Educar, Curitiba: Editora UFPR, n. 25, p. 143-174, 

2005. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/er/n25/n25a10.pdf> Acesso em 02 nov. 

2017. 

DIAS, R. B. Sessenta anos de política científica e tecnológica no Brasil. Campinas: 

Editora Unicamp, 2012. 

GRIMBERG, M. C. N. A formação da Indústria no Interior Paulista. Monografia – 

UNICEP, São Carlos, 2008. 

LORENZO, H. C. de. Origem e crescimento da indústria na região de “São Carlos – 

Araraquara” (1900-1970). Dissertação (Mestrado em Sociologia) – FFLCH/USP, São 

Paulo, 1979. 

NUNES, E. A Gramática Política no Brasil: Clientelismo e Insulamento Burocrático. 

Brasília: Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor Ltda., 1997. 

SÃO CARLOS. Lei Municipal 12390, 08 de março de 2000. Cria o Conselho Municipal 

de Ciências e Tecnologia de São Carlos. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/er/n25/n25a10.pdf


317 
 

<http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_6914.pdf> 

Acesso em: 02 mar. 2017. 

SÃO CARLOS. Lei Municipal 14202, 06 de setembro de 2007. Dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos-CMCTI, do 

Fundo Municipal de Apoio à Ciência Tecnologia e Inovação, e dá outras providências. 

Disponível em: 

<http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_15852.pdf> 

Acesso em: 02 mar. 2017. 

SÃO CARLOS. Lei Municipal 17595, 09 de setembro de 2015. Altera o inciso VIII, do 

art. 6° da Lei Municipal n° 14.202/07 - Composição do Conselho de Ciência e Tecnologia 

e Inovação de São Carlos - CMCTI. Disponível em: 

<http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_22255.pdf> 

Acesso em: 02 mar. 2017. 

SCHWARTZMAN, S. Um espaço para a ciência: A formação da comunidade científica 

no Brasil. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 4ª Ed., 2015. 

TORKOMIAN, A. L. V. Estrutura de Pólos Tecnológicos. São Carlos: EDUFSCar, 

1996. 

ZAPAROLLI, N. G. O Poder e a Influência da Elite Intelectual como Norteadores de 

Definição das Políticas de Ciência e Tecnologia no Município de São Carlos/SP 

Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Centro de Educação e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. 

http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_6914.pdf
http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_15852.pdf
http://www.camarasaocarlos.sp.gov.br/lei/arquivo/70792/CODIGOLEI_22255.pdf


318 
 

A representação política feminina em São Paulo nos séculos XX e XXI  

Vanilda Souza Chaves1 

 

Resumo  

A sub-representação política das mulheres é uma realidade histórica no município de São 

Paulo e no país. Atualmente as mulheres ocupam 20% das cadeiras da Câmara Municipal 

de São Paulo. O objetivo do artigo é analisar a representação política feminina no 

munícipio de 1948 a 2017. Na primeira parte propomos uma discussão teórica sobre 

representação política, cotas legislativas e as dificuldades para ocupar cargos na política 

institucional. Na seguinte identificamos a participação feminina considerando o número 

de candidaturas e de vereadoras eleitas em São Paulo nos últimos 20 anos.  

 

Palavras-chave: Democracia; Representação Política Feminina; Câmara Municipal; 

Eleições. 

 

Introdução   

 As mulheres foram um dos últimos grupos sociais a conquistar direitos políticos 

na democracia brasileira e ainda hoje possuem pouco espaço na política institucional. Por 

isso, o estudo da democracia perpassa a discussão de suas contradições devido a exclusão 

e falha no atendimento das demandas de minorias sociais, dentre outras questões 

(MIGUEL, 2002), bem como por ser marcada pela exclusão e sub-representação de 

grupos das arenas de representação política. 

A sub-representação feminina nos espaços legislativos é uma realidade 

compartilhada por diversos países no mundo, podendo ser mais acentuada em algumas 

regiões. De acordo com os dados de janeiro de 2018 da União Interparlamentar (IPU, em 

inglês)2, a porcentagem mundial de mulheres nas Câmaras Baixas (ou únicas) é de 23,4% 

e no Senado 23,2%. Já em contextos regionais, a América Latina possui 28,5%, uma das 

porcentagens mais altas, enquanto a Europa possui 27,3%, África conta com 23,7% e 

Ásia com 18,9%. O Brasil, por sua vez, ocupa a 152º posição, figurando entre os países 

                                                
1 Bacharela em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestranda em 

Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. Bolsista FAPESP. E-mail: 

vanildachaves@gmail.com 
2 A Inter-Parliamentary Union é uma organização internacional de parlamentos fundada em 1889 com o 

objetivo de fortalecer a cooperação entre parlamentos e contribuir com a promoção e defesa dos direitos 

humanos e igualdade de gênero, além de contribuir com a produção de conhecimento sobre o 

funcionamento das instituições representativas. Atualmente é integrada por mais de 163 parlamentos.   

mailto:vanildachaves@gmail.com
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com piores níveis de representação legislativa. Atualmente, dos 513 deputados apenas 55 

são mulheres (10,7%).  

Dado o contexto global de sub-representação, este estudo tem o objetivo de 

analisar a representação política feminina na Câmara Municipal de São Paulo e apresentar 

um panorama da representação política das mulheres na cidade. A escolha de São Paulo 

se fundamenta por este ser o maior colégio eleitoral do país, que contou com 8.886.324 

milhões de eleitores3 nas eleições de 2016, além de ser a cidade mais populosa do Brasil 

e, portanto, oferece uma diversidade interessante de ser analisada.  

 Esse esforço de pesquisa é feito porque percebemos ser necessário entender 

quais são as barreiras que impedem que homens e mulheres tenham representação 

igualitária neste âmbito. A literatura aponta que esta questão decorre da organização das 

sociedades em um sistema patriarcal e, também, de variáveis políticas e institucionais que 

incidem diretamente nas possibilidades de mulheres entrarem na vida política, entre 

outros mecanismos que tentaremos abordar ao longo deste trabalho. 

O estudo se divide em três partes, incluindo esta introdução. A segunda parte é 

formada por uma breve discussão teórica sobre representação política, cotas legislativas 

e as dificuldades encontradas pelas mulheres para ocupar espaços na política institucional. 

Na terceira parte apresentaremos o panorama da representação das mulheres na Câmara 

Municipal de São Paulo desde os anos 1948 até os dias atuais. Por fim, apresentaremos 

as considerações finais sobre os temas estudados. 

   

Representação política feminina 

De acordo com dados do Censo de 2010 realizado pelo IBGE, as mulheres 

representavam 52,7% da população paulistana. Porém, na atual legislatura, elas ocupam 

apenas 20% das cadeiras na Câmara Municipal. Isto denota que a igualdade política foi 

alcançada com relação ao direito ao voto, mas não foi, necessariamente, alcançada no 

sentido de representação política, visto que as mulheres ainda são e estão excluídas de 

diversos espaços decisórios (PHILLIPS, 2001).  

Por isso, uma noção importante é a da paridade, que estabelece que os 

parlamentos e instituições políticas devem ser um retrato da sociedade e, portanto, possuir 

pelo menos 50% de representação de homens e de mulheres. Esta perspectiva é 

                                                
3 Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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compreendida pela tipologia criada por Pitkin (1967), que propõe definições pioneiras 

para pensar o tema da representação política. A primeira dimensão da representação 

política é a representação descritiva, que destaca a importância do perfil dos 

representantes, já que estes seriam um espelho do grupo que representam substituindo-os 

nos espaços de representação democrática (PITKIN, 1967).  

Pitkin (1967) ainda apresenta uma segunda dimensão, a da representação 

simbólica. Por esta perspectiva, representantes e representados estabelecem uma relação 

de identidade compartilhada. Porém, a autora apresenta críticas a estas perspectivas, pois 

envolvem circunstancias limitantes para a atuação dos representantes, já que os políticos 

não devem ser considerados por suas características físicas, mas por suas capacidades de 

representar os interesses e da responsabilidade com relação àqueles que devem 

representar. Também crítica a dimensão simbólica, pois considera que os símbolos são 

passíveis de subjetividade em suas determinações (ARAÚJO, 2011).   

Por fim, a autora destaca a representação substantiva, segundo a qual, além dos 

atributos dos representantes, as ideias e a responsividade com relação aos eleitores devem 

ser levados em conta, pois os representantes agem em nome daqueles que representam e, 

portanto, estarão comprometidos em atender aos interesses destes.  

Phillips (2001), por outro lado, ao questionar “quem” e o “que” precisam ser 

representados, pensa nas questões da inclusão e exclusão políticas, que justificou por 

séculos a marginalização de grupos dos processos de representação. Assim, a autora 

apresenta a “política de ideias”, que consiste na noção de que eleitores devem 

compartilhar valores e ideias com seus representantes. Phillips (2001) aponta, por outro 

lado, que esta forma de representação não é capaz de tratar da ausência de grupos 

minoritários ou sem representação nos espaços de decisão política.  

Dessa forma, Phillips (2001) propõe a noção de “política de presença” – um 

avanço teórico que se conecta com a dimensão descritiva de Pitkin – estabelecendo que é 

importante a participação destes grupos minoritários sub-representados. A autora também 

estabelece os limites de cada uma das dimensões de representação e demonstra que se 

deve buscar um modelo justo que combine as duas, pois uma análise isolada apenas 

denotaria suas incoerências (PHILLIPS, 2001).  

Em concordância com esta perspectiva, Mala Htun (2002) e Norris (2006) 

destacam que é importante mulheres ocuparem posições na política institucional para que 

possam incidir nas agendas e articular os interesses de outras mulheres, visto que são um 
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grupo social com experiências compartilhadas, mas ao mesmo tempo possuem demandas 

e perspectivas próprias que podem diferir mesmo entre as mulheres, já que o grupo é 

heterogêneo e os interesses, difusos. Nesta perspectiva, a maior presença de mulheres no 

poder leva à entrada de novos temas na agenda política e promove sua inclusão como 

grupo, ocasionando qualidade e pluralidade de representação.  

 

Dificuldades enfrentadas pelas mulheres na política  

As mulheres ainda encontram algumas barreiras para ter participação efetiva na 

política institucional, e a literatura aponta que a participação das mulheres na política 

pode ser potencializada ou retardada, a depender de alguns fatores institucionais e sociais. 

Nesta relação, as cotas legislativas obrigatórias ocupam um papel de destaque pois são 

apontadas como os mecanismos institucionais responsáveis por atenuar as disparidades 

entre homens e mulheres nas arenas legislativas. 

A adoção de cotas legislativas obrigatórias, que regulam a composição de gênero 

das listas de candidatos de todos os partidos políticos, com base no Código Eleitoral, é 

considerada necessária para a expansão dos direitos e oportunidades para mulheres por 

meio da promoção da participação política e a representação de mulheres no âmbito 

legislativo. Autores também apontam que elas auxiliam a promover mudança social, 

política e econômica das mulheres, porque o aumento da representação numérica e da 

promoção de reformas políticas é capaz de impulsionar o empoderamento político 

feminino (TINKER, 2004; KROOK, 2005). 

Nesse sentido, Mala Htun (2002) destaca quatro fatores ligados à efetividade das 

cotas legislativas obrigatórias. São eles: 1) a natureza do sistema eleitoral de lista aberta 

(vota-se no candidato individual ou na legenda do partido) ou fechada (vota-se na legenda 

partidária, com decisão prévia da posição ocupada pelas mulheres nas listas, ou seja, em 

posições pré-estabelecidas); 2) a obrigatoriedade de estabelecer posições para as 

candidatas em postos competitivos dentro da lista partidária; 3) o tamanho da 

circunscrição eleitoral e 4) o compromisso partidário. Logo, os sistemas de representação 

proporcional, para a eleição de deputados e vereadores, apresentam boas possibilidades 

de promover o aumento da participação mulheres por meio da inclusão destas nas listas 

dos partidos. As listas abertas e a individualização das candidaturas são outros obstáculos 

apontados pela literatura de representação política já que tornam a possibilidade de 

mulheres se elegerem ainda bem menor (TINKER, 2004; KROOK, 2015). 
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Por outro lado, alguns autores apontam que a solução não está na simples 

mudança do sistema político e eleitoral, já que não é suficiente para alterar o quadro de 

sub-representação feminina. Em alguns casos depende mais da vontade política dos 

partidos do que da normativa, pois muitas leis importantes já estão estabelecidas, 

necessitando, apenas, do reforço por parte de atores políticos (TINKER, 2004).  

Rios et al (2017) destacam que as mulheres, especialmente as negras, encontram 

mais dificuldades em suas trajetórias políticas como os obstáculos dentro dos próprios 

partidos aos quais são filiadas. Há um menor investimento para o lançamento de 

candidaturas de mulheres e homens negros, falta de recursos econômicos e do capital 

educacional que poderia ampliar as redes de relacionamentos. As mulheres negras e 

indígenas encontram outras barreiras devido a fatores sociais que influenciam em suas 

vidas, excluindo-as, assim, de concorrerem e ocuparem esses cargos políticos (RIOS et 

al, 2017). 

Somada a estas questões, a CEPAL (2010) destaca a divisão sexual do trabalho 

e, portanto, a distribuição desigual de tarefas entre os gêneros, como um dos fatores que 

influenciam na sub-representação política das mulheres. Os homens estão associados à 

esfera produtiva e as mulheres à esfera reprodutiva, logo, ocorre a apropriação pelos 

homens das funções com maior valor social, como política, religiosa e militar 

(KERGOAT, 2000). As mulheres acumulam duplas jornadas, dedicando-se ao trabalho 

remunerado e a atividades domésticas e de cuidado (não remunerado), tornando reduzido 

seu tempo disponível para atividades políticas – como candidatas e legisladoras eleitas – 

entre outras atividades que poderiam desenvolver.  

 

A sub-representação feminina em São Paulo  

No Brasil, a lei 9.100/95 foi a primeira criada para o estabelecimento de cotas 

legislativas, determinando que no mínimo 20% das listas de cada partido ou coligação 

deveriam ser ocupadas por mulheres, mas esta foi aplicada apenas uma vez para as 

eleições municipais de 1996 (SPOHR et al, 2016).  A nova lei, 9.504/97, estabeleceu 

cotas a nível nacional, determinando que cada partido ou coligação deveria reservar, no 

mínimo, 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada gênero nas listas partidárias 

– e contrário ao que é comumente entendido, o percentual de 30% não é especificado para 

as mulheres.  
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Em uma nova e última reforma da lei 12.034/09, a redação foi alterada para 

explicitar a obrigatoriedade do cumprimento da cota. Porém, a falta de sanções para os 

partidos faz com que o preenchimento das vagas não aconteça conforme estabelecido pela 

lei.  

 A autonomia das mulheres na tomada de decisões é uma das dimensões 

relevantes para se pensar a inserção igualitária de homens e mulheres na sociedade 

(CEPAL, 2010). De 1948 a 2016, em quase 70 anos de legislaturas na Câmara Municipal, 

apenas 44 mulheres já ocuparam o cargo de vereadoras em São Paulo. A primeira 

vereadora a exercer o cargo foi eleita na 2ª legislatura para cumprir mandato de 1952 a 

19554. Já nas eleições de 2012 foram eleitas 6 mulheres, representando um crescimento 

importante quando comparado a períodos do século XX.  

 

Tabela 1 – 1948 – 2016: candidatas eleitas em São Paulo 

Legislatura Ano / Mandato 

Mulheres 

eleitas 

% Mulheres 

eleitas 

Homens 

eleitos 
% Homens 

eleitos Total  

1ª legislatura 1948 - 1951  0 0% 21 100% 45 

2ª legislatura 1952 - 1955 1 2,22% 44 97,77% 45 

3ª legislatura 1965 - 1959 3 6,66% 42 93,33% 45 

4ª legislatura 1960 - 1963  2 4,44% 43 95,55% 45 

5ª legislatura 1964 - 1969 2 4,44% 43 95,55% 45 

6ª legislatura 1969 - 1973  1 4,76% 20 95,23% 21 

7ª legislatura 1973 - 1977  0 0% 21 100% 21 

8ª legislatura 1977 - 1983 1 4,76% 20 95,23% 21 

9ª legislatura 1983 - 1988 3 9,09% 30 90,90% 33 

10ª legislatura 1989 - 1992 4 7,54% 49 92,45% 53 

11ª legislatura 1993 - 1996  5 9,09% 50 90,90% 55 

12ª legislatura 1997 - 2000 6 10,90% 49 89,09% 55 

13ª legislatura 2001 - 2004 5 9,09% 50 90,90% 55 

14ª legislatura 2005 - 2008  6 10,90% 49 89,09% 55 

15ª legislatura 2009 - 2012 5 9,09% 50 90,90% 55 

16ª legislatura 2013 - 2016 6 10,90% 49 89,09% 55 

17ª legislatura 2017 - 2020 11 20% 44 80% 55 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TSE. 

  

                                                
4 A primeira vereadora havia sido eleita em 1948, mas Elisa Kaufmann, candidata pelo PST (Partido Social 

Trabalhista) não pode assumir o cargo porque a inscrição de seu partido foi cancelada. 
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 Nas eleições de 2016, o número de mulheres eleitas aumentou substancialmente, 

foram 11 vereadoras eleitas, representando 20% do total de 55 cadeiras.  Nacionalmente, 

porém, o total de mulheres eleitas foi 11,3%. Também ocorreu um recorde de 

candidaturas femininas5, foram computadas 368 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   

 É notável, nos últimos 20 anos, o declínio nas candidaturas masculinas ao passo 

que as mulheres passaram a se candidatar mais a esses cargos. Por outro lado, até as 

eleições de 2012 esse aumento de candidaturas não havia sido traduzido em aumento de 

cadeiras ocupadas por mulheres – a última eleição apresentou uma mudança nesta 

tendência. O aumento das candidaturas femininas é representativo e também foi 

proporcionalmente maior que a masculina. Porém, este aumento ainda é insuficiente, pois 

aponta para o déficit na representação das mulheres, quando considerada a população 

feminina no município. 

 

Tabela 2 - 20 anos de candidaturas femininas válidas no munícipio de São Paulo 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do TSE 

  

 Em um recorte racial, o número de mulheres autodeclaradas negras eleitas é 

inexpressivo, uma vez que não foi eleita nenhuma mulher preta ou parda na última 

eleição, ainda que elas correspondiam a 13,04% das candidaturas femininas no município. 

Das 11 vereadoras eleitas todas se autodeclararam brancas6. A interseccionalidade7 das 

desigualdades de gênero somado à raça, intensifica esse preocupante cenário em que 

                                                
5 Os dados sistematizados sobre candidaturas passaram a ser disponibilizados a partir das eleições de 1996 

(ver Tabela 2).  
6 Na composição total desta legislatura: 2 homens negros, 8 pardos, 32 brancos e 2 amarelos; compondo, 

assim, 55 vereadores.  
7 A perspectiva foi formulada por teóricas do black feminism. Esta posição crítica o essencialismo presente 

na categoria “mulheres” e destaca a soma de opressões de raça, gênero e classe social que elas enfrentam. 

Ver Angela Davis, “Mulher, raça e classe”, Boitempo, 2016.   

Legislatura 

Eleições 

Ano  Candidatas Candidatos 

Total de 

candidaturas 
Eleitos 

F  |  M  

12ª 1996 142 22,79% 481 77,20% 623 6 48 

13ª 2000 205 18,82% 884 81,17% 1089 5 50 

14ª 2004 234 19,41% 971 80,58% 1205 6 49 

15ª 2008 276 23% 924 77% 1200 5 50 

16ª 2012 350 29,99% 817 70% 1167 6 49 

17ª 2016 368 30,46% 840 69,53% 1208 11 44 
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mulheres negras, indígenas e amarelas não possuem representação na Câmara Municipal 

de São Paulo.    

Tabela 3 – Candidatos para as eleições municipais de 2016 

  Preta Parda Branca Amarela Indígena Total 

  M F M F M F M F M F   

Vereador 107 48 172 65 545 252 14 2 2 1 1208 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TSE 

Em São Paulo, nas eleições para vereadores e prefeito de 2016, é possível 

observar que há uma proporção maior de mulheres solteiras (40,10%), enquanto as 

casadas representam um percentual menor (36%)8. Estes percentuais podem apontar que, 

para mulheres casadas, é mais custoso concorrer a cargos políticos, já que, por vezes, 

acumulam duplas ou triplas jornadas (CEPAL, 2010). Já para os homens, esses números 

são inversos: os solteiros representam a minoria, com 29,55%, e os casados somam 

56,19%. Logo, conforme também aponta a literatura, pode-se inferir que sem as cotas o 

número de mulheres seria ainda menor; entretanto é importante ressaltar que somente as 

cotas não são suficientes para garantir uma formação igualitária do legislativo. 

Também nestas eleições, pela primeira vez, o Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo (TRE-SP) assegurou o cumprimento da cota legislativa. Uma coligação do 

município de Santa Rosa do Viterbo, no interior de São Paulo, apenas para o cumprimento 

da lei de cotas lançou candidaturas femininas fraudulentas, e estas foram cassadas. Nestes 

casos, as candidatas não receberem nenhuma doação de dinheiro nem voto nas eleições. 

No município de São Paulo, 107 candidaturas foram canceladas devido a irregularidades, 

sendo 63 homens e 44 mulheres. Destas, 20 renunciaram e 24 tiveram suas candidaturas 

indeferidas. Medidas como estas são importantes para que as cotas sejam aplicadas e 

garantem que o processo eleitoral ocorra de forma transparente. 

Homens e mulheres ocupam posições distintas na sociedade e, ainda que, 

gradativamente, as mulheres passaram a ter suas demandas representadas, a superação da 

posição de subordinação destas envolve múltiplas dimensões – política, econômica e 

social, para citar algumas. A concretização da autonomia política, relevante pela 

perspectiva que adotamos nesta pesquisa, depende de condições como a participação 

                                                
8 A composição geral é a seguinte: 4,01% são viúvas, 3,21% separadas judicialmente e 16,58% divorciadas. 
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política, a igualdade de salários, os direitos sexuais e reprodutivos e a eliminação de 

crimes de gênero como o feminicídio (KROOK, 2005).   

A representação feminina é necessária, portanto, no contexto em que ainda há 

expressa exclusão, preconceito e violência contra as mulheres e outros grupos 

socialmente vulneráveis. Por isso, faz-se útil o engajamento em práticas que visem a 

participação feminina nos espaços de tomada de decisão, para que possam legislar e atuar 

na formulação de políticas públicas, pois estas incidem sobre suas vidas e condições na 

sociedade (KROOK, 2005).  

 

Atuação dos vereadores eleitos  

A inclusão de mulheres na política pode promover a entrada de novos temas na 

agenda, pela proposição de leis ou pela participação em comissões parlamentares, com a 

introdução de novos projetos relacionados a questões como direito das mulheres, das 

crianças e adolescentes, entre outros. Essa atuação possibilita e potencializa um espaço 

de debate político para todos os grupos sociais e, pela inclusão de mulheres como grupo, 

compreendendo sua composição heterogênea, também auxilia na qualidade e 

diversificação da representação política.  

Por outro lado, em análise da participação dos vereadores nas Comissões 

parlamentares da Câmara Municipal (que são classificadas em permanentes e 

temporárias), e responsáveis por promover estudos, audiências públicas e fiscalizar a 

administração pública nos temas em que atua, a participação das vereadoras fica restrita 

a áreas do cuidado, sem que participem de comissões, a exemplo, que tratam de economia 

e do orçamento público. Esta colocação reforça estereótipos que associam as mulheres a 

funções maternais e de cuidado, além de desmerecer e estigmatizar essas áreas de atuação, 

apontando que elas não são capazes de lidar com questões de maior valor social.  

Das sete comissões permanentes de caráter técnico-legislativo, três não contam 

com a participação de mulheres, são elas: a Comissão de Finanças e Orçamento; a 

Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia 

e a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. 

As outras quatro comissões permanentes que contam com a participação de 

vereadoras são: a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, com três 

vereadoras; a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, com uma 
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vereadora; a Comissão de Administração Pública, com uma vereadora e a Comissão de 

Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, com cinco vereadoras.  

Já das cinco Comissões extraordinárias permanentes, as mulheres participam de 

quatro, excetuando-se a Comissão de Meio Ambiente. As outras comissões tratam de 

temas como direitos humanos; defesa dos direitos da criança, do adolescente e da mulher; 

do idoso e de assistência social e segurança pública. Esta configuração apenas denota que 

mulheres, quando na política, tem sua atuação restringida a temas como direitos das 

mulheres e de proteção de outros grupos vulneráveis, áreas estas que acabam tendo seu 

valor social desconsiderado.   

 

Considerações finais 

Os dados apresentados evidenciam um quadro global e local de desigualdade e 

distorção da representação, em que as mulheres continuam sistematicamente sub-

representadas politicamente. Já a democracia aparece como um regime importante para a 

participação política das mulheres, pois permite a existência de movimentos de ação 

coletiva, com participação popular e manifestações políticas, ao mesmo tempo em que 

pode não garantir que às mulheres acesso aos mesmos espaços e oportunidades que os 

homens possuem.  

Existe a necessidade de reduzir o quadro geral de desigualdade de gênero na 

política, e há esforços estatais e partidários para a ampliação da representação parlamentar 

feminina. Os principais meios buscados pelos governos para atingir este objetivo são o 

estabelecimento de cotas legislativas obrigatórias e a busca por paridade de gênero, 

pautado pelo movimento feminista. Também há a necessidade da entrada de temáticas de 

gênero na agenda e na implementação de políticas públicas, que visem mitigar as 

desigualdades em todas as esferas.  

Somente esta atitude de mobilização dos governos e da sociedade civil contribui 

para a legitimação e fortalecimento da democracia e favorece a redução das desigualdades 

políticas e econômicas que incidem sobre raça e gênero. A mudança na sociedade pode 

ser alcançada por meio da promoção da igualdade política, social, econômica e de 

salários, demonstrando, assim, que devem ser repensadas as formas de inclusão de todos 

os grupos marginalizados. Diante disto, não podem ser ignoradas as vulnerabilidades e as 

dificuldades enfrentadas por mulheres negras, que se encontram ainda mais cerceadas dos 

espaços de decisão e da política institucional.  
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A análise elaborada, apesar de suas limitações, procura evidenciar os paradigmas 

democráticos contemporâneos, demonstrando como a compreensão e a representação 

política efetiva ainda podem enunciar transformações visando ganhos para além do 

reconhecimento da igualdade formal.  Logo, dado o contexto de violência de gênero e 

sub-representação feminina, torna-se perceptível a necessidade de universalização dos 

direitos, da criação de mecanismos efetivos que promovam uma democracia de inclusão 

e a participação igualitária de homens e mulheres em todos os espaços para redução de 

desigualdades sociais e históricas.  
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[GT-8] ESTADO, DEMOCRACIA E TEORIAS DA JUSTIÇA 

O grupo de trabalho Estado, democracia e Teoria da Justiça visa debater o entrelaçamento 

entre o poder estabelecido e a contestação de suas normas e procedimentos. Quais 

princípios movem a ação dos grupos reclamantes e quais princípios norteiam sua 

assimilação ou atrito com o poder estabelecido? Com as teorias da justiça e do Estado 

podem nos ajudar a entender as expressões dos desobedientes? 

Dentro de um contexto de agravamento da política institucional no Brasil não poderíamos 

ignorar a oportunidade de proporcionar um espaço de discussão para tratar dos múltiplos 

problemas, propostas e também ausências presentes nestas teorias. Se isso é 

suficientemente desobediente, não sabemos, mas se até o ato de desobedecer é um ato em 

disputa, que possamos o disputar em todos os espaços, incluindo a academia. 

 

Coordenadoras: Michelle Claro (UNIFESP) e Juliana Barros (UNIFESP) 

Debatedores: Profº Dr. Júlio César Casarin Barroso (UNIFESP) e Profº Dr. Rafael Neves 

(UNIFESP)  
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A formação da laicidade brasileira: a matriz institucional da separação entre Estado 

e Igreja (1891 e 1988) 

Caio Fernando Alves Duarte Santos1 

 

Resumo  

O presente trabalho tem como intuito discutir como se deu a formação da matriz 

institucional da separação entre Estado e Igreja em dois períodos principais da histórica 

republicana brasileira: Primeira República (1890-1891) e Nova República (1987-1988). 

Para a construção da narrativa histórica, recorremos às fontes primárias nos períodos 

supracitados, a saber: os Anais do Congresso Constituinte de 1890-1891, a Constituição 

Federal de 1891, e os principais decretos republicanos, como o decreto 119-A, os Anais 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988 e a Constituição de 1988. Utilizamos, 

também, uma abordagem diacrônica para dar sentido à narrativa dos acontecimentos 

político-religiosos, recorrendo à “Questão Religiosa” (1872-1875), no bojo do Segundo 

Reinado, e ao período de transição da Ditadura civil-militar para a democracia. 

 

Palavras-chave: Laicidade; Estado Laico; República; Pensamento Republicano 

Brasileiro.  

 

Introdução 

Nesse trabalho enfocaremos na formação da matriz institucional da separação 

entre Estado e Igreja, em dois períodos distintos: Primeira República (1891) e “Nova 

República” (1988).  

Nosso posicionamento teórico-conceitual em relação à noção de laicidade pode 

ser sintetizado da seguinte maneira: compreendemos o processo de secularização, 

laicidade e laicismo como fenômenos distintos. Em primeiro lugar, o conceito de 

secularização diz respeito à esfera social, às mudanças ocorridas no seio da sociedade – 

como a perda paulatina da influência religiosa no cotidiano societário e a relativa 

emancipação do temporal em relação ao religioso (MONTERO, 2013: 14). Em segundo 

lugar, a laicidade concerne basicamente à esfera política, isto é, ao regime Jurídico do 

Estado-nação (MONTERO, 2013: Idem). Ela está intimamente relacionada às instituições 

políticas, aos programas de Estado e às normas jurídicas engendradas no Estado 

Democrático de Direito. Em último lugar, o laicismo apresenta-se como um projeto 

político ideológico que cumpre o papel de radicalizar um determinado modelo de 

                                                 
1 Caio Fernando Alves Duarte Santos. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo 

– Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Dissertação financiada pela CAPES. E-mail: 

caio.csunifesp@gmail.com 
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laicidade. Nesse sentido, há um estigma em torno do conceito, principalmente pela 

conotação negativa atribuída a ele, isto é, como sinônimo de combate às religiões e 

responsável por privatizar as mesmas, alocando-as na esfera privada. 

Assim, compreendemos que o Estado Laico é necessário justamente em países 

pouco secularizados, onde as religiões majoritárias exercem grande influência política, 

ideológica e social, impossibilitando a autonomia das instituições públicas na elaboração 

do seu projeto jurídico-político. Entretanto, antes de analisarmos os diversos modelos de 

laicidade que se formaram no Brasil Republicano, é preciso refletir sobre as definições 

conceituais entre secularismo e laicidade. 

 

1. Teorias da secularização e laicidade: definindo conceitos 

No período posterior à década de 1960, emergiram no meio acadêmico teorias que 

buscavam explicar o fenômeno da secularização. Influenciados por Durkheim, Weber e 

Troeltsch, os marcos teóricos da questão religiosa e política deixaram o campo restrito da 

Filosofia e da Teologia e as Ciências Sociais alcançaram um patamar de destaque nos 

estudos da Sociologia da Religião (CATROGA, 2010: 15). Se elencarmos uma base 

comum às chamadas teorias clássicas da secularização, poder-se-ia afirmar que há uma 

justaposição entre o advento da Modernidade – inclusive os traços políticos e culturais 

que ela traz consigo – e a racionalização do Estado e da economia. 

Fernando Catroga, na obra Entre deuses e césares: secularização, laicidade e 

religião civil (2010), compreende os processos de secularização em dois grandes modelos 

tipo-ideal: o primeiro se baseia na saída da influência religiosa de setores importantes da 

sociedade – concepção presente em Max Weber e nas primeiras obras de Peter Berger. O 

segundo modelo, baseia-se na tese da transferência de modelos e conceitos formulados 

no campo religioso que migraram para o campo profano, ou seja, no processo de 

secularização dos conceitos teológicos para o conceito do político – como formulada por 

Carl Schmitt (1992). 

Há uma terceira vertente que compreende a religião como um aspecto negativo e 

reivindicam o fim das mesmas. Vincula-se a essa vertente de Karl Marx e  Fredrich 

Engels, nos escritos esparsos sobre religião e política. 

A concepção negativa da teoria marxista em relação à religião está estreitamente 

vinculada à tese do fim das religiões. A hipótese central consiste na substituição do 



 

333 

 

pensamento religioso pelo materialista histórico, alternativa científica à compreensão 

metafísica-teológica do mundo. Percebe-se, entretanto, que o discurso marxista em 

relação à religião consiste mais em uma crítica filosófica e política da religião do que uma 

análise de sociologia da religião (HERVIEU-LÉGER; WILLAIME, 2009: 18).    

A laicidade exprime um sentido diverso do conceito de secularização. Ela pode 

ser compreendida como um fenômeno substancialmente político e um atributo do Estado-

nação, que expressa um projeto político e jurídico distinto das normas e instituições 

religiosas (BAUBEROT, 2009: 83; BOBBIO, 1998: 670; MONTERO, 2013: 15; 

RANQUETAT, 2008: 04). O Estado, nesse sentido, fundamenta-se na separação 

institucional entre o poder espiritual e o secular. Mais do que isso, o Estado Laico, 

diferentemente do Estado confessional, que expressa uma religião oficial, mostra-se 

neutro em matéria religiosa ao conferir igualdade e reconhecimento jurídico à todas as 

confissões religiosas e não religiosas. 

As pesquisas atuais, entretanto, promoveram uma ruptura com a tese da laicidade 

como sinônimo de separação entre Estado e Igreja. Roberto Blancarte e Jean Baubérot, 

signatários e autores da Declaração universal da laicidade no século XXI2, elegem a 

soberania popular como variável principal para explicar a consolidação dos regimes de 

laicidade em determinado país.  

Dessa maneira, Blancarte (2008) define a “laicidade como um regime social de 

convivência, cujas instituições políticas estão legitimadas principalmente pela soberania 

popular e não mais por elementos religiosos” (BLANCARTE, 2008: 19). A soberania 

popular, nesse sentido, relaciona-se com duas instâncias democráticas: (I) com as 

democracias representativas e (II) com a transferência da soberania religiosa para a 

soberania secular, salvaguardada por um regime constitucional laico e legitimado pelo 

demos. Ou seja, a soberania não se pauta mais no direito divino, como nas monarquias 

absolutas, mas sim nos direitos instituídos por uma Constituição reconhecida pelo povo. 

Ahmet T. Kuru (2007; 2009), cientista político institucionalista, em seu estudo de 

caso sobre a formação da laicidade nos Estados Unidos, França e Turquia, propõe a 

existência de dois modelos de laicidade: (I) passive secularism, existente no modelo 

                                                 
2 A Declaração universal da laicidade no século XXI tem como principais signatários Jean Baubérot, 

teórico francês, a socióloga canadense Micheline Milot e o sociólogo mexicano Roberto Blancarte. A 

presente declaração foi apresentada no Senado francês, em 09 de dezembro de 2005, nas comemorações do 

centenário da separação Estado-Igreja na França. O acesso à Declaração foi feito na obra Em defesa das 

liberdades laicas, publicada pela editora “Livraria do Advogado”.   



 

334 

 

norte-americano, e (II) assertive secularism, instituído na França e na Turquia (KURU, 

2007: 572). O Passive Secularism ou laicidade passiva caracteriza-se pela passividade e 

visibilidade pública conferidas às religiões. Já o Assertive Secularism ou laidade assertiva 

tem como principal horizonte normativo a exclusão da religião da esfera pública, 

privatizando-a (KURU, 2007: 571). 

Para Kuru (2007) as condições históricas de formação das instituições norte-

americanas possibilitaram a existência de um modelo passivo de laicidade marcado pela 

ausência de um ancien régime. Nos casos francês e turco, contudo, a justaposição entre 

ancien régime e religião oficial de Estado possibilitou a construção do modelo de 

assertive secularism marcado pelo forte anticlericalismo das elites republicanas (KURU, 

2007: 572).  

Os modelos supracitados, embora específicos da formação histórica norte-

americana francesa e turca, serão o ponto de partida para a análise da formação 

institucional da separação entre Estado e Igreja no Brasil. A Primeira República brasileira 

aproxima-se sobremaneira do modelo de laicidade assertiva devido às características 

elencadas por Ahmet Kuru, a saber: (I) a existência de um ancien régime, (II) a presença 

de uma religião oficial de Estado, no caso brasileiro a Igreja Católica Apostólica Romana, 

prevista no artigo 5º da Constituição de 1824 e (III) um movimento republicano bem-

sucedido. 

 

2. A Questão Religiosa e as reformas liberalizantes 

Pode-se afirmar que a gênese da matriz institucional da separação entre Estado e 

Igreja, que condicionou a concretização da laicidade na Primeira República, é fruto de 

três concepções políticas em disputa engendradas no bojo da “Questão Religiosa” (1872-

1875): (I) liberais católicos, a partir do slogan Igreja Livre no Estado Livre, (II) liberais e 

(III) cientificistas3.  

                                                 
3 Roque Spencer Maciel de Barros, na obra A ilustração brasileira e a ideia de Universidade compreende 

a formação de três grandes grupos: cientificistas, católicos-conservadores e liberais. Barros (1986), na 

construção das tipologias, distingue o pertencimento partidário da filiação ideológica. A existência dos 

partidos conservador, liberal e republicano na década de 1870 não corresponde à formação das três 

mentalidades: conservadora-católica, liberal e científica. A falta de conteúdo ideológico e orgânico aos 

partidos impossibilita a correlação entre mentalidade e partido. Quanto a isso, Roque Spencer Maciel de 

Barros afirma que políticamente os homens se definem em função de sua mentaliade (BARROS, 1986: 23).  
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A “Questão Religiosa” ao mesmo tempo em que desencadeou um conflito aberto  

entre liberais, cientificistas e conservadores-católicos, fez emergir na esfera pública 

debates acalorados em torno da separação entre Estado e Igreja (ESQUIVEL, 2008: 166). 

Ademais, o a “Questão Religiosa” no Brasil alicerçou-se nos eventos que pulsavam na 

Europa do século XIX: a encíclica papal Quanta Cura e o compêndio Syllabus dos oitenta 

erros da sociedade moderna, no papado de Pio IX, a infalibilidade Papal, a preponderância 

das filosofias da história e a racionalização e secularização das sociedades ocidentais. 

Desenvolvendo um breve retrospecto histórico, a “Questão Religiosa” inciou-se 

com o interdito de Irmandades e Freguesias católicas determinada por Dom Vital, bispo 

de Olinda, em 27 de Dezembro de 1872. O motivo aparentava ser muito simples e 

compatível com as diretrizes ultramontanas: perseguir Irmandades que estabeleciam 

vínculo com a maçonaria.  

As ordens do Bispo recaíram, em primeira instância, sobre o vigário da Paróquia 

de Santo Antônio, na região de Recife, visando forçosamente banir membros da 

Irmandade Santíssimo Sacramento e a abjurar da maçonaria sob pena de expulsão 

(FERREIRA, 2010: 189). Como forma de resistência, a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento ignorou as ordens de Dom Vital, e a instituição sofreu represálias em janeiro 

de 1873.  

A partir desse episódio, a Irmandade entrou com recurso no Conselho de Estado, 

valendo-se do ordenamento constitucional do Império e do uso do beneplácito – herdada 

do Estado patrimonial lusitano, incorporado na Constituição Imperial de 1824 – para 

salvaguardar o direito de funcionamento (FERREIRA, 2010: 188).  

Como as ordens de Dom Vital não passaram pela aprovação prévia da Coroa, o 

Conselho de Estado deu seguimento ao processo. 

O julgamento de Dom Vital não foi um processo fugaz. Houve pelo menos duas 

instâncias que visavam evitar a prisão do bispo e salvaguardar a soberania civil: (I) a 

determinação de obediência às ordens do governo sob pena de ser julgado pelo Tribunal 

de Justiça e (II) o prazo de um mês para anular o interdito das Irmandades (FERREIRA, 

2010: 190). Dom Vital, convicto de seu posicionamento ultramontano, ignorou as 

determinações da Coroa, inclusive recusando o direito de defesa no decorrer do processo.  

Em 12 de dezembro de 1874, Dom Vital teve sua prisão decretada pelo Supremo. 

Outro bispo católico julgado e preso foi Dom Macedo, enquadrado, assim como Dom 
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Vital, no art. 96 do código criminal que determinava: “Art. 96. Obstar, ou impedir de 

qualquer maneira o effeito das determinações dos Poderes Moderador, e Executivo, que 

forem conformes á Constituição, e ás Leis” (BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830). 

No cerne da tensão entre Estado e Igreja, surgiram as primeiras reformas 

secularizantes no interior do Império, que recaíram na regulamentação estatal sobre o 

matrimônio. Como se sabe, não havia na Constituição imperial de 1824 nenhum artigo 

que salvaguardasse o casamento de indivíduos não católicos. Essa ausência de 

regulamentação estatal tolhia grande gama de indivíduos protestantes e pertencentes às 

religiões de matriz africana. Ademais, impossibilitava a vinda de imigrantes protestantes, 

à época, entendidos como uma alavanca para a modernização e progresso do país4.  

Deve-se à atuação de Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, na qualidade de 

Ministro da Justiça, entre os anos de 1853-1857, a defesa da instituição do casamento 

civil e misto. Nabuco de Araújo ficara conhecido como um estadista moderado e 

estreitamente vinculado às formulações de Janus5, católico liberal que exercera grande 

influência nos círculos republicanos e liberais. 

O início das discussões em torno da reforma matrimonial, que estabelece o caráter 

civil do casamento, parte do caso de Catharina Scheid. Em 1847, Catharina Scheid, 

protestante alemã residente no Brasil, casou-se com Francisco Fagundes, português 

Católico. Um ano após consumado o casamento, Francisco abandonou Catharina para 

viver com outra mulher na cidade de Cantagalo. Desamparada diante do abandono, 

Catharina procurou o cura protestante de Petrópolis, o qual afirmou que somente as 

autoridades judiciais poderiam julgar o caso, pois na Alemanha tal atributo deixou de ser 

dos tribunais eclesiásticos e passou às autoridades seculares. Nesse caso, inicia-se um 

problema do Segundo Reinado: a inexistência de uma legislação que reconhecesse a 

distinção entre o contrato e o sacramento.  

                                                 
4 Sobre a situação dos protestantes e maçons no Brasil Império consultar a obra O protestantismo, a 

maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil, do historiador David Gueiros Viena. Estudo essencial para se 

compreender os problemas da presença de uma religião oficial no Império e a ausência de uma legislação 

que assegurasse o direitos de minorias religiosas como os Protestantes.  
5 A difusão do pensamento de Ignaz Von Döllinger, mais conhecido pelo pseudônimo Janus, ganhou 

repercussão no Brasil a partir da tradução de Rui Barbosa da obra O Papa e o Concílio, datada de 1877, 

logo após os eventos da “Questão Religiosa”. A importância do pensamento de Janus reside justamente na 

introdução dos princípios do catolicismo liberal no debate político do Segundo Reinado, que visava 

conciliar os ideais de liberdade com a política moderna do Império. Não obstante a conciliação entre 

modernidade e catolicismo, a vertente liberal cristã trouxe à época um novo posicionamento da Igreja 

Católica que fez oposição tanto às políticas regalistas quanto ultramontanas, ao reivindicar a Igreja livre 

no Estado livre, como escreveu Montalembert na obra L’Église Libre dans L’État Libre, em 1863. 
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Diante da cisão no ministério liberal entre favoráveis e contrários à secularização 

do matrimônio, Nabuco de Araújo buscou uma saída moderada não restringindo o 

casamento civil somente à esfera civil, sem o caráter religioso; e nem o contrário, 

submetendo o matrimônio somente à esfera civil. Assim, em seu contra-projeto, no 

relatório de 1855, Nabuco de Araújo institui o casamento misto entre católicos e 

protestantes. 

Dentre os grupos republicanos e positivistas havia poucas mudanças quanto ao 

projeto de Estado Laico pensado por ambos. O Federalismo representava o ponto de 

encontro entre as denominações políticas variando conforme a sua forma, a saber: 

unionista – com maior centralização no governo Federal – ou estadualista/descentralizada 

– que reivindicava maior autonomia aos estados-membros. Estadualistas e unionistas 

tensionaram os debates no Congresso Nacional Constituinte de 1890-1891, entre 

defensores da possibilidade de subvenção dos cultos religiosos pelos estados-membros 

sem ingerência do governo federal e contrários à medida. 

O principal nome do radicalismo republicano no Segundo Reinado fora Saldanha 

Marinho. Em A Igreja e o Estado, obra composta por quatro volumes, e escrita entre os 

anos de 1973-1974, no calor da “Questão Religiosa”, Saldanha Marinho, sob o 

pseudônimo de Ganganelli, delineou as principais saídas institucionais, para a superação 

dos conflitos entre Estado e Igreja. Embora Marinho expressasse um posicionamento de 

combate frente à religião Católica, sua crítica recaia especificamente sobre a expansão 

ultramontana em solo nacional.  

O grande contributo de Saldanha Marinho foi reconhecer na Questão Religiosa 

um problema de ordem político e não sócio-religioso, que só seria ser solucionado com a 

separação institucional entre Estado e Igreja. O Estado, para ele, não possui corpo nem 

alma, é uma artificialidade, uma abstração, cujo papel é a representação universal de uma 

nação. Sendo assim, ele deve ser neutro em matéria religiosa, única maneira de garantir 

leis justas que salvaguardem o direito de todos os cidadãos, independentemente de suas 

crenças ou convicções pessoais (MARINHO, 1873: 298). Por isso, o embaraço à 

separação entre Estado e Igreja constitui uma questão política e não social. 
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3. Permanências e Rupturas nos regimes de laicidade (1891 e 1988) 

O ponto central deste item é trazer as principais rupturas e permanências da 

laicidade na Primeira República à Nova República. Sabe-se que o regime de laicidade 

legitimou-se com o decreto 119-A, de 07 de janeiro de 1890, no início do Governo 

Provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. À época, a separação entre Estado e Igreja, 

a secularização dos cemitérios, o casamento civil, a determinação da lei de mão morta, a 

permanência da expulsão da Companhia dos Jesuítas do Brasil trouxe um ambiente de 

incertezas para a Igreja Católica e demais grupos conservadores. Não só conservadores-

católicos, como também positivistas, criticaram o conteúdo do decreto 119-A, cuja 

relatoria atribui-se a Rui Barbosa.6 

De maneira sucinta, houve poucas mudanças entre o anteprojeto de Constituição 

à Constituição Federal de 1891. A revogação do Art. 4 do Decreto 119-A e a exclusão do 

§8º, do Art. 72, os quais, respectivamente, extinguiam o padroado e suas instituições, e 

conservavam a exclusão da Companhia dos Jesuítas e a fundação de novos conventos ou 

ordens monásticas, representou um ganho qualitativo em relação às liberdades 

fundamentais dos indivíduos e das instituições religiosas. A reforma no §3º, do Art. 72, 

consubstanciou o direito das instituições religiosas adquirirem bens livres dos limites 

impostos pela lei de mão-morta, outrora previsto no mesmo inciso e artigo. Passou-se, 

dessa maneira, a assegurar o livre exercício da fé e a submissão ao direito comum na 

aquisição de bens. 

Em relação aos demais dispositivos, permaneceram sem alteração os artigos 11, 

nº 2, 70, §1º, nº 4 e 72, §§ 4º-7º. Das pequenas alterações, houve a supressão do ensino 

leigo no Art. 62, nº 5, sendo assegurado o caráter laico do ensino nos estabelecimentos 

públicos no Art. 72, § 6º. A gratuidade e a obrigatoriedade da laicidade do ensino, prevista 

em emendas substitutivas, como a de Demétrio Ribeiro, foram rejeitadas no Congresso 

Constituinte. Ademais, quanto aos direitos políticos e à exclusão do direito de voto, o Art. 

70, § 1º, nº 4, conservou a restrição aos religiosos de ordens monásticas, companhias ou 

congregações que façam voto de obediência, abdicando de sua liberdade individual 

                                                 
6 Para melhor compreender o conflito entre Demétrio Ribeiro e Rui Barbosa sobre a paternidade do projeto 

de separação Estado-Igreja, consultar as atas do Governo Provisório contidas na obra de Danshee de 

Abranches, Actas e actos do governo provisório: cópias authenticas dos protocollos das sessões secretas 

do Conselho de Ministros desde a proclamação da República até a organização do gabinete Lucena, 

acompanhadas de importantes revelações e documentos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1907, no 

título “A separação Estado e Igreja”. 
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(BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 

de 1891).  

A Nova República emergiu num contexto histórico-político de relevante 

pluralidade religiosa.  Essa esfera mais plural se refletiria no modelo de laicidade em 

disputa na A.N.C. de 1987-1988. A grande tensão no campo laico, no alvorecer da ordem 

democrática, foram os direitos das minorias religiosas, a introdução de temas 

controversos na agenda da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, a irrupção de 

movimentos sociais num período de forte onda democrática e o ingresso dos pentecostais 

na política partidária. 

A inserção e o surgimento dos pentecostais como atores políticos relevantes 

reforçou o pluralismo religioso e possibilitou a ruptura de dois fatores que dominaram a 

esfera religiosa brasileira: (I) a relação entre catolicismo e nacionalidade – muito presente 

em todo o debate constituinte da Primeira República e na Era Vargas e (II) a queda do 

modelo sincrético hierárquico, que conservava a hegemonia institucional católica, 

tolerando as demais religiosidades (Paul Freston, 1996 Apud MARIANO, 2011: 248).  

 Em relação à laicidade da Constituição Federal de 1988, Joana Zylbersztajn, na 

tese de doutorado O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988, afirma que 

não há uma definição estrita de Estado Laico. O que existe é o princípio da laicidade 

expresso num conjunto de dispositivos constitucionais referentes à democracia, à 

igualdade e à liberdade, expressos no art. 5º, §2º da CF 88 (Zylbersztajn, 2012: 58) e no 

Art. 19º, I. que veta à União, aos Estados-membros e municípios subvencionarem cultos 

religiosos ou embaraçarem o seu funcionamento.  

Assim, pode-se afirmar que as Constituições Federais de 1891 e 1988 expressam 

dois modelos de laicidade que são desdobramentos dos eventos históricos nos quais 

foram elaboradas. Vejamos, pois, a comparação entre as duas Cartas Constitucionais.  

Houve três principais rupturas da Primeira República à Nova República. Em 

primeiro lugar, na Constituição de 1891 o elemento religioso está ausente nos principais 

artigos que estabelecem a laicidade do Estado: (I) não há menção a Deus no preâmbulo 

constitucional, (II) o Estado republicano só reconhecia o casamento civil e (III) o ensino 

era estritamente laico, sem repasse de verbas para as instituições confessionais ou 

privadas.  
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A Constituição Federal de 1988 não promoveu uma ruptura brusca com o 

elemento religioso na conformação constitucional: a forte influência do elemento católico 

através do lobby santo encabeçado pela CNBB,  a presença da bíblia na mesa diretora, a 

menção a Deus no preâmbulo da constituição e a aprovação dos artigos 210 e 226, ao 

prever, respectivamente, o ensino religioso nas escolas públicas e o efeito civil do 

casamento religioso, conformou um modelo de laicidade permissivo à influência 

religiosa.  
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Letalidade policial no estado de São Paulo: a ação excessiva do Poder Executivo e a 

anuência cúmplice do Ministério Público 

 

Fabiane Penedo de Andrade1 

 

Resumo  

Considerando a hegemonia do PSDB no governo Executivo estadual paulista desde 1994 e 

também o predomínio do partido no comando da casa legislativa paulista, e que as polícias 

militares estão sob o comando do executivo estadual e cuja atividade policial está sob o 

controle externo do Ministério Público Estadual, este trabalho procurou mostrar a falta de 

interferência do executivo paulista em não efetivar políticas de segurança pública para o 

combate da letalidade policial, sobretudo da polícia militar, com o consentimento do 

Ministério Público paulista. 

O artigo parte de três pressupostos na busca por confirmar sua hipótese: i) o predomínio do 

PSDB no pleito do Executivo paulista e seu poder para impor sua agenda política; ii) a 

elaboração de políticas incrementais pelo governo, através da Secretaria de Segurança 

Pública, para redução da letalidade policial, sobretudo, através de mecanismos que 

enfocaram os processos investigatórios de policiais envolvidos em mortes de civis; iii) o 

conluio entre os Poderes Executivo e Judiciário paulista para a perpetuação da excessiva 

letalidade policial no estado. 

Como metodologia utilizou-se a análise bibliográfica e documental sobre o tema da 

letalidade policial. 

Como resultados preliminares, verificou-se que, além da hegemonia do PSDB no comando 

do Executivo paulista, o partido teve maioria de deputados da Assembleia Legislativa e 

também na presidência desta casa. Ainda assim, na elaboração das normativas para 

contenção da letalidade policial, o Executivo não procurou o apoio do poder Legislativo. 

Outro ponto encontrado com o trabalho foi o imbricamento entre os poderes Executivo e 

Judiciário, demonstrado, sobretudo, no comando da pasta da Secretaria de Segurança 

Pública sendo ocupada por ex-membros do Ministério Público, tornando-se estes, em 

última instância, chefes das polícias estaduais quando que, por lei, o Ministério Público 

deve exercer o controle social sobre a atividade policial. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública; Letalidade Policial; Relações entre os três poderes; 

Polícia Militar; PSDB. 

 

1. Contexto da letalidade policial no estado de São Paulo 1996-2015 

Letalidade policial é caracterizada pelo número de mortos por policiais nos chamados 

confrontos. Há diversos estudos nacionais e internacionais na área de violência policial e 

segurança pública que se ocupam da questão da letalidade policial que pode tornar-se abusiva 

a depender da incidência da letalidade e das circunstâncias do fato que, pelas investigações, 

pode ser caracterizado como execução e não como uma morte decorrente de confronto, no qual 

                                                           
1 Fabiane Penedo de Andrade. Universidade Federal de São Paulo. Mestranda em Ciências Sociais. CAPES. 

E-mail: fabianepenedo@gmail.com 

mailto:fabianepenedo@gmail.com


344 
 

o policial estava defendendo sua vida ou a de terceiros e teve de matar seu opositor2. As 

pesquisas sobre violência policial costumam caracterizar que houve excesso no uso da força 

policial considerando:  a relação entre civis mortos e policiais mortos em confrontos; a razão 

entre civis mortos e civis feridos nos confrontos com policiais; e a proporção de civis mortos 

por policiais em relação ao total de homicídios dolosos de uma determinada região (BUENO; 

CERQUEIRA; LIMA, 2013). Para Cano (2003), a letalidade policial excessiva pode ser 

demonstrada quando o número de civis mortos em confrontos com policiais é maior do que o 

número de feridos. 

Neste artigo tomou-se por base as mortes perpetradas por policiais militares no 

estado de São Paulo entre os anos de 1996 e 20153. Neste período, a polícia militar 

paulista, em serviço, foi responsável pela morte de mais de 9000 pessoas nos confrontos. 

 

Gráfico 1 – Confrontos: policiais mortos e civis mortos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados publicados trimestralmente no site da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

 

 

No período analisado, nos confrontos, foram mortos 9159 civis, enquanto que dentre 

os policiais foram 499. O gráfico mostra que 1996 apresenta a menor razão, quando em 

confrontos, 7 civis foram mortos para cada um policial morto. Esta proporção fica acima de 32, 

em 2003, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015, sendo que, nestes dois últimos anos analisados 

morreu um policial para 43 e 41 civis, respectivamente. 

                                                           
2 Conforme o Código Penal Brasileiro, a ocorrência de morte causada por policiais pode não ser considerada 

homicídio, isto é, há a exclusão de ilicitude se for comprovado que o agente praticou o fato em estado de 

necessidade de legítima defesa, ou em cumprimento do estrito dever legal, restando esta prática livre de ser 

punida na lei.  
3 O estudo refere-se apenas aos policiais militares por estes serem, conforme a Constituição Federal de 

1988, os responsáveis pelo policiamento ostensivo, ou seja, o policiamento fardado, de rua, destes forma, 

policiais militares são responsáveis por um número significativamente maior de mortes do que os policiais 

civis.  
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Considerando a relação entre civis feridos e civis mortos nos confrontos com policiais 

militares, tem-se que apenas em 1996, 1997 e 2005 o número de civis feridos foi maior do que 

o número de mortos, sendo que no período, 9159 pessoas foram mortas e 6793 foram feridas, 

conforme o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 2 – Confrontos: civis mortos e civis feridos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados publicados trimestralmente no site da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

 

 

No que tange à comparação entre as mortes perpetradas pela polícia militar e o 

total de homicídios dolosos no estado, entre 1996 e 2015, tem-se o seguinte: 

 

Gráfico 3 – Confrontos: mortes perpetradas por policiais militares x homicídios dolosos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados publicados trimestralmente no site da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
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No início do levantamento, a polícia militar era responsável por 2,3% das mortes 

em relação ao total de homicídios dolosos no estado, num momento em que estas mortes 

correspondiam a pouco mais de 10 mil casos. A partir de 2004, os homicídios dolosos 

iniciaram uma trajetória de queda, o que, entretanto, não foi acompanhado pelas mortes 

causadas por policiais, o que implicou no aumento da proporção destas mortes em relação 

aos homicídios dolosos, alcançando o patamar de 16% em 2015. 

 

2.  Hegemonia do PSDB no estado de São Paulo 

É inegável a supremacia do PSDB nas eleições ao governo estadual em São Paulo após 

a redemocratização. Antes deste partido angariar o poder, em 1994, somente o PMDB conquistou 

o pleito por três vezes consecutivas, Franco Montoro (1982), Orestes Quércia (1986) e Antonio 

Fleury Filho (1990). Conforme destacou Fiore (2016), o PSDB é uma dissidência do PMDB, 

então poder-se-ia dizer que o estado está sob o comando do mesmo grupo político há mais de 30 

anos. 

Digna de admiração também é a presença de Geraldo Alckmin como governador 

neste período em diversos mandatos, conforme se verifica na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Composição do governo estadual de São Paulo 1995 – 2015 

Governador Partido Coligação Período 

Mario Covas PSDB PFL 1995 – 1998 

Mario Covas PSDB PTB, PSD e PV 1999 – 2001 

Geraldo Alckmin PSDB - 
2001 – 2002 (assumiu após falecimento de 

Covas) 

Geraldo Alckmin PSDB PFL e PSD 2003 – 2006 

Claudio Lembo PFL - 

2006 – 2007 (assumiu quando Alckmin 

renunciou para disputar eleições 

presidenciais) 

José Serra PSDB PFL, PTB e PPS 2007 – 2010 

Alberto Goldman PSDB - 

2010 – 2010 (assumiu quando Serra 

renunciou para disputar eleições 

presidenciais) 

Geraldo Alckmin PSDB 
DEM, PMDB, PSC, 

PPS, PHS e PMN 
2011 – 2014 

Geraldo Alckmin PSDB 

PSB, PRB, DEM, 

SD, PSC, PPS, PTC, 

PTN, PSL, PTdoB, 

PEN, PMN e PSDC 

2015 – atual 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da página: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_governadores_de_S%C3%A3o_Paulo, acessado em: 20 jul 2017. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_governadores_de_S%C3%A3o_Paulo
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Da tabela acima é importante inferir também a coligação vitoriosa do PSDB com partidos 

do espectro mais à direita, como o PFL/DEM e nos últimos dois mandatos com partidos 

considerados “nanicos”, mas que aumentaram consideravelmente o poder do partido na 

Assembleia Legislativa como se verá adiante.  

É importante salientar o papel do Poder Executivo nas proposições legislativas. Com 

a Constituição Federal de 1988 foram ampliados os poderes do Executivo em propor leis. 

Para Figueiredo e Limongi (2001) a Constituição favoreceu aos comandantes do Poder 

Executivo nas proposições legislativas em dois aspectos: manteve o poder legislativo do 

Executivo, como já o era no regime militar; e alterou os regimentos internos das casas 

legislativas, garantindo maior poder aos líderes dos partidos. Para os autores, com a união 

destes dispositivos, o Congresso coopera com o que é proposto pelo Executivo e vota de 

maneira disciplinada, de acordo com seus líderes. 

A partir deste mecanismo, o Poder Executivo consegue impor sua agenda de 

políticas públicas, estabelecendo o quê e quando será votado e o Congresso o apoia, 

votando disciplinadamente devido às regras regimentais das casas. Este poder de impor 

sua agenda, para Figueiredo e Limongi (2001) é fundamental para que o Executivo possa 

modificar uma dada situação ou não.  

Se o presidente preferir o status quo ao ponto preferido pela maioria legislativa, 

antecipando as modificações a serem introduzidas pelo legislativo via 

emendas, o Executivo “engavetará” as propostas que por ventura tenha para a 

área. (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2001, p. 25) 

 

Este poder do Executivo em legislar também é válido na Constituição do estado de São 

Paulo, e reforçado ainda pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, o que garante 

amplos poderes aos ideais do partido. As políticas propostas pelo Executivo são ainda mais 

difíceis de serem combatidas se forem consideradas a composição da bancada de deputados e 

os presidentes da Assembleia Legislativa. 

 

Tabela 2 – Presidentes da Assembleia Legislativa de São Paulo (1995-2016) 

Período do mandato Presidente Partido 

1995-1997 Ricardo Tripoli PSDB 

1997-1999 Paulo Kobayashi PSDB 

1999-2001 Vanderley Macris PSDB 

2001-2003 Walter Feldman PSDB 

2003-2004 Roque Barbieri PTB 

2003-2005 Sidney Estanislau Beraldo PSDB 

2005-2007 Rodrigo Garcia DEM 
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2007-2009  Vaz de Lima PSDB 

2009-2011 Barros Munhoz PSDB 

2011-2013 Barros Munhoz PSDB 

2013-2015 Samuel Moreira PSDB 

2015-2016  Fernando Capez PSDB 
 

Fonte: Elaboração própria com dados disponíveis na página da Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/assembleia/autoridades/presidentes-da-assembleia/, acessado em: 

4 ago 2017. 

 

No período analisado, de 1996 até 2015, foram exercidos doze mandatos na Assembleia 

Legislativa. Destes, apenas dois não haviam sido eleitos deputados pelo PSDB, conforme se 

verifica na tabela acima, sendo que Rodrigo Garcia (2005-2007), DEM, era de partido coligado 

e aliado ao PSDB, portanto, somente Roque Barbieri (2003-2004), PTB, não pertencia à base de 

apoio do governo quando exerceu a presidência. 

Além de obter a presidência da Assembleia Legislativa por grande parte do período, 

o PSDB também teve uma bancada de deputados por seu partido, ou de aliados, grande nestes 

20 anos, que foram crescendo conforme o partido aumentava o número de partidos coligados, 

chegando no auge na eleição de 2014 em que foram 14 os partidos da coligação, o que 

contribui para que dos 94 deputados eleitos naquele ano, 46 fossem da base governista, como 

se verifica na tabela a seguir: 

 

Tabela 3 – Deputados estaduais de São Paulo da bancada governista (2003-2018)4 

    Deputados partidos coligados 

Períod

o 
Coligação TOTAL PSDB 

PFL / 

DEM 
PSD PPS PMDB PSC PPS PSB PRB SD PSL 

2003 

2007 
PFL e PSD 26 23 3 0 - - - - - - - - 

2007 

2010 

PFL, PTB e 

PPS 
36 27 6 0 3 - - 0 - - - - 

2011 

2014 

DEM, PMDB, 

PSC, PPS, 

PHS e PMN 
38 24 7 - - 3 1 3 - - - - 

2015 

2018 

PSB, PRB, 

DEM, SD, 

PSC, PPS, 

PTC, PTN, 

PSL, PTdoB, 

PEN, PMN e 

PSDC 

46 20 9 - 0 - 3 0 7 5 1 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados divulgados na página da Assembleia Legislativa de São Paulo, 

disponível em: https://www.al.sp.gov.br/alesp/deputados-estaduais/, acessado em 5 ago 2017. 

                                                           
4 Somente há a divulgação dos deputados por partido a partir da legislatura de 2003-2007. 

 

https://www.al.sp.gov.br/assembleia/autoridades/presidentes-da-assembleia/
https://www.al.sp.gov.br/alesp/deputados-estaduais/
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Figueiredo e Lomongi (2001) consideram que, com a ampliação de poderes para 

legislar disposta na Constituição Federal de 1988 para o Poder Executivo, este não é a parte 

fraca na relação com o Legislativo, posto que o Executivo pode barganhar recursos e cargos, 

compor suas secretarias (ou ministérios) de modo a garantir a maioria parlamentar necessária 

para aprovar seus projetos. No caso em análise, o governo paulista não encontrou dificuldades 

em aprovar seus projetos não apenas por esse mecanismo do Executivo legislar prevista na 

Constituição, mas sobretudo pelas condições favoráveis de ter tido sempre ampla maioria de 

deputados de seu partido ou de partidos aliados e também por ter conseguido colocar como 

presidente da casa legislativa seus deputados em onze dos doze mandatos legislativos entre 

1995 e 2016. Além disso, o Poder Executivo consegue negociar cargos e orçamentos com o 

Judiciário, o que será melhor aprofundado na sequência. 

 

3.  Políticas de segurança pública incrementais para a contenção da letalidade 

policial 

Mesmo tendo poder para legislar, propondo políticas na Assembleia Legislativa, 

quando foi o momento de elaborar políticas na área de segurança pública para a contenção 

da letalidade policial, o governo Executivo preferiu instituir por sua própria iniciativa, 

através da Secretaria de Segurança Pública, três resoluções com este intuito, que seguem 

detalhadas abaixo.  

 

3.1. Resolução 526/2000 – Secretaria de Segurança Pública – Comissão Especial para 

a Redução da Letalidade e Grupos de Acompanhamento de Casos Letais 

Em dezembro de 2000 foi criada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 

cujo Secretário era Marco Vinicio Petrelluzzi, oriundo das carreiras do Ministério Público de 

São Paulo, a Comissão Especial para Redução da Letalidade em Ações Envolvendo Policiais 

e o Grupo de Acompanhamento de Casos Letais, que funcionaram até 2011. Segundo o 

documento de sua criação, a Comissão seria composta por membros do governo (Secretaria 

de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico Científica, Ouvidoria de 

Polícia) e membros da sociedade civil (Núcleo de Estudos da Violência e Instituto São Paulo 

contra a Violência). Já o Grupo de Acompanhamento de Casos Letais, subordinado à 

Comissão, seria composto somente por representantes do governo. 

Os objetivos da Comissão eram identificar os fatores que aumentavam o risco de 

letalidade em ações envolvendo policiais e propor à Secretaria de Segurança Pública a 

adoção de medidas para a redução da letalidade e o aprimoramento de métodos 
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investigativos. Dentre os objetivos do Grupo de Acompanhamento de Casos Letais estavam 

a organização de séries históricas sobre a letalidade policial, a organização e manutenção 

de um banco de dados sobre as ocorrências envolvendo letalidade policial desde 2001, além 

da produção de relatório-síntese (para cada ocorrência). 

À Corregedoria da Polícia Militar caberia encaminhar à Comissão Especial para Redução da 

Letalidade síntese das ocorrências de morte envolvendo policiais militares. Os laudos periciais dos 

casos de letalidade também deveriam ser encaminhados à Comissão pela Superintendência de Polícia 

Técnico Científica. Os procedimentos administrativos instaurados, bem como a portaria inicial dos 

casos deveriam ser encaminhados à Comissão pelas polícias civil e militar. A Comissão deveria 

produzir relatórios a cada três meses e submetê-los ao Secretário de Segurança Pública. Havia, no 

entanto, uma normativa para que a produção da Comissão Especial de Redução da Letalidade e do 

Grupo de Acompanhamento de Casos Letais não fosse divulgada externamente.  

 

3.2. Resolução nº 005/2013 – Extinção do uso do termo resistência seguida de morte 

e socorro somente pelo SAMU 

Em janeiro de 2013, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando 

Grella Vieira, também oriundo do Ministério Público, emitiu a Resolução 005/2013 que 

tratava de novos procedimentos para atuação policial em casos de ocorrências de lesões 

corporais graves e mortes, incluindo a proibição de socorro às vítimas pelos policiais e 

nova nomenclatura de registro nos boletins de ocorrência, inquéritos policiais e notícias 

de crime. 

Para as novas diretrizes, a Secretaria de Segurança Pública considerou, dentre outros 

que, as polícias civil, militar e técnico científica têm que agir de “forma profissional, conjunta 

e solidária”, cada uma com suas respectivas atribuições; a prova é de fundamental 

importância para a conclusão de autoria e materialidade; o SAMU possui atribuições 

adequadas para o pronto-atendimento sem que sejam prejudicadas as provas periciais; que a 

preservação do local do crime seja feita, inclusive, quando houver a intervenção policial que 

resulte em lesões e mortes de outros; e ainda o que está estabelecido nas diretrizes da 

Resolução 008/2012 da Secretaria Especial de Direitos Humanos5.  

Em seu artigo primeiro a Secretaria estabelece os procedimentos a serem seguidos 

nas ocorrências que resultem em lesões corporais graves ou mortes, inclusive perpetradas 

                                                           
5 Embora as demais resoluções da Secretaria de Segurança Pública estejam relacionadas a algumas 

diretrizes nacionais, esta foi a única que escreveu explicitamente considerar ordenamentos nacionais para 

sua elaboração. 
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por policiais. Dentre as diretrizes estão o acionamento imediato do SAMU6, a comunicação 

imediata ao COPOM ou ao CEPOL7, que devem acionar a Superintendência de Polícia 

Técnico Científica e a preservação do local, do corpo e dos objetos relacionados à 

ocorrência até a chegada do SAMU.  

A extinção dos termos “resistência seguida de morte”, “autos de resistência” ou 

expressões semelhantes é diretriz dessa resolução, devendo ser substituídas pela designação 

“morte decorrente de intervenção policial” ou “lesão corporal decorrente de intervenção 

policial”, se for o caso. 

 

3.3. Resolução nº 040/2015 – Procedimentos para casos de morte decorrente de 

intervenção policial 

Em março de 2015 a Secretaria de Segurança Pública, no comando de Alexandre de 

Moraes, outro dissidente de carreiras da magistratura paulista, dispôs esta Resolução a respeito 

de procedimentos acerca de homicídio de policiais civis, militares, agentes penitenciários, guardas 

municipais, membros da Polícia Técnico-Científica e agentes da Fundação CASA, trabalhando 

na função ou mortos devido a sua função e também para mortes decorrentes de intervenção 

policial, estando este em serviço ou não.  

Corroborando o que já afirmara a Resolução 005/2013, a presente Resolução de 2015 

descreve os procedimentos a serem cumpridos pelos policiais para a preservação dos locais de 

crime para a realização da perícia e do acionamento do COPOM ou CEPOL. Diferentemente 

da Resolução de 2013, nesta está prevista a presença do Delegado de Polícia da área no local 

dos fatos para apreensão dos objetos e provas relacionados à ocorrência (após exame pericial 

pela Polícia Técnico-Científica), além da identificação e qualificação de testemunhas. Esta 

Resolução estabelece também que o Ministério Público deve ser comunicado imediatamente 

dos fatos pelo CEPOL. 

Igualmente, como prevê o Projeto de Lei que propõe alterações no Código 

Processual Penal8, esta Resolução estabelece, para o trabalho da Polícia Técnico-

Científica, a fotografia dos cadáveres e das lesões, a elaboração dos laudos em no máximo 

dez dias e que, nos casos de morte decorrente de intervenção policial, os cadáveres devem 

sempre sofrer autópsias. 

                                                           
6 SAMU: Serviço de Atendimento Médico de Urgência. 
7 COPOM: Centro de Operações da Polícia Militar e CEPOL: Centro de Comunicações da Polícia Civil. 
8 Tramita na Câmara Federal, desde 2012, Projeto de Lei para alteração de artigos do Código Processual 

Penal no que se refere a procedimentos para a atividade de perícia, sobretudo em casos que envolvem 

mortes perpetradas por policiais. 
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As Corregedorias da Polícia Civil e Militar devem fazer a apuração dos casos de 

morte decorrentes de intervenção policial em no máximo 60 dias, podendo ser 

prorrogados por igual período com a autorização do Secretário de Segurança Pública. As 

Corregedorias devem acionar também o Conselho Integrado de Planejamento e Gestão 

Estratégica da Secretaria de Segurança Pública para que acompanhe os casos de morte 

decorrentes de intervenção policial. 

Cabe destacar que os textos destas resoluções são praticamente ipsis literis das 

recomendações feitas por organismos internacionais, como Anistia Internacional, ONU, 

Human Rights Watch e instituições de think tank nacionais, conforme observou Andrade 

(2016). 

Outro ponto relevante destas proposições indicadas nas resoluções é que as duas 

últimas focam a redução da letalidade aos mecanismos investigatórios, para saber se a morte 

decorrente da atividade policial foi legítima, ou seja, dentro do escopo da exclusão de 

ilicitude, conforme já explicado anteriormente, ou se a morte foi execução sumária praticada 

por policial, e assim, passível de punição, como afirmam diversos movimentos sociais, 

organismos internacionais de direitos humanos e mesmo o Senado Federal nas conclusões da 

CPI sobre o assassinato de jovens (2016). 

Uma das atribuições do Ministério Público é fiscalizar a atividade policial, por 

isso, a Resolução 040/2015, menciona que o Ministério Público deve ser prontamente 

acionado nos casos de morte decorrente de atividade policial.  

 

4. Relações entre os Poderes Executivo e Judiciário paulistas 

Com a Constituição Federal de 1988, o papel do Ministério Público foi ampliado, 

sendo ele um órgão independente e fiscalizador “da ordem jurídica, dos direitos 

constitucionais, do regime democrático, do patrimônio público e ‘dos direitos difusos e 

coletivos’” (Lemgruber, 2003, p. 122). Dentre as tarefas do Ministério Público está o 

monitoramento e fiscalização do trabalho exercido por policiais e a apuração de denúncias 

de desvio de conduta dos mesmos: 

Denomina-se desvio de conduta qualquer transgressão do 

comportamento formalmente esperado do policial, o que inclui desde a 

qualidade do atendimento prestado à população até a prática de crimes 

comuns, passando pelo abuso de força ou autoridade e por faltas 

disciplinares previstas nos regulamentos internos das corporações […] 

embora a legislação penal trace uma linha divisória entre crimes e 

ocorrências não-criminais, no caso da atividade da polícia essa diferença 

nem sempre é nítida, podendo ser relativizada ou interpretada de 

diferentes maneiras, conforme a situação e as circunstâncias em jogo. 

(LEMGRUBER, 2003, p. 74). 
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Segundo Lemgruber (2003), muitas das atribuições do Ministério Público em relação 

ao trabalho policial não são realizadas ou são mal realizadas. Um dos motivos é que partindo 

do pressuposto de “controle externo”, o Ministério Público deveria fazer sua investigação 

independente e não a pautar nos inquéritos produzidos pela Polícia Civil. Outra questão é que 

a própria Polícia Civil impõe muitos entraves no trabalho fiscalizatório do Ministério Público, 

fazendo-lhes críticas às investigações conduzidas pelo órgão independente, como se este 

estivesse fazendo uma ingerência no trabalho da Polícia Civil. Há, portanto, uma inércia do 

Ministério Público nas suas funções fiscalizatórias ampliadas na Constituição Federal de 1988 

e também uma resistência corporativa da polícia em relação ao trabalho deste órgão. 

No caso do estado de São Paulo, as relações entre o órgão fiscalizador, Ministério 

Público, e os órgãos fiscalizados, polícia civil e polícia militar, não são tão conflituosas como 

as descritas por Lemgruber (2003), posto que desde 1999 os chefes das polícias, a saber, os 

Secretários de Segurança Pública, são oriundos de quadros do Ministério Público, como 

apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Secretários de Segurança Pública do estado de São Paulo (1995-2016) 

Mandato Secretário Cargo(s) anterior(es) 

1995-1999 José Afonso da Silva Advogado e professor 

1999-2002 Marco Vinicio Petrelluzzi Promotor de Justiça 

2002-2006 Saulo de Castro Abreu Filho Promotor de Justiça 

2007-2009 Ronaldo Augusto Marzagão Policial Militar e Promotor de Justiça 

2009-2012 Antonio Ferreira Pinto Policial Militar e Procurador de Justiça 

2012-2014 Fernando Grella Vieira Promotor de Justiça 

2015-2016 Alexandre de Moraes Promotor de Justiça 
Fonte: Elaboração própria através de informações da página da Secretaria de Segurança Pública, disponível 

em: http://www.ssp.sp.gov.br/Institucional/Historico/Secretarios/HistoricoSecretarios.aspx, acessado em 4 

ago 2017. 

 

Conforme se vê, somente um secretário não passou pelas carreiras da 

magistratura.  

As carreiras jurídicas estaduais, com exceção da presidência do Tribunal de 

Justiça, são escolhidas pelo governador, a partir de uma lista tríplice de indicações feitas 

internamente. Os escolhidos pelo governador são responsáveis por fiscalizar o Executivo 

na garantia de direitos e por julgar, inclusive, o Poder Executivo quando este é processado 

por não garantir o usufruto destes direitos. Desta forma, ambos os poderes estariam 

imbricados, relacionados mutuamente, e o controle de um poder sobre o outro, conforme 

Os Federalistas e Montesquieu estaria prejudicado (ZAFFALON CARDOSO, 2017). 

http://www.ssp.sp.gov.br/Institucional/Historico/Secretarios/HistoricoSecretarios.aspx
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Para Zaffalon Cardoso (2017), a ampliação de direitos contidos na Constituição Federal 

de 1988 aumentou as atribuições da Justiça que é acionada contra o Executivo ou o Legislativo 

quando os direitos previstos não funcionam. Sendo assim, para a autora, os órgãos da justiça 

brasileira poderiam contribuir para um aprofundamento da democracia, transformando as 

relações de poder, mitigando as desigualdades decorrentes da dominação ou, por outro lado, 

poderiam agir de modo a obstruir o funcionamento da democracia, agindo como um partido 

político, representando e protegendo uma fração da sociedade.  

Dentre as atribuições previstas na Constituição Federal de 1988 para o Ministério 

Público, conforme já mencionado, está a fiscalização das funções policiais. Em São 

Paulo, GECEP é o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial 

do Ministério Público que tem a incumbência de fazer o controle externo da atividade das 

polícias estaduais.  

Como já visto acima, as três resoluções emitidas pela Secretaria de Segurança 

Pública, foram em momentos em que os secretários que ocupavam a pasta eram oriundos do 

Ministério Público, o que já implicaria numa falta de seriedade no controle da atividade 

policial por ser o secretário um ex-promotor ou procurador público. Além disso, Zaffalon 

Cardoso (2017) chama a atenção para o fato da interferência do Poder Executivo não estar 

apenas no fato de fazer as nomeações de seus secretários para a pasta da Justiça e da 

Segurança Pública com pessoal saído das carreiras da magistratura, mas também pelo fato de 

ser o governador junto com a Assembleia Legislativa os responsáveis pelos repasses de 

suplementação orçamentária para os órgãos da justiça estadual9. 

Diante disso, a autora acredita que há um conluio entre Ministério Público e Poder 

Executivo para a obstrução da democracia, como uma blindagem do que ela chama de 

elite, e a prisão ou execução sumária aos sujeitos alijados de quaisquer direitos sociais. 

Segundo um entrevistado de Zaffalon Cardoso (2017), o que ocorre nas relações entre 

Executivo e Judiciário paulista é:  

Ao mesmo tempo em que percebemos o Ministério Público e o Judiciário 

muito condescendentes quando se trata de investigação de crimes cometidos 

por funcionários públicos, em relação à criminalidade de massa sempre existiu 

                                                           
9 Zaffalon Cardoso (2017) revela que os cargos principais em que o governador nomeia pessoal que 

anteriormente atuava no Ministério Público são as Secretarias da Justiça e da Segurança Pública, mas 

também ocupam outras secretarias, como a de Educação. A autora chama a atenção para um caso em que, 

ao final de 2015, quando o governo enfrentava estudantes que ocupavam escolas, contrários à reorganização 

escolar imposta por Alckmin, nomeou como Secretário de Educação um juiz do Tribunal de Justiça que 

tivera sido favorável às ações de reintegração de posse dos espaços escolares solicitadas pelo governo. 

Além deste posicionamento favorável ao governo, a autora mostra três transações de suplementação 

orçamentária destinadas ao Poder Judiciário paulista no final de 2015, em meio às ocupações escolares e 

às ações de reintegração de posse. 
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aquela lógica de se encarcerar cada vez mais. É como se o resultado exitoso do 

processo penal fosse a condenação. Então, essa é a lógica da segurança pública, 

do Ministério Público, da polícia. Trabalham na lógica do extermínio, seja pela 

via de encarceramento seja pela via da execução sumária. Na verdade, é uma 

continuidade de um mesmo processo de controle. E o rebote disso é o super 

encarceramento. (Bruno Shimizu, Defensor Público, in ZAFFALON 

CARDOSO, 2017, p. 243) 

 

Zaffalon Cardoso (2017) demonstra ainda a assertiva que a fala policial tem nos 

boletins de ocorrência e que o relato policial, considerado como verdade absoluta, segue do 

boletim de ocorrência, passando por todo o processo, incidindo, inclusive no tipo de pena do 

sujeito pego em flagrante pela polícia. Os casos narrados pela pesquisadora referem-se, 

geralmente, a flagrantes por tráfico, na qual ela afirma que a palavra do policial é considerada 

verdade absoluta até o final do processo, porque, na maior parte das vezes, não há outras 

testemunhas e tampouco mais nada é investigado. Mostra-se relevante para o intuito deste 

artigo contextualizar que nos casos de morte em decorrência de atividade policial existe o 

mesmo problema: não há outras testemunhas (as poucas que existem sentem-se intimidadas 

em depor contra policiais), os locais da ocorrência raramente são periciados (tendo por base 

as proposições das resoluções citadas acima) e a pessoa que morreu, é sempre citada como 

ré, aquele que estava infringindo à lei e resistiu à prisão trocando tiros com a polícia. 

Com tudo isso, os casos de morte decorrente de atividade policial, quando chegam 

no Ministério Público, chegam com o relato exclusivo e único dos policiais, considerados 

ainda mais como verdade absoluta porque nem o relato da vítima (agora já morta) existe. 

Considerando ainda que, segundo o relato policial, nos boletins de ocorrência, aquele que 

foi vitimado, foi morto, torna-se réu, porque, embora tenha sido abolido o termo 

“resistência seguida de morte”, a descrição dos “fatos” irá descrevê-lo como um suspeito 

que resistiu à prisão e atacou a polícia. 

Entrevistados de Zaffalon Cardoso (2017) corroboram com este pensamento, um 

deles afirma que os juízes precisam estar alinhados com as pretensões do governo, que é a 

política de encarceramento em massa, mas isso só é possível com as prisões em flagrante 

feitas pelas polícias e pelo pouco empenho da Defensoria Pública em defender o réu. Na 

síntese de três entrevistados, a pesquisadora descreve que, para eles o sistema de justiça 

trabalha em prol do Executivo devido a questões de suplementação orçamentária, portanto, 

questões jurídicas não irão contestar, entrar em conflito com o governo estadual. Mesmo a 

Defensoria Pública que deveria acolher e defender civis em casos de violações cometidas 

pelo Executivo (reintegração de posse, violações de direitos humanos nas prisões e na 

Fundação CASA) acabam sendo amenizadas. 
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5. Considerações finais 

O artigo procurou evidenciar os arranjos existentes entre os Poderes Executivo e 

Judiciário paulistas na manutenção da excessiva letalidade policial entre os anos de 1996 e 

2015. Para isso iniciou mostrando que o período de alta letalidade policial coincide com o 

período de hegemonia do PSDB no comando tanto do governo estadual como da casa 

legislativa (em que além de uma bancada governista com ampla maioria, o partido ainda 

presidiu a Assembleia em onze dos doze mandatos possíveis). Além disso, foi mostrado que, 

a Constituição Federal de 1988 ampliou os poderes legislativos do Executivo, e contando 

ainda com uma maioria de deputados, o governo poderia ter imposto uma agenda de política 

de combate à letalidade policial. No entanto, preferiu o governo, através da Secretaria de 

Segurança Pública, elaborar políticas incrementais para redução da letalidade policial com 

proposições que focaram em mecanismos investigativos que pudessem assegurar a 

legitimidade ou não da ação do policial envolvido em casos de mortes de civis, o que levaria 

a sua punição ou não. 

O conluio entre Poderes Executivo e Judiciário se evidenciam na nomeação dos 

chefes do Judiciário (com exceção do presidente do Tribunal de Justiça) feita pelo 

governador; do repasse de suplementação orçamentária aos órgãos da justiça também 

feita pelo governador com o aval dos deputados; e, por fim, da nomeação que o 

governador faz para suas secretarias do Executivo, sendo ocupadas por membros da 

magistratura paulista, sobretudo oriundos do Ministério Público e para as pastas da Justiça 

e da Segurança Pública. 

Sendo o Ministério Público o responsável, segundo a Constituição Federal de 

1988, não apenas por fiscalizar a efetivação dos direitos sociais, e por consequência as 

ações do Executivo e do Legislativo, mas por realizar o controle externo da atividade 

policial, é razoável se conjecturar em uma parcialidade do órgão ao ter que fiscalizar tanto 

as ações policiais que, são chefiados pelo secretário de Segurança e, em tese, desde 1999, 

por ex-membros do Ministério Público, como ao ter que julgar o Executivo pelo mal 

funcionamento de suas polícias. Desta forma, resta aos cidadãos paulistas, alijados de 

seus direitos mais básicos, conforme destacaram entrevistados de Zaffalon Cardoso 

(2017), o encarceramento em massa ou a execução sumária, promovida pelo Poder 

Executivo e com a anuência cúmplice do Ministério Público. 
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A virtude política na Terra de Santa Cruz: da Lei no imaginário brasileiro 

 

Leandro Ramos-Gonçalves 1 

 

Resumo  

Na vida política contemporânea do Brasil é notável uma disposição ao autoritarismo e o 

desprezo a lei por parte do povo. Por estas terras, parece que o capricho individual tem 

mais valor que a razão coletiva. Problema grave para a efetivação da república. Isto 

porque, toda teoria política clássica acerca da república aponta para a necessidade de um 

princípio comum que aquilata seu funcionamento: Virtude. De Platão e Aristóteles, 

Cícero, passando por Maquiavel, Montesquieu, até os neorrepublicanos contemporâneos, 

há concórdia que reside na ideia de Virtude, necessariamente política, a estabilidade da 

república. Esta Virtude, por sua vez, toma forma em uma série de hábitos orientados pelas 

ideias de igualdade e liberdade, baseados principalmente no aceitar e amar o império da 

lei. A ordem legal se faz expressão do bem comum republicano, compondo a última 

barreira contra a tirania. Assim, a finalidade deste trabalho é analisar a possibilidade de 

existência desta Virtude, no tocante do imaginário do brasileiro quanto ao primado da lei, 

a fim de avaliar o risco do Estado capitular em tirania. A metodologia aqui empregada 

tem em vista então comparar os postulados do pensamento teórico clássico quanto ao 

costume de ser republicano com dados auferidos por estudos contínuos sobre o 

comportamento e a confiança interpessoal do brasileiro. No cruzamento destas ideias 

pode se concluir que a república não existe no imaginário do brasileiro, pois a Virtude 

política está distante da efetividade. Isto é, muito embora existam instituições cujo 

ordenamento fixa um sistema eleitoral democrático de escolha de governo para uma 

estrutura organizada segundo preceitos republicanos constitucionais, a vida prática do 

indivíduo brasileiro apresenta disposições contrárias a liberdade e igualdade, pois tem 

orientações de ação estranhas a vida republicana. A falta de Virtude política desautoriza 

pensar que a sombra do autoritarismo na sociedade brasileira se foi para sempre. 

 

Palavras-chave: Virtude Política; Império da Lei; Primado da Lei; Vida Republicana.  

 

Introdução 

O estudo que aqui se segue trabalha a questão do imaginário político do brasileiro 

em relação a república democrática. O foco da discussão é tratar do entendimento do 

vulgo acerca da lei, entendida pelas teorias republicanas como o maior alicerce deste tipo 

de Estado. É, na verdade, um recorte de uma grande discussão iniciada anteriormente em 
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dissertação de mestrado sobre o construção e andamento da Nova República no Brasil, 

tendo em vista o conceito de Virtude, enquanto componente político básico do 

ordenamento da sociedade. A visão do cidadão brasileiro sobre a lei e a ordem se mostrou 

dado relevante para explicar o problema central da pesquisa: os diferentes atores 

componentes da elite política brasileira apresentam acordo tácito em firmar que a 

república democrática no brasil se encontra na atualidade totalmente consolidada, pois o 

exercício da democracia exorcizou totalmente o fantasma do autoritarismo – que 

assombrou a sociedade em diversos momentos da história política da nação. Como falar 

em consolidação da república se o cidadão privilegia a vontade particular e despreza a lei 

como fator de ordem? 

 

Teoria da Forma Republicana 

O fazer república sempre esteve intimamente ligado a ideia de império da lei. Na 

contraposição do desmando e do capricho, o governo pela lei surge, desde de Aristóteles, 

como a forma mais segura de precaver uma comunidade da tirania (ARISTÓTELES, 

2010). Assegurado seu caráter impessoal e necessário, a lei estabelece uma forma justa 

de intermédio entre as partes, sem admitir a sujeição da vontade particular humana. É o 

império da lei que estabelece o bem público à medida que conforma toda a comunidade, 

permitindo o exercício da liberdade dos particulares. Por esta razão, Nicolau Maquiavel 

define a república como um corpo político que se constitui no hábito de “reger-se por leis 

próprias e em liberdade” (MAQUIAVEL, 1973, p.27). A saúde deste tipo de Estado 

depende de uma irrestrita submissão voluntária de cada indivíduo à força da lei, enquanto 

expressão da razão pública, em detrimento a sua vontade caprichosa particular. Só assim 

são capazes se precaver dos excessos oriundos da insolência do povo e da ambição dos 

grandes, coibindo sabiamente aquelas disposições nocivas ao âmbito coletivo, 

condicionando a recusa no modo de agir que atenta contra o interesse público. 

Em todas as repúblicas sadias, em que a noção da ordem do Estado está 

internalizada, e tudo anda conformado na lei, a dominação se torna então patrimônio 

público (NUNES, 2008), e a defesa das instituições, associadas como protetoras do modo 

de vida que se tem, é feita com naturalidade por todos os cidadãos. É a forma em que o 

costume de ser livre e a Virtude do povo são a última barreira à tirania dos particulares, 

controlando as paixões dos grupos componentes do Estado (MAQUIAVEL, 1994); em 
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que a cidadania e a aceitação do público superam o capricho, e a lei governa a vida 

política; em que a democracia é completa em termos de cultura de participação e 

funcionamento institucional. Esta Virtude, que para o povo assume um caráter cívico, 

consiste na mola de funcionamento de uma sociedade republicana (MONTESQUIEU, 

1973). Consiste em relativa igualdade, não na abstração dos corpos, mas efetivamente. 

Montesquieu, quando classifica os modos de governar, faz questão de frisar que “a 

virtude, numa república, é algo muito simples: é o amor pela república, é um sentimento 

e não uma série de conhecimentos; tanto o último dos homens do Estado quanto o 

primeiro podem possuir esse sentimento” (Ibidem, p. 69). Compõe, portanto, uma 

dimensão de estabelecer um modo de vida: os homens amam a lei, enquanto expressão 

particular dentro do coletivo, na mesma medida em amam a própria república, enquanto 

expressão do coletivo dentro do particular. 

Em tempos modernos, é possível compreender essa Virtude como orientação de 

ação, nos moldes weberianos (WEBER, 2004), em quantidade diretamente proporcional 

a qualidade da forma – pois, toda a tradição do republicanismo concebe que uma república 

será mais prospera tanto quanto forem virtuosos os seus cidadãos que a compõe. A 

republica, enquanto forma política, carece do exercício virtuoso a fim de conformar a 

matéria voltada a seu ser. Há um imperativo ético que condiciona o modo de vida político 

das repúblicas no sentido de aquilatar o funcionamento de seus Estados (NUNES, 2008). 

Estados não se sustentam, portanto, com base na instauração e exercício institucional 

mecânico, que se alicerça na democracia exclusivamente procedimental, por meio de 

arranjo legal (SCHUMPETER, 1984), ainda que para tomada de decisões coletivas 

(BOBBIO, 2009), mas, em Virtude cívica, a mola animadora do regime 

(MONTESQUIEU, 1973, p. 63), que tem o exercício democrático enquanto modo de vida 

(TOCQUEVILLE, 2010). Esta Virtude cívica consiste em uma recusa íntima a 

licenciosidade e a tirania nocivas ao todo, a partir de uma noção imperativa de igualdade; 

há, portanto, um postulado ético para a escolha do bem, responsavelmente, diante dos 

demais. Repúblicas carecem deste tipo de substância em toda a sua estrutura ou, 

degeneradas, sempre haverá o risco de tornarem-se receptáculos vazios de conteúdo e 

sentido, a mercê da captura por um tirano. 

A aplicação da ideia de república, sem o costume do povo que o mantenha, não 

pode se manter seguro da tirania ou licença. A fixação do arranjo, contrário ao que prega 
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toda a Modernidade, não é condição para a transformação social por si só. O modelo 

racional não pode salvar o mundo. É preciso que a lei esteja interiorizada como valor ou 

razão, para que a engenhosa divisão dos poderes das facções que compõem o domínio 

desenvolva a liberdade política, a saber, “em poder fazer o que se deve querer e em não 

ser constrangido a fazer o que não se deve desejar”, não obstante, “o direito de fazer tudo 

o que as leis permitem” (MONTESQUIEU, 1973, p. 136).  Este parece ser o único meio 

de que os homens existam para si mesmo, conforme queria Dante Alighieri. Caso 

contrário, a antagonismo das facções haverá de destruir o Estado aos poucos, fazendo 

reinar a instabilidade constante, e aquilo que a palavra concebeu por república, não 

passará de magna latrocinia.  

 

Virtude no Imaginário Político 

Em termos práticos, é possível saber se existe Virtude cívica a partir do ethos 

republicano, medido sob alguns critérios específicos: a aceitação da democracia como 

regime de tomada de decisão, a aceitação das instituições democráticas como forma de 

tomada de decisões, a aceitação da igualdade perante a lei, a aceitação do império da lei 

como única forma de ordem, e a aceitação do convívio público com o outro.  

Nominalmente, a democracia é aceita apenas por parte dos brasileiros, não sendo 

unanimidade; nota-se ainda evidente correlação entre os resultados positivos aferidos e 

seu contexto respectivo: a visão da democracia como necessária é diretamente 

proporcional a bonança dos tempos. Em relação a preferência por regime político, estudos 

demonstram que em 1989, 43,6% dos entrevistados tinham preferência por um regime de 

democracia, não compondo maioria, em razão da recente redemocratização; entre os anos 

de 1990 e 1998, essa adesão apresenta oscilações leves, mas aumenta em relação ao 

passado, no embalo no Plano Real; atinge seu ápice entre 2006, com os efeitos da 

prosperidade do governo Lula (MOISES, 2013, p. 65).  Outra medição, realizada pelo 

Ibope, entre 2008 e 2014 aferi relativa estabilidade, em números que variam ao longo do 

tempo entre 45% e 55% daqueles que acreditam que ‘a democracia é preferível a qualquer 

outra forma de governo’ (IBOPE INTELIGÊNCIA, 2014, p.02). Já a rejeição ao modelo 

autoritário, de 1989 a 1990 aumenta de 54,4% para 63,8%; sofre queda acentuada e 

retrocede aos mesmos 54,4% em 1993, em momento de desilusão do impeachment; 

contudo, de 1993 em diante o índice torna a aumentar gradativamente, chegando aos 
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76,1%, verificado em 2006. No índice criado pelo Datafolha, constata-se que, em todos 

os segmentos sociais, números em torno de 62% consideram que o Brasil é ‘uma 

democracia com grandes problemas’, enquanto 21% ‘uma democracia com pequenos 

problemas’, apenas 3% entende que vivem em uma ‘democracia plena’ e 9% que o Brasil 

não é uma democracia; depois de cinquenta anos do Golpe de 1964, a democracia é o 

melhor para 62% dos entrevistados, ao passo que 16% afirmam indiferença e apenas 14% 

acreditam que ‘em certas circunstâncias é melhor uma ditadura do que um regime 

democrático’(DATAFOLHA, 2014, pp. 57-58). Onde, estatisticamente, cerca de seis em 

cada dez cidadãos consideram o regime o mais acerto se faz precipitação falar em 

consolidação da democracia. 

Outro aspecto que compõe esse cenário é a grande desconfiança do brasileiro em 

relação às instituições democráticas que compõem a República do Brasil. Apurou-se a 

partir de surveys realizados no primeiro mandato democrático efetivo, entre 1989 e 1993, 

que a percepção negativa das instituições atravessa todos os segmentos sociais: “de renda, 

escolaridade, idade e distribuição ecológica, chegando a influir sobre a disposição dos 

cidadãos para participar de processos políticos, como a escolha de governos” (MOISÉS, 

2005, pp. 34-35), atingindo cerca de dois terços dos entrevistados. A princípio, uma 

hipótese de explicação desta desconfiança poderia se embasar na hipótese do choque de 

regimes. Portando, aceitável a falta de fé; a novidade é sempre ofensiva, e sua injúria 

remete sempre a experiência do passado. Com novas medições em 2006 se verifica apenas 

tímida melhora: mais de um terço (36,6%) dos entrevistados afirmam não ter confiança 

alguma nos Partidos Políticos; em relação ao Governo, Congresso e Presidência 

aproximadamente um quarto afirma não confiar nada (média de 25%); o judiciário tem 

índices melhores, são 13,7% aqueles que confiam na instituição. Essa situação se agrava 

à medida que se verifica no quesito ‘pouca confiança’, números entre 40% e 45% em 

todas essas categorias listadas (Ibidem, p. 54) 

Estudo mais recente aponta para cenário correlato em relação aos níveis de 

confiabilidade dos indivíduos nas instituições. A Fundação Getúlio Vargas, prestou-se a 

elaborar e construir um índice sobre a percepção que o cidadão brasileiro tem sobre a lei, 

chamado de IPCL: a questão é elaborar um ranking de confiança nas instituições, 

avaliando onze delas a partir de declaração espontânea sobre a confiança em determinada 

instituição. Entre os índices levantados, em relação às instituições, menos de um terço 
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dos entrevistados dizem confiar no poder judiciário, em oitavo lugar no ranking; o número 

é bem equivalente àqueles que dizem confiar no poder executivo, representado na 

pesquisa pelo termo Governo Federal, na casa dos 29% em 2014, caiu para 17% em 2015; 

e, o maior alarme fica por conta do baixo índice dos que alegam confiar no Congresso 

Nacional, reduzidos a 15%, e posteriormente a 10%. Chama atenção em especial este 

último resultado, pois, em tese, esta é a instituição da democracia representativa por 

excelência, abriga aqueles homens que se dispõem a serem representantes das ideias que 

advém do povo, como tanto defendeu José de Alencar em seus escritos políticos. O índice 

do Congresso só não é pior que dos próprios Partidos Políticos, na ordem dos míseros 7% 

– outro dado preocupante quando se considera que a democracia representativa necessita 

das facções para encarnar a representação de ideias. Os dados da pesquisa Ibope 

corroboram com tais ideias: em torno de 40% dos entrevistados acreditam que a 

democracia pode funcionar sem um Congresso ou sem partidos. Em contrapartida, a 

confiança nas Forças Armadas tem o mais alto dos índices, liderando o ranking, 

superando a Igreja Católica (esses são os dois únicos índices que expressam maioria 

absoluta dos entrevistados) (FGV, 2015, p. 33). 

Este paradoxo se acentua com os resultados negativos em relação ao nível de 

confiança nas “Leis do País”. É baixíssimo o número de entrevistados que afirmam ter 

muita confiança na lei, míseros 7,3%; um pouco menos de um terço (30,6%) deles dizem 

ter alguma confiança; enquanto 41,3% confiam muito pouco nas leis em vigência; e dois 

em cada dez entrevistados (20%) afirmam que não confiam nada nas leis em vigência no 

Brasil (MOISÉS, 2005, p. 54). Os resultados demonstram um grande desprezo a 

importância da lei como fator fundamental da sociedade. Existe uma visão negativa por 

parte do brasileiro em relação a submissão à ordem legal. Vê-se que dos entrevistados, 

cerca de 80% alegaram entender que ‘é fácil desobedecer à lei no Brasil’(FGV, 2015, p. 

20), o que demonstra uma visão consolidada no imaginário popular sobre a falta de 

barreiras necessárias que obriguem o cumprimento de uma regra de administração social, 

ou possível impunidade – vale destaque a algumas condutas estipuladas em lei, 

registradas na pesquisa, que são exemplos desta ideia: ‘atravessar fora da faixa’ e 

‘comprar CD/DVD pirata’, 73% e 59%, respectivamente, afirmaram já realizar no 

mínimo uma vez no último ano, sendo que apenas 40% acredita que deve haver punição 

para isto (Ibidem, pp. 17-25). Esta perspectiva explica o próximo dado: 81% dos 
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entrevistados consideram que ‘sempre que possível as pessoas escolhem dar um jeitinho 

ao invés de seguir à lei’ (Ibidem, p. 20). Uma vez que existe o entendimento da facilidade 

da desobrigação com a lei, não é espantoso que o voto do brasileiro seja para condutas 

favoráveis ao capricho do favor pessoal do que uma submissão à mediação estatutária. 

Nota-se que oito em cada dez brasileiros acreditam que ‘jeitinho brasileiro’ será escolhido 

como uma forma de agir do outro. Por estas terras, 55% a 56% das respostas foram no 

sentido de alegar que ‘existem poucas razões para uma pessoa seguir a lei no Brasil’ 

(Ibidem, idem).  

Parte da explicação da inexistência da valorização da lei pode ser dada justamente 

porque o próprio sentimento de ‘coletivo’ é fraquíssimo entre os brasileiros: em geral, 

desconfia-se quase que majoritariamente do outro. Nota-se que a confiança nos familiares 

é a única a apresentar números robustos positivos, 72,5% confiam muito; a confiança nos 

amigos, vizinhos e colegas de trabalho, ficam entre 34 e 27% no quesito ‘alguma 

confiança’; em relação a ‘maioria das pessoas’, que na soma de muito (2,1%) e alguma 

(21,2%) não alcança um terço; média de 21% das pessoas dizem não ter nenhuma 

confiança nos vizinhos, colegas de trabalho e a maioria das pessoas; mais da metade 

(54,5%) crava confiar pouco na maioria das pessoas. Dados mais recentes, da CNI-Ibope 

auferidos em 2014, demonstram melhora tímida: os familiares ainda é o grupo com mais 

alto grau de confiança, com 73%; vizinhos e colegas tem relação muito parecida em todas 

as categorias, em situação de tensão, sem maioria absoluta nem para confiança, nem para 

desconfiança; em relação ao ‘estranho’, a maioria comum das pessoas, os números 

demonstram uma queda nos números de desconfiança na ordem de 14% (de 76,8% para 

62%), o que mostra melhora, mas não deixa de ser maioria (CNI-IBOPE, 2014, p. 11). 

Na esperança de apurar as razões desta desconfiança interpessoal, a CNI-Ibope inqueriu 

os entrevistados acerca da forma de agir do brasileiro, sendo que 82% afirmaram que “a 

maioria das pessoas quer tirar vantagem” (Sul e Nordeste apresentaram índices ainda 

maiores), e apenas 16% entendem que as pessoas agem corretamente (Ibidem, pp. 11-12). 

Ora, se há um entendimento comum que o outro busca sempre a vantagem pessoal (algo 

já visto em relação a lei), não pode surpreender que o brasileiro não confie na maioria das 

pessoas, tenha ressalva quanto aos amigos e colegas, e apenas se sinta segura na família. 

Vale no imaginário muito mais a popular “Lei de Gerson” do que a Lei de fato. 

 



365 

 

Considerações Finais 

Não há o sentimento de igualdade na vida prática do Brasil. Fica evidente na visão 

do brasileiro, como fundamento essencial para os altos níveis de desconfiança, a 

percepção do outro como ‘aquele que quer sempre tirar vantagem nas relações’. A gama 

de preocupações do cidadão é mais voltada a suas paixões particulares, e existe a visão 

do outro como um obstáculo a suas realizações, à medida que pode lhe impor injustiça, e 

a lei não é entendida como salvaguarda contra tal tirania. Não deve surpreender que as 

instituições de poder, regidas por outros cidadãos, no mais das vezes desconhecidos, 

estejam sempre na mira da desconfiança: são particulares investidos de auxílio extra para 

satisfazer seus desejos particulares. Raciocinam, na vida prática, tal como colocou 

Hobbes em seu Leviatã, relativo aos particulares em ‘estado de natureza’ (HOBBES, 

1973, pp. 78-81): o meio social é a guerra de todos contra todos, cabe a cada um vai 

procurar levar vantagem sobre o outro, pois não se reconhece poder que coloque todos 

em respeito; a lei é frouxa e fácil de se burlar, e poucos motivos existem para ser justo, a 

não ser pelos benefícios que se rende esta conduta; todos devem fazer uso indiscriminado 

do que está a seu alcance para prover a si próprio: justiça simplesmente como o interesse 

do mais forte. Constata-se uma disposição, uma tendência, para o exercício da tirania na 

vida prática, abstraindo-se quaisquer preceitos éticos coletivos. 

O estudo também traz a luz a existência de um contrassenso agressivo que envolve 

a esfera política: por um lado instaurou-se a partir da Constituição de 1988 certas 

instituições que se desenvolveram e se fixaram ao longo do tempo, vitória singular na 

história dos arranjos institucionais do Brasil que em muito empolgou os grandes 

brasileiros; por outro, as ações sociais dos indivíduos brasileiros, em seu cotidiano, 

trabalham à revelia do ethos republicano, sem internalizar esse como orientador de 

conduta para a vida prática. Isto é, esse contrassenso ganha forma à medida que, 

procedimentalmente, no constructo institucional, a República é forte, ao mesmo tempo 

em que a vida republicana, nos hábitos do povo, é fraquíssima. O problema se encontra 

no fato do modo de ser do brasileiro não ser republicano, demonstrar uma fraquíssima 

inclinação a Virtude. De fato, não se verifica na conduta do cidadão o sentimento relativo 

a sustentar a república como forma, ele não é republicano no seu íntimo, ainda que o 

Brasil seja uma república de fato na ordem institucional. O resultado apresentado pela 

análise dos critérios que permitem pensar a Virtude cívica desautoriza a considerar a 
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premissa de consolidação da república democrática como fato. Não há elementos 

suficientes para assegurar que o Brasil está livre dos perigos da tirania.  
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A Constituição Federal de 1967 e o problema do autoritarismo no Brasil 

 

Lucas Vieira de Souza 1 

 

Resumo  

Após a experiência vivida pela sociedade brasileira de 1964-1985, o autoritarismo ainda 

a amedronta. Em 2017, a Constituição Federal de 1967 responsável pela implantação de 

um regime autoritário no país completou 50 anos de existência desde sua promulgação. 

Após o golpe de 1964, era possível a implantação do autoritarismo no Brasil sem a 

outorga de uma Carta Constitucional? Por que o Presidente Castello Branco através do 

Ato Institucional n. º 4 convocou um Congresso Nacional marcado por cassações de 

deputados e senadores e sob a pressão de 40 dias para se promulgar uma Constituição? 

Este presente trabalho tem como objetivo estudar a dinâmica do processo constituinte 

(1966-1967), ou seja, reconstruir sistematicamente a elaboração da Constituição Federal 

de 1967: os principais atores, os projetos intentados, os episódios que balizaram as 

etapas desde que o Governo Castello Branco deu notícia de sua elaboração, as 

alternativas postas aos diferentes participantes, as tensões e também as colaborações 

entre civis e militares, entre a oposição legal e os governistas. O principal resultado da 

Carta Política de 1967 foi uma extremada concentração de poderes e de prerrogativas 

institucionais: no nível da União, às expensas de Estados e Municípios, e no 

fortalecimento do Poder Executivo em detrimento do Congresso Nacional e do 

Judiciário. Pela Carta Política de 1967, as massas populares seriam afastadas das 

decisões políticas e suas mobilizações políticas extensivas ou intensivas seriam 

reprimidas. A Constituição Federal de 1967, ao restringir o direito de greve do 

trabalhador brasileiro e estabelecer eleições presidenciais indiretas, suprimiu o povo de 

escolher seus Presidente da República, estabelecendo um regime autoritário no país.     

 

Palavras-chave: Constituição Federal de 1967; Autoritarismo; Golpe de 1964. 

   

Rumo ao autoritarismo constitucionalizado – Do Projeto Mem de Sá ao projeto 

Carlos Medeiros   

Parece seguro atribuir a ideia de elaborar uma Constituição aos próprios 

militares, mas, há certa oscilação entre atribuir-se ao Serviço Nacional de Informações 

(SNI) ou ao Presidente Castello Branco a iniciativa. De fato, há evidências de que o SNI 

havia proposto o preparo de uma nova Carta Política que pudesse “constitucionalizar o 

institucional” (Moreira Alves, 1985). E Castello Branco repetidas vezes falou em 

“concluir a obra do meu Governo com uma Constituição” (Lira Neto, 2004).  

                                                           
1 Lucas Vieira de Souza. Pesquisador CEDEC e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de 

São Paulo. Agência Financiadora: CAPES. Parte desse trabalho foi retirado da dissertação de mestrado 

“A Constituição Federal e o problema da institucionalização do autoritarismo” defendido em 2017 na 

Universidade Federal de São Paulo.  E-mail: lucas93.souza@yahoo.com.br 
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Em janeiro de 1966, começaram as movimentações com vistas a uma nova 

Constituição. Até então, o novo regime já tinha promovido as seguintes alterações: treze 

emendas na Constituição de 1946, três Atos Institucionais; sete Atos Complementares; 

dezoito Leis Ordinárias e um grande número de decretos-leis (Ciotola, 1997).    

Em suas memórias, Milton Campos evocou um diálogo que teve com Castello 

Branco, que lhe perguntara como é que se fazia uma nova Constituição. E ele 

respondeu: “Bom, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte”. Castello diz: 

“Convocar uma Assembleia Constituinte, isso de jeito nenhum: porque a oposição pode 

ganhar e irá fazer a Constituição do que jeito que quiserem”, uma vez que os militares já 

estavam em baixa na opinião pública, “Bom, tem outro jeito: é o senhor outorgar uma 

Constituição”. “O senhor redige uma nova Constituição, igual ao que aconteceu em 

1937, publica no Diário Oficial, outorga e ponto final”. “Isso é coisa de ditador, isso eu 

também não faço”. (Chagas, 2010).  

A solução, como se depreende da leitura das colunas do jornalista Carlos 

Castello Branco em suas colunas no Jornal do Brasil, foi atribuir a tarefa de preparar 

um novo documento a uma Comissão de Juristas, de modo a consolidar, num só texto, 

mediante emendas de redação ao texto básico, as contribuições votadas pelo Congresso 

Nacional no período “revolucionário” e as modificações impostas ditatorialmente. Esse 

projeto seria examinado pelo Presidente da República e encaminhado ao Congresso 

Nacional para apreciação – desde o início, previsto para conter pouca capacidade de 

alterações no documento, por isso, em 15 de abril de 1966, através do decreto-lei n. º 

58. 198, o Ministro da Justiça Mem de Sá criou uma Comissão para preparar a nova 

Constituição composta por quatro juristas: Levy Carneiro, Orozimbo Nonato, Seabra 

Fagundes e Themístocles Cavalcanti.  

No dia 05 de agosto, o professor Seabra Fagundes declarou que, “em razão de 

divergência de ordem doutrinária, destacadamente a referente ao processo de eleição do 

Presidente da República2, deixava de continuar participando dos trabalhos da Comissão 

responsável pela preparação da Constituição” (Aleixo, 1968, p.28), o jurista considerava 

que o Congresso Nacional não possuía poder constituinte e que, portanto, estaria 

elaborando uma nova carta política e que somente algumas emendas à Constituição de 

1946 seriam necessárias para adequá-la a nova ordem política.    

                                                           
2 Referia-se ao Marechal Costa e Silva.  
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Em 19 de agosto, após quatro meses de trabalho, a Comissão de Juristas 

apresentava seu relatório ao Presidente Castello Branco no Palácio Laranjeiras no Rio 

de Janeiro. O Governo, no entanto, considerou o texto inaceitável e substitui Mem de Sá 

por Carlos Medeiros da Silva no Ministério da Justiça. O Ministro passa então a 

reformular o trabalho da Comissão de Juristas, que considera arcaizante e pouco 

adequado aos tempos atuais. Dada a sua animosidade a qualquer vestígio de defesa 

constitucional aos cidadãos, a oposição vai chamá-los de “jurilas” (mistura de jurista 

com gorila; cf. Chagas, 2001).  

Como se sabe, Carlos Medeiros da Silva foi em 1937 oficial de gabinete do 

Ministro da Justiça Francisco Campos. Campos escrevia à mão, de modo que foi 

Medeiros quem datilografou o que se chamaria depois de “A Polaca”. O Ministro passa 

a então a reformular o trabalho da Comissão de juristas: “Faltava um Executivo Forte”. 

E dizia: “os direitos humanos, é para ser tudo em lei ordinária” (Chagas, 1979). De 

acordo com o Deputado e professor Pedro Aleixo (1968) ele alterou o projeto em três 

principais aspectos:  

I) a composição do colégio eleitoral para eleger o Presidente da República, a 

princípio constituído apenas dos membros do Congresso Nacional depois foi 

acrescida a delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados; 

II) retirou-se do Vice-Presidente da República a função de presidir o Senado 

para confiar-lhe apenas a presidência do Congresso Nacional, mantendo a 

permissão de outras funções que lhe eram conferidas em lei complementar e 

III) se exigiu que previamente se estabelecesse em lei as medidas respectivas 

dos direitos e garantias individuais que o Presidente da República pudesse vir a 

tomar, no caso de Estado de Sítio. (Brasil. Congresso. Câmara dos Deputados. 

Secretária-Geral de Presidência. ed. Constituição do Brasil de 1967 (anais). 

Introdução. Profº. Pedro Aleixo. Brasília. 1968. p. 34).    

 

Roberto Campos e a nova ordem econômica  

O Ministro do Planejamento Roberto Campos, assessorado pelo advogado 

Bulhões Pedreira, foi quem preparou os capítulos relativos ao Orçamento Público, à 

Fiscalização Financeira e à Ordem Econômica, como ele recorda em seu livro de 

memórias: “Castello me havia pedido para concentrar-me no capítulo econômico da 

Constituição. Preparei esses capítulos, movido por duas preocupações: formular uma 

Constituição anti-inflacionária e privatista”. (Campos, 1994). “Anti-inflacionária” 

significava, no léxico do autor, restringir a possibilidade de alteração do orçamento por 

parte do legislativo. O objetivo era que o clientelismo legislativo se transformasse em 

pressão inflacionária, pelo inchaço das despesas. A preocupação de Campos se traduziu 

em proibição de créditos extraordinários; vedação de emendas de que decorresse 

aumento das despesas globais; proibição de início ou contratação de qualquer obra ou 
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despesas cuja execução se prolongasse além de um exercício financeiro, sem prévia 

inclusão no orçamento, ou sem prévia lei autorizativa que fixasse o montante de verbas 

que anualmente constariam do orçamento, durante todo o prazo de execução.  

Na biografia feita por Lira Neto (2004), há a seguinte referência aos passos da 

elaboração do novo documento constitucional:  

Alguém muito amigo dele, Paulo Sarasate (ARENA-CE), disse ao Castello: 

Existe o Poder Constituinte Original. E existe o Poder Constituinte Ditatorial. 

Mas existe também o Poder Constituinte Derivado. O senhor pode fazer o 

seguinte: baixar um Ato Institucional transformando o Congresso Nacional, 

que está em final de mandato e com vários parlamentares cassados, numa 

Assembleia Nacional Constituinte. E o senhor manda para esse Congresso um 

anteprojeto de Constituição. Estipula que o Congresso só poderia aprovar o 

anteprojeto, de modo que o Brasil terá uma nova Constituição promulgada por 

uma Assembleia Nacional Constituinte. (Lira Neto, 2004, p. 391).   

 

Na manhã do dia 7 de dezembro, no Palácio Laranjeiras, ocorreu uma reunião 

política da qual participaram os senadores Daniel Krieger, Filinto Muller e Auro de 

Moura Andrade, e os deputados Raimundo Padilha, Batista Ramos, Pedro Aleixo e Luís 

Viana Filho, onde o Presidente Castello Branco assinou um novo Ato Institucional, que 

foi enumerado como de número 4. O novo Ato convocava o Congresso Nacional para 

apreciar o anteprojeto de Constituição. Entre seus dispositivos, havia uma severa 

limitação do tempo de discussão do percurso legislativo a exíguos 40 dias, incluindo 

Natal e ano novo: de 12 de dezembro de 1966 a 21 de janeiro de 1967, sob pena de o 

Anteprojeto de Constituição do Governo ser considerado aprovado.  

O Ato Institucional n. º 4 dava também poderes ao Presidente da República para, 

durante o período de convocação extraordinária, baixar atos complementares bem como 

decretos-leis sobre matéria financeira e de segurança nacional até 15 de março de 1967.   

O Secretário-Geral do MDB, Martins Rodrigues, ao tomar conhecimento do 

texto do Ato Institucional n. º 4, disse que a oposição lutaria pela rejeição do projeto 

porque depois o MDB não teria condições de aprovar qualquer emenda. Em 

compensação, o Vice-Presidente do MDB, Deputado Oswaldo Lima Filho, admitia no 

Congresso Nacional a possibilidade de um acordo com o Governo para a votação da 

nova Constituição, desde que fosse respeitado três pontos: eleição direta para Presidente 

da República e Governadores; exclusão do foro militar para civis e a garantia dos 

direitos individuais. E iria até além: um acordo seria até mesmo possível em troca 

apenas da eleição direta.  
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O processo constituinte no Congresso Nacional manietado 

Em 12 de dezembro, o projeto de Constituição do Governo Castello Branco 

chegou ao Congresso Nacional e foi entregue ao Presidente do Legislativo, Senador 

Auro de Moura Andrade (ARENA-SP) pelo chefe da Casa Civil, Navarro de Brito.  

Logo em seguida, fez-se a leitura do Ato Institucional n. º 4. Terminada a leitura 

do Ato Convocatório, o Senador Auro de Moura Andrade (ARENA-SP), declarou que 

as listas de presença acusavam o comparecimento de 44 senadores e 225 deputados, 

havendo assim número regimental. O Deputado Vieira de Melo (MDB-BA), indagou de 

que seria necessário a existência de quórum existente no Congresso Nacional para 

apreciação do projeto. O Deputado defendeu que aquele Congresso Nacional com o 

número de cassações que havia sofrido não poderia promulgar uma Constituição, mas 

sim, outorgar.  

O Senador Auro de Moura Andrade, atendendo ao princípio da 

proporcionalidade estabelecido pelo Ato Institucional n. º 4, designou os deputados e 

senadores da Arena para a composição da Comissão Mista. A Comissão Mista deveria 

ser constituída de 7 senadores da Arena e 4 senadores do MDB e de sete deputados da 

Arena e 4 deputados do MDB. Iriam compor os seguintes deputados da Arena a 

Comissão Mista: Pedro Aleixo (ARENA-MG), Oliveira Brito (ARENA-BA), Adauto 

Cardoso (ARENA-GB), Djalma Marinho (ARENA-RN), Tabora de Almeida, Accioly 

Filho (ARENA-PR), Antônio Feliciano (ARENA-SP). Em seguida, anunciou os 

seguintes senadores: Wilson Gonçalves (ARENA-CE), Manoel Villaça (ARENA-RN), 

Rui Palmeira (ARENA-AL), Heribaldo Vieira (ARENA-SE), Eurico Rezende 

(ARENA-ES), Vasconcelos Torres (ARENA-RJ) e Antônio Carlos Konder Reis 

(ARENA-SC).  

No dia 13 de dezembro, após muita dificuldade, o MDB conseguiu articular os 

congressistas que iriam compor a Comissão Mista. O Presidente do Congresso 

Nacional, Senador Auro de Moura Andrade declarou que iriam compor a Comissão 

incumbida de apreciar o projeto de Constituição, os seguintes deputados: Martins 

Rodrigues (MDB-CE), Adolpho Oliveira (MDB-RJ), Chagas Rodrigues (MDB – PI) e 

José Barbosa (MDB-SP). Pelo Senado Federal foram indicados, pelo MDB, os 

senadores Oscar Passos (MDB-RS), Josaphat Marinho (MDB-BA), Lino de Mattos 

(MDB-SP) e Ruy Carneiro (MDB-PA). Pela regra do jogo político, a Arena teria 

vantagem para vencer o Presidente, o Vice-Presidente e o Relator da Comissão.  
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Às 21 horas e 30 minutos do dia 13 de dezembro, foi escolhido como Presidente 

da Comissão, o Deputado Pedro Aleixo (ARENA-MG) com 12 votos. O Deputado 

Antônio Feliciano (ARENA –RJ) recebeu apenas 1 voto. Para Vice-Presidente, foi 

escolhido o Senador Oscar Passos (MDB-RS) com 12 votos. Houve 1 voto em branco.  

O Senador Oscar Passos renunciou ao cargo. Após nova votação para escolha do 

Vice-Presidente, o Senador Eurico Rezende (ARENA-ES) recebeu 16 votos; o Senador 

Wilson Gonçalves (ARENA-CE) recebeu 1 voto; Deputado Adauto Cardoso (ARENA 

–GB) recebeu 1 voto e tiveram 2 votos em branco.  

Em seguida, Pedro Aleixo (ARENA-MG) designou como relator do projeto, o 

Senador Konder Reis (ARENA – SC). Em seguida, Aleixo designou Sub-Relatores para 

o estudo das emendas que fossem apresentadas:  

- Deputado Oliveira Brito (ARENA – BA) - Título I: Da Organização Nacional - 

Capítulos I a V;  

- Senador Vasconcelos Torres (ARENA-RJ) – Título I: Da Organização 

Nacional - Capítulo VI – Do Poder Legislativo;   

- Deputado Accioly Filho (ARENA-PR) – Título I: Da Organização Nacional – 

Capítulo VII – Do Poder Executivo;  

- Senador Wilson Gonçalves (ARENA-CE) – Título II: Da Declaração de 

Direitos;  

- Deputado Djalma Marinho (ARENA-RN) – Título II: Da Ordem Econômica e 

Social, Título IV: Da Família, da Educação e da Cultura, e Título V: Das Disposições 

Gerais e Transitórias.  

Ao final dos procedimentos, a Arena ganhava a presidência, a vice-presidência, 

a relatoria e todos os sub-relatores no processo constituinte. Ou seja: perante a 

Comissão Mista, o MDB só teria o poder legislativo de apresentar e nunca o poder de 

alterar, modificar ou aprovar as emendas.   

Nos anais da Constituição Federal de 1967, o Deputado Pedro Aleixo descreveu 

(1968) de forma detalhada a relatoria do Senador Antônio Carlos Konder Reis 

(ARENA-SC):  

Encareceu o relator, Senador Antônio Carlos Konder Reis, que o “principal 

objetivo de uma Constituição deve ser a harmonia dos poderes políticos, de 

modo a que sejam evitados conflitos entre eles, que podem ser permanentes, 

sendo necessário, fórmulas convenientes para que sejam resolvidas pacífica e 

legalmente. Anotou os pontos de atualização da reforma, entre os quais se 

destaca o do fortalecimento dos Poderes da União, o que já havia sido objeto 

dos lapidares comentários de João Mangabeira na obra “Em torno da 

Constituição”, editada em 1934. Em relação ao sistema tributário, observa que 
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o projeto incorporou no seu texto o que substancialmente já constava da 

Emenda n.º 18. Quanto ao Poder Legislativo, ressalta a importância das 

inovações, com caracterização do que seja lei complementar e com a inclusão 

dos institutos “Lei Delegada” e “Decreto-Lei”. Em relação ao orçamento, 

indica o relator a razão de ser das normas traçadas para a elaboração da lei 

orçamentária. Sustenta o relator que entre os processos eleitorais adotados para 

a escolha do Presidente da República, o da eleição indireta, acolhido pelo 

projeto, é o que deve der mantido. O relator chamou a atenção para o fato de 

ser a concessão da anistia incluída na regra geral das leis, admitida assim a 

colaboração do Presidente da República, mediante a sanção ou o veto. Ao 

apreciar o capítulo do Poder Judiciário aponta as inovações trazidas pelo 

projeto e reclama a colaboração dos juristas membros do Congresso para a 

melhor solução dos problemas equacionados. Dedica especial atenção dos 

dispositivos relacionados com os direitos e garantias individuais e, fazendo a 

transcrição da crítica formulada pelo Ministro Seabra Fagundes, declara 

aguardar os debates para afinal adotar um texto que, sem comprometer a 

síntese possa assegurar a proteção plena dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. Vê os artigos do Estado de Sítio do ponto de vista de quem reconhece 

uma situação de fato e procura discipliná-lo dentro de princípios que devem ser 

expressos em enunciados legislativos. Conclui o relator opinando 

favoravelmente à aprovação do projeto.3  

.  

Analisando as características negativas do projeto, o Deputado Franco Montoro 

(MDB-SP) argumentou que o documento estipulava uma carta: centralizadora; 

antinacional; antimunicipalista; anticomunitária e anti-social. O artigo 161 § 1.º 

estabelecia que a exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos 

minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependiam de autorização ou concessão 

federal, dada exclusivamente a sociedades organizadas no país, ou seja, bastasse que 

fossem sociedades organizadas no país mesmo que a favor do capital estrangeiro para 

que se explorassem os recursos naturais do Brasil. Antimunicipalista, porque tornava 

gratuito o mandato de vereador em todos os municípios do país. Anticomunitária, 

porque ele esquecia da família, suprimindo o salário mínimo familiar. Anti-social, 

porque abandonava o conceito de salário-mínimo familiar e retornava ao salário mínimo 

individual; eliminava a estabilidade no emprego, como imperativo constitucional; 

suprimia o princípio da participação obrigatória e direta do empregado nos lucros da 

empresa; afastou do texto constitucional o preceito de que o repouso semanal 

remunerado se realizasse preferencialmente aos domingos e não acolhia a tendência 

salutar de passar para a Previdência Social o encargo do descanso do gestante.  

No dia 22 de dezembro, a maioria absoluta na Câmara dos Deputados era 

representada por 202 votos. Votaram a favor do projeto 223 Deputados e contra a 

aprovação 110 Deputados. Houve 7 abstenções. O resultado foi o seguinte no Senado 

                                                           
3 Descrição do deputado e professor Pedro Aleixo. Introdução. Senado Federal. Diretoria de Informação 

Legislativa. Anais da Constituição de 1967. Nove Volumes. Brasília. 1968.  
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Federal: votaram “sim” 37 Senadores e votaram “não” 17 Senadores.  Houve 1 

abstenção. O Projeto de Constituição do Governo Castello Branco estava aprovado pelo 

Congresso Nacional. De um total de 1.681 emendas apresentadas pelos congressistas, a 

Comissão Mista aceitou apenas 334, 50 de origem do partido de oposição.  

Na sessão do dia 20 de janeiro, o Presidente do Congresso Nacional anunciou 

ser o dia seguinte o último dia da discussão do projeto de Constituição, devendo a 

votação das emendas ser anunciada em sessão marcada para a noite do dia 21.01. Ao 

chegar o dia 21 de janeiro, às 8 horas da manhã, Auro de Moura Andrade percebeu que 

havia cerca de 200 emendas para ainda serem votadas pelo plenário até a meia-noite e 

que, portanto, não daria tempo de finalizar a tarefa no tempo estipulado e assim sugere 

como solução que atrasassem os relógios do Plenário da Câmara dos Deputados, que era 

onde funcionava a Constituinte, em 12 horas, das 8 horas da manhã do dia 21 de janeiro 

para as 8 horas da noite do dia 20 de janeiro. Mas os militares não estavam sabendo 

disso? Estavam: eles tinham instalado microfones em todos os lugares; 15 minutos 

depois, avisaram ao Castello Branco, no Palácio do Planalto: “Os congressistas fizeram 

uma mutreta, eles atrasaram o relógio”. Castello Branco disse assim: “O projeto deles é 

melhor do que o do Carlos Medeiros. Fica quieto, finge que não sabe de nada; deixa-os 

atrasarem o relógio e votarem”. E assim a nova Constituição saiu (Carlos Chagas, 

2010). Ao final da votação congressual, o MDB, conseguiu aprovas 21 emendas. O 

Deputado Tancredo Neves (MDB-SP) anunciou que as emendas do Congresso Nacional 

não melhoravam substancialmente o projeto de Constituição, pois, as garantias e 

direitos individuais eram, no seu entender, o elementar, o mínimo que o Governo 

poderia conceder a uma nação politicamente organizada.  

Antes mesmo de ser promulgada, a Constituição de 1967 passou a sofrer 

diversas críticas até mesmo dos congressistas apoiadores do Governo. O Deputado 

Herbert Levi (ARENA-SP) iniciou formalmente um movimento favorável à revisão da 

Constituição de 1967, ao ler da tribuna uma declaração de votos, subscrita por 106 

deputados da Arena, contrariando faculdades dadas ao Presidente da República de 

expedir decretos-leis e de decretar Estado de Sítio referente ao Congresso Nacional.  

Apesar das intensas reclamações por parte da oposição de que o documento 

precisaria de revisão constitucional, os congressistas defendiam que as poucas emendas 

aprovadas por parte da oposição seriam suficientes para provar de que estaria sendo 

promulgada uma Constituição e não uma Carta Constitucional. O líder do Governo na 

Câmara dos Deputados. De acordo com o jornalista Carlos Castello Branco (1967), 
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Raimundo Padilha declarou que “não acreditava no revisionismo da Constituição de 

1967, posto que o texto que fora promulgado era o fruto de uma vontade coletiva. O 

Deputado lembrou que inúmeras emendas haviam sido votadas, inclusive as que foram 

apresentadas pelo MDB”. Quanto ao protesto dos 106 Deputados da Arena, Raimundo 

Padilha classificou como uma “exsudação” e uma “extroversão retórica”.  

No dia 24 de janeiro, o Governo Castello Branco promulgou a nova Constituição 

Federal de 1967. O fundamental dessa Carta Constitucional é que as decisões políticas 

que eram atribuídas ao Poder Legislativo, com o aval do Poder Executivo e Judiciário, 

passaram a serem iniciativas únicas e exclusivas do Poder Executivo, que seria 

escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. A Constituição Federal de 1967 

Concentrou no Poder Executivo o poder de legislar em matéria de segurança nacional e 

financeira. Essa Carta Política enfraqueceu o princípio federativo e reduziu a autonomia 

política dos Estados e Municípios. Se os Municípios não cumprissem com a política 

financeira determinada pela União, poderiam ser alvo de intervenções.  
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Política Externa Brasileira e Opinião Pública: A construção de uma liderança 

brasileira na América Latina. 

 

Natalia Liberato dos Santos 1 

 

Resumo  

O campo de Análise de Política Externa adota a investigação das dimensões domésticas 

como variáveis de análise que podem influenciar a formulação da PE, buscando 

compreender como se estrutura o processo decisório e quais atores o influenciam. 

A proposta é conduzir uma análise a partir de dados colhidos em 2010 e 2014 fornecidos 

pelo IRI-USP, a respeito das diferentes percepções sobre as prioridades da PEB, com 

destaque a liderança regional, verificando quais variáveis são fortemente significativas na 

construção da liderança regional brasileira, tendo como base a identidade dessas 

comunidades epistêmicas. Permitindo identificar não apenas o grau de convergência da 

opinião pública e dos diversos atores envolvidos (elites econômicas, sociais) a uma 

liderança (brasileira) na América Latina, mas se realmente é possível a sua construção. 

Ressaltando um dos aspectos predominantes na construção da liderança na região, a 

convergência de uma só ideia de nação latino-americana, a “Nuestra América”. 

 

Palavras-chave: América Latina; PEB; Liderança; Comunidades epistêmicas; Opinião 

Pública. 

  

Introdução 

A hipótese inicial da pesquisa é de que a construção de uma liderança regional, no 

nosso caso na América Latina requer da sociedade, dos povos da América Latina, uma 

unidade que possa ser traduzida como uma nação latino-americana. Essa complexidade 

em relação aos temas identidade e nacionalidade (nation-ness) surgiram com base na obra 

de Ianni “O labirinto Latino-Americano”, onde o autor coloca essa nation-ness como parte 

da questão nacional de toda as nações da América Latina. 

Se fosse possível dizer qual é o tema fundamental do pensamento latino-

americano, muitos concordariam que é a questão nacional(...) diz respeito a 

como se forma e transforma a nação. Começa por estabelecer que a nação não 

é um todo articulado, pronto, acabado. (IANNI,1993, p.35) 

 

A segunda hipótese (a qual é melhor desenvolvida neste trabalho) se baseia na  

crença de que a percepção deste público (as comunidades epistêmicas) sobre as 

prioridades externas do Brasil, pode ser um vetor de legitimidade e reforço da agenda e 

das relações internacionais para um país que mantem o discurso a busca de maior 
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protagonismo e liderança internacional, mas ao mesmo tempo atua como empecilho na 

construção dessa liderança por não deixar de lado bases burguesas, coloniais responsáveis 

pela construção de uma falsa identidade nacional, ou uma identidade forjada, top-down. 

Ou seja, em determinados momentos as identidades dessas comunidades epistêmicas 

determinam certas policys que não se relacionam diretamente com a identidade do povo 

latino-americano. 

(...) há várias nações na nação latino-americana. Uma é a nação burguesa, 

oficial, dominante, que profere o discurso do poder, mercado, 

desenvolvimento, progresso, produtividade, racionalidade, modernização. 

Outra é a popular, camponesa e operaria, dispersa na sociedade e na geografia 

(...) (IANNI,1993, p.35) 

 

A Política Externa Brasileira 

Segundo autores como Leticia Pinheiro (2000), Mirian Gomes Saraiva (2007) a 

diplomacia brasileira dos tempos da República, da gestão de Rio Branco a 2007, variou 

no tipo de PE adotada, porém não de forma radical, mantendo como foco o alcance de 

um maior protagonismo do Brasil no sistema internacional. O modelo da PEB, procurou 

levar em consideração o pacifismo, a diplomacia e o papel de mediador político no plano 

internacional, postura a qual fez com que o país adotasse diversas vezes, uma política 

externa multilateralista aderindo a regimes internacionais e a propostas de integração 

regional. 

Podendo destacar-se a chamada “solidariedade coletiva” como base da 

convivência internacional, que inserida no contexto das Américas é conhecida como Pan-

Americanismo” uma identidade de ideais e interesses que norteiam os países das 

Américas, visando a solidariedade continental, como resultado de razoes históricas e 

geográficas (BRITO, 1984), inserido na PE Independente de 1960. O regionalismo 

sempre foi um alvo importante da diplomacia brasileira, e que teve desdobramentos ao 

longo das décadas de 1980 e 1990, com a aproximação estabelecida com a Argentina e, 

posteriormente, com outros vizinhos ao criar o MERCOSUL. 

Tomando o conceito de Robert Jervis (1976), o Brasil reforça sua posição de 

estado system-affecting, reforçando a construção de uma política de liderança regional, 

de forma a mediar as relações entre países do Cone Sul-Sul e o resto do mundo. 

Implementando a sua agenda “um projeto mais claro de construção de uma liderança 

regional articulado a segurança regional (...), aos processos de integração regional e ás 

perspectivas de desenvolvimento nacional” (SARAIVA, 2007). 
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Porém apesar de ter sido reconhecido pelas grandes potências como uma potência 

emergente, falhou em atingir o objetivo de ser um líder regional mas tem avançado em se 

tornar uma potência intermediária (média). 

Malamud (2010) faz uma análise sobre as diversas tentativas de projeção 

internacional do Brasil, não o classificando como uma potência regional, pois de acordo 

com sua análise histórica da PEB a nação enfrentou diversas falhas em sua tentativa de 

projeção internacional sob um papel de liderança regional pelo simples fato de não ser 

reconhecido como tal regionalmente, por não possuir hard power necessário ou por seu 

soft power não ser o suficiente. 

Outros autores como Sean Burges, associam essa falta de hard power com uma 

tentativa brasileira de “operate without stick and carrots” (uma tentativa de operar sem 

pulso firme e agrados). Tais falhas se concretizaram ainda mais, nos principais palcos de 

legitimidade regional da América latina, tais como a UNASUL e o MERCOSUL. 

Tal como pôde ser visto no caso da Bolívia em 2006 quando o Presidente Evo 

Morales declarou, após cercar dezenas de plantações e refinarias que todas as empresas 

estrangeiras tinham 6 meses para renegociar seus contratos- incluindo a Petrobras- ou que 

deveriam sair do país sem qualquer outro tipo de negociação ou consideração a parte. Ou 

então quando gerentes da Odebrecht, foram expulsos em 2008 do Equador acusados de 

corrupção e o então presidente Rafael Correa se negava a pagar um empréstimo feito pelo 

BNDES. 

Porém, acreditamos que o não reconhecimento por parte de outras nações da 

América Latina, do Brasil como líder regional, pode também estar associado a uma não-

identificação das comunidades epistêmicas, opinião pública, elite com a imagem da 

América Latina. Ou seja, partimos, da ideia de que para se aceitar uma liderança, no caso 

da América Latina, faz-se necessário que os seguidores se identifiquem com os líderes, 

que de alguma forma se vejam representados.  

E que neste caso por não ser identificado/reconhecido por seus parceiros regionais 

como parte da nação latino-americana, e por não possuir hard power algum o Brasil 

dificilmente alcançará tal papel. 

 

A América Latina 

Quando falamos da construção de liderança em um espaço tal qual a América 

Latina, é necessário antes de tudo compreender de que maneira este espaço é construído, 

e desconstruído.  
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Segundo Ianni (1993), a ideia de América Latina pode ser vista como um produto 

e um ingrediente da história do pensamento latino americano, o qual se organiza com base 

em interpretações sintetizadas em alguns conceitos principais: civilização e barbárie; 

Nossa América; questão nacional; instabilidade política crônica. Ou seja, uma diversidade 

de conceitos e até mesmo pré-conceitos são associados a história da América Latina. 

Para além deles, há o contexto histórico de formação de cada nação latino-

americana o qual mantem arraigado em seus territórios rastros do colonialismo, 

imperialismo, escravismo, ditaduras. As “Relações “externas”, constitutivas das 

condições e perspectivas da ditadura e democracia” (IANNI,1993, p.100), assim como a 

real ou metafórica como diria Ianni 5ª fronteira (representada pela ingerência dos 

interesses estrangeiros na gestão interna do estado nacional) presente em diversos países 

latino americanos.  

Apesar da pluralidade das diversas nações dentro da América Latina, esses povos 

por ainda serem induzidos pelos rastros colonialistas, imperialistas, escravistas possuem 

semelhanças que podem transformá-los em uma unidade. 

A pluralidade étnica, regional, cultural, sócio- econômica e política está 

desenhada no mapa de cada nação, com as suas singularidades. Mas também 

diz respeito ao conjunto da América Latina, compreendendo o continente e as 

ilhas (...). Cada país possui uma história, um jogo de forças sociais, uma 

combinação peculiar de formas de vida e trabalho, compreendendo raças, 

regiões, culturas, tradições, heróis, santos, monumentos, ruínas. (IANNI,1993, 

p.44) 

 

Nessa pesquisa trabalhamos com duas conceituações de nação a quais se 

enquadram, fornecem base a construção de unidade na América Latina, (A) nação como 

qualquer corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros consideram-se de uma 

nação, tal qual tida por Hobsbawm em conjunto com a conceptualização de Benedict 

Anderson em Comunidades Imaginadas: (B) como parte de um processo de construção 

de solidariedades, imaginada – pois apesar de não se conhecerem todos que dela fazem 

parte, há ainda uma imagem viva de sua comunhão; limitada –pois apesar de sua 

imensidão ainda possui fronteira físicas finitas; soberana- pois seu conceito surgiu e se 

legitimou em meio período de reinos divinos e hierárquicos e por último como 

comunidade, pois apesar das desigualdades e exploração interna há um sentimento de 

camaradagem horizontal. 

Ambas definições nos permitem compreender a maneira a qual as nações 

“surgem”, assim como o sentimento de nacionalismo, ou melhor de condição nacional, 
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fator importante ao tentarmos assimilar a ideia de uma Nação Latino-Americana para a 

construção de uma liderança brasileira regional. 

 

Comunidades Epistêmicas e Identidade 

As comunidades epistêmicas precisam ser apreendidas aqui não apenas, segundo 

Haas, porque as incertezas técnicas cresceram com o passar do tempo, e tornaram a 

coordenação de políticas internacionais mais difíceis, mas também por representarem 

setores que possuem maior facilidade de alcance aos grandes setores de elite responsáveis 

por decisões políticas internacionais. 

Segundo Haas, comunidades epistêmicas podem ser compreendidas como: 

(...)a network of professionals with recognize expertise and competence in 

particular domain and na authoritative claim to policy-relevant knowledge 

within that domain or issue-area(...). They have (1) a shared set of normative 

and principled beliefs, which provide a value-based rationale for the social 

action of community members;(2) shared causa beliefs, which are derived from 

their domain and which then serve as the basis for elucidating the multiple 

linkages between possible policy actions and desired outcomes;(3) shared 

notions of validity-that is, intersubjective, internally defined criteria for 

wheighing and validating knowledge in the domain of their expertise; and (4) 

a common policy enterprise- that’s, a set of common practices associated witth 

a set of problems to which their professional competence is directed, 

presumably out of the convictions that human welfare will be enhanced as 

consequence.(HAAS,1992,P.3) 

 

Assim, tomamos este conceito por acreditarmos que a influência destes sob os 

policy makers é de extrema relevância ao tratarmos do tema da construção de uma 

liderança brasileira na América Latina, ainda mais ao agregarmos a opinião pública que 

por fatores diversos nos últimos anos passou a integrar, de maneira reativa a determinados 

temas da política externa brasileira como já ressaltado anteriormente. 

Essas comunidades são extremamente necessárias por se diferenciarem das elites, 

por compartilharem seus conhecimentos entre si de maneira consensual, permitindo uma 

maior legitimidade ao conhecimento, know-how graças a ausência de competitividade 

entre si. 

 

Conclusões preliminares 

Até o presente momento, a partir dos dados analisado no survey2 e da presente 

literatura foi possível identificamos que os participantes do survey (maioria de nível 

universitário com interesse em assuntos internacionais) se identifica mais com o termo 

                                                           
2 Realizado no Brasil, México, Colômbia, Guatemala, Chile, Argentina e Peru. 
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latino americano, mas o mesmo não é visto dentre aqueles não inseridos neste meio, entre 

estes há uma preferência pelo termo Sul-Americano. 

E o mais curioso de toda a análise foi observar que aqueles, vistos como parte da 

comunidade epistêmica, ou da elite preferem a ideia de uma liderança nacional a partir da 

perspectiva da América do Sul ficando mais próximo daqueles distantes do meio 

acadêmico, das elites ou seja a população comum. 

 

Questão ligada ao termo identidade  

 

 

Com isso levantamos os próximos passos a respeito da construção da liderança 

brasileira na América Latina (1) teremos que analisar as políticas brasileiras adotadas ao 

longo da história voltada para a América Latina afim de observarmos se há convergência 

ou não do discurso e da prática; (2) posteriormente analisar o porquê dessa suposta 

convergência entre a opinião pública e da elite; (3) quais são as verdadeiras variáveis 

responsáveis pela identificação das comunidades epistêmicas e se refletem ou não nas 

políticas adotadas pela PEB. 

Se a opção latino-americana é deixada de lado sempre que possível, estaria a ideia 

de identificação associada as possíveis vantagens que determinadas associações/ 

instituições trazem? 

Todos esses questionamentos serviram para reafirmar a complexidade da ideia de 

identidade (nation-ness) dentro das políticas externas brasileiras e da própria PEB em si. 
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[GT-9] TRABALHO, SINDICALISMO E CLASSES SOCIAIS 

O Grupo de Trabalho 9 tem como objetivo discutir as questões relativas ao mundo do 

trabalho a partir de seus múltiplos processos, como os processos de organização e 

administração da produção, mas também como organizador da vida social, capaz de 

capturar e moldar as próprias subjetividades. Entre essas formas de organização e 

administração, também trazer a publico as reflexões acerca das formas autônomas de 

organização dos envolvidos no processo de trabalho através de suas organizações, bem 

como a organização da sua própria cultura e consciência de classe. 

 

Coordenador: Marcus de Marchi (UNIFESP) 

Debatedor: Profº Dr. Davisson Canguçu (UNIFESP) 
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Os trabalhadores no caos: o motoboy numa cidade em reestruturação 

 

Aender Luis Guimarães 1 

 

Resumo  

Esse texto é fruto parcial de uma pesquisa de doutorado em andamento. Nessa pesquisa 

buscamos demonstrar os mecanismos que possibilitam a transformação da vida cotidiana, 

a (re)significação de novas formações societárias e formações ideológicas na 

contemporaneidade por meio da análise da mobilidade urbana dos trabalhadores de 

motofrete na cidade de São Paulo. Além disso, este estudo empreende uma investigação 

do "transbordamento" da Organização Científica do Trabalho, do ambiente fabril e 

gerencial para a estrutura urbana da cidade de São Paulo, pois acreditamos que nas últimas 

décadas houve uma “espécie de flexibilização” do ambiente urbano. Neste trabalho a 

reflexão sobre a heterogeneidade e concomitância das técnicas produtivas e 

administrativas empregues no ambiente fabril são pertinentes, pois essas técnicas 

provocam alterações das formações societárias e ideológicas que em última instância 

afetam a vidas de todos os trabalhadores e moradores do ambiente urbano. O 

entendimento dessas técnicas é indispensável para apreendermos como um fenômeno 

interno ao ambiente fabril (a reestruturação produtiva) atinge a estrutura urbana das 

cidades e, assim sendo, promove uma verdadeira fabricalização da cidade, 

principalmente no quesito trânsito. Devemos observar também, como os efeitos do 

taylorismo/fordismo e da reestruturação produtiva, notadamente de cunho flexível 

(toyotismo) atinge os perfis dos motoboys, nosso objeto de pesquisa.  Toda a pesquisa é 

perpassada pela análise das relações sociais do trabalho, que no capitalismo são erigidas 

fundamentalmente na dialética da mais-valia. Para a apreensão desse conjunto de efeitos 

são realizadas entrevistas e coleta de dados com o fito de conseguirmos uma amostra 

qualitativa e quantitativa do universo de trabalho que os motoboys vivenciam 

cotidianamente. Por fim, buscamos entender os efeitos de um trabalho mal remunerado, 

perigosos e pouco valorizado socialmente, realizado sempre num ritmo frenético, sobre a 

vida dos trabalhadores, focando na frequência das doenças psicológicas individuais e 

coletivas desse grupo específico de trabalhadores.  

 

Palavras-chave: Motoboys; Trânsito, Reestruturação Flexível. 

 

1. Introdução 

Vivemos fundamentalmente num sistema em que o controle do tempo significa o 

controle de tudo. O controle e expropriação do tempo permite a expropriação da mais-

valia, e a extração da mais-valia, que incide no processo de trabalho, permite que uma 

totalidade reguladora sistêmica, chamada capitalismo, administre praticamente todas as 

esferas da vida em nossa contemporaneidade. Claro que a expropriação do tempo se 

deslocou de um controle rígido e absoluto no estilo da distopia de George Orwell em 1984 

                                                           
1 Aender Luis Guimarães. Doutorando na UNESP/Marília em Ciências Sociais. Docente do Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP), Campus de Presidente Epitácio. E-mail: aenderguimaraes@hotmail.com  

mailto:aenderguimaraes@hotmail.com
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e hoje está muito mais próximo de um poder refinado como em o Admirável Novo Mundo 

de Aldous Huxley.  

Antes de passarmos a ter a sensação de pressa e urgência constante nos nossos 

lares e em nossas distrações diversas a pressa e a urgência englobou a esfera do trabalho 

e dele se difundiu para todo o resto de nossa existência. Essa história é tão antiga como o 

capitalismo e tem sua erupção na Revolução Industrial. A questão prática da pressa toma 

ares dramáticos quando um trabalhador tem que “equilibrar a vida” numa alta velocidade 

para compensar a falta de tempo na nossa atualidade. Nesse sentido o “motoboy” cruza 

as grandes cidades e realiza as mais diversas entregas promovendo a sua própria 

manutenção material da vida e efetivando os fluxos de capitais que em grandes cidades, 

como São Paulo, sofrem com um trânsito “paquidérmico”. 

 

2. São Paulo: uma cidade em reestruturação 

A opção preponderante pelo desenvolvimento do modal automobilístico no Brasil 

produziu efeitos ainda hoje perceptíveis em nossas cidades. O substancial acréscimo da 

quantidade de automóveis na última década tornou-se um entrave às relações humanas e 

à própria acumulação de capital. Pois o deslocamento na nossa precária e sufocada malha 

urbana de transportes passou a ser quase inviável em determinados dias e horários. Tal 

quadro foi potencializado com a avanço da racionalização produtiva de nuance flexível. 

Com a década de 1990 teorias e práticas produtivo-administrativas conhecidas como 

toyotismo, chegaram com força as nossas empresas. A flexibilização produtiva 

impulsionou, entre outras coisas, as trocas comercias entre países centrais e periféricos e 

dentro do próprio país, cidade ou região, exigindo assim, um aumento na velocidade de 

acumulação e a aplicação prática e efetiva do Just in time à globalidade do processo 

produtivo.  

A aplicação do Just in time forçou as cidades a se adaptarem as diretrizes do 

toyotismo por meio de criação de infraestruturas que atendessem a nova dinâmica do 

capital e, dessa forma, o ambiente urbano procurou absorver as mercadorias que foram 

“expulsas” de dentro dos depósitos das empresas e passaram a circular pelo espaço da 

urbe em busca “do lugar certo na hora certa” para uma acumulação mais rápida e eficaz. 

Nesse contexto, a cidade de São Paulo se destaca no Brasil como cidade-global ao 

estabelecer fluxo de informação, de transporte, de cargas e se inserir plenamente como 

parte na globalização do capital e também é um exemplo perfeito de “metrópole do 

terceiro mundo” que junta desenvolvimento com exclusão, aonde, o meio técnico-
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científico-informacional extrapola as plantas fabris configurando a cidade como um 

objeto social carregado de dinamismo.  

Flávio Villaça nos diz que o tempo “dos moradores das cidades é o mais 

importante fator explicativo da organização do espaço urbano e do papel deste na 

dominação social que se processa por meio dele” (VILLAÇA. 2012 p. 67). Pois a 

“dominação se dá pela desigual distribuição das vantagens e desvantagens do espaço 

produzido; essas vantagens e desvantagens dizem respeito especialmente à manipulação, 

pela classe dominante, dos tempos gastos nos deslocamentos espaciais dos habitantes da 

cidade” (VILLAÇA. 2012 p. 61). Ou seja, a segregação sócio-espacial conduz a 

diferentes ritmos de deslocamentos pela cidade e isso pode ser considerado como uma 

interferência capaz de gerar modificação do tempo/espaço pelas classes mais poderosas 

e, evidentemente, em favor delas. E isso não é pouca coisa. 

Pois é no controle do tempo que acontece o processo de extração de mais-valia no 

capitalismo. Claro que quando pensamos no controle do tempo como elemento 

fundamental da extração da mais-valia tradicionalmente focamos no trabalho. Mas em 

nossa pesquisa a própria cidade é encarada como um Condição Geral de Produção2. E 

portanto o 

Urbanismo capitalista, pela simultânea separação social dos habitats e 

integração social das vias de comunicação, ao mesmo tempo reflete e 

condiciona a simultânea cisão e articulação sociais que ocorrem no processo 

de mais-valia. Trata-se de uma condição fundamental, tanto para a produção 

da força de trabalho, quanto para as demais formas de produção de mais-valia 

(BERNARDO. P. 214. 2009). 

 

Nesse sentido, a produção social do espaço e a mobilidade espacial do capital 

entram no espectro de análise da própria valorização do capital, influenciando os ciclos 

de acumulação e respingando em todas as esferas da vida em sociedade. Esferas essas que 

compõem a vida na sua maior totalidade que vão do trabalho ao lazer. Todavia, aqueles 

que examinam os fenômenos apenas pelas suas características temporais, ou somente 

pelas singularidades espaciais, não conseguem perceber que a compressão do 

tempo/espaço, efetivada pela subsunção de um em detrimento do outro, modifica os 

ritmos das relações sociais e das trocas materiais incidindo diretamente na expropriação 

de mais-valia no, e por meio do, território urbano.   

                                                           
2 “As [Condição Geral de Produção] CGP não se limitam ao que geralmente se denomina ‘infra-estruturas’, 

mas cobrem todo o campo da tecnologia; que defino como aquele em que as relações sociais de produção 

se articulam com a sua realização material. As técnicas são esta realização estritamente material e na 

tecnologia concebe-se a articulação das técnicas com a sociedade” (BERNARDO. 2009.p.212). 
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A substância do capital, a substância do valor, é o tempo de trabalho, que não 

constitui algo de materializado, que não é ainda o produto do trabalho, mas 

precisamente o trabalho no seu decurso, a força de trabalho enquanto 

capacidade de trabalho em realização (BERNARDO, 2009, p. 30).  

  

E essa capacidade de trabalho se potencializa, ou não, no difícil deslocar 

cotidiano pelo ambiente urbano que os trabalhadores enfrentam. Como tentamos 

demonstrar ao longo do texto, o simples ato de deslocamento e sobrevivência que as 

classes trabalhadoras confrontam numa grande metrópole é carregado de interesses 

econômicos e ideológicos – como as reestruturações produtivas - que, muitas vezes, 

aliena do trabalhador de seu tempo livre -, tempo esse que poderia ser utilizado para que 

o trabalhador desenvolve-se diversas outras potencialidades.  

 

3. O trabalhador no corredor da morte 

O agressivo capitalismo neoliberal implantado nas últimas décadas no Brasil 

promoveu mudanças no mundo do trabalho, num contexto de reestruturação flexível, 

gerando subempregos e um aumento significativo de desempregados estruturais. Junte a 

isso, características históricos-sociais de uma sociedade desigual e amplamente 

excludente que, mais do que nunca, difunde o ódio de classe e exige uma pressa 

generalizada num trânsito agressivo e modorrento aonde todos disputam o tempo e o 

espaço e teremos Os Trabalhadores no Caos.  

A logística do padrão toyotista de produção exige o fim de estoques e, por sua vez, 

determina uma maior dinâmica e integração entre pessoas, peças e serviços. Todas essas 

mudanças envolvendo pessoas, peças e serviços ano após ano passaram a ser cada vez 

mais planejados, requisitados, escolhidos e comprados por meio de apenas um clique de 

maneira remota e descentralizada. Todavia, a venda realizada por meio do telemarketing, 

ou mais atualmente majoritariamente pelos computadores e celulares, em algum 

momento tem que se efetivar de maneira concreta fechando o ciclo da produção-

distribuição-consumo.  

Todavia, ainda faltava a distribuição dos produtos de maneira just-in-time e foi ai 

que as empresas perceberam que era necessário atender as novas mudanças de 

comportamento3 dos consumidores não só na produção, mas também na distribuição e no 

                                                           
3 Dia 03 de setembro de 2017 uma reportagem vinha a público na Folha de S. Paulo intitulada: Indústria 

aposta em venda na internet para entender hábitos do cliente. Demonstrando que até mesmo o varejo já 

busca entender o novo comportamento dos clientes finais que, cada vez mais, realizam compras via internet.  
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consumo. Afinal, em qualquer grande cidade do Brasil o simples fato de sair de casa para 

buscar uma pizza, ou comprar um presente qualquer, pode envolver custos e perigos 

inesperados.  

Em meio a esse cipoal o motoboy surgiu para vencer as limitações de velocidade, 

alcance e dinâmica do seu ancestral o: office-boy. Numa velocidade muito maior e com 

potencial para realizar um espectro de atividades muito mais abrangente que o office-boy, 

vans, caminhões etc, o motoboy 

[...] surgiu no Brasil, no inicio da década de 80, mais precisamente no ano de 

1984. O primeiro empresário de serviços de moto-entrega de que se tem notícia 

foi Arturo Filosof, um argentino que, em 1984, trouxe a ideia de Buenos Aires 

para São Paulo, onde fundou a Diskboy. Sua empresa levou alguns meses para 

receber a primeira encomenda, mas em 1985 já era amplamente conhecida na 

cidade, sendo noticiada em vários jornais e revistas nacionais (OLIVEIRA. 

2003 p. 38). 

     

Esse profissional rapidamente passou a ser um dos principais responsáveis por 

interligar fluxos de mercadorias nos mais diversos endereços e nas mais diversas 

urgências da Região metropolitana de São Paulo, isto porque o caos do trânsito paulista 

impossibilita que qualquer outro veículo possa desempenhar esse papel com tanta 

velocidade e desenvoltura. É a maneira que o capitalismo flexível encontrou para manter, 

e até mesmo reduzir, o tempo de giro do capital4 frente a todos os problemas elencados 

acima e tentar na prática realizar o just-in-time e o ideal do estoque zero apregoados pelo 

toyotismo.  

Se o capital encontrou na profissão meios de elevar sua lucratividade os 

trabalhadores, desde a década de 1980, viram nas entregas feitas por motos uma maneira 

para ganhar seu sustento e manter suas famílias. Os números não são precisos sobre a 

quantidade de trabalhadores do motofrete, uma vez que ha profissionais registrados e 

autonomos, trabalhadores que fazem entregas entre uma e outra ocupação e trabalhadores 

que se vinculam - flexivelmente - a aplicativos semelhantes ao Uber, como o Rapiddo, 

Vai Moto e Loggi5. Mas de acordo com o Sindimoto existem hoje cerca de 200 mil, 

                                                           
Disponível em: http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915367-industria-aposta-em-venda-na-

internet-para-entender-habitos-do-cliente.shtml Acesso em: 11 set. 2017. (Artigo em periódico digital) 
4 “O tempo de produção, associado com o tempo de circulação da troca, forma o conceito do ‘tempo de 

giro do capital’” (HARVEY, 1993, p. 209). 
5 “No final de 2013, a categoria seria presenteada com o nascimento de uma startup capaz de modernizar 

essa profissão tão tradicional e que resistiu por tanto tempo às novidades tecnológicas [...]. O conceito da 

empresa é simples: trata-se de um marketplace que tem como objetivo conectar uma frota gigante de 

motofretistas (conhecido popularmente como motoboys) para atender a demanda [...]”. Loggi: conheça a 

fundo a startup que revolucionou o motofrete no Brasil. Tecmundo: 

http://www.tecmundo.com.br/apps/80546-loggi-conheca-fundo-startup-revolucionou-motofrete-

brasil.html acessado em: 08 de abril de 2016. 

http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915367-industria-aposta-em-venda-na-internet-para-entender-habitos-do-cliente.shtml
http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1915367-industria-aposta-em-venda-na-internet-para-entender-habitos-do-cliente.shtml
http://www.tecmundo.com.br/apps/80546-loggi-conheca-fundo-startup-revolucionou-motofrete-brasil.html
http://www.tecmundo.com.br/apps/80546-loggi-conheca-fundo-startup-revolucionou-motofrete-brasil.html
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motoboys somente na cidade de São Paulo, e aproximadamente um milhão e duzentos 

mil entregadores no Brasil. 

Claro que há motofretistas que escolheram a profissão pela paixão que sentem por 

andar de moto ou mesmo pela pretensa “liberdade”6 que essa profissão permite, mas esses 

indivíduos não são a maioria. Não só em nossa pesquisa7, mas na bibliografia consultada 

sobre a temática, é possível perceber que a maioria dos motoboys encontra no motofrete 

alternativa ao desemprego. Passando por momentos de desemprego trabalhadores de 

diversas origens profissionais utilizaram dos dividendos oriundos das rescisões 

contratuais, da ajuda familiar, ou mesmo de economias guardadas, para comprar uma 

moto e começar a trabalhar quase que imediatamente nesse setor em crescimento.  

 Outra parcela significativa dos motoboys consiste em jovens, geralmente do sexo 

masculino, que enxergam na profissão uma primeira chance de entrar no mercado de 

trabalho. Oriundos de famílias carentes esses jovens, herdeiros do estrutural descaso com 

a educação, encontram-se diante do mercado de trabalho sem qualificações, experiência 

e rede de contatos que viabilizem sua entrada no mercado de trabalho. Assim sendo, 

muitos unem a paixão por motos com a necessidade material de sustento e começam a 

entrega rápida em duas rodas.   

Seja como for, a maioria dos motoboys que entrevistamos, assim como os 

entrevistados nas outras pesquisas que consultamos, deixou claro que não é objetivo 

comum e declarado perpetuar-se na profissão. Ser motoboy, na maioria das vezes, é visto 

como um emprego trampolim para alcançar novas e melhores colocações de trabalho. 

Aspecto esse que contribui em muito para a falta de sentimento de classe entre essa 

categoria profissional. 

Entre os aspectos que contribuem para essa falta de vontade em permanecer na 

profissão temos a falta de reconhecimento dos direitos da categoria, geralmente pela 

forma (ou falta) de registro e a baixa remuneração que força a longas e múltiplas jornadas 

de trabalho. Tudo isso levando a grande estafa física e psicológica, além de problemas 

com o convívio familiar, ou melhor, a falta de convívio familiar.  

                                                           
6 A marca de motocicletas com a maior fatia do mercado nacional e maioria absoluta das motos usadas 

pelos motoboys tem o slogan “Asas da Liberdade”. 
7 Nossa pesquisa já realizou as entrevistas que julgamos necessárias em nossa análise. Ao todo realizamos 

trêze entrevistas amplas e coletamos 44 questionarios com trabalhadores do motofrete. Todavia, em razão 

de ainda estarmos transcrevendo e analisando seus resultados quanti-qualitativos deliberamos não usar, 

nesse artigo, seus resultados e apontamentos. 



394 
 

E como se não bastasse tudo o que foi exposto há ainda um elevado índice de 

acidentes nas ruas e rodovias do país, que cresce a cada ano especialmente entre os 

motoqueiros. Esse risco “inerente” a profissão faz com que todo o conjunto de elementos 

negativos sejam potencializados e colocados num primeiro plano para pensar o ser e agir 

do motoboy. Afinal estresse, cansaço, baixa remuneração etc, não são exceções no 

trabalho na sociedade capitalista, mas fazer tudo isso com uma probabilidade significativa 

de não voltar vivo ao fim do dia para casa faz dessa profissão um verdadeiro desafio de 

risco aos trabalhadores do motofrete.     

 

Mortes por motociclistas por 10.000 motocicletas / Mortes, por tipo de usuário das vias 

 

 

CET - Acidentes de trânsitos fatais: relatório anual. 2014. p. 23 / p.03 respectivamente. 

 

4. Mais-Valia Absoluta e Mais-Valia Relativa sobre duas rodas 

De maneira dialética o trabalho do motoboy configura-se, além de uma solução 

individual e social-financeira, elemento de aplicação da teoria do valor. O motofretista é 

um trabalhador regido pela mais-valia absoluta já que conta com pequena capitalização 

(baixo nível capital constante), associado à deterioração dos limites físicos do trabalhador 

- no limite até a morte -, consequência do trabalho depender muito da organização 

estruturada pela própria força de trabalho em sua execução. Enfim, é um trabalho que 

gera valor, ou viabiliza a geração de valores em outros espaços, muito mais pelo aumento 

da jornada, e velocidade, do trabalho do que por meio de qualquer mecanismo de 

tecnologia no dia a dia que leve a um trabalho mais complexo e qualificado.  

Contudo, o motofretista permite a acumulação da mais-valia relativa em outros 

patamares certamente distante espacialmente, viabilizando a produção-distribuição-

consumo na globalidade da economia capitalista da metrópole, logo do mundo todo se 

levarmos em conta a importância das empresas instaladas na capital paulista. A área de 
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atuação desse tipo de profissional viabiliza a transmutação de mercadorias potenciais em 

mercadorias reais, revivifica a mais-valia anteriormente extraída e acrescenta/viabiliza 

valor ao trabalho anteriormente realizado. 

Toda essa rotina adversa, arriscada, estressante e cansativa ainda é negativamente 

coroada pelos casos de ódio, agressividade, violência e preconceito da sociedade para 

com a categoria. É comum relatos de brigas, discussões e até mesmo violência física entre 

motoboys e outros motoristas. Casos de preconceito e desconfiança recheiam o 

imaginário da população que vê no motoboy a figura potencial de um bandido. E para 

piorar o próprio motoboy corre o risco de ser vítima da violência e marginalidade uma 

vez que, devido a sua exposição, frequentemente são vítimas de roubos e assaltos tendo 

sua moto, equipamentos e a própria vida levadas por assaltantes.   

Enfim, a profissão motoboy é fruto de com conjunto de mudanças no mercado de 

trabalho e dos padrões de comportamento, consumo, produção, distribuição e vendas. 

Além disso, as políticas neoliberais, que são incessantemente impostas como o único 

caminho possível para a economia, colocam a segurança, e até mesmo a própria vida, 

desses trabalhadores em risco para atender à demandas sempre impossíveis de alcançar 

já que no fundo exige que o espaço seja suprimido pelo tempo.  

No panorama acima descrito o motoboy surge como solução individual ao seu 

próprio sustento e a aceleração da acumulação do capital, tornando-se figura que exerce 

um papel sine qua non para a continuidade do trabalho e da vida nas grandes cidades. 

Apesar de todas as adversidades, preconceitos, informalidade e riscos de acidentes esses 

trabalhadores conseguiram se estabelecer como categoria profissional e criaram táticas e 

estratégias para continuarem na profissão mesmo sendo frequentemente vistos como 

vagabundos, criminosos, etc; por parte dos motoristas de carros, população e gestores 

públicos; configurando assim o trânsito como um imenso cenário da luta de classes no 

país.  

 

5. Conclusões 

Este trabalho nasceu de questionamentos suscitados no decorrer de uma pesquisa 

que ainda está em andamento. Por tal razão essa pesquisa é aqui apresentada incompleta, 

isso significa dizer que suas conclusões e o desenrolar das interpretações e das questões 

aqui abordadas não estão encerradas. O que em última análise permite modificações nas 

questões que proponho e consequente em suas conclusões.  
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Ainda estamos coletando dados, estatísticas e transcrevendo entrevistas, mas já 

podemos perceber que existe um sentimento de importância e virilidade nas práticas 

desses trabalhadores. A virilidade pode ser vista como “a capacidade de expressão do 

poder, associado ao exercício da força, da agressividade, da violência sobre outrem” 

(DEJOURS, 1999 p. 44), no caso outros motoristas. Além disso, já podemos constatar 

que um “bom” motoboy não pode limitar-se a dirigir sua moto e efetivar a entrega. Há 

diversos procedimentos que impactam seu cotidiano em termos de qualidade e 

remuneração, ele deve dominar, por exemplo: a manutenção da moto, conhecer o trânsito, 

saber manobrar de maneira ariscada, lidar com diversas burocracias (cartório, bancos etc) 

e lidar com discriminação e micropoderes de pessoas que estejam no meio de sua 

atividade fim.  

Além disso, as práticas dos motoboys, pautadas na instantaneidade que a cidade 

reestruturada impõe, moldam a forma de vida, sendo capaz de gerar sentimentos, atitudes, 

práticas e formas de solidariedade e sociabilidade com outros trabalhadores do setor. É 

comum o relato de brigas, inclusive físicas, entre motoboys e motoristas de carros em 

defesa de outros motoqueiros. Nesse sentido, a solidariedade e sentimento de pertença a 

uma categoria viabilizou nos últimos anos a junção de grupos para protestos pontuais 

frente as tentativas do poder público de limitação e enquadramento da categoria e, mais 

recentemente, protestos contra aplicativos de entregas como o Loggi.  

Por fim, estamos relacionando como a cidade, entendida como um espaço de 

valorização do capital, viabiliza o just-in-time e acaba por flexibilizar a vida como um 

todo, implicando em modos de viver, pensar e de sentir. Em outros termos, como o 

motoboy, integrado na cidade (des)organizada carregada de fraturas advindas das 

próprias contradições sócias, experimenta, vivencia e percebe a coisificação, alienação, 

estranhamento e feitichização de suas práticas dentro do urbano. A pesquisa ainda está 

inconclusa, mas já podemos perceber que a intensa relação desses trabalhadores com o 

urbano produz subjetividades que marcam os motoboys por sentimentos ambíguos de 

individualismo, solidariedade, frustrações e uma enorme gama de patologias 

psicológicas. 
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Das Jornadas de Junho ao “Fora Cabral, vá com Paes!”: um estudo sobre a greve 

de professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro (2013) 

 

Felipe Willian Ferreira de Alencar1 

 

Resumo  

Este trabalho tem como objetivo analisar elementos referentes à luta por carreira dos 

professores da rede municipal do Rio de Janeiro apresentados nos documentos do 

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe), durante o 

período de greve, publicados entre julho e novembro de 2013. Consideram-se algumas 

dimensões sociais e políticas dessa mobilização e as alternativas elaboradas pelos 

trabalhadores no seio da luta, como parte da resistência às configurações neoliberais, nas 

décadas de 1990 e 2000 e seus reflexos nas políticas educacionais e condições de trabalho 

docente, tendo como pressupostos as disputas das políticas entre classes e frações de 

classe no seio do Estado (POULANTZAS, 2000), o processo de reestruturação e 

precarização do trabalho docente (SOUZA, 2013) e a carreira como um indicador das 

condições de trabalho dos professores. Realizou-se uma pesquisa documental, valendo-

se do referencial da sociologia do trabalho (THIOLLENT, 1987), utilizaram-se categorias 

que possibilitaram descrever e analisar elementos centrais das publicações. Faz-se uma 

leitura de que a greve dos professores municipais do Rio de Janeiro teve as Jornadas de 

Junho de 2013 como marco histórico de impulso à luta organizada dos trabalhadores e à 

repressão do Estado. Foi conduzida uma perspectiva de convencimento ao direito de 

greve, sob a óptica de obtenção de ganhos materiais e não materiais. A greve conferiu 

uma prerrogativa de envolvimento da comunidade na construção da paralisação das 

escolas convertendo-a em mobilização nas ruas. A perspectiva de luta por carreira foi 

construída de modo que unificasse os trabalhadores da educação, valorizando sua 

formação e seu tempo de serviço. O estudo considera que o sindicalismo deve considerar 

o desenho multifacetado do mundo do trabalho, buscando unificação sob a perspectiva de 

classe e disposição para o diálogo com diferentes níveis de consciência no sentido de 

obtenção de ampliação de direitos. 

 

Palavras-chave: Trabalhadores da Educação; Sociologia do Trabalho; Carreira Docente. 

 

Este artigo tem como objetivo analisar os elementos referentes à luta por carreira 

dos professores da rede municipal do Rio de Janeiro, apresentados nos documentos do 

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe)2, durante 

período de greve, no ano de 2013. 
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de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Grupo de Estudo e Pesquisa 

em Política Educacional e Gestão Escolar (GEPPEGE) e Pesquisa Observatório da Remuneração Docente 

(PORD). Agência financiadora: CAPES – Observatório da Educação. E-mail: f.alencar9@gmail.com 
2 O Sepe é um sindicato unificado de professores das redes municipais e estadual do Rio de Janeiro, não 

possuindo filiação a alguma central sindical ou a confederações de trabalhadores da educação. O Sepe 

permite a filiação de estudantes de licenciatura e coletivos independentes, com garantia de direito de voto 

em assembleias, mas não em eleições. 
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Partiu-se da hipótese de que as políticas públicas participam de um campo de 

disputa no próprio seio do Estado, diante das lutas políticas entre as frações de classe 

dominantes que compõem os blocos de poder e da classe trabalhadora (POULANTZAS, 

2000) e da consideração de que a categoria docente está inserida num processo de 

reestruturação do trabalho, como parte do desenho das políticas educacionais que incide 

principalmente nas condições de trabalho (SOUZA, 2013). Nesse sentido, a carreira se 

caracteriza como um indicador das condições de trabalho dos professores. 

Tem-se assistido a um profícuo debate em torno da ideia de que, para a melhoria 

do atendimento na educação básica pública no Brasil, é necessário que se valorize o 

professor por meio, dentre outros, de carreira e de salário. Ao mesmo tempo, no entanto, 

têm surgido diferentes maneiras de se operarem as mudanças que buscam incrementar a 

dimensão da remuneração docente tanto do ponto de vista das abordagens teóricas, quanto 

das políticas elaboradas por estados, municípios e governo federal.  

Partindo das atuais pesquisas, sobre as configurações e repercussões das políticas 

educacionais na remuneração e carreira docente da educação básica no Brasil, e do 

conjunto de leis que vêm destacando a importância de valorizar os profissionais da 

educação na realização de uma educação pública de qualidade, verifica-se que as medidas 

tomadas contribuíram de forma insuficiente para que estados e municípios 

estabelecessem melhores condições de trabalho compatível com as especificidades da 

profissão docente (CAMARGO; JACOMINI; ARELARO; BRITO, 2015).  

Desse modo, o intento deste estudo é orientar-se sobre um caminho que parece 

estar ausente na maioria dos estudos atuais que se referem às políticas de valorização da 

carreira de professores: o que pensam os próprios trabalhadores da educação sobre sua 

carreira? 

Com isso, o estudo foi norteado pela compreensão de que é necessário evidenciar 

as políticas alternativas que são forjadas no seio das lutas dos trabalhadores, nesse caso 

específico, os da educação, no sentido de apontar que, mesmo que não seja materializado 

em normas legais, contempladas pelos governos, o programa construído pelos próprios 

trabalhadores contribui para sua organização política. 

 

Sociologia do trabalho: politicidade da ciência 

Considerando-se a natureza do problema estudado – a luta por carreira presente 

nos documentos produzidos pelo Sepe durante o período de greve dos professores 

municipais do Rio de Janeiro – optou-se por uma pesquisa que se valesse do método de 
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análise sob o referencial da sociologia do trabalho, adotando a busca documental na 

possibilidade de expressar os esforços empreendidos. 

Justifica-se a escolha deste instrumental teórico por entender ser ele capaz de 

explicar as transformações sociais e repercussões, sobretudo no mundo do trabalho, na 

medida em que considera não haver neutralidade na pesquisa e também por expor, de 

forma lúcida, que “todas as técnicas introduzem distorções na representação do real; as 

distorções de umas não compensam necessariamente as distorções das outras” 

(THIOLLENT, p. 129). 

Essa demarcação diverge da perspectiva anteriormente adotada sobre a sociologia 

do trabalho, quando tratava-se de um ramo da sociologia industrial que, segundo Thiollent 

(1987, p. 121), foi moldada em função do ponto de vista da classe capitalista e dos 

interesses empresariais e que conferia a esse referencial metodológico uma posição 

acrítica, pelo fato de “não apreender a totalidade sócio-histórica, as classes e relações de 

classes que nela têm lugar”. Ferrarotti (1976) salienta que, para se construir uma 

sociologia genuinamente crítica, é preciso reconhecer o substancial status de paridade 

entre investigador e objeto de pesquisa. Ou seja, o pesquisador deve assumir uma postura 

consciente enquanto membro da classe trabalhadora, descobrindo, assim, o que é 

fundamental no marxismo: a essencial politicidade da ciência. 

Desse modo, a ação direta da classe trabalhadora soluciona a crise da sociologia 

do trabalho. Neste instrumental, dar a voz ao trabalhador é condição necessária para que 

possa expor suas condições de trabalho, de modo a oferecer a dimensão existencial que 

não é perceptível em tabelas e organogramas. 

 

A luta por carreira nos documentos do Sepe 

Na composição deste estudo, foram analisados os seguintes elementos referentes 

ao processo de mobilização que compôs a greve dos professores municipais: atividades 

da greve, como assembleias, atos de rua, informes do Sepe aos educadores, atas de 

reunião, cartas aos pais, entre outras publicações, como cartilhas, que forneçam 

informações sobre o cenário da greve. Ao todo, foram 69 dias paralisados, iniciando-se 

em 08 de agosto de 2013 com encerramento em 25 de outubro de 2013. De um total de 

16 documentos foram selecionados aqueles elaborados durante o período de julho, um 

mês anterior à deliberação da greve, a novembro de 2013, um mês após o término da 

greve. 
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Optamos em apresentar, nos limites deste artigo, os dados com base em algumas 

categorias utilizadas para analisar os materiais do sindicato: Jornadas de Junho – o 

impulso à luta organizada dos trabalhadores e repressão do Estado; perspectiva de luta 

por carreira. 

 

Jornadas de Junho: o impulso à luta organizada dos trabalhadores e repressão do 

Estado 

O primeiro documento público do Sepe data de 12 de julho de 2013, após o dia 

nacional de paralisações e greve geral, 11 de julho de 2013. O Boletim traz informação 

de que após a passeata ocorrida, os profissionais da educação se reuniram para decidir 

fazer uma paralisação de 24 horas no dia 8 de agosto de 2013, indicando uma perspectiva 

de continuidade da luta que estava em suas origens. O Boletim do Sepe diz que foi 

adiantada a data da assembleia, que ocorreria dias 13 e 14 de agosto de 2013, devido ao 

aumento da mobilização e que diversos profissionais da educação se integraram para 

reforçar suas pautas (SEPE, 2013a). As reivindicações constantes no Boletim são as 

seguintes: reajuste de 19%; plano de carreira unificado já; 1/3 de carga horária para 

planejamento; fim da meritocracia. 

O aspecto do enfrentamento ao poder institucional também esteve presente desde 

os momentos embrionários da greve. Em 09 de agosto de 2013 foi lançado um Boletim 

(SEPE, 2013b) que informava sobre duas greves concomitantes: das redes municipal e 

estadual de educação do Rio de Janeiro. Nele se informa, também, que a assembleia do 

dia 08 de agosto de 2013 havia aprovado a campanha “Fora Paes/Costin!”, uma consigna 

que já compunha algumas passeatas em junho de 2013, com a palavra de ordem “Fora 

Paes!”, desta vez acrescentada com a política de retirada da secretária municipal de 

educação. Esta campanha foi exibida em faixas e adesivos distribuídos pelo Sepe.  

Um fato importante a se considerar, tendo a leitura do Sepe sobre o processo, é a 

existência de uma concepção de que a luta com ação direta e participação massificada 

garante maior pressão para que sejam encaminhadas as pautas dos trabalhadores no 

âmbito da institucionalidade. Isso pode ser confirmado com o fato de que após uma 

manifestação com, aproximadamente, 20 mil trabalhadores da educação e apoiadores a 

prefeitura recebeu uma representação da categoria para iniciar a discussão sobre um 

conjunto de reformas que favorecessem os trabalhadores.  

Essa dimensão pode ser sintetizada na ata da reunião de negociação, entre a 

Prefeitura do Rio de Janeiro e a comissão do Sepe que foi recebida após esta 
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manifestação, na qual é possível localizar indicações de que a ação direta pode garantir 

vitórias no decorrer do processo. Esta ata apresenta os acordos entre propostas que seriam 

submetidas à avaliação coletiva da categoria em sua assembleia no dia 26 de agosto de 

2013. Dentre os acordos constava: reduzir o prazo de elaboração do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração (PCCR) Unificado para 30 dias, em vez de 90 dias; substituir a 

participação no Grupo de Trabalho (GT) dos Professores da Rede Municipal por 

representantes do Sepe e sua primeira reunião no dia 26 de agosto de 2013; estabelecer 

como premissa do PCCR Unificado a valorização por tempo de serviço e formação, bem 

como o aumento de 8% no piso salarial de cada categoria integrante do PCCR; abonar 

faltas decorrentes das paralisações convocadas pelo Sepe; primeira reunião pedagógica 

do calendário com a ex-secretária municipal de educação; e esclarecimento de que o 

aumento concedido em agosto de 2013 manteria o percentual de escalonamento entre os 

níveis das categorias (RIO DE JANEIRO; SEPE, 2013). 

Um Boletim de 24 de setembro de 2013 sintetiza uma posição de oposição ao 

Projeto de Lei (PL) nº 442, enviado pelo ex-prefeito Eduardo Paes à Câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro com caráter de urgência, que continha uma proposta de 

PCCR. Essa posição contrária ao PL 442 foi acompanhada de uma ocupação do plenário 

da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, realizada por centenas de profissionais de 

educação no dia 26 de setembro com a finalidade de exigir a retirada do PL.  

A mobilização dos profissionais da educação para impedir a aprovação deste PL, 

estava respaldada na compreensão de que não se contemplavam as pautas que os levaram 

à greve, a manifestação realizada foi duramente reprimida pela Polícia Militar (PM). 

Segundo o Sepe, num Boletim publicado em 08 de novembro de 2013, o dia 1 de outubro 

foi marcada na história do autoritarismo contra movimentos sociais na cidade carioca, 

pelo fato de ter criado “um verdadeiro estado de sítio no entorno da sede do legislativo”, 

para garantir a aprovação do PL nº 442 na Câmara Municipal, tendo tratado o movimento 

com violência, por parte das autoridades de segurança, promovendo, assim, um ataque 

contra o livre direito de manifestação (SEPE, 2013c).  

Um outro Boletim de outubro (SEPE, 2013d) denuncia o prefeito Eduardo Paes 

pela truculência, assédio, repressão nas manifestações e calúnias contra o Sepe e os 

membros da direção do sindicato e afirma que a greve continuava, conforme aprovado na 

última assembleia. A resposta dos grevistas e ativistas apoiadores foi uma manifestação 

em defesa da educação e contra as violências do Estado, realizada no dia 07 de outubro 

de 2013, a qual reuniu em torno de 50 mil pessoas na Avenida Rio Branco, pautando 
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protesto contra a violência policial nas manifestações, o livre direito de expressão e a 

defesa da escola pública. O Boletim expõe a perspectiva de continuidade da luta, 

protagonizada pelos trabalhadores da educação municipal e informa que nas últimas 

assembleias realizadas pelas redes municipal e estadual do Rio de Janeiro o dia 1º de 

outubro será lembrado como o dia do massacre que os governos de Paes e Cabral 

realizaram contra os profissionais da educação.  

Segundo o Sepe, em Boletim de 11 de novembro de 2013, a aprovação do PCCR 

só foi garantida com base nas medidas repressivas contra os movimentos no dia 1 de 

outubro de 2013, e apresenta um breve balanço no que se refere ao saldo político: a 

prefeitura não cumpriu o combinado de elaborar o PCCR no âmbito de GT, enviando o 

PL 442 diretamente para a Câmara municipal para aprová-lo em caráter emergencial. 

Considera que a greve de 2013 foi histórica pela qualidade da luta que teve envolvimento 

de todos os trabalhadores da educação, pelo fato de ter contado com apoio da comunidade 

escolar e de amplos setores da sociedade carioca. Além disso, a greve pautou a luta por 

educação pública e de qualidade e valorização do profissional da educação no Rio de 

Janeiro e no país. Ressalta-se, também, que a perspectiva de judicialização da greve 

demonstrou o grau de acirramento de interesses que a luta trouxe, fazendo com que o 

Supremo Tribunal Federal (STF) discutisse uma greve do serviço público, pela primeira 

vez na história, por iniciativa do Sepe (SEPE, 2013e). 

 

Perspectiva de luta por carreira 

A questão da carreira é tratada, nos documentos do Sepe, como um ponto de 

reivindicação que unifica os trabalhadores da educação, pois embora o setor docente 

tivesse conquistado, em períodos de mobilização anteriores, PCCR que contemplasse 

algumas demandas, a greve da rede municipal pautava uma unidade entre professores, 

auxiliares de creche, agentes e cozinheiras escolares. No caso destes outros segmentos de 

trabalhadores da educação, que atuam no quadro de apoio ao magistério, a proposta de 

PCCR tratava-se de um elemento inovador, pois haveria um enquadramento que 

considerasse a formação acadêmica no formato de movimentação na carreira, 

diferentemente como vinha sendo tratado, com o acréscimo de uma gratificação por 

formação, mantendo o vencimento base praticamente intacto. 

A leitura inicial dos trabalhadores da educação cariocas, presente em boletim do 

Sepe de 24 de setembro de 2013, é de que o plano enviado pela Prefeitura não atendia as 

quatro premissas que faziam parte das reivindicações: unificação; paridade; valorização 
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por tempo de serviço e formação. Segundo o boletim, 90% dos professores ficam fora do 

PCCR, não há reconhecimento da função de cozinheira escolar, nem a redução da jornada 

de 40 horas, para 30 horas semanais e ignora o trabalho das Agentes Auxiliares de Creche 

(AAC); não valoriza a formação dos funcionários; e afirma que os professores, com suas 

respectivas jornadas, Professor I 16 horas, Professor I 30 horas, Professor II 22h30 horas, 

Professor de Educação Infantil 22h30 são ignorados e não contempla aqueles que 

possuem jornada de 40 horas semanais. O PL 422 estabelece a criação do Professor de 

Ensino Fundamental, que seria uma legitimação da figura do professor polivalente, que 

possibilitaria a reestruturação da rede de ensino. Isso significaria, segundo o Sepe, mais 

turmas de projeto, 6º anos experimentais, mais Ginásios Experimentais Cariocas (GEC), 

mais recursos financeiros para empresas e meritocracia (SEPE, 2013f). 

O Sepe afirma que o PCCR encaminhado pela prefeitura trata da adequação de 

jornada de 40 horas semanais ser condicionada por demandas orçamentárias e decisões 

do Poder Executivo, que só futuramente seriam abertas as oportunidades para ingresso 

nesta jornada de trabalho. Afirma que o novo PCCR não considera que professores do 

ciclo I do ensino fundamental e de educação infantil, que realizaram concursos com a 

formação mínima exigida em nível médio, também não poderiam ser enquadrados, ainda 

que possuam graduação ao longo da carreira, pois somente os que realizaram concurso 

público com nível superior serão inseridos nela.  

 Por outro lado, a proposta do Sepe foi parcialmente atendida pela prefeitura do 

Rio de Janeiro, pois foi considerado o acordo relacionado ao valor do vencimento base, 

na tabela do PCCR aprovado (Lei nº 5623/2013). No entanto, o saldo político, do ponto 

de vista da consciência sobre a necessidade de melhores condições para a educação 

pública é valorizado na avaliação após a decisão de suspensão da greve, em assembleia 

dia 25 de outubro de 2013.  

As críticas feitas pelo Sepe ao PCCR aprovado dão abertura para uma perspectiva 

de mobilizações futuras, pelos seguintes motivos: 1) o PCCR aprovado não ser unificado, 

com sete possibilidades de movimentação na carreira para docentes e apenas quatro para 

demais trabalhadores da educação; 2) não valorizar a formação limitando-a a títulos 

obtidos em pós-graduação acadêmica para Professor de Ensino Fundamental, sem 

esclarecer quais serão os critérios e valores; 3) não garante que ingressantes com 

formação em magistério com nível médio enquadrem-se nas classes com doutorado e pós-

doutorado, se realizaram tal formação após ingressar na rede; 4) manteve-se o mesmo 

percentual (4%) entre níveis para progressão via tempo de serviço para professores e 
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percentuais menores para demais categorias; 5) a jornada de trabalho não está de acordo 

com o 1/3 de horário extra classe determinado pela Lei do Piso; 6) não apresenta menção 

sobre a eleição direta para diretores de escola, o que, segundo o Sepe, configura-se numa 

ameaça à gestão democrática das escolas; 7) não há reconhecimento do trabalho de 

cozinheiras escolares, um elemento enfatizado em diversos documentos da greve, 

mantendo-se a denominação de merendeiras no PCCR, no âmbito do quadro de apoio ao 

magistério; 8) não há fixação de data-base para os servidores da educação municipal; 9) 

não permitir que 94% dos profissionais sejam enquadrados por formação no doutorado e 

pós-doutorado e os demais 6% dependam da permissão da prefeitura do Rio de Janeiro 

para atingirem este enquadramento via formação acadêmica (SEPE, 2013e). 

 

À guisa de conclusão  

Pretende-se concluir com uma afirmação: o desenho político do Brasil, a partir do 

marco histórico das Jornadas de Junho de 2013, é de ruptura com a consciência coletiva 

de conciliação de classes e da crença em melhorias substantivas advindas de medidas 

governamentais. A insatisfação com as precárias condições de emprego, dos serviços 

públicos, contra os governos tomou como contorno a ação direta, a ocupação de ruas, de 

espaços públicos. Ações que se constituem como expressão de uma prerrogativa de que 

novas conquistas e ampliação de direitos serão forjados com base na luta. 

No entanto, embora se mantenha esta hipótese, há decalagens e diferenciações, 

pois não se trata de um processo político finalizado, segundo a nossa leitura, e, tendo-se 

o foco no estudo sobre a greve dos professores municipais cariocas, a despeito daquele 

período contar com uma relativa ampliação da participação em mobilizações, a direção 

do Sepe produziu inúmeros materiais que tinham o intuito de convencer os professores 

da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro que greve é direito de todo trabalhador, 

seja ele do setor público ou privado.  

Esta greve expôs o que ocorre com os setores críticos que almejam promover 

rupturas nos marcos estruturais: forte perseguição, assédio e brutal repressão pelo aparato 

policial do Estado. Fatos que revelam o alinhamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

naquela época sob gestão de Eduardo Paes (PMDB), a interesses diametralmente opostos 

aos dos trabalhadores da educação, que se manifesta no acionamento da Polícia Militar 

para reprimir protestos realizados pelos trabalhadores, desconsideração das propostas do 

Sepe de criação de plano de carreira unificado para os diferentes trabalhadores da 

educação municipal, com valorização da carreira via tempo de serviço e formação.  
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Exemplos daquilo que provocou fortemente as revoltas das Jornadas de Junho em 

2013 e influenciou a ampla mobilização dos professores cariocas e toda a rede de 

apoiadores, naquele contexto. Em diversos documentos do Sepe constavam denúncias 

sobre condições precárias de atendimento nas escolas municipais do Rio de Janeiro, 

baixos salários de profissionais da educação infantil, não reconhecimento de profissionais 

do quadro de apoio ao magistério, entre outras questões que obtiveram ressonância com 

as políticas de incentivo aos megaeventos ocorridos na capital carioca, em que a situação 

desigual no tratamento das políticas públicas ficou mais explícita.  

Num contexto em que o ajuste fiscal das contas públicas revela maior 

intensificação da ofensiva neoliberal sobre os direitos conquistados pelos trabalhadores, 

os trabalhadores se levantam contra as medidas neoliberais, revelam tomada de 

consciência, apesar da hegemonia neocorporativa e burocratizada sobre as principais 

direções sindicais, e constroem processos duradouros de reorganização das lutas, muitas 

vezes de forma inesperada, tendo-se Junho de 2013 como exemplo.  

Esse estudo sobre a greve dos professores cariocas pautou como perspectiva que 

a organização sindical deve considerar o desenho multifacetado do mundo do trabalho, 

as diferentes categorias na força de trabalho e as especificidades que sempre deram mais 

colorido à classe trabalhadora que é constituída por grandes contingentes de mulheres, 

lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e travestis (LGBTT), negras e negros, jovens, 

imigrantes... diversidades e desafios que são postos ao sindicalismo que não despreza a 

noção de classe, que tenha disposição de dialogar com os diferentes níveis de consciência 

e de disposição para a luta. O gigante precisa acordar novamente. 
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[GT-10] MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTOS E QUESTÃO AGRÁRIA 

Diante de um quadro político, social e ambiental de grandes incertezas, busca-se através 

do presente grupo de trabalho repensar os conceitos-chave que são utilizados para abordar 

as temáticas de meio ambiente, desenvolvimento social, econômico e sustentável e a 

questão agrária. Trata-se de tensionar, pela própria contingência do real, o alcance dos 

repertórios teóricos que pensam as relações entre os diferentes atores, humanos e não-

humanos, suas ações e disposições, pensar como aparatos sociotécnicos dinamizam, 

estabilizam ou desmancham as redes sociais que conectam mundo rural e urbano. Trata-

se aqui também, de aproximar propostas que abordem – através das ciências sociais e de 

revisões de seus recursos epistemológicos e metodológicos, mas também a partir de 

contribuições de outros agentes produtores de conhecimento – as transformações sociais 

que dialogam tanto com os avanços neoliberais sobre o mundo da vida, quanto com as 

práticas e ações políticas que pretendem construir e reconstruir os bens comuns e a 

possibilidade de um futuro comum a partir de estratégias criativas, singulares e resilientes. 

Conhecer o que é construído fora dos circuitos hegemônicos de conhecimento e suas 

práticas, e a partir disso, operar conexões entre diferenças, pensando a partir de 

contradições e controvérsias, é cada vez mais, habilidade essencial a continuidade da 

atividade reflexiva que busca entender realidades complexas, e proposta deste GT. 

 

Coordenadora: Juliana Meira (UNIFESP) 

Debatedor: Prof. Dr. Renzo Taddei (UNIFESP) 
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ABC do Açude: Percepção, Imaginário e Memória no sertão 

 

Felipe Silva Figueiredo 1 

 

Resumo  

A pesquisa de iniciação científica que apresento aqui hoje foi aprovada recentemente pela 

FAPESP e encontra-se ainda em desenvolvimento, portanto as reflexões aqui expostas 

partem de um levantamento bibliográfico e de uma ida a campo em Janeiro deste ano, 

que contou com algumas entrevistas para a elaboração do projeto, e apontam para alguns 

possíveis caminhos que ela venha a se enveredar. 

Essa pesquisa partiu de reflexões acerca da relação entre as categorias natureza e cultura 

realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas da Unifesp (VISURB).  A 

partir dessas discussões fizemos algumas saídas de campo pelos rios “escondidos” de São 

Paulo e no rio Itanhaém e, nesse meio tempo, como uma feliz coincidência, chegou a 

minhas mãos uma transcrição de uma poesia que conta a trajetória dos trabalhadores de 

uma barragem construída na década de 1930 no município de Macaúbas, localizado no 

sul da Bahia. Motivado com essas saídas etnográficas e com as discussões teóricas 

realizadas no âmbito do VISURB, decidi tomar essa poesia como ponto de partida da 

minha pesquisa e pensá-la como uma produção de conhecimento que está relacionada 

com o semiárido, clima típico da região nordeste do país.  

Divido este texto em duas partes: primeiro uma apresentação do panorama histórico em 

que se deu a constituição da poesia oral (conhecida como o ABC do Açude, devido a sua 

métrica) em questão e sua apresentação, já que ela é um elemento deste panorama; em 

seguida apresento os problemas teóricos que acerca da relação entre tradição e 

modernidade neste panorama, tomando a poesia como ponto de partida para estas 

reflexões, levantando questões acerca do estatuto da verdade desse saber narrado. 

 

Palavras-chave: Percepção; Imaginário; Memória; Sertão; Poesia Oral. 

 

1. O panorama político-histórico-natural 

O clima semiárido é característico, dentre outras coisas, por sua baixa umidade e 

volume pluviométrico. No Brasil, este clima predomina na região nordeste, no norte do 

estado de Minas Gerais e no norte do estado do Espírito Santo. Durante a década de 1930, 

quando o país passava por mudanças políticas e sociais marcantes em sua história (em 

que podemos destacar o fim da República Velha, o início da chamada “Era Vargas” e o 

fim da “política do café com leite”), uma grande estiagem assolou os estados nordestinos. 

Algumas medidas de combate à seca foram tomadas nessa época pelo governo federal, 

sendo a principal delas a construção de grandes reservatórios artificiais de água, 
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conhecidos como açudes (POMPONET, 2009, p.60). Foi no ano de 1932 que, a partir de 

uma empreitada da Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca - IFOCS (atual 

Departamento de Obras Contra a Seca – DNOCS), iniciou-se a construção de um açude 

num povoado na zona rural do município de Macaúbas, para represar as águas de um 

riacho que corria até o rio São Francisco. 

Apesar da estiagem da década de ’30 não ter sido a primeira grande seca já 

registrada, é só a partir dela que o Estado brasileiro passa a intervir efetivamente e de 

forma centralizada nessa questão. A quantidade de mortos e retirantes famintos que 

migravam para os centros urbanos e reivindicavam comida e emprego entre os anos de 

1877 e 1879 fez com que pela primeira vez a seca fosse tratada também como um 

problema social e não apenas como um fenômeno natural do semiárido, mas é só em 1932 

que o Estado brasileiro passa a intervir efetivamente e de forma centralizada no problema. 

É nesse contexto que, durante a construção da barragem do Açude, marco 

importante na vida das pessoas da região o ABC foi constituído. A poesia relata a 

experiência (no sentido benjaminiano), bem como retrata certos personagens marcantes e 

possivelmente de influência política na região, além de fazer denúncias acerca das 

condições insalubres a qual eram submetidos os trabalhadores. Esse conhecimento era 

disseminado na região de forma oral, e até hoje algumas pessoas que residem no 

município ainda se recordam de trechos e outras até mesmo da poesia completa. Diz-se, 

ainda, que quem era pego recitando tal poesia na época da construção da barragem era 

preso por desobediência. 

O meu principal interlocutor-narrador nessa ida a campo em Janeiro, foi Bio de 

Angelo, morador de Macaúbas. Foi Bio quem transcreveu a versão do ABC do Açude 

que chegou em minhas mãos através de meu tio, que é um padre que atua nas paróquias 

da região do sul da Bahia, e foi na casa de Bio que pude ouvi-lo narrar o ABC do Açude 

que apresento aqui: 

 

ABC do Açude 

“Aproveitando a sorte enquanto ela não desanda, senhor São Pedro, São Paulo, São 

Felipe, São Fernandes. Para cumpri minha sina, vim parar no Saco-Grande. 

 Bateu uma crise danada no município brotense, e aqui tinha socorro do governo 

fluminense, que obrigou-me arribar com tudo que me pertence 

 Cheguei aqui em Dezembro no rigor da carestia, procurando toda forma de fazer 

economia, “mais” tudo quanto eu fazia, Mané Trinchete comia 
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 Depois saiu meu fiscal com quem eu era me alistado, passei “custurar” bruaca 

sem ter nenhum resultado. Até hoje tem mil e duzentos fiado 

 Escrevi uma cartinha, amigo Dr. Barreto, me protege nessa terra senão eu viro um 

esqueleto, me acabando na “barrage” e embarrigando a Zé Preto 

 Fiz outra bela cartinha pelo mesmo portador, porque nesta ocasião eu fiquei sem 

meu feitor. Até hoje ainda espero a resposta do doutor 

 Ganhava eu três mil reis, o menino mil e quinhentos, mais um prato de farinha, 

era dois e quatro centos, “toicim” a quatro mil reis, feijão a quatro e duzentos 

 Horário de seis a seis, meio dia um descansinho. Quando chegava da venda é que 

ia cuidar dum “arrozinho”, senão não dava tempo, se não voltar do caminho 

 Intregaro a buzina um negro do pé inchado, de dia vive dormindo e a noite 

embreagado. Quando é as 4 horas ouve-se um búzio danado 

 Janeiro é mês rigoroso de 13 horas no dia. O pobre sendo obrigado, aqui nesta 

“ispetoria” com o mulambo no corpo e a barriga vazia 

 Ká faz parte, mas não entra na “linguaje” brasileira. Operário daqui também 

trabalha a semana inteira, recebe, porém não mete quarenta réis na gibeira 

 Ladruaje como aqui é uma coisa de horror. Começar de “barraquista”, operário e 

feitor. Aqui nesta “ispetoria” todo mundo é comedor 

 Mas o mundo esta tão péssimo que obriga sujeitar imposição de feitor e 

“barraquista” a roubar. E a muquirana roendo não tem tempo de coçar. 

 Na notícia que eu vinha desta ilustre companhia, que operário ganhava até dez mil 

réis por dia e que todo fim do mês o pagamento saía 

 Ó noticia miserável, espalhou por todo lado. Aqui tem um mexe mexe como 

tecido de aranha, operário bate nove e barraquista é quem ganha 

 Preço de trem na barraca, era o que o dono marcava, pois o vale só corria aonde 

o feitor mandava 

 Quando eu dou quatro e duzentos pelo um prato de feijão, que eu vejo lá na feira 

de dois prato por um tostão, da vontade de pegar meu vale e jogar no chão! 

 Reservando-me a soberba pra Deus não me castigar, se for pra receber vale eu 

deixo de trabalhar. Que não quero ter um amor para ver outro gozar 

 Se pego o infeliz do vale, vou fazer compra na venda. Compra quatro, cinco mil 

réis e não dar pra uma merenda 

 Teófilo adeus, meu caro Tio Tino Apontador fica ai com sua “barrage” que eu por 

aí já me vou 
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 Universo está tão péssimo que obriga sujeitar uns vindo pra receber e outros pra 

comprar 

 Vou ver se arrumo um lugar que eu possa trabalhar pra doutor não marcar meu 

ponto nem buzina me acordar 

 Xuveu tanto em tantas partes, já se ver muitas farturas, na feira também se ver 

feijão e milho e rapadura. Vamos embora meus colegas deste “Saco de Usura” 

 Zefirino, adeus. Meu caro, Tio Tino apontador fica aí com sua barrage que eu por 

aqui já me vou 

 Ypisilone é u grego, só serve para interar, o preço de dois mil réis fez a negrada 

arribar 

 ~ o til é a letra de Roma, não posso perde vista, Seu Doutor que fica ai com 

“feitoures” e “barraquistas” pegando todo dinheiro e entregando a João Batista”2. 

 

E aqui termina o ABC do Açude, com o “~” incluso no alfabeto. 

Antes de receber este nome, como podemos observar no poema, o povoado do 

Açude tinha o nome de “Saco Grande”. Esse nome era atribuído à grande fartura 

encontrada na região pela agricultura e pecuária familiar, isto é, antes da seca. O eu-lírico 

fala no primeiro verso “para cumpri minha sina, vim parar no Saco-Grande”. Era Saco-

Grande, chegou a seca e depois virou Açude. Essa mudança de paisagem não parou por 

aí, pois o açude encontra-se seco há mais de 10 anos, não obstante, a mudança do nome 

parou em Açude, o que marca também a esperança de vê-lo cheio novamente. 

Podemos perceber ao longo da poesia que há uma crítica que gira em torno dos 

baixos salários recebidos pelos trabalhadores. Os trabalhadores da barragem do açude 

sequer recebiam um salário. Em vez disso, recebiam um vale e eram obrigados a gastá-lo 

nas vendas dos “barraquistas”, que tinham seus produtos a preços abusivos. Os 

trabalhadores, portanto, mal podiam arcar com as despesas de sua subsistência e os 

feitores e mandatários da obra, aliados aos “barraquistas” acabavam ficando com todo o 

lucro.  

O Bio, ao longo de toda nossa conversa, me apresentou muitas outras poesias da 

região que tinha decorado, se apresentando como um exímio narrador. Benjamin diz que 

o narrador é aquele que sabe “intercambiar experiências”, aquele que passa uma 

experiência adiante, experiências estas que são tecidas na própria existência, na própria 

                                                           
2 Transcrição feita por Bio, de Macaúbas. 
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substância da vida e, além disso, esse intercâmbio supera as existências e experiências 

individuais, sendo algo que transcende a vida e a morte (1994). Para Benjamin, o narrador 

é aquele que, dotado de um senso prático, sabe dar conselhos. Talvez seja por isso que 

essa poesia fosse tão perigosa aos olhos dos feitores e dos gerentes da construção, fazendo 

com que a proibissem. 

 

2. A narração: tradição e modernidade no sertão 

Benjamin nos diz que, em nossa época, na chamada “modernidade”, esta 

capacidade de narrar vem se perdendo devido a uma baixa nas ações da experiência. O 

autor diz que este “conselho tecido na substância viva da existência tem um nome: 

sabedoria” (1994, p.200) e a arte de narrar estaria definhando devido a uma extinção dessa 

sabedoria, processo que acontece concomitantemente com a “evolução secular das forças 

produtivas” (1994, p.2001), especificamente com a criação da forma do Romance 

moderno, que só foi possível graças a imprensa, já que esta ligada diretamente ao livro e 

a forma escrita de literatura. De fato, a escrita está ligada, na perspectiva da memória, a 

um “esquecimento”. Escrevemos para lembrar, mas muitas vezes deixamos nossos 

escritos guardados e nunca mais os retomamos. A narração, por outro lado, tem de ser 

rememorada para não ser esquecida, tem que ser declamada. Neste sentido, quem não é 

ouvido não é lembrado. Nas palavras de Benjamin, “contar histórias sempre foi a arte de 

contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas” (1994, 

p.205). Além disso, ao passo que a narração provém da experiência (essa experiência que 

ultrapassa o indivíduo), o romance, segundo Benjamin, tem origem no indivíduo isolado, 

que não pode receber ou dar conselhos, em outras palavras, não pode intercambiar uma 

experiência pelo fato de escrever sozinho. 

Além do Romance moderno, a sociedade moderna em ascensão e o advento da 

imprensa trouxeram consigo a informação como forma de conhecimento. Enquanto a 

experiência trás consigo uma sabedoria que “vem de longe” no espaço e no tempo – como, 

por exemplo, por viagens distantes e pela tradição respectivamente – a informação, por 

outro lado, aspira a verificação imediata, como aponta Benjamin. Além disso, enquanto 

a narração frequentemente recorre ao “miraculoso”, ou ao “fantástico”, a informação deve 

ser plausível (ainda que esta não seja mais exata que a narração, como aponta Benjamin). 

Nesse sentido, a narração se distingue da informação, pois esta última é acompanhada de 

uma explicação, enquanto aquela é aberta a interpretação, marcando a diferença entre 

sabedoria e informação: enquanto a sabedoria é um ensinamento que perpassa o tempo e 
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o espaço e tem capacidade de se desenvolver, a informação só tem valor enquanto for 

nova (BENJAMIN, 1994).  

A narração, conforme o Romance moderno e a informação iam ganhando espaço, 

foi pouco a pouco tornando-se, desse ponto de vista, algo do passado, algo, digamos, 

“arcaico”. Um conhecimento como este do ABC, produzido no interior da Bahia, da 

perspectiva do conhecimento instrumental e da literatura erudita ou, em outras palavras 

de uma forma de conhecimento “moderna”, pouco teria espaço ou importância, marcando 

a característica duplamente assimétrica, apontada por Latour (2003), do conceito de 

modernidade. Segundo o autor, quando nos remetemos à modernidade, “definimos, por 

contraste, um passado arcaico e estável” e, além disso, “a palavra encontra-se sempre 

colocada em meio a uma polêmica, em uma briga onde há ganhadores e perdedores, os 

Antigos e os Modernos” (2013, p.15). 

O que vemos em Macaúbas, no entanto, é a presença dessa ação de narrar ainda 

presente na memória de algumas pessoas da região, mesmo que fragmentada. Outras, 

mesmo que não a conheçam, de certo já ouviram falar de histórias que remetem à 

memória da construção da barragem do Açude que fazem referência a tal poesia oral.  

Bio nos diz que aprendeu a recitar o poema de ouvido. Ouvindo os outros 

recitarem trechos que conheciam, conseguiu por meio dessa bricolagem de traços 

mnemônicos constituir este saber acerca da história do Açude de Macaúbas. Ele diz que 

aqui e ali um sabia recitar dois ou três versos e ele foi juntando as partes até que decorou 

o poema todo. Bio atuou como um “narrador sucateiro”, em termos benjaminianos, como 

aquele que segue os rastros deixados de lado pela história oficial, para reavivar uma 

“contra-história” da construção do Açude. A poesia é um verdadeiro manifesto contra a 

exploração dos trabalhadores, é narrada em nome dos anônimos, dos não lembrados pela 

História, aqueles que deixaram rastros de memória que são reunidos em seus versos.  

A ideia de bricolagem aqui nos dá uma dimensão para se pensar este saber 

considerado tradicional e arcaico e proveniente da experiência e, de certa forma, de uma 

narrativa “fantástica”, frente a História feita a partir de documentos oficiais, números e 

dados empíricos: uma História como ciência moderna. Como se sabe, Levi-Strauss ao 

propor a noção do Bricoleur em O Pensamento Selvagem (1989), diz que tanto este – um 

pensamento mágico ou mítico – quanto o saber científico respondem à necessidade de 

ordenação do pensamento humano, negando a ideia de uma continuidade progressiva 

entre um saber e outro, bem como sua hierarquização. Ao tratar o saber do bricoleur como 

expressão metafórica da ciência, o autor afirma que são “dois níveis estratégicos em que 
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a natureza se deixa abordar pelo conhecimento científico – um aproximadamente ajustado 

ao da percepção e ao da imaginação, e outro deslocado (…), dois caminhos diferentes: 

um muito próximo da intuição sensível e outro mais distanciado” (1989, p.30).  

Assim, o estatuto de “tradição” ou saber “arcaico” que o ABC carrega não nos 

legitima a pensá-lo como algo menos digno de credibilidade por seu caráter ficcional e 

por ser proveniente da criatividade e memória subjetivas de alguns sujeitos. Não se trata, 

portanto, de uma apreensão do meio em que o “sujeito” imagina o mundo tal como sua 

mente o constrói a partir de uma percepção relativa a sua própria cosmologia ou “design” 

oferecido por sua cultura, tampouco se trata de encarar o mundo “objetivo” tal como ele 

nos aparece aos sentidos, mas 

uma maneira que poderia reunir percepção e imaginação enquanto 

reconhecendo a condição humana (...) como sendo algo qual o conhecimento 

do mundo, longe de ser formado pelas operações da mente sobre as liberações 

do sentidos, que cresce do próprio solo de um envolvimento existencial no 

mundo sensível. (INGOLD, JANOWSKI, 2012, p.3, tradução nossa). 

 

Essa noção de constituição do conhecimento em um “envolvimento existencial” 

no mundo que reúna a percepção e a imaginação pressupõe um significado particular a 

este último. A imaginação aqui não é tomada como algo ausente na realidade sensível que 

se coloca apenas na mente, mas de uma participação criativa no meio a partir da percepção 

(que é também corporal) no decorrer dos acontecimentos. 

Poderíamos ainda tentar buscar um suposto “estatuto da verdade” da narração do 

ABC, questionando a veracidade dos acontecimentos narrados. De fato, seguindo a 

“vontade de verdade” (Nietzsche) que move a lógica empirista, pouco teríamos acesso a 

essas informações. Aqui a oposição entre o escrito e o narrado se faz clara, oposição que 

se pode desdobrar ainda naquela entre o real e o imaginado. Ora, seguindo ainda o 

argumento de Ingold, não seria o próprio mundo fenomenal também inventado? “Essas 

ficções, diz Ingold, são exclusivamente externas, formas sensíveis que dão forma ao 

impulso generativo interior que é a própria vida” (2015, p.284). 

A história (ou contra-história), que Bio nos narra transmite aquilo que é na verdade 

inenarrável, que ajuda a enterrar os mortos e os explorados pela obra do açude. Sua 

narração tem uma tarefa política muito clara: lutar contra o esquecimento dos mortos e 

explorados, o que significa também lutar contra a repetição de histórias parecidas no 

presente, ainda que, infelizmente, esse cenário seja atual no Brasil, vide a portaria que 

altera as regras de fiscalização do trabalho escravo. Assim, sem pretender estabelecer um 

estatuto da verdade da narração, mas a tomando como um saber histórico legítimo, ainda 
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que sendo algo oposto a História positivista, Jeane Marie Gagnebin diz que “a 

preocupação com a verdade do passado se completa na exigência de um presente que, 

também, possa ser verdadeiro” (2006, p. 47). 

Por último, gostaria de problematizar a ideia de que, parafraseando Bruno Latour, 

o semiárido jamais foi moderno. Quero explorar o que vejo como um problema de ordem 

política e epistemológica acerca dessa afirmação, justamente porque aceitá-la parece algo 

“fácil” ou até mesmo “óbvio”, pelo menos para o senso comum, enquanto para que nós 

(os ditos modernos) talvez pudéssemos aceitar que “jamais fomos modernos”, Bruno 

Latour escreveu um ensaio de aproximadamente 150 páginas.  Então por que é mais fácil 

aceitar que o semiárido jamais foi moderno? Talvez por sua constituição física rigorosa e 

violenta que marca uma oposição a qualquer noção de Civilização, constituindo um 

imaginário não só acerca do próprio sertão como algo “arcaico” e de natureza 

imprevisível, mas também do sertanejo como uma pessoa violenta/bárbara e atrasada. 

Uma possível resposta a isso é a de que o semiárido na verdade age de forma violenta em 

oposição às tentativas de modernização, principalmente devido a seus períodos de 

estiagem. Tomemos como exemplo a construção do Açude em Macaúbas, projeto 

realizado durante a Era Vargas: um projeto político que pretendia “salvar” a cidade de 

seu próprio bioma, mas que encontrou resistência do próprio meio, tendo em vista o fato 

de que a barragem encontra-se seca, o que fez com que as próprias pessoas da região 

buscassem novas estratégias de ocupação daquela terra – pela plantação, criação de gado 

ou escavação de poços – e de princípios de convivência com o semiárido. 
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Desobediência política: questão agrária e mídia no governo Juscelino Kubitschek 

 

José Carlos Sartori 1 

 

Resumo  

A pesquisa vincula a construção da imagem positiva do governo Juscelino Kubitschek 

por intermédio da revista Manchete a partir da renovação da coalizão entre o Partido 

Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro, que o elegeu em 1955, para as 

eleições de 1960, bem como a construção de uma memória histórica favorável ao seu 

personalismo político para disputar as eleições de 1965. Nesse contexto histórico a 

reforma agrária era considerada pelas elites, como desobediência civil por desafiar a 

instituição da propriedade privada aliada à onda anticomunista que se apropriou da classe 

média. Discute-se o conceito de massa para entender as ações e práticas políticas das 

elites e a mídia nas construções e reconstruções da defesa do latifúndio e da lógica do 

capital, simultaneamente às resistências dos movimentos populares e suas lideranças, que 

emergem nos anos de 1990 marcados pela política neoliberal, pontuando as 

transformações e a criação de novos sujeitos históricos e suas subjetividades nas práticas 

e representações nos acampamentos e assentamentos do Movimento dos Sem Terra e 

sublinhando a autonomia em relação àquele contexto do desenvolvimentismo de 

Kubitschek, que causa grande impacto ambiental no Brasil, e a liderança do campesinato 

centrada na igreja católica e as Ligas Camponesas. Comparativamente, o discurso da 

revista Manchete em 1960 e das mídias nacionais e regionais dos anos 1990, sob o 

neoliberalismo, convergem para a negação do camponês como sujeito histórico por 

atribuir o protagonismo de suas práticas políticas e a luta pela reforma agrária à lideranças 

personalistas ou formar uma opinião pública favorável à alianças partidárias para angariar 

o voto popular.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimentismo; Reforma Agrária; Mídia; Resistência; 

Subjetividades.  

 

Introdução 

A década de 1950 foi marcada no Brasil pelo crescimento populacional registrado 

nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelas exigências de 

participação política da classe trabalhadora urbana e rural. O consequente aumento da 

influência dos partidos voltados para as questões trabalhistas nos movimentos de massa, 

naquele contexto, adquiriu forte projeção sobre a opinião pública e sobre os interesses 

personalistas dos homens protagonistas com suas lideranças políticas nos partidos da 

república, por meio da imprensa.  

A coalizão partidária que elegeu Juscelino Kubitschek em 1955 representou a 
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vitória da união do voto urbano, conquistado pelo Partido Trabalhista Brasileiro do vice 

João Goulart, Jango, ao voto rural, do Partido Social Democrático de Juscelino 

Kubitscheck, JK. Tratava-se da representação, no plano político, do embate entre 

modernidade e o atraso de um país exclusivamente agroexportador.  

O desenvolvimento industrial impulsionado durante a Era Vargas (1930-1945) 

foi rapidamente intensificado com JK e seu programa de metas. Politicamente, a nação 

demonstrava seus esforços em superar o trauma político e psicológico do suicídio de 

Getúlio Vargas, em agosto de 1954, apoiando a realização das eleições com o intuito de 

legitimar e consolidar a democracia no Brasil, seguindo a tendência definida após o 

término da Segunda Guerra Mundial. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é refletir sobre a revista Manchete, que 

supostamente apoiou JK em sua campanha eleitoral de 1955 e preparou a construção de 

um discurso para viabilizar a sucessão de seu governo nas eleições de 1960, favorecendo 

sua aliança partidária (PSD-PTB) e seu candidato e fortalecendo seu carisma e 

personalismo para disputar as eleições de 1965, frustradas pelo golpe civil militar de 

1964, bem como a resistência do campesinato contra o latifúndio nos anos de 1990, sob 

o neoliberalismo, no contexto da redemocratização e o empenho das mídias nacionais e 

regionais na negação do camponês como sujeito histórico e suas subjetividades no fazer 

de suas lutas pela terra e a reforma agrária. Para tanto, quatro questões norteiam os 

resultados da pesquisa: Manchete aumentou a popularidade de JK? Manchete reforça o 

anticomunismo? O direito de voto ao analfabeto promulgado pela constituição de 1988 

contribuiu para uma maior autonomia das lutas camponesas em relação ao período do 

desenvolvimentismo de JK? As elites e as mídias constroem e reconstroem seu discurso 

de dominação favorecendo suas lideranças e coalizões partidárias? 

As respostas para estas questões perpassam os dois recortes cronológicos da 

pesquisa em dois períodos de vivência democrática no Brasil com o intuito de contribuir 

com a historiografia pertinente ao tema. 

 

Reforma Agrária e as eleições de 60 

Em fevereiro de 1960, com a cidade de Brasília próxima de sua inauguração, a 

imprensa e a oposição política arrefeceram suas críticas à construção da nova capital. A 

distribuição dos jornais era restrita às principais cidades dos estados. Nesse momento, a 

Revista Manchete, que tinha circulação comercial no cenário nacional, superava sua 

maior concorrente, a revista O Cruzeiro, e ganhava maior poder de influência sobre o 
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mercado e o eleitorado do país.    

Nas semanas anteriores ao pleito de 3 de outubro de 1960, a Revista Manchete 

não mencionava o apoio de Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista, ao candidato 

nacionalista e pessedista, general Lott, por um viés anticomunista compartilhado entre a 

revista e JK e pela influência do PCB nas bases da militância das ligas camponesas, cuja 

liderança defendia a reforma agrária.  

Nossa pesquisa analisou as principais publicações que antecedem as eleições de 

outubro de 1960 e em que medida a Manchete influenciou seus leitores e a opinião 

pública com suas fotorreportagens em meio a uma atmosfera política internacional 

marcada pela Guerra Fria e pela Revolução Cubana (1959), bem como a pressões internas 

nas forças armadas pela ideologia anticomunista. Além disso, as exigências de 

alinhamento com os Estados Unidos paralelamente à atuação das ligas camponesas, com 

um forte apoio da igreja católica, renovada pelo papa João XXIII, aprofundaram a 

discussão em torno da reforma agrária e da forma como fora absorvida esta nova 

demanda social e política pelo general Lott. 

No final do governo JK, em 1960, a Manchete passa a fazer um balanço das 

realizações do quinquênio, destacando a construção de Brasília, a extensão dos 14 mil 

km de estradas pavimentadas, especialmente a Belém-Brasília, a indústria 

automobilística e a indústria naval e sempre promovendo entrevistas com o presidente, 

que tinha os números dos empregos que criou e dos automóveis produzidos prontos para 

dizer ao entrevistador. 

Essas eram acompanhadas de muitas fotografias, que apresentavam Juscelino 

como homem simples, empreendedor, inovador e defensor da democracia, além de 

guardião da constituição de 1946, como explica Amorim:      

  Em conformidade a que se propunha, a revista manchete acompanhou de 

perto toda a trajetória do governo, do número 182, de 15/10/1955, onde a capa 

da revista estampa JK eleito, e na reportagem Juscelino comenta seus planos 

para o futuro governo, até a edição especial de 21 de abril de 1960, sobre a 

inauguração de Brasília, quando foram editados 760 mil exemplares que se 

esgotam em 48 horas, mostrou situações emblemáticas que através da trajetória 

da revista semana a semana com comentários, notas, reportagens, imagens, 

exerceu papel importante na construção da imagem de JK. (AMORIM, 2008, 

p. 20). 

 

O governo JK molda uma identidade nacional num momento de conjuntura 

política marcada pelo intenso nacionalismo, também de várias facetas, e por uma 

democracia, que privilegiava o voto para alfabetizados e excluía os analfabetos. 

Manchete, em suas fotorreportagens sequenciadas de forma didática poderiam se fazer 
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entender pelos analfabetos, uma parcela grande da população brasileira naquele contexto, 

que ainda não tinha o direito de voto, embora já se colocasse em pauta no congresso e 

nas propostas dos candidatos tal questão. O general Henrique Lott, do PSD defendia o 

voto aos analfabetos.2  

Nessa conjuntura, qual seria o impacto nas tendências eleitorais se o Congresso 

aprovasse o direito de voto aos analfabetos? O PTB de João Goulart ganhava espaço 

político no ambiente do trabalhador rural, que reivindicava direitos que o trabalhador 

urbano já tinha conquistado. Por outro lado, o PSD e a UDN aproximavam-se de muitos 

municípios por terem uma identidade mais conservadora e por representarem os 

interesses de grandes proprietários de terras, afrouxando os laços entre PSD e PTB.  

Considerando que a maioria da população brasileira3 era analfabeta, nem os 

partidos que representavam as elites estaduais e conservadoras no congresso nem o PTB, 

que ainda carregava o corporativismo do Estado Novo, estavam preparados para o voto 

do analfabeto, que, por todo o Brasil, podia acompanhar as fotorreportagens da Revista 

Manchete, a qual não promoveu nenhum debate neste aspecto mesmo quando a chapa 

Lott-Jango passou a ter algum destaque nas páginas da revista: era omitido o apoio de 

Lott ao voto do analfabeto.  

No filme de Silvio Tendler, lançado em 1980,Os Anos JK, são mostradas imagens 

de penúria e miséria em que estava mergulhado o povo do Nordeste, narradas na voz do 

ator Othon Bastos, referindo-se às reivindicações das Ligas Camponesas e em seguida, 

revelando imagens do lançamento da chapa Lott-Jango, em que se ouve uma música no 

ritmo de “marchinha” composta para a propaganda da chapa, que transcrevemos abaixo: 

Vão, vão, vão, vão ganhar Lott e João Goulart Salve o povo do Brasil Salve a classe 

operária Salve o homem do campo que espera a reforma agrária! (TENDLER, 1980.)  

A palavra "espera", empregada na música de campanha veiculada pelo rádio, que 

era o recurso de mídia mais importante à época, denota uma total negação do camponês, 

como sujeito histórico, incapaz de conduzir a luta pela reforma agrária, portanto, deveria 

esperar passivamente, que o novo presidente a fizesse. Paralelamente, não é citado, nas 

páginas da Manchete, o nome de líderes populares, como João Pedro Teixeira, que seria 

assassinado em 1962, líder da Liga de Sapé na Paraíba ou de José dos Prazeres, dirigente 

                                                           
2 Conforme dados do IBGE, em 1950, no Brasil, sabiam ler e escrever 14.916.779 e não sabiam ler e 

escrever 15.272.632 (GOMES, 2013, p. 56). 
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1960 alcançou 51.151,629 de habitantes (GOMES, 2013, p. 49). 
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da liga de Iputinga, por terem influência do Partido Comunista. Na música, a expressão 

"homem do campo" ao invés de camponês tem o objetivo de apropriar-se da bandeira da 

reforma agrária, de forma paternalista pela coalizão partidária PSD/PTB apagando a 

memória da luta pela terra e resistência travada por várias lideranças camponesas no 

Nordeste e em outras regiões do Pais. 

Quanto mais perto do dia 3 de outubro, mais confusa e complexa eram as relações 

entre os partidos e os principais candidatos. Lott era um anticomunista declarado e 

apoiado por Luiz Carlos Prestes. Defendia o voto ao analfabeto, a reforma agrária e a 

limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras, mas não tinha apoio dos 

radicais e das lideranças das Ligas Camponesas porque não era favorável às relações com 

a URSS e Cuba - o que dividia o apoio da aliança partidária PSD e PTB e de alguns de 

seus líderes que eram favoráveis às propostas de política exterior de Jânio Quadros, 

inclusive o líder nacional das Ligas Camponesas, Francisco Julião, que viajou para Cuba 

com Jânio. 

Os comitês Jân-Jan promovidos por jovens universitários ligados à UDN, 

vestidos de garis, roubaram os votos de Lott para Jânio e ainda levaram seu vice, João 

Goulart, por concorrerem de forma independente nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Recife, como mostra Benevides ao citar alguns números que correspondem as 

eleições presidenciais de 1960: Jânio Quadros - 5.636.623 (48%); General Lott - 

3.846.825 (32%); A. de Barros - 2.195.709 (20%); Para vice-presidente: João Goulart - 

4.547.010 Milton Campos-4.237.7l9 F. Ferrari - 2.137.382 (BENEVIDES, 1979, p. 131).  

Para Benevides, a vitória de Jânio representou a maior derrota de JK, que além 

de não eleger seu sucessor, não consolidou a mentalidade favorável às instituições 

democráticas nos empresários que o apoiaram. Em suas palavras: “o otimismo jamais 

igualável da democracia Juscelinista seria substituído pela carranca autoritária, moralista 

e vingativa do Janismo” (BENEVIDES,1991, p.19).  

Na Manchete número 597, de 28 de setembro de 1963, há um destaque especial 

para a oficialização da campanha presidencial com a legenda JK-65, e na revista de 04 

de abril de 1964 é publicada a confirmação oficial da indicação de JK pelo PSD, na 

página 8, em letras vermelhas, sobre a plataforma política para a campanha eleitoral: 

Apresentando 60 metas para o seu novo programa administrativo, o senador 

JK cuidará particularmente da produção agrícola, prometendo não só realizar 

a reforma agrária por meios pacíficos, mas ainda rever o arcaico sistema de 

arrendamento de terras (MANCHETE, 1964, n 597, p. 8). 
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Juscelino e o PSD resolvem assumir um compromisso com a sociedade, que via 

na reforma agrária, uma solução necessária para o desenvolvimento do pais, mas para os 

latifundiários e grande parte da classe média anticomunista e a UDN de José Sarney, era 

um desafio à propriedade privada e portanto, uma desobediência política que deveria ser 

reprimida com as mesmas convicções militares que alimentaram a tentativa de golpe 

contra JK após sua vitória nas eleições de 1955.  

 

Questão agrária e o neoliberalismo 

Na constituição de 1988, do então presidente José Sarney pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, o analfabeto conquista o direito de voto, causando 

a indignação de latifundiários representados pela bancada ruralista no congresso nacional 

e do próprio presidente, que declarava que a constituição geraria ingovernabilidade. O 

silêncio imposto pela ditadura não impediu a resistência do campesinato, que continuou 

alimentando seus sonhos e desejos pela conquista da terra para o trabalho, para o sustento 

de sua família, que compõem o seu imaginário, as suas subjetividades. Através da igreja 

católica, nas Comissões Pastorais da Terra e dos sindicatos rurais que continuaram 

prestando serviços assistenciais, os camponeses alimentavam suas práticas individuas e 

coletivas, que remetiam à memória de lutas e representação das extintas Ligas 

Camponesas. 

Ao longo da década de 1980, com o declínio da ditadura, surge o Partido dos 

Trabalhadores, de onde emergem novas lideranças sindicais, que associado à uma maior 

liberdade de imprensa aproxima os anseios de participação política das massas de 

trabalhadores rurais e urbanos. O desenvolvimentismo das décadas anteriores, com a 

ocupação do interior do pais acirrou os conflitos entre fazendeiros e posseiros, índios e 

garimpeiros. As estradas construídas por JK, que transportavam caminhões carregados 

de mercadorias para as cidades indicavam o crescimento do agronegócio para a burguesia 

nacional e empresas multinacionais, entretanto, durante a ditadura militar e sob as 

políticas econômicas do neoliberalismo dos anos de 1990, produzem os bóia-fria, 

desempregados das usinas, ex-arrendatários e a sua resposta motivada pela desobediência 

civil, na velha questão agrária: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Desobediências que são caracterizadas pelas ocupações de terras improdutivas em 

latifúndios, e transformadas em acampamentos onde forja-se uma organização social 

originária dos camponeses, sem vínculos com os partidos políticos. 

Na pesquisa de Maria Celma Borges encontramos na entrevista de um líder do 
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MST, o Zelitro e suas palavras, a reflexão acerca do nível de consciência nas estratégias 

de suas lutas: Com uma ação, você faz uma trajetória histórica, rompe a cerca e ocupa o 

latifúndio. Então isso é de uma simbologia muito forte. E isso é desobediência civil. 

Rompe a cerca. (Borges,2004,p.269). O líder fala do desafio político à propriedade 

privada, que ocorreu nos anos de 1990, já no governo Fernando Henrique Cardoso, do 

Partido da Social Democracia Brasileira, pelas práticas do MST, organizando marchas, 

ocupações de prédios públicos, a despeito do que autores como José de Souza Martins 

chamavam de institucionalização do movimento, que era a conquista da terra pelo 

camponês, na fase do assentamento, quando o Estado legaliza a posse da terra para as 

famílias dos assentamentos. Para as lideranças do MST o objetivo era alcançar a reforma 

agrária. Para as frente de massas organizadas pela liderança, ou seja, a base que 

compunha o movimento, os objetivos das conquistas eram mais imediatos e econômicos, 

mas não a posse da terra como forma de especulação, mas sim, como a terra de trabalho, 

que lhe dá a autonomia de administrar a sua própria vida em seu próprio tempo, sem 

patrão. Ter o seu roçado e umas poucas cabeças de gado para produzir o leite consumido 

pela sua família e, se possível, colaborar com o cooperativismo do assentamento, para 

comercializar os excedentes de produção. 

O MST realiza Congressos Nacionais e estabelece diretrizes e palavras de ordem 

para conduzir suas lutas, tais como: Ocupar, Resistir, Produzir, agregando à estas: 

Reforma Agrária: uma luta de todos. Estas palavras ganhavam significação para as 

massas, na medida em que suas conquistas avançavam e a repressão policial 

radicalizavam com as chacinas de Corumbiara(RO), em julho de 1995 e a de Eldorado 

dos Carajás(PA), em março de 1996, com um saldo de 19 trabalhadores sem-terra 

assassinados. As decisões do MST eram coletivas, por colegiados, evitava-se a 

hierarquia, portanto, o nível de consciência da grande massa de trabalhadores rurais 

fazia-se na participação efetiva de suas lutas como definido pelo historiador Eduard 

Thompsom. 

Neste ponto, sublinhamos que, ao contrário do que ocorreu no final do governo 

JK, na campanha eleitoral de 1960 e na campanha eleitoral de JK-65, onde as eleições 

eram regidas pela constituição de 1946, na qual o analfabeto não tinha direito ao voto, os 

partidos políticos não se apropriaram da bandeira da reforma agrária como fez a coalizão 

partidária PSD-PTB ou mesmo Jânio Quadros da UDN, que com seu personalismo ganha 

o apoio do também personalista líder das Ligas Camponesas Francisco Julião, que de 

forma corporativista e paternalista assumiu a liderança para defender os interesses dos 
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camponeses junto ao estado, ou ainda, como fez JK no lançamento de sua campanha para 

as eleições de 1965, prometendo uma reforma agrária pacífica, nesse contexto, PT e 

PMDB caminhavam rebocados pelo MST, apoiando suas lutas pela reforma agrária, 

principalmente porque nesse momento, o voto, que é a moeda de troca da democracia, é 

permitido ao analfabeto e nem a ditadura militar, tampouco o neoliberalismo da 

redemocratização fizeram muito esforço para resolver o problema do analfabetismo, que 

até o tempo presente, atinge níveis inaceitáveis para a população brasileira, 

principalmente a rural. Contudo, o alto nível de consciência política forjado nas lutas dos 

acampamentos e assentamentos do MST e a atenção para a mídia nacional e 

internacional, que a Marcha para Brasilia, em 1997 atrai, faz com que Luiz Inácio Lula 

da Silva, candidato às eleições de 2002 pelo PT, use o boné do MST, símbolo da luta 

pela terra e, paradoxalmente, seja apoiado pelo proprietário de fazendas e um verdadeiro 

império midiático, José Sarney,  que divide o PMDB, que tinha muitas prefeituras e 

governo de estados obtidos em eleições, de norte a sul do pais, favorecendo a vitória de 

Lula. 

Para finalizar, as mídias e as elites ruralistas praticam a criminalização e 

judiciarização do MST, as primeiras através da exposição de imagens em jornais, 

televisão e textos impressos para demonizar os líderes e desqualificar a organização e 

autonomia do movimento, e as elites representadas no congresso nacional criando 

mecanismos que legitimem a repressão aos movimentos políticos de desobediência para 

favorecer o latifúndio e a lógica do capital, sintetizados assim por Maria Celma Borges: 

Somando-se às medidas provisórias e decretos do governo de FHC, como 

proibição de que áreas ocupadas fossem vistoriadas e desapropriadas; 

estabelecimento do cadastro da terra pelos Correios; Banco da Terra; entre 

outros, deu-se ainda, nesse período, a “satanização” do MST pela fabricação 

de imagens e textos na imprensa, especialmente na revista Veja, ao enfocar um 

dos coordenadores nacionais do MST, João Pedro Stédile, como se fosse o 

“demônio”. Também se materializava naquele momento, por essa revista e, 

particularmente, pelo maior canal de transmissão televisiva nacional, a TV 

Globo, a denúncia de corrupção nas cooperativas do MST. As reportagens de 

Josias de Souza, da Folha de S. Paulo, também traziam esse 

teor(BORGES,2004,p.145). 

 

As ações e estratégias das elites e mídia repetem-se na história do Brasil desde os 

inícios da República. No tempo presente, vemos em toda a diversidade da mídia, a 

violência que envolve a questão agrária com a aprovação de decretos que dificultam a 

identificação do trabalho análogo à escravidão. Os frequentes conflitos entre garimpeiros 

e índios com saldo de mortos por invasão de terras. Garimpeiros incendiando postos e 

veículos do IBAMA em retaliação à fiscalização e punição que esta instituição vem 
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exercendo para proteger o meio ambiente. Por outro lado, o MST continua usando as 

mesmas estratégias, mas tem pouco espaço na mídia porque preserva sua autonomia em 

relação à partidos políticos e a prerrogativa de evitar a hierarquia de suas lideranças. 

Atualmente, defende a tese da pequena propriedade como base para um desenvolvimento 

sustentável contra a degradação ambiental e humana impactada pelo latifúndio e a 

bancada ruralista no congresso nacional. 

 

Considerações finais 

A revista Manchete aumenta a popularidade de Juscelino Kubitschek pela 

regularidade das fotorreportagens com fotografias de suas grandes obras e a realização 

de suas fabulosas metas, bem como o destaque pela sua simplicidade e otimismo que o 

fez governar com esperança. A Manchete vende 760 mil exemplares em menos de 48 

horas na inauguração de Brasília. JK supera o "complexo de minoria", que dificultou sua 

posse em 1956 e lança sua candidatura com o slogan JK-65 confiante na vitória. 

Manchete destaca a determinação de JK na construção da democracia e nega ou omite o 

apoio do Partido Comunista, num anticomunismo menos reacionário, assim como omite 

a luta pela reforma agrária das Ligas Camponesas, anunciando para a campanha JK-65, 

que o estadista realizaria uma reforma agrária pacífica, carregado da herança do 

paternalismo Getulista para ganhar o voto da classe média anticomunista e alfabetizada 

daquele contexto de democracia elitista. 

Nos anos de 1990 o analfabeto conquista o direito de voto e a luta pela reforma 

agrária ganha autonomia com as práticas e representações do MST. O camponês 

conquista, na experiência de luta, uma consciência política, que o transforma em sujeito 

da história, impedindo aos partidos políticos a apropriação da bandeira da reforma 

agrária, mas exigindo o apoio das lideranças no congresso na barganha pelo voto popular. 

Nos dois recortes cronológicos de vivência democrática, no desenvolvimentismo de JK 

e no neoliberalismo dos anos de 1990, as elites ruralistas e as mídias unem-se para a 

negação da capacidade de organização social da massa de trabalhadores rurais, criando 

mitos ou demonizando seus líderes para deixá-los vulneráveis às diversas formas de 

repressão e criminalização legitimadas pelo estado. 
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[GT-11] EPISTEMOLOGIA E TEORIA SOCIAL 

No atual contexto político e social brasileiro, produções acadêmicas que, em alguma 

dimensão, desprezam ou desviam-se dos conteúdos fornecidos pelos cânones e pelas 

teorias clássicas parecem ganhar força. Assim, por entender o papel dos paradigmas 

teóricos e metodológicos para toda a construção do conhecimento científico, que 

perpassa, inclusive, pela concepção da própria noção do que pode ou não ser categorizado 

como tal, o GT Espistemologia e Teoria social visa debater não apenas importância da 

teoria científica na pesquisa acadêmica, mas também forjar-se como espaço para a 

reflexões críticas de novos e antigos paradigmas epistemológicos bem como estudos que 

versem sobre contribuições de autores clássicos e contemporâneos à concepção do fazer 

e do pensar nas ciências sociais. 

 

Coordenadores: Cristiana Martins (UNIFESP), Juliana Barros (UNIFESP) e William 

Tomio Shinkai (UNIFESP) 

Debatedora: Profª Dra. Ana Lúcia Teixeira (UNIFESP) 
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O Pensamento “Sexual” Brasileiro: os caminhos metodológicos de Prado e Freyre 

na utilização do conceito de sexualidade em suas obras 

 

Fernando Filho 1 

 

Resumo  

A proposta deste trabalho faz parte das indagações presente no atual projeto de pesquisa 

“O Pensamento Sexual Brasileiro – como a sexualidade interpretou o Brasil nas obras de 

Paulo Prado e Gilberto Freyre” na qual pretendo buscar as linhas investigativas e 

metodológicas destes autores que tinham como proposta comum fazer uma interpretação 

do que seria uma cultura ou caráter comum do Brasil. E identificar o marcador da 

sexualidade como um possível recurso que estes interpretes estariam usando para 

formular suas teorias. As respectivas obras “Casa Grande & Senzala (1933)” e “Retrato 

do Brasil – Ensaio sobre a tristeza brasileira (1928)” são fundamentais para este recorte.  

A escolha do marcador da sexualidade se fez a partir da percepção de que várias obras 

que se dirigem a uma interpretação do Brasil, tem o tema racial como um dos eixos 

principais ao explicar a formação das três raças brasileira (branca, indígena e negra). Em 

tese, ao falar de uma formação do povo brasileiro, o contato destas três raças se dá também 

pelas relações sexuais ou pelo desejo, e estas podem ser construídas de maneiras 

consentidas ou perversas. Desta forma, se pensou em buscar através da historiografia e 

sociologia brasileira, autores e autoras que trabalharam o tema da sexualidade ou desejo 

como um elemento determinante e auxiliar na compreensão da formação cultural 

brasileira, e incluímos aqui, as sexualidades como práticas culturais. As obras recortadas 

nos apresentam duas interpretações distintas sobre o papel da sexualidade na formação 

da sociedade brasileira, mostrando ideias que estão em diálogo em posições opostas ou 

aproximadas.  

 

Palavras-chaves: Sexualidade; Raça; Cultura; Metodologias; Interpretações do Brasil. 

 

A sexualidade melancólica de Paulo Prado 

A proposta de uma sexualidade melancólica defendida por Paulo Prado presente 

em seu Retrato do Brasil tenta buscar uma interpretação das origens dos problemas do 

Brasil em diversos campos (cultural, identitário e político), mostrando que estes se 

originariam na época colonial, em que os sentimentos de luxúria e a ambição marcariam 

o caráter formativo do brasileiro. Prado se aproxima da perspectiva de Nina Rodrigues, 

em que a mistura com as “raças inferiores” acarretaria a decadência da raça branca. Para 

o modernista, a mestiçagem é também um problema fundamental na formação brasileira, 

porém com a diferença de que as três raças conteriam aspectos negativos que 
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alimentariam o tipo melancólico brasileiro, identificando uma psyché racial que marcaria 

a personalidade racial do brasileiro: 

 “(...) sem outro ideal, nem religioso, nem estético, sem nenhuma preocupação 

política, artística, intelectual – criava-se pelo decurso dos séculos uma raça 

triste. A melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem numa 

ideia fixa do enriquecimento (...) são vincos fundos da nossa psyché racial, 

paixões que não conhecem exceções no limitado viver do homem, mas aqui se 

desenvolveram de uma origem patogênica provocada sem dúvida pela ausência 

de sentimentos afetivos de ordem superior” (PRADO, [1928], 2006, p. 69-70). 

 

As pistas para compreensão metodológica de Retrato do Brasil foram lançadas na 

sua obra anterior, Paulística (1925). Coletânea de ensaios publicados em vários 

periódicos nacionais, em que o autor compõe uma série de interpretações sobre as origens 

e o caráter cultural do paulista. Nestes textos, Prado constrói tipificações do que seria uma 

“raça paulista” – o mameluco, o bandeirante, o aventureiro. 

Na construção destes textos, Prado precisa se vestir uma roupagem de historiador 

ao mesmo tempo em que esta emerge do seu metiê de mecenas e político. Para isso, sua 

inspiração vem de Capistrano de Abreu, que o ajudará numa perspectiva histórica, na qual 

não se pode compreender a história do Brasil, sem conhecer minuciosamente a história 

de cada estado, pois são parcelas que constituem um todo, e, portanto, o exame analítico 

destas partes deve ser investigado na compreensão do passado (ibidem, p.3).  

Para reconstrução do passado, o autor tem nitidez que os documentos são escassos 

e para cobrir a lacuna cronológica dos acontecimentos, cabe o historiador recorrer a 

subjetividade.  

A poetização dêsse fatos, na ingenuidade dos cronistas e das lendas, é que dá 

à aridez dos arquivos o sangue e a vida necessários à compreensão da 

psicologia do passado, que não é somente a narração do que fizeram os homens 

de uma época, mas também do que pensavam no momento em que agiam 

(ibidem, p.13). 

 

A força dos documentos e da subjetividade é carregada em Retrato do Brasil. No 

último capítulo, Prado confessa que a obra em questão foi feita como se fosse um quadro 

impressionista. Ele faz uma analogia entre estes dois tipos de produções, em que as 

massas e volumes das cores e linhas de um quadro seriam compativelmente a composição 

cronológica histórica factual do livro. Na medida que esta composição vai desaparecendo 

na construção deste “quadro”, as emoções, aspectos e representações mentais dos 

acontecimentos se sobressaem e deverão através de um esforço investigativo atingir a 

essência das coisas. Desta forma, Prado sintetiza a função da história:  
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Considerar a história não como uma ressurreição romântica, nem como ciência 

conjetural, à alemã; mas como um conjunto de meras impressões, procurando 

no fundo misterioso das forças conscientes ou instintivas, as influências que 

dominaram, no correr dos tempos, os indivíduos e a coletividade. (PRADO, 

1972. p. 221) 

 

Paulo Prado acreditava que a imaginação seria importante para a construção dos 

fatos dos passados. Esta agiria a partir do espirito humano como uma importante 

ferramenta para fazer os documentos falarem e se ligarem entre si. A imaginação tem a 

função de preencher as lacunas e vazios numa cronologia histórica e cabe o historiador 

esta tarefa. Essa proposta metodológica é aplicada em seus ensaios, como por exemplo, 

em O Patriarca em que ao discorrer sobre a vida de João Ramalho – um dos primeiros 

homens a povoar as terras de Piratininga no século XVI - Prado tem consciência que a 

história deste fundador é recheada de mistérios e lendas em que até os próprios cronistas 

não chegam em um acordo sobre sua chegada no Brasil: naufrago, degredado, judeu, 

excomungado, analfabeto ou herói. Desta forma, com a ausência de documentos que 

comprovam a verdadeira trajetória de João Ramalho, cabe então, ao historiador, 

preencher estas lacunas com imaginação ou entrelaçada com outras narrativas “reais”, e 

neste caso, Prado entrelaçou com a história fundadora das cidades de Santo André e São 

Paulo.  

Ao traçar a história do estado de São Paulo, Prado traz o modelo explicativo de 

Capistrano de Abreu em que os fatos históricos são realocados numa linha com quatro 

pontos cardeais. Este esquema de análise se baseia num gráfico com curva senóide em 

que percorre diferentes épocas marcando grandeza, decadência e regeneração. Em outras 

palavras: ascensão, clímax, decadência e regeneração. O esquema abaixo está ilustrado 

no prefácio à segunda edição:  

 

 

 

 

 

 

A interpretação do Brasil proposto em Retrato do Brasil se faz também através 

dos pontos da linha proposto por Capistrano. Podemos dizer que, Retrato é um 

alargamento das ideias do autor que apontava em Paulística.   

Clímax 

Decadência          Ascensão 
Regeneração 
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Ao defender a tese de “raça paulista” construída pelo isolamento, traz as teorias 

de Moritz Wagner, inspirada em Ratzel, teórico da Antropogeografia. Prado, considera 

essa teoria como uma “lei biológica” que seria fundamental na explicação e constituição 

étnica do tipo paulista, que se formou através das novas condições geográficas que estes 

indivíduos estavam inseridos – o meio ambiente como formador de uma raça ou etnia. 

São constituintes da “raça paulista”, o português propenso a miscigenação, de caráter 

independente, temperamento rijo e imaginação ardente; os cristãos novos que chegam 

para melhorar “as qualidades étnicas” do branco português – com as virtudes da 

maleabilidade, tenacidade e vitalidade e preocupação com enriquecimento; os índios, 

contribuem com os sentidos apurados e intensos na sua relação com a natureza. Para 

Prado, os índios são dotados de uma impassividade e uma fatalidade nômade e 

“vagabunda”, capazes de percorrer longos caminhos, empenhando esforças e trabalho 

(PRADO, 1972, p. 28). Do cruzamento do índio nômade com o branco aventureiro se 

origina uma “raça paulista”, ou mameluco (forte, rude e frondoso), uma mestiçagem com 

características positivas.  

Desta forma, o elemento da mestiçagem que foi fundamental e positivo na 

formação do povo paulista, aparece como problema na formação do brasileiro. O contato 

das três raças brasileiras (branca, indígena e negra) alimentariam o tipo melancólico 

brasileiro, identificando uma psyché racial que marcaria a personalidade racial do 

brasileiro. Cada uma destas raças, conteriam aspectos negativos, e a estrutura social e 

ambiental brasileira incentivaria o florescimento destas características. Além de luxúria e 

ambição, a sexualidade aparece como elemento indispensável nesta formação: 

Dividido em cinco capítulos (A Luxúria, A cobiça, A tristeza, O romantismo e 

Post-Scriptum), a obra dá enfoque aos excessos sexuais e ambição desenfreada presentes 

nos primeiros séculos da formação social brasileira. Estes capítulos obedecem a ordem 

proposta pelo gráfico de Capistrano.  

No primeiro capítulo, Prado constrói a tese de que o excesso sexual é incitado pelo 

clima paradisíaco, a solidão do homem colono e a animalidade sensual da índia e da negra 

que estimularia a “superexcitação” erótica do português. O autor dá uma visão heroica 

para o movimento das “descobertas marítimas”, que incutiu o espírito de liberdade nos 

homens daquela época alargando as ambições humanas, atraindo para os novos 

continentes, europeus em busca de riquezas fáceis. Neste ensaio, as interpretações são 
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feitas em bases das cartas jesuíticas e diários de viajantes, costurando através da 

imaginação, os costumes destes primeiros navegantes e habitantes.    

Em A cobiça, é mostrado que a ambição desenfreada dos colonos fez com que 

estes saíssem em busca de ouros e pedras preciosas pelo interior do Brasil, construindo 

laços sociais pautadas na lógica do enriquecimento fácil, subjugação dos corpos e almas 

dos índios e negros, através da escravidão, estupros e poligamias. O enriquecimento que 

seria o clímax da colônia brasileira, seria também o seu declínio.  

Os dois capítulos posteriores, “A tristeza” e “O Romantismo” mostram como as 

práticas da cobiça e luxuria levariam a um povo acometido pela melancolia e um lirismo 

pessimista a não conseguirem desenvolver a então precoce nação brasileira. Um 

esgotamento físico e mental, que gera a incapacidade de construir uma sociedade pautada 

em valores que não sejam somente “baixas paixões”. Nestes capítulos, o processo de 

miscigenação e as teses antropogeográficas ganham contornos fortes, na qual, a primeira 

seria um vício astênico que acentuando o que seria mais de ruim de cada raça geraria uma 

nação fadada ao declínio, e a segunda, as condições ambientais, especialmente o clima 

explicaria o temperamento de um povo.  

No Brasil, o véu da tristeza se estende por todo o país, em todas as latitudes, 

apesar do esplendor da Natureza, desde o caboclo, tão mestiçado de índio da 

bacia amazônica e dos sertões calcinados do Nordeste, até a impassibilidade 

soturna e amuada do Paulista e do Mineiro. Destacam-se somente nesse fundo 

grisalha melancolia o Gaúcho fronteiriço, mais espanholado, com um folclore 

cavalheiresco levemente nuançado de saudade que o acompanha nas correrias 

revolucionárias – e o Carioca, já produto de cidade grande e marítima, em 

contato com o estrangeiro e entregue ao lazzaronismo do ambiente. (ibidem, 

p.197) 

 

Consciente que as forças construtivas do brasileiro, são imutáveis, a miscigenação 

e a psique inspiradas no meio ambiente, Prado nas suas conclusões propõem uma 

revolução que poderia apagar todas estas máculas, para desta forma, transformar o 

aparelho político-econômico e a essência mental do brasileiro. Somente uma revolução 

seria capaz de apagar os efeitos provocados pela miscigenação. 

As teses utilizadas por Prado podem ser facilmente refutadas pelas atuais teorias 

sociais, mas em se tratando da metodologia por ele elaborada e defendida em Paulística 

são largamente aplicadas na construção de Retrato do Brasil: o uso de documentos 

históricos, aplicação de diversas teorias – muitas conhecidas no século XIX, no reforço 

da utilização da imaginação do historiador. Mesmo o autor trazendo novas visões para as 
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abordagens raciais, políticas e de povoamento do território brasileiro, podem facilmente 

ser colocadas em questões, o próprio uso da imaginação se tornando um elemento de 

verdade generalizante e não como mais uma possível interpretação – aqui devemos olhar 

em que lugar e momento histórico, Prado constrói, fala e defende uma visão de Brasil, 

para que desta maneira, que esta seria mais uma forma de representação de uma história 

formativa do povo brasileiro e que as suas abordagens metodológicas não conseguem 

preencher lacunas mas deixar de lado um Brasil que é diverso e múltiplo e não um espelho 

ampliado da história de São Paulo.   

 

Gilberto Freyre e a sexualidade como produto de estruturas econômicos-sociais  

A segunda tarefa para esta pesquisa é buscar a base metodológica para explicação 

de sexualidade em Casa Grande & Senzala. Diferente de Retrato do Brasil, a obra clássica 

tem uma profundidade maior sobre as estruturas sociais, trazendo uma nova interpretação 

sobre a formação sociocultural do povo brasileiro, na qual a metodologia se baseia em 

uma vasta pesquisa empírica, recusa e debates de outras teses interpretativas e filiação a 

escola relativista de Franz Boas.  

Influenciado por Boas, Freyre construiu uma tese em que a premissa metodológica 

é discutir a formação racial brasileira, separando os conceitos de raça e cultura como 

fundamental para afastar as teses eugenistas e deterministas muito em voga no Brasil da 

passagem de século.  Em As limitações do método comparativo, Boas refuta que os 

estudos comparativos não são capazes de explicar as complexidades culturais de uma 

determinada sociedade. A própria limitação deste método estar em achar que os mesmos 

fenômenos sempre levam as mesmas causas – um grande sistema em que a humanidade 

se desenvolveu em todos os lugares e as variações que ocorrem neste desenvolvimento 

não passam de meros detalhes (BOAS, 2006, p.32), e que, portanto, as interpretações 

advindas deste método de análise são de caráter duvidoso desde que não consiga provas 

que todos os fenômenos tenham a mesma origem. Para o autor, os desenvolvimentos 

históricos das sociedades percorrem diversos caminhos (ibidem, p.33) e desta maneira, o 

objetivo do antropólogo é “investigar e descobrir os processos pelos quais certos estágios 

culturais se desenvolveram” (idem, p.33) – como foi o desenvolvimento histórico de cada 

cultura ou crença. Denominada de método histórico, ele consegue atingir bases solidas e 

cientificas e não se limitar a comparar os resultados do desenvolvimento das culturas. A 
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habilidade consiste em revelar os processos de desenvolvimento em um pequeno espaço 

geográfico, e os resultados chegarem a três conclusões: as condições ambientais que 

criam ou modificam os elementos culturais; quais os fatores psicológicos que atuam na 

construção desta cultura, e por último, os impactos das conexões históricas sobre o 

desenvolvimento das culturas (ibidem, p.34).  

Estes pressupostos metodológicos de Franz Boas, são aplicáveis na análise que 

ele faz sobre a questão da mistura racial no Estados Unidos. Proferida em 1931, numa 

conferência do encontro da Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, 

Raça e Progresso, elucida os problemas da desigualdade entre as raças não são fatores 

oriundos da biologia, mas sim de marcadores sociais e econômicos:  

Se desejarmos adotar uma atitude sensata, é necessário separar claramente os 

aspectos biológicos e psicológicos das implicações sociais e econômicas da 

questão. Mas ainda, a motivação daquilo que está acontecendo precisa ser 

examinada, não do estrito podendo de nossas condições presentes, mas de um 

ângulo mais amplo (ibidem, p.67).  

 

Neste trecho fica nítido para Boas a execução do método histórico para 

entendimento das raças. Durante o ensaio, ele vai destrinchando a questão anatômica e 

fisiológica com o comportamento, pois, o último é marcado por fatores externos do que 

por processos orgânicos do corpo humano – para o autor, independente da raça, pessoas 

de uma determinada região tende a ter comportamentos semelhantes e as diferenças 

seriam marcadas pelas condições sociais que estas raças então inseridas. As diferenças 

sociais marcadas por fronteiras raciais estabelecem os conflitos raciais e antipatias entre 

as raças e estas não são implantadas pela natureza, mas pelo grupo social na qual os 

indivíduos vivem. Como discípulo da antropologia americana de Franz Boas, Freyre 

consegue em larga medida trabalhar com os pressupostos metodológicos de seu mestre, 

em Casa Grande & Senzala.  

Para fazer uma interpretação cultural das relações sociais na formação da 

sociedade brasileira, Freyre elege o sistema casa grande e senzala como representativo de 

um sistema social, político e moral (familiar e sexual) - a síntese da formação sócio 

cultural brasileira, o espaço que une todos num ritmo, numa mesma força (FREYRE, 

1992, p. 315), ou seja, um determinado espaço geográfico, dotados de tipos raciais em 

papéis sociais. E como projeto intelectual quer afastar as teses biológicas para explicações 

culturais e comportamentais das raças e tipos sociais, portanto para compreensão da 

formação racial e cultural da sociedade brasileira é necessário trazer para análise as 
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influências das técnicas e produção econômica na estrutura social e moral da sociedade 

(ibidem, p.189) - no caso a monocultura latifundiária, predominante no período colonial. 

As relações entre brancos e as demais raças estão condicionadas por esse tipo de sistema, 

e não por características inerentes a cada tipo racial.  

Cada capítulo de Casa Grande & Senzala é evidenciado um tipo racial e são 

destacados atributos na colaboração de cada um na formação “coletiva” do povo 

brasileiro, através das trocas entre as três raças, e na medida que vai se construindo as 

teses, desnaturaliza os “comportamentos raciais”.  

A mulher índia não é tida como elemento passivo na relação “eram as primeiras a 

se entregarem aos brancos, as mais ardentes, indo se esfregar nas pernas desses que 

supunham deuses” (ibidem, p. 93).  O autor ilustra que os primeiros séculos do Brasil era 

um ambiente de intoxicação sexual, “o europeu saltava em terra escorregando em índia 

nua” (idem. p. 93). O português colabora com o caráter “plastico” adquirido em contatos 

anteriores ao “descobrimento” com os povos do norte da África, “sempre pendeu para o 

contato vuluptoso com a mulher exótica” (ibidem, p. 189), aquele “que melhor 

confraternizou com as raças inferiores” (idem, p.189). Diante deste cenário, as mulheres 

índias com toda sua “exuberância sexual” e o português solitário e propenso a devassidão 

sexual desembocou na prática de mestiçagem, servindo assim aos propósitos de 

povoamento pretendido pela metrópole.  

Mas, é sobre o contato entre o negro e o branco português, especificamente dentro 

do “mundo” da casa grande, que Freyre traz melhor as contribuições da antropologia de 

Boas e parece estar inspirado na leitura de Raça e Progresso, do autor americano. 

Diferente, Prado, Freyre coloca o negro na posição do mais fraco sexualmente, e o que se 

entendia com uma “raça” sexualmente aflorada, é mais uma das consequências do sistema 

escravocrata e o patriarcado poligâmico do português na qual estavam submetidos. Freyre 

tem um cuidado metodológico de separar o negro e escravo, em que o segundo não é 

condição natural do primeiro:  

Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do 

brasileiro, é a ação do escravo, e não a do negro per si, que apreciamos (...) 

Parece às vezes influência de raça o que é influência pura e simples do escravo: 

do sistema social da escravidão. Da capacidade imensa deste sistema rebaixar 

moralmente senhores e escravos (...) A escravidão desenraizou o negro do seu 

meio social e de família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil. 

Dentro de tal ambiente, no contato de forças tão dissolventes, seria absurdo 

esperar do escravo outro comportamento senão imoral, de que tanto o acusam 
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(...) Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesma do 

regime. (Ibidem, p. 315)    

  

Portanto, o regime escravocrata induz a depravação sexual como prática cultural 

entre os brancos e negros; a negra que servia de concubinagem para o senhor ou de 

iniciadora nas primeiras relações sexuais do senhorzinho; na relação de agressão que a 

sinhá tinha em relação as escravas por conta das práticas de concubinagem2ou quando 

esta se servia sexualmente do negro escravo. Foram relações em que o consentimento e 

estupro viviam numa tensa relação sobre aqueles que viviam no regime escravocrata. 

Portanto, ao estudar a sexualidade na obra Casa grande & Senzala ajudará na 

compreensão de que esta não era simplesmente uma prática comum, e sim, que ela pode 

mostrar os meandros nas relações raciais e as construções de corpo e família na sociedade 

brasileira.  

 

A sexualidade brasileira em interface com outras correntes 

É cada vez mais promissor o diálogo entre o pensamento clássico brasileiro com 

outras correntes teóricas canônicas ou não de outros países principalmente numa 

perspectiva comparada. Trazer a discussão de uma interpretação da cultura brasileira 

através da sexualidade é aproximar com métodos e teorias explicativas de teorias sexuais 

na explicação da formação das sociedades e regimes de poder. Desta forma, trago para 

esta pesquisa duas obras que podem ajudar nesta compreensão, mas dada profundidade 

de cada umas delas ainda estou em processo de entendimento para possíveis diálogos, 

afastamentos e rupturas em relação ao objeto principal.  

Em Desejo Colonial o objetivo é traçar uma genealogia (aparecimento e 

refutação) do desejo na história do pensamento racial. Pensamento criado pelas 

sociedades europeias no bojo das teorias culturais que se ramifica nas suas colônias, 

possessões e dominações. Gênero, raça e classes são fundidos e cruzados dentro de um 

“desejo colonial” em que fixação patológica dissimulada pelo hibridismo, miscigenação 

                                                 
2 Gilberto Freyre dedica sua obra também para compreender a sexualidade da sinhá, ao olhar as relações de 

sadismo e histeria na busca de fatores que levam senhoras a praticar atos violentos. Sobre o sadismo na 

qual ele chama de “rancor sexual” em que desconta o ciúme do marido nas mucamas praticando nelas atos 

violentos, como arrancar os olhos e servir em compoteiras, queimar partes dos seus corpos ou vendê-las 

para velhos libertinos. O autor conclui que a histeria sádica das sinhás se dá obviamente pelo ciúme e 

acrescenta em como estas são vistas pelos homens brancos – parte de acordo num casamento, fazendo com 

que estas ainda na adolescência assumem compromissos e famílias sem nunca ser desejada pelos seus 

maridos ou outros homens, e que aos trinta anos chega a ser considerada velhas. 
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e sexo transgressor marcam o pensamento racial e cultural e a formação de distintas 

sociedades não europeias. Durante toda sua obra, Young constrói a tese de que o desejo 

e a sexualidade é parte fundante das teorias raciais e ao citar Hyan, estabelece esta 

conexão na qual o sexo está no próprio coração do racismo (Hyan apud Young, 2005, p. 

118). Já em História da Sexualidade – A vontade do saber (1988) Foucault tem como 

interesse “fazer uma revista” do discurso sobre o sexo, como eles se sustentam e a 

“vontade que os conduz” (Foucault, 1988, p. 14), nas sociedades capitalistas europeias 

industrializadas.  

Portanto é possível através das perspectivas de Young e Foucault fazer um 

paralelo com as metodologias de Prado e Freyre e identificar a sexualidade como 

elemento constituinte e fundamental na construção e formação social brasileira. Se para 

Young, a sexualidade é parte da máquina desejante do colonialismo (Young, 2005, p. 

119), portanto, o objetivo se centra como esta fez parte dos projetos coloniais no Brasil e 

marcaram profundamente a sociedade brasileira, e que estaria entrelaçada com as teorias 

raciais e culturais defendidas e praticadas em solo brasileiro. Assim, como Foucault, 

identificar nas obras dos autores brasileiros, como os discursos sobre sexualidade se 

sustentam em tensão, rupturas e aproximações nas representações e visões de sociedade.  
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A sociologia americana pela trajetória de William Isaac Thomas 

 

Juliana de Andrade Meira1 

 

Resumo  

William Isaac Thomas contribuiu para a autonomização do campo da sociologia nos 

Estados Unidos do século XIX, elaborando e utilizando metodologias de forma pioneira 

e delineando conceitos que se tornariam chaves interpretativas de grande relevância no 

Interacionismo Simbólico da Escola de Chicago. No entanto, seu nome permanece 

praticamente esquecido. Um escândalo desponta como justificativa para sua 

invisibilidade. Mas o “esquecimento”, enquanto apagamento de sua figura e a existência 

de informações desconexas sobre sua passagem pela história da sociologia podem apontar 

justamente aspectos essenciais para a compreensão do que era a sociologia americana do 

período e quais eram os marcadores dos limites sociais do reconhecimento da inovação. 

Nesse trabalho, realizado com recursos das teorias de Norbert Elias e Pierre Bourdieu, 

em especial seus respectivos conceitos de Figuração e Interdependência, Habitus e Estilo 

de Vida, onde buscou-se reconstituir a trajetória do autor a partir das figurações que fazia 

parte, o intuito é, ensaisticamente, pensar conexões possíveis entre aspectos biográficos 

de Thomas, a institucionalização do ensino superior americano, a produção de 

conhecimento sociológico de uma universidade e a sociedade americana da época. Foram 

utilizados para tal análise notícias, listas, cartas e outras informações, assim como 

consulta a obras que abordaram o contexto e as instituições estudadas. 

 

Palavras-chave: Ciência; Institucionalização; Trajetória de Vida; Sociologia Americana. 

 

Introdução 

O trabalho em questão pretendeu investigar as principais condições do processo 

de institucionalização e autonomização da sociologia nos Estados Unidos no final do 

século XIX e início do século XX, através de uma das instituições que contribuíram para 

este processo, a Universidade de Chicago e seu departamento de sociologia, berço da 

Escola de Chicago, assim como do escândalo que levou à expulsão de William Isaac 

Thomas da Universidade em 1918. Thomas foi quem cunhou os primeiros e principais 

conceitos da psicologia social, que se tornou um dos pilares da Escola de Chicago, ao 

lado das noções de 'organização social' e 'ecologia ' de Park e Burgess. (Abbott, 1999). 

Ela acabou por se mostrar uma Escola de grande importância para a sociologia de maneira 

geral, em especial entre as duas grandes guerras, período em que se projetou no cenário 

global, atravessando inclusive a sociologia brasileira através de Donald Pierson - de 

maneira direta, através de alunos de relevância para a institucionalização da sociologia 

                                                 
1 Juliana de Andrade Meira, mestranda no programa de pós-graduação em ciências sociais da UNIFESP, 

bolsista CAPES. E-mail: juliana.andm@gmail.com   
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no Brasil, como por exemplo, Florestan Fernandes, dentre outros. Assim como também 

indireta, é o caso de Gilberto Velho, antropólogo do Museu nacional. (VALLADARES, 

2005). 

Abbott analisou a produção sobre a Escola de Chicago e constatou padrões nessas 

produções, além de reordenar os processos que constituíram a unidade do Departamento 

em Chicago. Ele pretendeu analisar a questão em dois níveis: como um processo não 

dissociado de desenvolvimento da teoria e do mundo social em questão (as produções 

sobre a Escola e o próprio departamento de sociologia da Universidade de Chicago). De 

tais processos a Escola de Chicago emergiu enquanto unidade cultural. Portanto, Abbott 

busca entender qual a fonte de unidade em seu próprio processo e como constrói a si como 

uma tradição. O problema colocado neste trabalho diz respeito, de maneira geral, à 

relação das trajetórias individuais com os processos das figurações coletivas. Mais 

especificamente, a pergunta seria: A custas de que, e de quem, as unidades são 

constituídas? Quais os recursos? E de que modo as singularidades emergem para além de 

tais unidades culturais? Quais recursos as tornam possíveis? No caso, a trajetória de 

William Isaac Thomas e as condições de produção científica no departamento de 

sociologia da Universidade de Chicago não necessariamente respondem essas questões, 

mas colocam em evidência pontos-chave e possibilitam uma visão maior em que as 

diferenças sejam reposicionadas numa matriz geradora de modo que possamos apresentar 

tanto Thomas, a universidade de Chicago (incluindo a própria cidade) quanto a produção 

teórica, como se coproduzindo, se definindo mutuamente. 

No que diz respeito a contribuição invisibilizada de Thomas na história dessa 

unidade cultural, podemos delinear a Psicologia Social como central. E nela os principais 

conceitos (e suas respectivas definições) que podemos destacar são os de: 

Valor social: 'Por valor social entendemos qualquer dado com conteúdo acessível 

aos membros de algum grupo social e um significado com consideração para o qual seja 

ou possa ser um objeto de atividade.' (THOMAS, 1984: 58); 

Atitude: 'Por atitude entendemos o processo de tomada de consciência individual 

que determina a atividade real ou possível do indivíduo no mundo social.' (THOMAS, 

1984: 58); 

Desorganização social: 'Um decréscimo da influência das regras sociais de 

comportamento existentes sobre os membros individuais de um grupo'. (...) 'A 

desorganização social vem como uma consequência da quebra do antigo isolamento das 

comunidades camponesas; os contatos entre cada comunidade e o mundo social externo 
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tem diminuído continuamente em número, variedade e intensidade; É evidente que 

qualquer tentativa de reconstrução social deva levar em consideração este fato.' 

(THOMAS, 1984: 191); 

Desmoralização: 'Desmoralização é a decadência da organização da vida pessoal 

de um indivíduo membro de um grupo social.' (THOMAS, 1984: 256). 

 Assim como o teorema de Thomas dentro da noção de Definição de Situação, 

reconhecido como uma de suas principais contribuições ao interacionismo simbólico, e 

que coloca uma preexistência da dimensão simbólica à ação, de sua percepção pelos 

atores sociais envolvidos: “If men define situations as real, they are real in their 

consequences”. 

O argumento presente no trabalho em questão é o de que o escândalo de 1918, só 

teve tais repercussões por se dar em um momento muito específico da figuração 

observada, no qual sua autonomia relativa ainda era muito baixa em relação a alguns 

aspectos da sociedade americana do início do século XX. O papel de intelectual tinha um 

significado específico e o estilo de vida desses agentes carregava valores reconhecidos 

socialmente naquele contexto, onde a moral da classe média americana trazia a público 

como um problema coletivo as condutas de figuras sociais que extrapolavam o limite da 

ascese puritana protestante. Em contrapartida, a própria sociologia produzida naquele 

momento estava enredada nos processos sociais mais amplos, trabalhando sobre os 

problemas e objetos de pesquisa previamente produzidos por essa sociedade e por agentes 

que não deixavam de ser produtos sociais, mas tinham sua função social inscrita através 

do papel de intelectual. Uma segunda leitura, que não necessariamente rompe com a 

primeira, é a de que as críticas sociológicas e políticas de Thomas ao modo como a 

universidade se posicionava em relação a produção científica e especialmente 

sociológica, rompia com um esquema instituído em que ciência e sociedade, em parceria, 

definiam um projeto de sociedade. Não se tratava de uma perspectiva de ciência de 

distanciamento, mas de uma parceria que foi denunciada por Thomas, através de um 

discurso teórico e comportamental acerca dos limites dessa parceria. 

À época da institucionalização da sociologia enquanto disciplina nos Estados 

Unidos estava em curso o movimento de reforma social, que levado adiante pelas classes 

médias, buscava estabelecer medidas de certo modo profiláticas às consequências da 

desigualdade social e controlar a luta de classes acirrada pela entrada do país na chamada 

'Golden Age', fase de expansão industrial marcada pelo o capitalismo monopolista que se 

estabeleceu a partir da segunda metade do século XIX, principalmente entre 1869 e 1898. 
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(LINK, vol.1 1963: 26) (KARNAL et al., 149-155). Processo do qual a guerra civil 

americana viu emergir conglomerados como aqueles representados pelos nomes 

Carnegie, Duke, Hill, Morgan, Rockefeller, Swift, Vanderbilt e etc., - 'Capitães da 

Indústria' ou 'Senhores da Criação'. Podemos ver como o darwinismo social, tinha espaço 

no contexto econômico, reafirmando de maneira científica valores próprios do 

individualismo competitivo. Nos EUA, ele estaria representado pelas ideias do filósofo 

inglês Herbert Spencer, e por William Graham Sumner, seu discípulo norte-americano, 

pois ambos viam no dinâmico embate pela sobrevivência uma maneira de 

desenvolvimento da humanidade de modo geral. (KARNAL et al., 2013: 158).  Esse 

período levou a um outro movimento, de reação, já no final do século XIX conhecido por 

Justiça Social. Nesse caso havia uma demanda por intervenção estatal na regulação da 

economia e melhores condições de trabalho e vida. Mas o que significava justiça era outra 

questão. Isso que foi chamado de Progressismo era um movimento bastante diversificado 

que compreendia desde grupos que buscavam uma mudança estrutural da sociedade à 

grupos conservadores e tradicionais – muitos deles com interesses econômicos na 

regulação do monopólio abusivo. (KARNAL et al., 2013: 176 e 185). Também por 

meados do séc. XIX já se pode determinar o quadro religioso cristão americano como 

sendo não apenas hegemonicamente protestante, mas principalmente batista, metodista e 

presbiteriano.  E no que diz respeito a tentativa de intervenção social das igrejas, havia 

tanto aquelas mais críticas a ordem social estabelecida, indo desde um socialismo cristão 

como também havia uma forma amena de abordar os problemas sociais apenas através da 

doutrina religiosa. O processo conhecido como 'Evangelho Social' tem seu período de 

surgimento e amadurecimento entre os anos 1890 e 1920. Período de separações entre 

correntes mais abertas a novas perspectivas sobre os dogmas daquelas mais 

fundamentalistas. Juntamente com o progressismo teve início o populismo nos EUA. 

Populismo, progressismo e Movimento de Reforma estavam próximos uns dos outros. 

(LINK, vol.1 1963: 122 e 35). A Universidade de Chicago foi construída com recursos 

advindos desse processo social e partilhou com ele mais do que recursos materiais e 

financeiros. 

 

A cidade, o sistema universitário americano e a universidade de Chicago 

A complexidade das cidades, o distanciamento e frieza da racionalidade e as 

transformações estabelecidas pela tecnologia que surgem de maneira violenta num 

processo de rápida industrialização no século XIX, tornavam evidentes a desigualdade e 
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segregação sociais. Tais imagens foram associadas à decadência e corrupção morais pela 

classe média puritana, mas foram apropriadas de modos diferentes pelos diversos grupos 

em função de seus interesses específicos na manutenção, mudança ou transformação 

estrutural da ordem social. É importante ter esse quadro em mente quando olhamos para 

o processo da cidade e da Universidade de Chicago.  No que diz respeito ao departamento 

de sociologia, foi no trabalho empírico na cidade que emergiu o que conhecemos por 

Escola de Chicago. Nesse processo, os problemas sociais se tornaram os próprios 

problemas a partir dos quais a sociologia se desenvolveria. Martin Bulmer em The 

Chicago School of Sociology: Social science research (1984), apresenta essa como 

característica proeminente. De acordo com Bulmer, isto pode ser compreendido pelo 

processo de desenvolvimento da cidade, que do início ao meio do século XIX passou de 

“insignificante” para estar localizada no centro de uma rede de linhas férreas, por se tornar 

um importante posto comercial do Meio Oeste nos anos 1860. Atividades industriais, 

assim como de câmbio e de estocagem lá se estabeleceram, como também o fizeram os 

migrantes vindos das áreas rurais da região, e posteriormente imigrantes encontraram 

também ali demanda para trabalho, levando a um impressionante boom demográfico: 

entre 1880 e 1930, a população de Chicago passou de 503.185 para 3.375.329 habitantes. 

Considera-se a passagem da década 1880 a 1890 bastante significativa, pois foi a época 

em que a cidade chegou em 1.099.850 habitantes. (1984: 13) (COULON, 1995: 11). 

No que diz respeito a universidade, ela foi possibilitada pelo financiamento em 

milhões de dólares (cerca de 35 para ser mais exata), por John Rockefeller, o magnata do 

petróleo. Uma fundação batista se encarregou de administrar a construção e a comunidade 

local fez promessas de suporte financeiro a seu funcionamento, que se iniciou em 1892 

(dois anos depois de sua fundação oficial em 1890). Já no início contava com uma 

estrutura que possibilitou que se destacasse nacionalmente, o que inclui meios de 

publicação e apoio para o estabelecimento de jornais em todos os departamentos, assim 

como bons salários que, junto a possibilidade de estabelecimento de novas linhas de 

pesquisa, atraíram nomes importantes. 

O departamento de sociologia foi fundado por Albion Small (1854-1926), já em 

1892. Assim como seu programa de pós-graduação que foi o primeiro a oferecer os pré-

requisitos para especialização e sequência na carreira acadêmica que naquela década se 

tornaram obrigatórios inclusive aos que se formaram no exterior.  A formação de Small 

não foi diferente daquela dos primeiros nomes relevantes do ensino superior americano, 

principalmente no que diz respeito às ciências sociais e parte de sua formação se deu na 
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Alemanha, em 1879, nas universidades de Berlim e Leipzig. As pretensões de Small para 

a sociologia de Chicago, aos nossos olhos pareceriam contraditórias, já que o 

desenvolvimento da sociologia como disciplina acadêmica dividia espaço com uma visão 

que pensava na ciência a partir de seus usos para reforma social. A relevância de Small 

nesse feito de institucionalização da sociologia como disciplina também aparece na 

fundação em 1895 do American Journal of Sociology, também localizado em Chicago e 

que pode ser compreendido como laboratório dessa ciência social, o qual não teve 

'concorrência' a nível nacional até o início da década de 1920. (Bulmer, 1984: 34). Small 

também contribuiu diretamente para a fundação da American Sociological Society- ASS 

em 1905. O que podemos concluir assim é que a sociologia ali estava passando por um 

rápido processo de institucionalização e especialização, porém em um contexto ainda 

moralmente orientado no que diz respeito a compreensão do papel social da ciência. O 

que parece colocar alguns impasses aqueles agentes que pretendessem inserir uma nova 

concepção de uso social da ciência e do trabalho sociológico de produção de 

conhecimento. Além disso, as próprias fronteiras da disciplina ainda não estavam muito 

bem distintas e uma das características associadas à diversidade em Chicago é atribuída 

justamente à orientação multidisciplinar ali existente. Os laços estabelecidos pela 

sociologia com outras áreas e disciplinas eram “múltiplos e sistemáticos”. As principais 

eram a filosofia, a psicologia, a economia (e ao menos para Bulmer), as ciências políticas 

e a antropologia (COULON, 1995: 14,24) (BULMER, 1984: 34) (RHOADES, 1981: 1-

6). A questão da separação tardia entre a sociologia e antropologia ficará para outro 

momento. 

A fundação da universidade de Chicago e de seu departamento de sociologia, por 

sua vez, não foram fatos isolados, mas parte de um processo de expansão do ensino 

superior americano que se deu durante o século XIX e que em 1900 levou a formação da 

Associação das Universidades Americanas. (CHARLE & VERGER, 1996: 85) (LINK, 

vol.1 1963: 68).  De acordo com Charle & Verger, até pouco depois do final da guerra de 

secessão americana em 1865, o modelo ainda era praticamente o mesmo do período 

colonial, focado no padrão dos colleges ingleses, com um ensino basicamente literário e 

religioso, que ofereciam apenas o nível de BA. Bachelor of Arts. Calhoun (2004: 265), 

vai na mesma direção e aponta que se tratavam de instituições em sua maioria de origem 

pública e religiosa (protestante e católica). Assim, a pesquisa ali era tida apenas como 

parte do ensino e abordada de modo marginal. Enquanto a pesquisa social desenvolvida 

fora das universidades era praticada de modo nada ou pouco profissional, por ativistas e 
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'reformadores sociais'. (CALHOUN, 2004: 264). Esses últimos atores citados, realizavam 

intensas pesquisas sobre condições de trabalho, pobreza, modos de diminuir os problemas 

sociais, dentre outras. Link (vol.1 1963: 123), cita como esse processo gerou um acúmulo 

de dados já na década de 1890. Tal acúmulo, portanto, emergia ao mesmo tempo que o 

próprio processo de institucionalização da sociologia americana, num sistema de ensino 

ainda bastante heterogêneo e descentralizado, fortemente marcado pela 'filantropia 

científica', pelos investimentos privados, onde as famílias Carnegie, Ford e Rockefeller 

se destacaram. (CALHOUN, 2004: 265). No que diz respeito a espaços de mediação entre 

essas ordens, podemos citar a Hull House. A Hull-House encerrava um espaço de 

interação voltado a esses interesses sociais. Apesar de ser uma agência social 

independente, acabou por se tornar um centro de discussões sobre reforma social, que 

envolvia reformadores, políticos e acadêmicos. (BULMER, 1984:23). 

Desse modo podemos pensar que não é apenas a reprodução quase direta dos 

problemas sociológicos enquanto problemas sociais uma característica daquele momento 

da sociologia americana, mas também o forte caráter moral das teorias produzidas em 

condições de fraco rigor empírico, como atesta Bulmer. Robert E. Park e William Isaac 

Thomas teriam sido aqueles que não operaram a partir desses padrões, ainda que suas 

produções teóricas tenham sido construídas em relação com a realidade urbana. Já havia 

neles uma diferenciação especializada no modo como abordavam os temas urbanos. 

Bulmer considerava o trabalho de Thomas como possuindo um caráter secular que era 

mais exceção do que regra naquele contexto, que eram em grande medida orientadas pela 

moral cristã, como menciona Coulon. (BULMER, 1984: 25, 39) (COULON, 1995:23). 

Quando pensamos no que poderia aproximar a dimensão social da científico-

sociológica, a noção de vocação emerge como noção importante e acaba nos apontando 

uma direção explicativa possível para o modo como Thomas foi socialmente julgado no 

caso do escândalo de 1918. Max Weber, faz essa relação em A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo, quando relaciona vocação profissional à especialização através 

da conduta ascética. Para ele, a especialização, no caso das profissões, por facultar ao 

trabalhador uma competência, é vista pelo protestante como uma forma de se orientar ao 

'bem comum' na medida em que incrementa tanto quantitativa, como qualitativamente, o 

rendimento do trabalho. (2004: 146). O profissionalismo ali presente opera fixando, 

ordenando e continuando o trabalho, estabelecendo-o de modo metódico-sistemático, o 

que caracteriza o processo produtivo desenvolvido ao mesmo tempo e através da 

exigência da ascese intramundana como estilo de vida distinto. Provavelmente esses 
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aspectos refletiram-se na prática sociológica nascente. Se sim, poderíamos afirmar que a 

board of trustees da Universidade de Chicago reconhecia em si, através de seus membros 

e espera de Thomas um estilo de vida ascético enquanto parte da universidade, 

demonstrando que ser intelectual era um papel com função social dupla, apresentando 

além da interna, relativa ao processo de produção de conhecimento, uma interface externa 

com o público expandido. Essa dimensão de expressão da heteronomia parece ter 

sobrevivido para além da construção dos problemas dentro da disciplina. 

 

Trajetória2 

William Isaac Thomas (1863-1947) nasceu em uma região isolada do estado da 

Virgínia chamada Russel Country. Seu pai era fazendeiro e pastor metodista, sendo de 

uma família de posses da região. Thomas dizia ter vivido em três séculos diferentes. Um 

deles dizia respeito ao ambiente socialmente isolado no qual havia crescido, que remetia 

ao século XVIII, com a rodovia mais próxima a 20 milhas de distância. Após passar os 

primeiros sete anos de sua vida nas montanhas, atirando e caçando, sua família se mudou 

para Knoxville, Tenesse. Tal atitude evidenciava o valor dado à cultura por seu pai que, 

para estudar teve de enfrentar o avô de Thomas- descrito como um 'refratário holandês da 

Pensilvânia, cheio de preconceitos a respeito da busca por cultura', que chegou a reduzir 

a herança do filho como meio de punir sua busca por conhecimento - muda-se com a 

família na tentativa de dar adequada oportunidade de estudo aos filhos. Thomas tinha 

outros seis irmãos. Como quase nenhuma informação foi registrada a respeito de aspectos 

mais pessoais da vida de Thomas, também não há registros sobre o impacto do novo 

ambiente urbano. Em 1880 Thomas entrou para a Universidade do Tennessee e realizou 

seus primeiros estudos em letras clássicas e literatura. Thomas desde então, apresentava-

se como uma figura carismática, tornando-se um líder dentre os outros undergraduates. 

Thomas se sobressaiu socialmente ('the big man on campus'), assim como nos estudos. 

Recebeu honras em oratória e ocupou posições de destaque em grupos acadêmicos, como 

                                                 
2 As informações acerca da trajetória de Thomas foram em sua maioria retiradas do trabalho de Lewis 

Coser, Masters of Sociological Thought, de 1977. Dessa forma apenas aquelas informações que venham a 

ser utilizadas e que são de fonte diferente é que receberão referenciadas no corpo do texto. Além disso 

alguns autores que buscaram realizar sua biografia tiveram sérias dificuldades. Isso porque Thomas sempre 

foi contra, considerando que sua vida privada não deveria ser relevante na consideração de seu trabalho 

intelectual. E se por um lado ele não dava entrevista sobre sua vida privada, sendo a comunicação à Luther 

L. Bernard uma exceção (e talvez um pouco duvidosa em seus fatos) também atuava dificultando aqueles 

que tentassem acumular dados sobre ele por outras vias, como por exemplo, depositando informações falsas 

e contraditórias sobre si mesmo em enciclopédias e catálogos, fazendo com que aqueles que fossem adiante 

em tal tarefa se confrontassem com um quebra-cabeças para resolver (THROOP & WARD, 2007) 
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por exemplo, em uma prestigiosa sociedade literária. Depois do segundo ano de 

graduação, sob a influência de dois professores, Alexander, um estudioso de grego, e 

Nicholson, darwinista voltado ao estudo da zoologia, geologia e ciências naturais, foi que 

Thomas decidiu seguir carreira acadêmica. Terminando sua graduação permaneceu na 

universidade como instrutor de grego e latim, que posteriormente admitiu ter ensinado de 

maneira inadequada. Depois se tornou professor adjunto e instrutor em história natural. A 

especialização era ainda uma novidade demasiado recente para aquela instituição. Foi 

enquanto instrutor da universidade que conseguiu uma licença para passar o ano 

acadêmico de 1888 - 1889 estudando nas universidades de Berlin e Goettingen. Sua 

experiência intelectual na Alemanha pode ser considerada determinante para a mudança 

em seus interesses. Foi este o momento em que seus interesses passaram de história 

natural e filologia para etnografia. Mas sua mudança de interesses não foi uma surpresa 

completa, pois ainda adolescente interessou-se pelas sobrevivências linguísticas dos 

camponeses das montanhas do sul. Além disso, ainda no Tennessee, acompanhava as 

novidades das publicações do Bureau of Ethnology. Já na Alemanha, aprofundou-se nos 

trabalhos em folk psychology, (psicologia dos povos tradicionais) de Lazarus e Steinthal, 

assim como também teve contato direto com Wundt. Em paralelo a estes estudos em 

psicologia, também cursou aulas com especialistas em Inglês, Francês e Alemão antigos. 

Com Wilamowitz, conhecido como grande classicista, continuou e aperfeiçoou seus 

estudos em cultura grega. Em seu retorno, aceitou o professorado oferecido pela Oberlin 

em Inglês, o qual apesar de ser uma matéria tradicional, foi ministrada a partir de uma 

abordagem comparativista por Thomas. Depois de três anos troca sua estabilidade como 

professor para se tornar um graduate student no recém-nascido Departamento de 

Sociologia da Universidade de Chicago - o primeiro dos Estados Unidos. Para Thomas, 

os anos na Oberlin foram os melhores: 'Eu não era naquele tempo suficientemente 

irreligioso para estar completamente fora do lugar, mas também não era uma novidade.' 

A partir disso já podemos ter uma noção de como Thomas passou a se perceber em relação 

à academia posteriormente, se considerando um outsider em relação a seus colegas. 

Apesar dessa transição para o novo Departamento, sua formação escolar se deu de 

maneira bastante singular, já que fez a maioria de seus cursos em áreas chamadas 

externas, ou 'marginais' em relação à sociologia, dentre elas a biologia, a fisiologia e a 

anatomia cerebral. Segundo o autor, provavelmente essa escolha se referia aos limites de 

sua formação e não ao reconhecimento social dessas disciplinas. Ora, o que Coser não 

observou foi que inúmeros 'cientistas sociais' à época faziam sua formação em ciências 
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naturais, uma vez que tais áreas identificavam-se à uma visão 'científica' do mundo em 

oposição à uma visão 'literária' ou clássica. Tal oposição, sendo traduzida enquanto uma 

oposição de valores, é trabalhada por Lepenies quando analisa o estabelecimento da 

sociologia na Europa, em sua tentativa por criar um espaço próprio entre a literatura e as 

ciências naturais. Um espaço que o próprio Thomas em suas escolhas parecia buscar 

estabelecer fosse de maneira consciente ou não, e que pode-se considerar tal busca ainda 

mais evidente quando em sua ida para o departamento de sociologia de Chicago. Como 

se este se configurasse como resposta a uma demanda já existente, sua, mas que social se 

partirmos do pressuposto de que ele próprio era também um produto social. Small e 

Henderson foram os que dirigiram seus estudos se impressionando com Thomas desde 

sua entrada no departamento, notando também que ele 'parecia mais interessado em 

explorar a cidade do que a biblioteca'. Permaneceu vinculado a Oberlin até 1895, por ter 

começado a dar aulas de sociologia lá em 1894. Mas a partir de 1895 aceitou o ensino de 

sociologia em Chicago e em 1896 terminou seu doutorado. Rapidamente foi nomeado 

professor assistente e em 1900 promovido a professor associado, conseguindo, na década 

seguinte, o professorado pleno. (YOUNG, 1948: 101) 

Thomas e sua esposa Harriet Park participavam ativamente da vida social de 

Chicago. Harriet era filha de um Reverendo Presbiteriano de uma família tradicional de 

Knoxville, James Park, que era envolvida com a vida comercial, política e acadêmica da 

região, a mesma para a qual Thomas se mudou ainda quando criança e na qual estudou 

durante seus anos de graduação. Se casaram em junho de 1888, antes de Thomas ir para 

Alemanha. Ainda que a família de Thomas fosse também tradicional e de posses, não há 

indícios de que possuía uma rede de relações como a de Harriet Park, que também era 

secretária nacional do Woman's Peace Party. A relação deles com as agências de reforma 

social foi descrita por Coser como 'próxima e de identificação'. Ele também colaborou 

com a Chicago Vice Commission (Comissão de Vício de Chicago), instalada por 

indivíduos 'conformistas apesar das boas intenções' , que reagiram com horror a algumas 

de suas sugestões. 

 

O 'escândalo' em Chicago 

O escândalo do dia 11 de abril de 1918 se deu por um suposto caso de relação 

extraconjugal entre Thomas e Granger, uma jovem moça, que de acordo com Thomas 

realizava atividades como sua assistente. Thomas foi preso após um falso registro em 

hotel, no qual cadastrava a ele e a Granger como casal mas com outros nomes, sob duas 
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acusações além do falso registro: violação do Mann Act3, assim como violação do Five 

Miles Zones4. Porém Thomas foi liberado poucos minutos após a prisão e depois dos 

julgamentos foi oficialmente inocentado de tais acusações por falta de provas ou indícios 

concretos contra ele (assim como Granger). O caso gerou forte polêmica e Thomas foi 

demitido da Universidade de Chicago poucos dias depois. 

 

Notícias 

As notícias sobre o incidente de 1918 foram abordadas a partir da sensibilidade 

moral e ética que apresentavam, antes que por uma 'abordagem dos fatos', isto é, que 

opere a partir de avaliações de discursos reais ou irreais. 

As notícias foram retiradas da compilação feita por Throop & Ward ao 'Mead 

Project' datada de 2007. A partir desta foram selecionadas aquelas dos veículos5. Foram 

notadas algumas recorrências no tratamento da questão que podemos considerar dizer 

respeito a uma espécie de cristalização do que era socialmente relevante naquele contexto. 

Após apresentadas as acusações que levaram a prisão de Thomas, foram colocadas suas 

circunstâncias e desdobramentos. Delas eu ressalto algumas características chave que 

podem ser recuperadas nas notícias em anexo no trabalho original: 

→ Menção as responsabilidades ignoradas dos envolvidos, em relação a suas 

famílias e suas atividades sociais; 

→ Menção a diferença de idades; 

→ Menção a apresentação visual/modo de se vestir (chamativo, fashionista, não 

austero) dos envolvidos; 

→ Menção ao comportamento indiferente do professor; 

→ Menção as pessoas com quem se relacionavam → indicando um possível caso 

extra-conjugal; 

→ Menção a profissão de professor da universidade; 

→Menção a uma possível desmobilização dos agentes oficiais prestando serviço 

                                                 
3 O Mann Act foi uma lei promulgada em 1910 pelo congressista de Illinois James Robert Mann. A lei 

proibia o transporte de mulheres ou garotas através de fronteiras interestaduais para prostituição, tráfico ou 

qualquer outro propósito considerado imoral. 
4 A Five Miles Zones foi uma lei criada com a Primeira Guerra Mundial e aplicada em Chicago que era um 

Front civil da guerra com postos de treinamento de militares e fábricas de armamentos e suplementos para 

as tropas. A Five Miles Zones delimitavam as chamadas zonas secas e morais, nas quais por cinco milhas, 

ao redor dos postos militares era proibido o uso de álcool e a prática de qualquer outro ato ilícito ou imoral. 

Nesse sentido um amplo espaço indefinido do que seria configurado como amoral, para além do ilegal ou 

criminoso ficava em aberto. Os casos que se enquadravam no âmbito da moralidade eram encaminhados 

para julgamento nas Moral Courts. Como foi no caso de Thomas. 
5 Os critérios de seleção dos jornais não se encontram nesta versão de apresentação da presente pesquisa. 
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militar no exterior e à defesa nacional; 

→ Menção as atividades de ativismo pacifista de sua esposa que remetiam a uma 

'união contra o país na guerra'; 

Então, no que diz respeito à imagem construída de Thomas, a perversidade de sua 

conduta e estilo de vida, sua extravagância, auto-centramento, despreocupação e 

imoralidade eram contrapostas ao seu reconhecimento público enquanto intelectual. 

Como se o seu papel social acentuasse ainda mais o vergonhoso e o imoral do caso. Foi 

através desse papel social que Thomas foi representado e julgado. 

 

'A visão do professor' 

A resposta pública de Thomas ao caso, publicada no Chicago Tribune no dia 22 

de abril, a única, já que Thomas se negou a falar em qualquer outra situação ou condição, 

por fazer questão que qualquer explicação sua ao caso, fosse dada em contexto, levando 

em consideração sua vida como um todo: suas concepções, valores, contribuições 

intelectuais, etc. 

Em sua resposta Thomas apresentou sua concepção sobre a relação entre público 

e privado, sobre a relação entre inovação e tradição e sobre as condições de trabalho 

científico que aquela forma de organização social determinava. Thomas falava 

explicitamente sobre a perniciosidade para a ciência e conhecimento, do conservadorismo 

e tradicionalismo repressores das inovações e ideias que poderiam colaborar para a 

melhoria da sociedade. 

Thomas atesta a falha das ciências sociais por sua incapacidade de lidar com as 

questões sociais de maneira realista e com isso fazer uma contribuição científica que 

pudesse de fato ser útil para o desenvolvimento da sociedade, chegando mesmo a dizer 

que seria um estúpido aquele que estivesse satisfeito com esse tipo de contribuição. 

Thomas já havia sido demitido quando escreveu sua declaração, claramente voltada para 

o modo como a Universidade de Chicago organizava sua estrutura de valores. Ele 

abordou diretamente a relação entre o indivíduo e a sociedade no que diz respeito à 

mudança e à inovação, apresentando sua tipologia: The philistine, the bohemian e the 

creative man, com o primeiro dizendo respeito àquele que se adapta de maneira 

conformista à ordem social prevalecente, o segundo ao que tenta burlar essa mesma 

ordem e o último o que apresenta mudanças à ordem social ou propõe uma nova ordem. 

Thomas claramente se identifica com o último que ele diz ser visto como 'criminoso' na 

perspectiva da sociedade. Por todo o texto, Thomas se posiciona abertamente, mas 
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também diz que não espera da sociedade essa defesa da liberdade através da preservação 

das condições de trabalho e privacidade. Essa para ele é função e interesse dos próprios 

intelectuais. Mas julga a universidade, que compra e se conforma às construções sociais 

colocando-se como instituição moral-religiosa antes que de ensino e pesquisa. Nesse 

sentido ele coloca a si mesmo em oposição aos outros membros da Universidade, a seus 

administradores e a sociedade como um todo. A demissão provavelmente atingiu Thomas 

em um ponto central de sua vida, estruturada em torno de seu trabalho, que parecia ser 

vivido por ele de maneira integral. Mas ainda assim podemos perceber certa racionalidade 

em seus argumentos que apresentavam uma concepção mais autônoma da 'ciência', o que 

não necessariamente significava uma coerência lógica com sua conduta, assim como de 

aspectos de sua teoria, já que essas representariam uma dimensão mais prática de si 

enquanto indivíduo, ainda assim, tais questões postas como problema poderiam dizer 

respeito a sua posição neste espaço. 

 

Análise 

Nesse caso, podemos visualizar um processo citado tanto por Weber, quanto por 

Bourdieu, referente ao modo como as apreensões simbólicas constituídas em um espaço 

social enquanto disposições, tendências e percepções são transpostas para outros espaços 

sociais operando uma diferenciação performática, mas que ocuparia os mesmos pontos 

ou posições em um universo simbólico abstrato de possíveis. Tais transposições possíveis 

e constituintes pelas relações de homologia desses espaços sociais, dizem respeito a uma 

afinidade eletiva existente entre diferentes dimensões, como quando abordado o efeito 

da vocação na figuração intelectual/científica da sociologia de Chicago. Sendo tal 

afinidade, devedora de parte de seu efeito a dimensão inconsciente de seu processo no 

indivíduo. No momento a noção de afinidade eletiva torna-se ferramenta de percepção 

das relações entre o espaço social da sociedade de Chicago de um Estados Unidos do 

início do século XX e a teoria de Thomas, assim como antes disso da relação dessa 

sociedade com a formação de sua trajetória, e dessas duas, sua trajetória e sua teoria em 

relação a sociologia americana em construção em Chicago. 

 

A respeito de Thomas de maneira mais direta, tais relações de homologia podem 

aparecer sobre outros aspectos quando observamos sua trajetória. O que podemos 

concluir primeiramente a partir dos dados é a existência de um trânsito significativo em 

sua trajetória, algo que está presente em várias dimensões. Mesmo tomando como foco 
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os anos que vão até sua demissão de Chicago e a ida para a New School for Social 

Research, vemos tanto nas mudanças geográficas, da vida rural isolada, para Knoxville, 

depois para a Alemanha e logo após seu retorno, para Chicago, já bastante urbanizada, 

industrializada e cheia de imigrantes dos vários cantos do mundo, assim como em seus 

trânsitos disciplinares, entre referências dentro das disciplinas, e também entre 

instituições, uma irônica constante. Como se o trânsito o tivesse mantido entre os espaços 

instituídos. A relativização surgida da mudança entre circunstâncias, universos 

simbólicos e pontos de vista, muitas vezes quase opostos, pode ter levado ao 

desenvolvimento de uma reflexividade crítica que seria pouco provável em outras 

circunstâncias. Talvez um dos poucos pontos que represente alguma permanência fosse a 

característica que aparece de maneiras diferentes em sua trajetória, aquela da 

sociabilidade, do talento para oratória, do intermediário nos financiamentos. Sua origem 

social, deve ter proporcionado um papel bastante importante nisso, uma vez que, apesar 

de viver no campo na infância, Thomas pertencia a uma família de posses, o que 

provavelmente o impossibilitava de se preocupar com seu futuro financeiro e com alguma 

imperativa necessidade de se sustentar, sendo um fator que somado à infância 

compartilhada com muitos irmãos, algo que o dotava de maior liberdade para realizar 

suas escolhas sem ter que corresponder a expectativas exclusivas de seus pais (ou melhor, 

de seu pai). Tais fatores podem ter se constituído enquanto disposições em Thomas, 

desenvolvendo nele uma segurança em relação à vida, uma despreocupação e 

desembaraço, que tiveram maior campo para expressão quando entrou na Universidade 

em 1880. Tais disposições estando também possivelmente presentes em seu 

reconhecimento de si próprio em posições de destaque social. Tais características se 

reproduziram, ainda que de maneira diferenciada em seus anos de estudos avançados e 

em seu relacionamento com a sociedade de uma maneira geral, no olhar constante para 

as outras áreas, para as abordagens que se tornavam evidência. Era como se em Thomas 

não houvesse receio para experimentações e para o caminhar sobre as fronteiras. Fica 

evidente também a ausência de uma preocupação em relação à estabilidade – que jamais 

saberemos se fora apenas inicial, pelas condições que podem ter se colocado à sua carreira 

após o escândalo -, sempre trocando os espaços que lhe pareciam estar reservados por 

outros que lhe ofereciam maiores e mais amplas possibilidades. Talvez nem todas 

imediatamente ou conscientemente reconhecidas por ele enquanto tal. 

Em Chicago sua rápida associação a uma rede social, muito provavelmente 

consequência de seu casamento com Harriet Park, assim como seu destaque intelectual, 
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notado por seus diretores de estudos Small e Handerson, podem ter colocado Thomas em 

evidência, assim como a seu, e através de seu, estilo de vida, na medida em que não 

podemos separar sua classificação de sua percepção. Coser chega mesmo a mencionar, 

algo que considero de grande probabilidade, que a rejeição de Thomas talvez não tenha 

se dado apenas por suas ideias, mas também pelo modo como era visto, percebido: ― não 

somente as visões de Thomas, mas também seu estilo de vida ofendeu alguns dos bien 

pensants”: 

Ele certamente não se conformou à imagem, prevalente naquela época, de um 

acadêmico contido e distante. Se vestia bem, apreciava a companhia de 

mulheres atraentes, se misturava aos quarteirões boêmios, e ia a jantares em 

restaurantes finos, assim como a bares locais. Ele era, como diziam, uma figura 

polêmica. Suas ideias fora de lugar e seu estilo de vida chamativo atraíram os 

estudantes, mas também fizeram emergir uma boa dose de animosidade, e até 

mesmo inimizade, dentre os mais bem estabelecidos membros do clube da 

faculdade e do prédio da administração. (Coser, 1977: 534) 

 

Tais adjetivos destacados por Coser como boêmio, polêmico, chamativo, tratavam 

justamente do reconhecimento de uma pretensão em suas escolhas de consumo e práticas 

sociais, deixando claro a importância dada ao estilo, à forma, dos mesmos. Também a 

notabilidade desse mesmo estilo poderia se configurar como uma espécie de afronta por 

seus pares e membros da sociedade de Chicago com quem poderia haver estabelecido 

relações mais próximas, numa proximidade intensificadora de 'disputas', mesmo quando 

faz parte dessa mesma disputa sua negação, pela consideração dessa representação de 

destaque do outro como imprópria, ou fora de lugar. Já que um estilo percebido como 

apropriado ou favorável em um lugar ou universo simbólico específico pode, a partir de 

outra perspectiva, receber um julgamento contrário, crítico. 

Assim também nas já abordadas notícias, além do retomado fato de que Thomas 

era um reconhecido Professor da Universidade de Chicago, elegante e charmoso na 

descrição dos repórteres, também era evidenciada sua aparente despreocupação, seu auto-

centramento, irresponsabilidade, etc. Um dos jornalistas chega a descrevê-lo quando 

Thomas para (provavelmente estava caminhando quando o jornalista o abordou) 

rapidamente para dizer quando faria sua declaração sobre o caso: “Um cigarro balançou 

indiferentemente dos lábios do excêntrico escritor sobre sexo enquanto ele falava aos 

repórteres que ainda não havia decidido se apresentaria ou não, mais tarde ao público, 

uma declaração sobre o caso.”   

Qualificando tais impressões ou percepções com o papel social de intelectual 

por ele ocupado, podemos pensar no que isso poderia significar para seus pares, e seus 
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colegas de Chicago de um modo geral, já que devemos lembrar que Thomas não foi 

defendido publicamente por nenhum deles, podendo nos fazer cogitar que tal atitude 

poderia significar algo impróprio, caso eles concordassem com as acusações ou mesmo a 

respeito da 'exposição' de Thomas , ou ainda como algo 'perigoso', por uma associação de 

suas imagens à de um indivíduo denegrido socialmente, além daqueles que preferiram o 

silêncio por algum interesse pessoal em sua demissão. Em todo caso, a hipótese de uma 

rejeição que leve essa dimensão em consideração, assim como outras suposições só 

poderiam ser confirmadas através de uma abordagem que comparasse diferentes 

trajetórias, assim como o acesso direto a outras fontes, como por exemplo, as 

correspondências trocadas entre Thomas e outros intelectuais e agentes de modo geral, 

correspondências entre os outros intelectuais sobre as dinâmicas do departamento, assim 

como de uma pesquisa mais profunda acerca da sensibilidade moral e cultural das 

diferentes classes e subclasses daquela sociedade e o modo como elas poderiam conceber 

os diferentes aspectos da vida de Thomas. 

A prática de ir a público como intelectual, realizada por Thomas quando na 

publicação dos artigos que formaram o livro Sex and Society, publicados não apenas no 

American Journal of Sociology, mas também na American Magazine, uma revista leiga, 

não especializada, juntamente com outros artigos seus sobre eugenia, assim como em 

outras situações – no apoio às sufragistas e na resposta ao escândalo de 1918 - parecia 

não ser algo apenas raramente realizado pelos intelectuais, podendo ser mesmo um 

costume dessa figuração pouco autônoma e consequência do modo como os problemas 

de pesquisa eram comumente construídos. Ainda assim, tais publicações eram uma 

exceção, já que no restante de sua carreira Thomas publicou apenas em revistas 

acadêmicas. Um ponto para comparação seria a conduta nesse âmbito adotada por Robert 

E. Park e também por George H. Mead, ambos intelectuais que estariam mais próximos 

a Thomas na questão da autonomia do que de outros intelectuais menos autônomos, e de 

acordo com Coser, iam muito mais a público falar de seus trabalhos e dar uma opinião 

especializada de assuntos públicos do que Thomas, que evitava isso ao máximo (1977: 

551). Tal relação com o público se configura também como critério para medição da 

autonomia relativa das figurações, na medida em que, como cita Bender, a restrição 

do discurso que acompanha a especialização também acompanha o desenvolvimento 

de maior precisão de procedimentos e, no caso, da construção dos problemas: 

A vida intelectual foi restringida como as pessoas de ideias foram 

progressivamente conduzidas pelo sistema universitário emergente para os 

mundos restritos do discurso especializado. A busca de profissionais com 
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autoridade para definir o conhecimento válido dentro de disciplinas é 

frequentemente interpretado como uma expressão de interesse de classe, o que 

em certo grau era fato. As novas disciplinas ofereceram assuntos e 

procedimentos relativamente precisos em um tempo em que ambos eram 

bastante confusos. O novo profissionalismo também prometeu garantias 

sociais de competência - certificados- numa era em que os critérios de 

autoridade intelectual eram vagos e o desempenho profissional não era 

confiável. (Bender, 1993:13) 

 

No caso da Universidade de Chicago essa abertura significava também a 

ausência das fronteiras que transfiguravam e retraduziam os problemas sociais em 

problemas sociológicos e impediriam a crítica exclusivamente moral e as ações 

arbitrárias baseadas em valores externos à lógica específica que guiaria as práticas 

científicas sociológicas. Foi também desse modo que a baixíssima autonomia (ou a alta 

heteronomia) de que dispunha a figuração da sociologia em Chicago impossibilitou que 

as contribuições de Thomas fossem percebidas como verdadeiras contribuições à 

sociologia. Essa parece ser uma das razões que retardaram seu reconhecimento 

propriamente científico. Thomas produzia uma teoria sociológica e em psicologia social 

que ainda não tinha um público formado, para além de alguns poucos agentes que 

ocupavam posições próximas a dele na figuração de Chicago. Com isso o espaço social 

ocupado por ela ficou sujeito aos julgamentos efetuados sob o critério da moralidade e da 

contribuição para a reforma social, da forma em que ela concebia os problemas da 

sociedade. E tendo em consideração que tais movimentos eram levados adiante pelas 

classes estabelecidas de Chicago, podemos ver na conduta polêmica de Thomas, em seus 

discursos progressistas e em suas teorias, uma deslegitimação do modo como esses 

grupos estabelecidos estabeleciam as representações sociais e com isso a vida pública da 

cidade de Chicago. Thomas se colocou em parte nessas situações. Isto é, ele ia a público 

como intelectual, assim como foi como intelectual que acabou condenado por suas 

condutas. 

Também as contraposições que se estabelecem para classificar os intelectuais, 

parecem não ser aplicáveis aqui. Thomas parecia estar em um não lugar, entre espaços, 

como se, assim como sua trajetória, suas ações e sua teoria possuíssem disposições tão 

plurais que ao inserirem ele em vários espaços ao mesmo tempo, o deixaram em um não 

lugar, tornando praticamente impossível uma classificação exata nesses espaços, como se 

ele estivesse em um ponto ora central, ora mais inclinado à autonomia e ora mais 

inclinado à heteronomia, com as variações também relativas aos critérios de determinação 

dessa autonomia, assim como a seus graus. 
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Nesse sentido, é como se sua posição 'conformada' em aspectos específicos como, 

por exemplo, o compartilhamento de uma noção de responsabilidade social do intelectual, 

evidenciasse outras posições suas que o prejudicaram, posições críticas, como sua teoria 

em relação à inovação, que concebia a tradição como algo prejudicial a um processo de 

mudança social. Ou ainda em um outro exemplo, que sua projeção social pelo próprio 

papel de intelectual evidenciasse um estilo de vida destoante do ideal para um intelectual. 

Podemos dizer haver uma espécie de ironia configurada por sua própria trajetória de vida 

e que tinha nessa mesma também uma metáfora: ao mesmo tempo em que era um produto 

dessa sociedade, sua trajetória o havia feito de tal modo que o indivíduo em si, não possuía 

um espaço instituído de expressão de sua teoria, sua opinião, estilo de vida, etc. Ou seja, 

um homem, assim como suas ideias, fora de lugar. 

 

Considerações Finais 

O que podemos concluir é que, apesar dos esforços aplicados em direção a uma 

especialização do trabalho sociológico, passando por sua organização enquanto disciplina 

no final do século XIX e início do século XX, tratava-se de um momento 'transicional', 

marcado pela indefinição de diversos aspectos da sociologia americana, um espaço que, 

por ser relativamente aberto era também socialmente arriscado, no que diz respeito as 

possibilidades de interpretação das contribuições e ações de seus agentes. Assim, a 

existência de agentes de trajetórias e bagagens diversas, apesar das desiguais posições e 

seus valores dentro da figuração do departamento de sociologia da Universidade de 

Chicago, ainda que 'permitida' não possuíam recepção ou mesmo permanência 

garantida. 

A trajetória de Thomas em relação à Universidade de Chicago e à sociedade 

americana, nesse sentido responde a aspectos que expressam as vias pelas quais se inseriu 

na figuração da sociologia de Chicago, como sua teoria social se mostrou entre o possível 

e o impossível naquele contexto, sendo colocada por suas escolhas, relações, atitudes. 

Ainda que talvez de modo menos consciente e estratégico do que pretendemos. 

De modo não naturalizado, e por isso mesmo mais explícito e tendencioso a 

despertar atenções, a trajetória de Thomas surgia de maneira diferente nesse espaço de 

possíveis. Conectava espaços diferentes, áreas de saber diferentes, vocabulários e 

métodos diferentes e assim chegava a outras conclusões. Conclusões essas que não 

podiam passar despercebidas de seu caráter pragmático em relação ao jogo de forças que 

permitiam sua própria existência naquele universo. A questão da reflexividade crítica 
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parece ser fruto dessa movimentação entre esferas. Muito provavelmente, tais 

movimentos e passagens levaram a criação de um repertório simbólico favorável a 

produção da inovação que apontou para o que, num futuro não muito distante, seria uma 

reconhecida vertente da sociologia americana, distanciando-a dos gêneros sociológicos já 

existentes.  Mas isso incluía deixar de reproduzir os problemas sociais tais como a 

sociedade da época os concebia e passar a operar um deslocamento, não uma ruptura, que 

questionava a própria função que aquela figuração dava para a ciência e que engendrava 

sua legitimidade até então. O sentido vocacional da atividade científico-intelectual 

explica esse papel. A sociologia de Thomas não teve um ambiente receptivo até que uma 

figuração mais autônoma em relação a sociedade pudesse ser estabilizada a ponto de 

reconhecer coletivamente sua contribuição, sem que esta fosse colada tão fortemente a 

seus atos e comportamento. 

 A universidade não se redimiu em nenhum momento, e até o final da pesquisa 

que deu origem a este trabalho, a pobreza de informações sobre Thomas em seus arquivos 

disponibilizados on-line chama a atenção de qualquer um que tenha curiosidade de saber 

como a universidade o apresenta, onde o coloca na história de sua sociologia e o que 

considera relevante destacar de sua carreira. 
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O tempo como constructo do observador na teoria social de Niklas Luhmann: 

itinerários sociológicos em Black Mirror 

 

Lidiane Rodrigues Domingues1 

 

Resumo  

Este artigo pretende apresentar alguns conceitos da teoria sociológica de Niklas 

Luhmann, em particular os conceitos de sistema observador, Umwelt, fechamento 

operacional, estrutura, processo e temporalização da complexidade2, colocando-os em 

tensão com aspectos da narrativa de partes selecionadas de episódios do seriado Black 

Mirror.  

 

Palavras-chave: Cibernética; Teoria Social; Paradigma Epistemológico; Black Mirror. 

 

Este texto apresenta, resumidamente, uma pesquisa em andamento que relaciona 

os meios de comunicação com a aceleração social do tempo através da análise do 

seriado Black Mirror sob os óculos da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. 

Uma vez que nos respaldamos epistemologicamente em Luhmann, daremos uma 

pequena introdução à sua obra e a seus principais conceitos e referências na presente 

pesquisa.     

A sociologia luhmanniana, produzida entre 1970-90, elege como seu objeto 

principal a comunicação. Partindo da teoria (cibernética) dos sistemas, Luhmann 

designa a comunicação como a única operação possível para os sistemas sociais e logo, 

como objeto da sociologia por excelência. Se relacionarmos a teoria luhmanniana e seu 

ambiente de emergência, podemos notar que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, durante as guerras do século XX3 e a massificação destas tecnologias, 

colocou em evidência processos comunicativos que não se limitavam mais territorial e 

hierarquicamente (LUHMANN, 1982, p.189). Nos anos 1970 surge a microeletrônica, 

que, somando-se à maquinaria analógica (como a TV, por exemplo), vai permitir 

multiplicidade (de comunicação) e interatividade (entre pessoas, máquinas e sistemas) 

na virada do milênio. A partir disto podemos apontar que a (teoria da) sociedade de 

Luhmann permitirá, aqui, refletir sobre processos de comunicação desenraizados, por 

assim dizer, da dura materialidade dos Estados, instituições, hierarquias ou estratos 

                                                
1Mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. E-mail: lidi.pierrot@gmail.com 
2 Vale notar sucintamente, nas palavras de Luhmann: “Temporalização da própria complexidade é a 

adaptação do sistema à irreversibilidade do tempo.” (2016, p.67) 
3Tecnologias de produção e interceptação de informação tornam-se centrais a partir da Segunda Guerra 

Mundial - a partir da criação da máquina de Turing -  acentuando-se na Guerra Fria. 

mailto:lidi.pierrot@gmail.com
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sociais, pois sua única sustentação, na teoria social de Luhmann, de agora em diante 

será a materialidade semântica das formas. 

A teoria dos sistemas tem outros registros importantes na Sociologia, registros 

que tem consequências na interpretação luhmanniana. A teoria dos sistemas sustenta 

argumentos das teorias de Auguste Comte, Émile Durkheim e Talcott Parsons, por 

exemplo, mas a versão da teoria encontrada nestes autores apoia-se, segundo a crítica 

luhmanniana, equivocadamente, na teoria dos sistemas triviais, ou ainda, na teoria dos 

chamados sistemas em equilíbrio (termodinâmico) - que surgiu na Física, 

especificamente da segunda lei da termodinâmica e que espalhou-se pelas outras áreas; 

no entanto, foi reelaborada, para dar conta dos sistemas vivos, adequadamente pela 

Biologia (Bertalanffy) muito mais cedo que nas Ciências Sociais.   

O modelo de sistema social concebido por Durkheim - e de certo modo por 

Parsons - prezava pelo equilíbrio. Um sistema deveria funcionar de modo a manter suas 

relações internas estáveis, a fim de conservar suas estruturas. Quando atingido pela 

anomia, por patologias sociais, o sistema deveria procurar restabelecer seu equilíbrio. 

Para Parsons tratava-se de criar mecanismos de controle que dessem conta de manter 

um sistema estável (LUHMANN, 2009, p.49). Luhmann radicaliza a teoria dos sistemas 

em sua interpretação, levando-o ao oposto de Durkheim e Parsons e para mais perto de 

Hegel: para a instabilidade, para o movimento constante, um movimento que move a si 

mesmo realizando autopoiese.  

O modelo de sistema social de Luhmann é um desenvolvimento das primeiras 

versões da Sociologia com base metodológica na teoria dos sistemas, mas é, na verdade, 

completamente diverso porque suas fontes e referências na teoria dos sistemas e 

cibernética são mais atuais e os conceitos, desta teoria, são operantes na Sociologia de 

Luhmann. Por outro lado, Durkheim e Parsons tentaram uma adaptação da realidade 

social à teoria dos sistemas em equilíbrio, o que não poderia funcionar, pois, segundo 

Luhmann, sistemas com tamanha complexidade, como os sistemas psíquicos e sociais, 

precisam transformar permanentemente a si mesmos, não podem ser estáveis, isto é, não 

podem, à custa de sua permanência, buscar ou retornar sempre a um equilíbrio pré-

estabelecido (LUHMANN, 2009, p.61). São sistemas que desenvolveram dispositivos 

para se adaptar de passagem a situações de passagem, porque o outro lado da 

contingência, seu mundo circundante, também se expande em complexidade, então, o 

sistema precisa dar conta de permanecer em relação à indeterminabilidade da 

complexidade do meio. A necessidade de lidar com a instabilidade força esses sistemas 
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a aumentarem complexidade interna, gerando um excedente de auto-irritação - 

constituída na complexidade interna, como informação, por exemplo, mas também 

como complexidade externa, feita por alopoiese, como as máquinas, por exemplo. É 

paradoxal o fato de que, para conseguirem solucionar crises e passar por níveis de 

estabilidade, tais sistemas tenham de, literalmente, expandir, o que traz por 

consequência uma maior contingência do meio e ainda mais instabilidade. É como se 

eles não pudessem se comportar de modo adaptado, isto é, esses sistemas gastam muita 

energia em organização interna e na mesma medida precisam expandir essa organização 

para permanecer em relação ao meio4. O fenômeno da anomia é aqui inevitável, mas 

para essa questão Luhmann trabalha com o conceito de entropia que é a grandeza que 

mede o grau de desorganização de um sistema.  

Desde o primeiro momento a intenção de Luhmann é clara: reformular a 

sociologia enquanto ciência, isto é, definir seu método e seu objeto por excelência que 

para ele tornaram-se, respectivamente, a teoria dos sistemas sociais e a comunicação. 

Embora sua primeira formação tenha sido em direto, Luhmann colecionou algumas 

referências importantes da filosofia e da sociologia ao longo de sua obra, como: 

Edmund Husserl, Norbert Wiener, Karl Mannheim, Dieter Claessens, Friedrich Hegel, 

Sigmund Freud, Georg Simmel, Max Weber, Gregory Bateson, Alfred Whitehead, 

Michael Ashby, Norbert Elias e Talcott Parsons, é claro. Criticou explicitamente poucos 

autores (algumas dessas críticas contribuíram para suas próprias formulações 

epistêmicas) como Weber, Durkheim, Siegfried Kracauer, Alfred Schütz e Jürgen 

Habermas5. Todo esse leque de autores e suas assimilações e críticas na obra de 

Luhmann provavelmente colaboraram para a aceitação da sua episteme, que se revelou 

um tanto peculiar, por receber ideias e adotar conceitos também das ciências exatas e 

naturais. 

 De Parsons, Luhmann apreendeu as noções do funcional estruturalismo e de 

uma teoria dos sistemas um tanto rudimentar, que trabalhava com sistemas em 

equilíbrio. Para Parsons tratava-se de criar mecanismos de controle que dessem conta de 

manter um sistema estável (LUHMANN, 2009, p.49). Luhmann radicaliza a teoria dos 

sistemas em sua interpretação, levando-o ao oposto de Parsons: para a instabilidade, 

                                                
4Cito: “(...) os sistemas não podem compreender sua própria complexidade (e menos ainda de seu 

ambiente), mas podem problematizá-la. O sistema produz uma imagem pouco nítida de si mesmo e reage 

a essa imagem.” (LUHMANN, 2016, p. 46)  
5No que diz respeito ao contexto brasileiro, Luhmann criticou produtivamente a tese de Marcelo Neves 

sobre o poder corruptivo do código operacional do sistema econômico. 



466 
 

para o movimento constante. O conceito mais precioso, no entanto, é o de ação 

weberiana como compreendido por Parsons e reinterpretado por Luhmann. A ação vai 

constituir o elemento último dos sistemas sociais em Luhmann, mas, diferente de Weber 

e Parsons o sentido da ação não pertence ao agente, mas ao sistema.        

 Gregory Bateson e seu conceito de informação também é fundamental na teoria 

dos sistemas sociais de Luhmann: sua teoria da comunicação está baseada na 

capacidade de multiplicação da informação e sua consequente diferenciação. De modo 

geral, a teoria da informação de Bateson foi assimilada pelo Círculo Cibernético que 

também teve grande relevância na sociologia de Luhmann. Ao que tudo indica, a partir 

da década de 1960 objetos como as tecnologias de informação, comunicação, 

burocratização, administração organizacional, etc. tornaram-se extremamente 

relevantes. O mundo social expandia-se e foi mais ou menos nessa época que surgiram 

as primeiras teorias sobre a globalização ou mundialização através dos meios de 

comunicação. O fato de Luhmann eleger a comunicação como objeto central de sua 

sociologia e o conceito de informação como elemento último da primeira não está, 

portanto, fora de contexto.  

 Luhmann teve a percepção que talvez sociólogos de formação não pudessem ter: 

a de que as teorias sociológicas da tradição não podiam dar conta da sociedade que lhe 

era contemporânea. Sequer uma amálgama entre elas, como Parsons fez com Weber e 

Durkheim; tampouco com o desenvolvimento da economia política de Marx (apesar de 

Mannheim e a teoria crítica serem relevantes para ele) poderia responder questões 

acerca das condições de existência de uma sociedade hiper complexa. Para dar conta 

dessa empreitada Luhmann tomou a pretensiosa missão de criar, para a sociedade hiper 

complexa à sua volta, o que ele chamou de super teoria.  Nesta ele convergiu conceitos 

e fórmulas metodológicas de diversas áreas que se reuniam basicamente envolta da 

Cibernética de Segunda Ordem. Neste sentido Luhmann foi fortemente influenciado 

pelo biólogo, físico e matemático austríaco Heinz von Foerster, pelo matemático 

George Spencer-Brown, pelos biólogos Ludwig Bertalanffy, Jakob von Uexküll, 

Humberto Maturana e Francisco Varela e pela semiologia de Charles Sanders Peirce.   

  Sua super teoria, que se realiza na obra ´´Soziale Systeme - Grundriss einer 

allgemeinen Theorie``6 de 1984, traz uma mudança de paradigma para as Ciências 

Sociais, que não poderia ser ignorada nas outras áreas do conhecimento, nem mesmo 

                                                
6 Publicado no Brasil em 2016 sob o título “Sistemas Sociais: esboço de uma teoria geral.” 
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pela Filosofia. Luhmann desloca o observador da subjetividade - e com ele a 

racionalidade - para os sistemas sociais. Até então toda teoria do conhecimento, com 

sua maior referência em Kant, se preocupava com os métodos do pensamento e sobre 

como esses métodos poderiam atingir a realidade. Em Luhmann o conhecimento, 

científico, é produzido no sistema social da Ciência, autônomo e auto-referenciado em 

suas operações, composto por comunicação e não por cientistas ou pensadores. A 

capacidade da razão humana saí completamente de foco e em seu lugar entra a 

racionalidade dos sistemas sociais, limitada por suas estruturas internas e pela relação 

com seu ambiente.      

  Além da mudança radical no ponto de vista do observador, Luhmann se propôs 

a construir uma teoria geral dos sistemas sociais, uma teoria que desse conta da 

sociedade enquanto objeto (comunicação) como um todo. Nas palavras do autor: “Super 

teorias são teorias com pretensões universalistas.” (LUHMANN, 2016, p.20). Isto não 

quer dizer que para Luhmann a sociedade global seja uma única mônada sistêmica, pelo 

contrário, sua teoria dos sistemas parte da diferenciação social em múltiplos sistemas e 

subsistemas, todos autônomos e operacionalmente fechados. É deste modo que ele pode 

elaborar análises acerca dos Sistemas da Ciência, do Direito, da Política, da Arte, etc. 

Cada sistema tem, na sociologia luhmanniana, especificidades próprias, mas todas elas 

baseadas conceitualmente na sua teoria geral que é, portanto, elástica.  

  Nos seus últimos anos de carreira, Luhmann dedicou-se a temas bastante 

variados. Embora isso incomodasse os especialistas das áreas nas quais ele se 

aproximava, acabou por tornar-se relevante em muitas delas, principalmente no direito, 

na política e na comunicação. Na sociologia teve seu crítico mais produtivo em 

Habermas - aliás, segundo Reiner Grundmann, a leitura norte-americana de Luhmann 

deriva da leitura frankfurtiana desse debate (GRUNDMANN, 1990, p.4). Enquanto 

Habermas se apoia na subjetividade, Luhmann, como vimos, exclui essa possibilidade. 

Na teoria da ação comunicativa de Habermas existe ainda a participação do agente, e 

esta participação é tão central para Habermas quanto inexistente na perspectiva de 

Luhmann. Na crítica de Habermas, Luhmann se aproxima menos de Parsons do que das 

questões fenomenológicas que vão de Kant a Husserl, acusando-o, portanto, de fazer 

filosofia. Nas palavras de Habermas, Luhmann transforma a metafísica fenomenológica 

em metabiologia, através do conceito de autopoiesis (HABERMAS, 2000, p.517). No 

entanto, Habermas admite que a teoria de Luhmann é uma continuação engenhosa 
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(palavras de Habermas) de uma tradição que marcou a compreensão da modernidade do 

ponto de vista cientificista (HABERMAS, 2000, p.532).    

Agora, décadas depois de Luhmann ter formulado os conceitos de sua teoria da 

sociedade, observamos que o seriado Black Mirror, em vários de seus episódios, tece 

narrativas que radicalizam a potência da relação desenvolvida entre os meios de 

comunicação enquanto máquinas interativas multimídia e os seres humanos. Em outros 

termos, as estruturas tecnológicas que se diferenciam ao longo do século XX, enquanto 

meios de comunicação, foram importantes para a criação da complexidade que hoje 

podemos observar no cotidiano - e também expressivamente, no caso de narrativas 

como as de Black Mirror. Na nossa leitura, tais narrativas levam os problemas 

relacionados com a contingência na interpenetração dos sistemas sociais e de 

consciência com os meios eletrônicos de comunicação a um extremo distópico7, no qual 

muitas vezes é difícil apontar, na observação (no sentido luhmanniano do termo), o lado 

interno da forma sistêmica - isto é, é preciso atenção para apreciar a distinção entre os 

sistemas interpenetrados, decorrendo daí questões que são interessantes para as nossas 

análises. Ao partir da radicalidade da potência dos media8, da constituição de realidades 

distópicas via meios de comunicação, o seriado levanta questões pertinentes à 

atualidade que, é o que tentamos mostrar, em alguma medida, é plausível refletir sobre 

eles por meio da teoria sociológica de Luhmann.  

No nosso caso, o foco será a especificidade dos meios eletrônicos de 

comunicação (enquanto sistema social) e a relação interativa9 permitida através deles 

nas narrativas do seriado entre sistemas sociais e consciências. Nosso espectro de 

observação assim se delimita porque o problema que nos dá sentido aqui se refere às 

consequências temporais da relação entre os meios de comunicação, os sistemas sociais 

e os sistemas de consciência.   

                                                
7Adotamos distopia em seu sentido mais amplo, ou precisamente como definido por Simon Blackburn: 

“Utopia negativa: um lugar onde em vez de tudo estar bem, nada está bem”. O Admirável mundo novo, de 

Adouls Huxley, e 1984, de George Orwell, são os exemplos ficcionais mais conhecidos. (Dicionários 

Oxford de Filosofia, p.106).  
8Na teoria luhmanniana os termos, que designam os meios de comunicação, são medium (singular) e 

media (plural). Ciro Marcondes Filho dá um exemplo interessante para pensar o refinamento do termo (se 

comparado com a concepção comum de mídia): “Imaginemos nosso pé pisando a areia: esta é um medium 

e sobre ela nosso pé impõe uma forma. As formas, portanto, condensam ligações entre os elementos do 

medium, constituindo acoplamentos rígidos, que se pode perceber. O medium, ele mesmo, não tem forma, 

o ar não faz barulho, a luz não é visível.”; e mais adiante: ´´(...) Comunicação é isso que viabiliza, que dá 

suporte, que permite a produção de conteúdos (formas). (MARCORDES FILHO, in LUHMANN, 2011, 

p.8-9).  
9 O termo luhmanniano para “relação interativa” é interpenetração. 
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Neste sentido, a questão que nos serve de guia é: quais são as implicações no 

tempo e na memória das sociedades contemporâneas se considerarmos as relações 

sociais caracterizadas pela interpenetração entre sociedade, seres humanos e os aparatos 

tecnológicos dos meios eletrônicos de comunicação? Ou, por outro lado, quais 

consequências a interpenetração e o compartilhamento de complexidade temporalizada 

entre sistemas sociais, consciências e os meios de comunicação, têm para a constituição 

da temporalidade de cada sistema nessa relação? Ora, a marca da teoria dos sistemas 

sociais de Luhmann é a diferença entre sistemas, isto é, a diferença da complexidade 

(temporalizada) de sistemas em relação a seus ambientes (outros sistemas). O eixo da 

nossa análise coloca-se, então, por meio da questão sobre qual (ou quais) 

temporalidade(s) surge na interpenetração (permitida na diferença de complexidade) 

entre sistemas sociais, seres humanos e meios eletrônicos de comunicação (e seus 

aparatos tecnológicos) tal como observamos no seriado Black Mirror, ou ainda, nas suas 

representações da relação atual entre pessoas, sociedade e os media.   

A nossa hipótese é a de que as tensões entre a teoria de Luhmann, que trouxe 

elementos da cibernética para a sociologia, e o seriado, que elabora uma série de 

dilemas a respeito da vida humana em ambientes tecnológicos, podem nos permitir 

vislumbrar certas formas de representar a experiência que nos é possível no mundo de 

hoje, principalmente no que diz respeito à temporalização da complexidade criada e 

compartilhada nesta relação participante entre sociedade e tecnologia. Mais 

precisamente, nossa hipótese surge da ideia luhmanniana de que os meios de 

comunicação estão acelerados em relação à sistemas que se interpenetram a eles, 

levando os últimos a adaptarem-se a esta aceleração.  

Segundo Luhmann, determinadas percepções, ou ainda, observações atuais sobre 

o tempo e as temporalidades do mundo contemporâneo parecem se relacionar 

diretamente com a temporalidade produzida pelo código operacional dos meios de 

comunicação, a distinção entre atual/inatual, assim, sistemas sociais como a ciência, por 

exemplo, precisam adaptar-se à temporalidade própria uma vez acoplados aos media. 

Neste sentido a temporalidade dos sistemas sociais é, como vimos em Luhmann, 

acelerada através da interpenetração com os meios de comunicação. Ou seja, as 

tecnologias de comunicação não se restringiram ao campo dos mass media, mas se 

estenderam (sob a forma interpenetrativa do acoplamento estrutural) para outros 

sistemas sociais, permitindo a estes realizar mais operações em menos tempo, 

acelerando-os em sua temporalização da complexidade. O que nos indica Luhmann é 
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que a diferenciação funcional da sociedade moderna, em sistemas e subsistemas sociais 

cada vez mais especializados funcionalmente10, se deve a esta conjugação entre os 

media enquanto suportes de comunicação e a reprodução operativa de cada sistema. 

Além disso, a recursividade no uso dos media produz, por sua vez, multiplicação da 

complexidade interna nos sistemas sociais que os leva outra vez a recorrer a estes 

aparatos que permitem ainda mais aceleração. Luhmann indica, como vimos, algo como 

uma influência corruptiva do código operacional dos meios de comunicação, qual seja, 

através da (produção permanente de) novidade, na operatividade dos sistemas de seu 

ambiente para os quais disponibiliza complexidade11. 

Nossa análise, entretanto, não deverá se estender à temporalização de vários 

sistemas -  como a política e a ciência, por exemplo -, mas deverá ficar circunscrita à 

reflexão da temporalização da complexidade dos media na sua interpenetração com 

sistemas sociais e de consciência que emergem da representação da trama narrativa, 

procurando evidenciar, assim, aspectos da experiência temporal que podem vir a ocorrer 

entre seres humanos e aparatos tecnológicos. Em consequência, para os propósitos da 

nossa pesquisa, o indicativo da aceleração da temporalização da complexidade sistêmica 

via interpenetração com os meios eletrônicos de comunicação será entendido como 

latente, surgindo da diferença de complexidade com outros sistemas e que ficará 

pressuposta no correr da análise. Esta, por sua vez, terá seu foco voltado apenas à 

relação estabelecida entre os media, os sistemas sociais e os sistemas de consciência que 

serão estudados e discutidos ao longo de determinadas narrativas de Black Mirror.  

O passo adiante, que dão os meios eletrônicos de comunicação em relação ao 

anteriormente existente, não está no plano do código operativo, que permanece 

informação/ não informação, mas nas faculdades técnicas de retroalimentação dos 

sistemas eletrônicos que permitem que as informações sejam unilateralmente emitidas, 

dando a esses sistemas mais autonomia na formação de sua complexidade e 

autopoiese12. Assim, o ganho quantitativo de informações transforma-se em qualidade e 

                                                
10Cito Luhmann: “A sociedade moderna desenvolveu um padrão de diferenciação (...) usando funções 

específicas como o foco para diferenciação de subsistemas.” (1982, p.189) 
11A teoria crítica dos sistemas, como em Bachur e Marcelo Neves, produziu teses indicando que o sistema 

econômico tem um efeito similar, de aceleração e corrupção, na sua interpenetração com outros sistemas. 
12Segundo Luhmann: “En muchos casos —con la excepción del teléfono— la técnica obliga a la 

unilateralidad de la comunicación. En parte esto es consecuencia de que los aparatos están instalados 

como intermediarios y, en parte, es una exigencia de la comunicación de masas a la cual la imprenta ya se 

había resignado. Este hecho transforma el suceso de la selección y, para ser exactos, lo transforma de 

ambos lados del mecanismo. Ya no se selecciona en la comunicación sino para la comunicación. El 

emisor elige los temas, las formas, las escenificaciones y, sobre todo, los tiempos de transmisión y 

duración en vista de lo que le parece conveniente.” (LUHMANN, 2006, p.239) 
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aceleração uma vez que multiplica de forma inestimável a recepção e propagação de 

informações.   

Por outro lado, os meios eletrônicos de comunicação, enquanto diferenciação 

sistêmica de comunicação, funcionam mediante signos e precisam estar interpenetrados 

com sistemas psíquicos - assim como todo sistema social. O corpo humano mantém, 

deste modo, pontos de contato com a tecnologia através dos quais percorre a autopoiese 

da comunicação (LUHMANN, 2006, p.240). O ganho de complexidade que se dá por 

esses media é proporcional ao aumento da incerteza e indeterminabilidade dos 

processos de comunicação que passam pelas redes. Com o aumento de comunicação 

multiplicam-se também as recusas e todos os riscos de desorganização para os sistemas 

com os quais compartilha complexidade. Os meios eletrônicos de comunicação 

produzem, desde modo, uma permanente observação de observadores (invisíveis!), a 

distinção medium/forma neste caso se reproduz no paradoxo superfície/profundidade13 

que leva a uma nova e mais acelerada temporalização da complexidade social. Através 

dos computadores, telas que podem assumir, a princípio, qualquer forma, ou seja, 

através de equipamentos multimídia, só é possível observar observações, não é possível 

distinguir quem diz do que diz, assim a comunicação ganha autonomia em relação à 

distinção entre a informação, o emissor e o receptor. 

Já dissemos que a marca da teoria luhmanniana é a diferença entre sistema e 

ambiente, ou ainda, a diferença de complexidade do sistema em relação à complexidade 

(dos outros sistemas) de seu ambiente. Todo sistema constitui para si, para sua 

observação, um ambiente só dele14; deste modo, a sociologia de Luhmann cria uma 

relação diferencial entre um (sistema) e todos (ambiente), na qual é o sistema, com suas 

limitações estruturais, que decide quais complexidades do ambiente serão ou não 

acopladas à sua reprodução. Em vista disso, parece-nos claro que é plenamente possível 

acrescentar que, nesta relação “um - todos”, o ambiente é sempre mais complexo que 

cada sistema em particular. Decorre daí que, se levarmos em consideração que 

                                                
13 Segundo Luhmann: “Por un lado, exige una habilidad específica con respecto a los acoplamientos entre 

superficie y profundidad; y sólo únicamente por eso puede designarse a la máquina invisible como 

“realidad virtual”, dado que sólo la habilidad presupuesta (virtus) es capaz de distinguir virtualidad de 

mera posibilidad. Por otro lado, la estructura sólo es utilizable si desencadena cambios (informaciones) en 

los sistemas psíquicos o sociales. La mediación parece requerir temporalización de formas. Ya no se parte 

de figuras definidas que pueden ser juzgadas como verídicas o falsas, útiles o inútiles, según sean los 

códigos de los sistemas funcionales, sino que cada fijación produce un espacio sin marca y dentro de él 

otro lado que únicamente se puede determinar mediante otras operaciones, con las mismas 

consecuencias.” (LUHMANN, 2006, p.236). 
14 A este ambiente particular de cada sistema observador denomina-se umwelt. 
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complexidade é sempre complexidade temporalizada, enquanto medida e dinâmica da 

conectividade interna das operações sistêmicas, depreendemos que, e é nisto que se 

baseia teoricamente nossa hipótese, quanto mais densa for a complexidade do ambiente 

para um sistema, mais ele deverá encontrar mecanismos de aceleração da 

temporalização de sua complexidade como recurso adaptativo.  

Ressalvados tais cuidados do ponto de vista da teoria, o objetivo desta pesquisa é 

colocar em tensão determinadas noções da teoria luhmanniana, principalmente a de que 

a realidade e a temporalização da complexidade são constructos do observador, dentre 

outros conceitos a ela enlaçados na teoria luhmanniana, à medida que os aproximamos 

de determinadas narrativas do seriado Black Mirror, focando na diferença de 

complexidade dos media em relação à observação de sistemas psíquicos e sociais 

emergentes da trama.  

Black Mirror é, por sua vez, comunicação produzida pelos meios de 

comunicação e enquanto tal tem por função representar a sociedade para ela mesma 

(LUHMANN, 2011, p.158). Situado no subgênero da ficção científica, o seriado 

britânico tornou-se sucesso primeiramente no Channel 4, depois na Netflix, desde seu 

lançamento em 2011. Apesar de ter apenas quatro temporadas, a primeira com três e a 

segunda e terceira e a quarta com seis episódios e não manter nenhuma linearidade 

narrativa ou personagens fixos ao longo deles, Black Mirror alcançou repercussão 

internacional através da proposta, que liga todos os episódios: a de falar sobre os 

desconfortos da relação humana com a tecnologia. Charlie Brooker, escritor e co-

produtor da série, faz ficção científica e séries de terror para TV britânica desde os anos 

1970. Em entrevista para Ángel Ramo15, Brooker diz acreditar na potência das 

narrativas fantásticas para reflexão do cotidiano, que às vezes lhe parece muito 

´´estranho``. A tecnologia, como vemos no seriado, é o único elemento permanente e 

pode assumir formas aterrorizantes ou não, porque é nas relações imanentes da trama 

que surge o bom ou o mau uso da tecnologia. Brooker desenvolveu, neste sentido, 

representações (de um presente-futuro) férteis para elaboração do tema humano-

tecnologia ancoradas não no surreal, mas em relações humanas possíveis, algumas com 

base histórica (como Men against fire), outras com base política (como The Waldo 

Moment e Hated in the Nation), outras com base em aspectos sociais no seu sentido 

mais amplo, como, inclusive, relacionamentos amorosos (como San Junipero e Be right 

                                                
15https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/14/cultura/1476445649_428143.html (Jornal El país, 

25/10/2016) 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/14/cultura/1476445649_428143.html
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back). Esta talvez seja uma das razões (mas como sabê-lo?), de determinados episódios 

serem, a nosso juízo, extremamente inquietantes.16     

Como vemos no conceito de observador de Luhmann, e também no de meios de 

comunicação, o conhecimento criado na observação que os meios de comunicação 

fazem sobre a realidade (constituinte do seu mundo circundante) são representações da 

sociedade para ela mesma. Nesses termos, em Black Mirror as narrativas tecem 

representações sobre possíveis futuros e é através de algumas dessas narrativas, de 

alguns episódios no seriado que tentamos articular a sociologia luhmanniana com 

questões que permeiam a relação entre ser humano, comunicação e tecnologia de modo 

a desenvolver uma compreensão sobre a temporalidade insurgente dessa relação.      

Nosso propósito, pois, é tematizar, por meio do seriado, as consequências da 

interpenetração entre corpo, mente, sociedade e aparelhos tecnológicos, discutindo 

aspectos da teoria dos sistemas proposto por Luhmann (uma super-teoria, nas palavras 

do autor), cuja característica de proa é justamente sua potência em problematizar, no 

âmbito da sociologia, os ambientes sócio-técnicos. O método de análise se constitui da 

definição de conceitos da teoria luhmanniana e consequente aproximação de passagens 

selecionadas dos episódios do referido seriado. Não se trata, portanto, de uma análise 

interna dos episódios, isto é, do material expressivo utilizado pelos realizadores do 

seriado na produção de sentidos (procedimento que não nos pareceu ter afinidade com a 

teoria de Luhmann, uma vez que, para ele a realidade criada nos meios de comunicação 

se dá em representações da sociedade através da criação de novidades17). Por outro lado, 

não se trata, também, de uma tentativa de encaixar o seriado nas teorias do autor ou 

vice-versa. Nosso intuito não é o de identificar aspectos da sociedade contemporânea no 

seriado por meio do corpo conceitual de Luhmann (como poderia propor Kracauer, por 

exemplo), nem tampouco explicar um pelo outro. A idéia é tomar um produto cultural 

contemporâneo que aborda diretamente elementos distópicos do estágio atual da 

interpenetração do humano e da sociedade com a tecnologia e ir a ele com os óculos da 

sociologia, no caso, munidos da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 

Neste sentido trabalhamos com quatro episódios de Black Mirror: San Junipero, 

Men against fire, White Christmas e Hated in the nation. Nossa observação deve partir 

                                                
16 As possibilidades situacionais dadas em Black Mirror são tão próximas do cotidiano (embora 

mantenham-se fantásticas) que surgiu a expressão (internacional): “Isso é muito Black Mirror.” 
17 Na sociologia de Luhmann o seriado (enquanto entretenimento) situa-se entre os sistemas de meios de 

comunicação, não no sistema da Arte que, por sua vez, orienta-se pelo meio simbolicamente generalizado 

da estética, elemento que teríamos que levar em consideração caso tivéssemos a pretensão de realizar uma 

análise interna das formas de Black Mirror. 
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do pressuposto teórico luhmanniano de que a realidade produzida em Black Mirror, 

enquanto meio de comunicação, é uma representação a partir da complexidade da 

sociedade para ser vista pela sociedade, isto é, ancora-se em questões realmente 

pertinentes à contemporaneidade e em possibilidades plausíveis em vista das atuais 

tecnologias. Neste sentido, a realidade de Black Mirror nos oferece um material de 

sínteses representativas que nos parecem férteis para compreensão do nosso tema, 

através de conceitos fundamentais de Luhmann para inquisição sobre a temporalidade 

gerada na relação entre ser humano, sociedade e tecnologia, quais sejam, os conceitos 

de: observador, Umwelt, meios de comunicação, complexidade e temporalização da 

complexidade.       

Primeiramente partimos das narrativas, como dissemos, dos episódios San 

Junipero e Men against fire, para elaborar o conceito de observador (e observação) na 

sua relação com a percepção (Umwelt) suscitada na interpenetração entre sistemas 

psíquicos e sistemas sócio técnicos, como aparecem na narrativa dos episódios.  

Nossa exposição passa também por questões da metodologia luhmanniana e da 

diferença dos conceitos desenvolvidos nela, como a de sistemas triviais e autopoiéticos, 

em relação à outros teóricos, como Parsons e Durkheim. O conceito de complexidade 

aparece também como produto do observador, mas só será devidamente aprofundado 

nos capítulos seguintes. Em San Junipero identificamos formas de representação que 

nos levaram também a refletir sobre a questão do tempo, em termos da possibilidade da 

eternidade, de se evitar a morte ou ainda, a possibilidade de superar a destrutibilidade 

dos corpos, isto é, nos levou para a questão da entropia, em termos de teoria dos 

sistemas. Ao mesmo tempo, este episódio nos levou a indagar sobre a pertinência das 

definições de Luhmann para os meios de comunicação, principalmente no que diz 

respeito à interposição (ou não) da técnica entre os participantes (da comunicação).   

Ambos episódios, San Junipero e Man against fire, trazem representações, não 

apenas da relação entre observador e tecnologia, mas que permitem uma imersão no 

modo de funcionamento, no caso, dos sistemas psíquicos enquanto sistemas autônomos, 

dotados de memória e expectativas. Expectativas estas que dão sentido às suas ações. 

Assim, no primeiro capítulo passamos necessariamente pelo conceito de seleção e pelo 

modo como os sentimentos operam seletivamente nos sistemas psíquicos, restringindo 

suas possibilidades.  

Como dissemos, os episódios diferem no que diz respeito às suas formas de 

representação, isto é, em San Junipero o desenvolvimento dos processos, suscitados da 
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relação entre as personagens e a técnica, se dá de modo hedônico, levando à construção 

de um romance. Em Men against fire, por sua vez, os processos se constituem através da 

violência e os sentimentos emergentes, que orientam as ações neste caso, são agônicos. 

Com isso nós temos, por assim dizer, uma representação utópica e outra distópica sobre 

as possibilidades da relação entre ser humano e tecnologia e podemos nos deter, 

precisamente por isso, nos aspectos formais da relação, confrontando ou identificando 

suas representações com a teoria de Luhmann.    

Em seguida tomamos a narrativa do episódio White Christmas, que tem em 

comum com os dois primeiros episódios o tema da interpenetração, para usar o termo 

luhmanniano, entre sistemas de consciência e sistema sócio técnico. Mantemos nesse 

sentido a compreensão sobre o observador, mais precisamente, do sistema de 

consciência enquanto observador e suas limitações constituintes. Neste episódio 

selecionamos um pequeno trecho, que traz uma representação particularmente 

interessante da temporalidade enquanto construção do observador. Neste sentido, 

elaboramos como central a ideia de temporalização da complexidade. Junto disso, 

aparece como necessário de alguma reflexão o paradigma dos sistemas autorreferenciais 

de Luhmann, ou ainda, da assimetrização entre sistema e ambiente, em suas dimensões: 

material, psíquica ou social, e fundamentalmente, temporal. Nos dedicamos também às 

noções de estrutura, expectativa, ocorrência e processo; e nos detivemos na 

compreensão da função memória (ou demônio de Maxwell), enquanto relacionada à 

temporalização da complexidade. É na narrativa de White Christmas que encontramos 

indícios, para fins da nossa análise, da diferença entre temporalidade sistêmica e 

temporalidade do mundo circundante e ainda, da relação entre a produção interna da 

temporalidade do sistema com a densidade da complexidade (temporalizada) do meio. 

Observamos em Hated in the nation e sua narrativa sobre mecanismos 

contemporâneos de comunicação eletrônica, como mensageiros e redes sociais, que tais 

media passam a constituir um campo potencial para emergência de interações, ou algo 

como interações no sentido funcional luhmanniano. A simultaneidade, necessária às 

interações, tem sua dimensão física contingente, sua localidade, substituída pelas 

interfaces de comunicação online. Concomitantemente, por ocorrer via medium, tais 

interações têm um “alargamento” do presente comunicativo, mantendo, no entanto, 

sentidos restritos nas suas comunicações, funcionando como interações a partir das 

quais podem surgir, de modo inédito em termos de evolução, diferenciações funcionais, 

processos comunicativos e subsistemas sociais. 
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 Partindo de Hated in the nation, trabalhamos a diferenciação proporcionada pela 

multiplicação de comunicações conectadas, ou ainda, o modo como o funcionamento de 

seletores leva a diferenciação comunicativa, combinando organização e dissipação, por 

isso orientando processos e os acelerando18 sem uma garantia final de seus resultados. O 

que normalmente ocorre é que escândalos e outros tipos de seletores tem pouco tempo 

para se propagar, porque os media respondem ao código informação/não informação, 

então, na mesma medida em que um escândalo, por exemplo, tem mais chances de 

alcançar a atenção geral, mais ele precisa despender para manter-se do lado positivo do 

código. Não é possível manter uma informação como novidade uma vez que ela seja por 

todos conhecida, é preciso extrair dela sempre novas informações sabendo que esse 

processo, eventualmente, deve se esgotar. 

Vale ressaltar o fato de que o modo de funcionamento dos meios de 

comunicação indica que a temporalização da sua complexidade é acelerada, em relação 

aos sistemas para os quais se presta à observação19, devido: i) ao seu código que 

transforma a cada operação o novo em velho (informação/não informação); ii) seletores 

especializados em multiplicar informação e conectar comunicações; iii) a sua função, 

qual seja, a de descrever a sociedade para ela (em simultaneidade) e, por consequência, 

iv) a criação de uma função memória, que reduz complexidade da descrição que aí se 

produz e se disponibiliza para observação geral. 
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O isolamento simbólico do social 

 

Wagner de Avila Quevedo1 

 

Resumo  

Em ensaio de 1970, Hannah Arendt caracteriza a desobediência civil como “espírito das 

leis norte-americanas”, que teria fundado um novo conceito de lei consolidado como 

compromisso recíproco de cidadãos em uma “sociedade de consentimento”. Arendt 

atribui à sociedade norte-americana a tolerância à desobediência como instância legítima 

de encaminhamento de interesses coletivos. Contemporâneo é o diagnóstico oposto de 

Herbert Marcuse: a sociedade norte-americana é uma sociedade industrial desenvolvida 

e unidimensional (1964), cuja racionalidade tecnológica se tornou a própria política que 

elimina antagonismos geradores de transformação social. Na mesma linha, Paulo Arantes 

avalia recentemente que o golpe civil-militar de 1964 foi capaz de extirpar no Brasil a 

dimensão primordial da política como encaminhamento de expectativas humanas. 

Mutatis mutandis, esse bloqueio da dimensão política também permeia o discurso 

epistêmico no campo das ciências humanas. É de uma voz desviante (queer) dentro da 

“sociedade unidimensional” que eu gostaria de tratar de um aspecto desse 

“encaminhamento” ameaçado. Judith Butler problematiza o que eu proponho denominar 

de isolamento simbólico do social: do estruturalismo à psicanálise nas leituras de 

Antígona, ela identifica a separação do simbólico e do social, ao evocar-se a lei como 

limite ao social e, portanto, à possibilidade de ação e mudança. O rearranjo 

contemporâneo das estruturas de parentesco mostra justamente a fragilidade do simbólico 

diante do social, motivo pelo qual surge como tarefa a transgressão criadora, permitindo 

a imaginação da própria existência. Se o dictum lacaniano sobre o retorno do simbólico 

no real é válido, então ele restaura o social que se recalcou: numa época em que o 

parentesco se tornou frágil (Butler), deve-se poder perguntar o que sucede aos herdeiros 

de Édipo quando o simbólico não mais se sustenta per se. 

 

Palavras-chave: Desobediência; H. Arendt; H. Marcuse; J. Butler. 

 

Conforme nos ensina o filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), se 

quisermos explicar a consciência efetiva dos fatos (Tatsachen) que experimentamos, 

precisamos refletir sobre como ela se estrutura a partir de sua unidade com uma 

consciência pura (i.e., a razão em sentido forte) que a fundamenta. Esse é o nó górdio de 

toda a filosofia do idealismo alemão que vai até Hegel (1770-1831) e seus herdeiros. 

Fichte sabia das dificuldades. O que ele então entrevia como possibilidade de explicação 

da consciência pode ser traduzido, em uma de suas variantes, pelo que entendemos no 

campo político como “análise de conjuntura” – e assim atualizamos aquelas dificuldades. 

Com sua primeira Doutrina da Ciência (1794), Fichte também ensinou outra coisa: pode 

                                                           
1Wagner de Avila Quevedo. UFMG – Doutorando em Filosofia/CAPES. E-mail: wavedo@gmail.com   
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não haver atalhos no caminho da reflexão filosófica, mas o começo se encontra em aberto, 

afinal “a reflexão é livre e não importa de que ponto parta” para que se dê o primeiro 

passo onde o caminho se torna “mais curto até o alvo” (FICHTE, 1984, p. 44). Apesar de 

eventualmente termos claro o alvo, sabemos que o mais curto pode não ser o mais simples, 

mas justamente o percurso dos desvios. Além disso, se bem entendo o manifesto de 

apresentação deste evento (I Pós-SECS [Semana de pós-graduação em Ciências Sociais] 

UNIFESP: Desobediências)2, o alvo não é tanto a desobediência como a opressão 

enquanto sua razão de ser. Ali se ouve que, quando aceitamos falar abertamente de 

desobediências, é necessário “mirar uns nos outros e extrair a pujança necessária” para 

“inquirir a Lei” e “exigir reformulações”. Pressupõe então que seja possível seguir 

assumindo lugares de fala e de escuta. Ora, vindo eu da filosofia para uma Semana de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais, na qual o tema-debate é proposto no plural, gostaria 

de tomar parte com uma breve fala que procura colocar em constelação o problema da 

desobediência e o da opressão: começo pela [1] desobediência civil, retomando uma breve 

[2] análise crítica do tipo de sociedade onde a desobediência poderia ter lugar, para 

chegar ao ponto que gostaria fosse o objeto desta intervenção: as energias revolucionárias 

para a transformação das formas de vida não se encontram reprimidas, mas 

simbolicamente bloqueadas pela hegemonia dos discursos epistêmicos que afirmam a  [3] 

separação do simbólico e do social. Farei esse caminho por meio de textos de Hannah 

Arendt, Herbert Marcuse e Judith Butler. Só conseguirei esboçar essa afirmação, sem 

poder desdobrá-la de modo pormenorizado. 

[1] Até onde acompanho o que Marcuse pontuava no prólogo à edição da Insel 

(1965) de O 18 de Brumário, de Marx, a “diferenciação entre ideologia e realidade” 

(MARCUSE, 2011, p. 12) constitui um modo de pensar essencial para que os direitos 

nascidos no liberalismo devam permanecer abstratos sem jamais serem reivindicados 

concretamente pela classe trabalhadora, o que garante o que Marcuse chama na mesma 

época de “racionalidade do status quo” (MARCUSE, 1967, p. 70). Desse ponto de vista, 

creio que os arrazoados teórico-políticos de Hannah Arendt possam contribuir para 

compreender essa abstração: em ensaio de 1970, ela caracterizava a desobediência civil 

como espírito das leis3 norte-americanas, que na verdade teria fundado um novo conceito 

de lei como compromisso recíproco de cidadãos em uma “sociedade de consentimento” 

                                                           
2 Cf. SILVA, 2017. Texto Manifesto “Desobediência” <https://possecs1.wordpress.com>.   
3 Arendt alude a Montesquieu: “o princípio pelo qual as pessoas que vivem num determinado sistema legal 

agem e são inspiradas a agir” (ARENDT, 2012, p.83).   
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(ARENDT, 2010, p. 76). Baseando-se na ideia de um “contrato mutuamente vinculante 

que estabeleceu primeiramente as colônias individuais e depois a união” (ARENDT, 

2010, p. 83), Arendt procurava restituir os laços teóricos da desobediência com as 

associações voluntárias dos primeiros colonos da América do Norte. Em princípio, ela 

atribui aos fundamentos da sociedade norte-americana a tolerância à desobediência como 

instância legítima de encaminhamento de interesses coletivos, mesmo que nas condições 

contemporâneas à sua análise, em que a Suprema Corte dos EUA se recusava a avaliar a 

demanda civil contra a intervenção ilegítima no Vietnã, a desobediência não encontrasse 

um “lar na linguagem política e no sistema político” (ARENDT, 2010, pp. 89-90). No 

contexto de uma fundação política da comunidade das colônias como constitutio 

libertatis, o consentimento é a figura do “apoio ativo e participação contínua em todos os 

assuntos de interesse público” (ARENDT, 2010, p. 83). Arendt descreve essa posição 

original como um acordo pré-contratual em que uma aliança horizontal entre os 

indivíduos independentes deixaria a sociedade intacta mesmo com a rescisão do contrato, 

afinal – e aqui ela remete diretamente a Locke – o poder de cada indivíduo “permanecerá 

com a comunidade enquanto durar a sociedade” (ARENDT, 2010, p. 78). 

Nessa linha, o consentimento pressupõe o direito de divergir mediante o respaldo 

do compromisso de “conteúdo moral” (e contratual, i.e., ético e legal) do cidadão com o 

dever de “fazer e manter promessas” dentro de associações voluntárias que “perseguem 

objetivos a curto prazo e desaparecem quando o objetivo é atingido” (ARENDT, 2010, p. 

84). Os desobedientes civis seriam, assim, a “derradeira forma de associação voluntária, 

afinados com as mais antigas tradições do país” (ARENDT, 2010, p. 85). A associação 

voluntária explica igualmente a prática regulada do lobismo como uma espécie de 

governo auxiliar previsto com o mesmo peso constitucional da liberdade de associação 

(Idem). Na divergência e na desobediência real, corre-se um risco que, nas palavras de 

Tocqueville, relembradas por Arendt, seria a própria garantia contra o despotismo da 

maioria: “é pelo usufruto de liberdades perigosas que os americanos aprendem a arte de 

tornar os perigos da liberdade menos terríveis” (TOCQUEVILLE, 1961 apud ARENDT, 

2010, p. 86).  

Há no risco da desobediência um aspecto que propriamente liberta a figura de seu 

embaraço: para o establishment jurídico-político, a conduta desobediente “só pode ser 

justificada se o transgressor estiver disposto a aceitar a punição por seu ato”, 

considerando-se, na opinião dos juristas, “despropósito da legislação” que o indivíduo 
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seja “compelido a estabelecer um direito legal através de um ato de desobediência civil” 

(LEVI, 1970 apud ARENDT, 2010, p.b52). Essa falha jurídica é bem notada por Arendt, 

antevendo-se na brecha a possibilidade de justificação da desobediência. O federalismo 

dual dos EUA abriria a possibilidade da desobediência civil como uma espécie de teste 

de constitucionalidade das leis locais, uma vez que por si não poderia ser juridicamente 

justificada a não ser como violação da lei e, como ato transgressor, a desobediência só 

pode se valer da lei e autoridade da nação como instância legal acima do estado federado. 

A reivindicação justa aparece, em outro nível de análise, como fenômeno de massa em 

que a desintegração dos sistemas políticos é o sintoma da “erosão da autoridade 

governamental” (ARENDT, 2010, p. 64), e a desobediência civil aparece 

quando um número significativo de cidadãos se convence de que ou os canais 

normais para mudanças já não funcionam, e que as queixas não serão ouvidas 

e não terão qualquer efeito, ou então, pelo contrário, o governo está em vias de 

efetivar mudanças e, ao implementá-las, persiste em modos de agir cuja 

legalidade e constitucionalidade estão expostos a graves dúvidas (ARENDT, 

2010, p.68, tradução modificada).  

 

Não é preciso esforço para aduzir exemplos do caso brasileiro, cujo governo que 

se instaurou em 2016 usurpou a legitimidade por meio de uma mera legalidade formal e 

instrumental; nem mesmo para identificar que o manifesto desta Semana conclama “um 

número significativo de cidadãos” convictos de que os canais de mudanças estão 

obsoletos, que há demandas que realmente não serão atendidas e de que não paira 

nenhuma dúvida sobre as ilegalidades dos atos do atual governo por princípio, ainda que 

com força de lei. E é justamente por essa força física aplicada pelo poder de polícia que 

o golpe de estado elimina o “terreno da dissenção básica” (ARENDT, 2010, p. 69), sobre 

o qual o desobediente poderia desafiar a lei e as autoridades. Em outras palavras: o golpe 

rompe “o pacto mínimo de encaminhamento de antagonismos” (SAFATLE, 2016, p. 

C10), i.e., aquele espaço básico que, apesar (ou justamente em função) de todas as 

diferenças, estaríamos coagidos objetiva e subjetivamente a endossar. Como aponta 

Arendt ao avaliar o déficit da sociedade norte-americana em relação à sua instituição 

política original, ou seja, a liberdade de associação, parece correto afirmar que a violação 

das promessas recíprocas tenha como fator relevante “o fracasso das autoridades 

estabelecidas em manter as condições originais” (ARENDT, 2010, p. 83). Mas se as 

condições de sublevação são contempladas na situação original, não me parece razoável 

esperar que a desobediência civil possa ter lugar depois que se debilitou a própria situação 
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que a fundamenta, e não pela inépcia da autoridade, mas por seu “esforço”. As chefias do 

executivo daquele país não deixam negá-lo. 

A meu ver, o modelo das associações voluntárias tem o condão de fornecer um 

complemento ideal de um torso, numa sociedade depauperada. Ele serve como uma 

espécie de ferramenta enferrujada pela “infestação com ideologias que cindem e 

dissolvem a associação” (ARENDT, 2010, p. 87) daquela sociedade. Arendt identifica na 

figura da desobediência uma possibilidade de resistência que é propriamente o embaraço 

do sistema jurídico norte-americano, uma vez que volta seu “espírito” contra sua “letra”. 

Sua reflexão termina na constatação de um impasse e de uma esperança: em alguma 

medida, a desobediência civil poderia se tornar “remédio possível para a falha básica da 

revisão judicial” (ARENDT, 2010, p. 89), quando a “associação voluntária” foi 

transformada pela emergência em “desobediência civil e a dissidência em resistência” 

(ARENDT, 2010, p. 90). A meu ver, embora Arendt não o diga, a falha da jurisdição em 

acolher a desobediência ao lado do direito de associação se deve a uma compreensão 

abstrata dessa figura, contra a qual uma compreensão concreta envolveria resistência e 

insubmissão.4 

[2] O que salta aos olhos na leitura de Arendt é a inexistência da sociedade de 

massas em sua análise política. Em O homem unidimensional (1964), Herbert Marcuse a 

coloca no centro da perspectiva política de contenção do dissenso (e da transformação) 

por meio da capacidade social de entrega de bens de consumo (cf. MARCUSE, 1967, pp. 

30-32, p. 58). Assim, a sociedade norte-americana é uma sociedade industrial 

desenvolvida, cuja “racionalidade tecnológica” se tornou “a própria racionalidade 

política” (MARCUSE, 1967, p. 19) que elimina antagonismos geradores de 

transformação social. Ela promove a “sufocação das necessidades que exigem libertação” 

pela imposição de uma falsa “livre escolha” de mercadorias e serviços que “sustêm os 

controles sociais sobre uma vida de labuta e temor”, ou seja, sobre uma vida de 

“alienação” (MARCUSE, 1967, p. 28). Em face de seu sucesso operacional, até o 

conceito de alienação se esfumaça, uma vez que o mundo objetivo é transformado “numa 

extensão da mente e do corpo humano”, num processo em que os indivíduos passam a se 

                                                           
4 Pensando as relações de vulnerabilidade e resistência, Butler (2014) desenvolve um argumento que, até 

onde vejo, completa a lacuna identificada por Arendt: ao recorrerem à lei para fazer valer um direito 

negligenciado, minorias vulneráveis reforçam o sistema jurídico que, por sua vez, segue exercendo 

precisamente a opressão de que se reclama no caso da desobediência civil. Essa situação paradoxal aponta 

para a necessidade de uma resistência extrajurídica na qual a vulnerabilidade não se torne medo, mas 

precisamente resistência.    
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reconhecer nas mercadorias: “sua alma em seu automóvel, hi-fi, casa em patamares, 

eletrodomésticos” (MARCUSE, 1967, p. 29). O controle tecnológico do social, do 

trabalho ao lazer, exclui toda e qualquer contradição como “irracional” e toda ação 

contrária como “impossível”.  

Como produção e distribuição em massa de produtos e serviços “reivindicam o 

indivíduo inteiro” (MARCUSE, 1967, p. 31), sem lhe deixar espaço para alternativas, 

atinge-se em cheio a possibilidade de novas formas de existência: a divergência não pode 

mais se dar no campo das liberdades individuais, contra tudo o que se firma em 

perspectiva liberal. A alienação desaparece porque a identificação com a existência 

imposta já não é ilusória, mas objetiva: “há apenas uma dimensão, que está em toda parte 

e em todas as formas”, e a falsa consciência se torna a consciência verdadeira (Idem), ou 

melhor: “a falsa consciência é imune à sua falsidade” (MARCUSE, 1967, p. 32). À 

medida que a ‘ideologia da sociedade industrial’ se desloca para o próprio processo de 

produção, a produção e a distribuição de mercadorias e serviços ‘vendem’ o sistema social 

como um todo (cf. MARCUSE, 1967, p. 32), sendo que, na ‘compra’, o padrão de 

pensamento e comportamento se tornam unidimensionais (Idem). 

O pensamento unidimensional organiza seu próprio léxico: instituições livres são 

as que operam nos países do ‘Mundo Livre’, i.e., dos estados que na Guerra Fria não 

estavam sob domínio da União Soviética; “socialistas” são “invasões da livre empresa” 

como o seguro de saúde universal e amplo ou a proteção ambiental. Não precisamos 

pensar muito para reconhecer que essa linguagem triunfou também entre nós. Mais 

importante do que isso talvez seja perceber que esse tipo de pensamento funda uma 

sociedade com o fim de impedir qualquer comportamento resistente ou desviante (queer), 

tornando seu discurso ilusório ou sem sentido, e seu conteúdo irreal. Os próprios 

conceitos de “liberdade e realização” se tornam “sons sem significado algum” (cf. 

MARCUSE, 1967, p. 70) na boca de políticos, precisamente pelo fato já aludido de que 

a abstração é necessária – mediante a contrapartida de um controle semântico bem 

exercido sobre os sentidos ‘possíveis’ da abstração – à não-efetivação do conteúdo 

reivindicado por tais conceitos. Isso explica igualmente por que a sociedade industrial, 

que caminha para a “abolição do trabalho” ou “pacificação da existência”, organiza a 

mentalidade humana contra essa possibilidade. A transformação da tecnologia em 

racionalidade política se revela, para Marcuse, como a contradição interna da sociedade 

industrial: “o elemento irracional de sua racionalidade” consiste nos “esforços intensos 
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para conter a tendência” (MARCUSE, 1967, p. 36) de consumação da racionalidade 

tecnológica na direção de um atendimento e uma “automatização completa na esfera da 

necessidade” como abertura “do tempo livre” (MARCUSE, 1967, p. 53) ou como redução 

do tempo de trabalho a um “tempo marginal” (MARCUSE, 1967, p. 35). O que seria a 

“transcendência histórica rumo a uma nova civilização” (cf. MARCUSE, 1967, p. 53) 

fica preso nas engrenagens das forças regressivas e imanentes de manutenção da 

“racionalidade do status quo” (MARCUSE, 1967, p. 70).  

O pensamento unidimensional da sociedade industrial opera, assim, um 

“fechamento do universo político” por meio de dispositivos de contenção: um deles, o 

chamado “estado de bem-estar social” (welfare state) que é o lado da moeda oposto ao 

do “estado beligerante” (warfare state). Que hoje se assista ao declínio do primeiro, de 

modo algum isso invalida a hipótese de Marcuse: a cadeia de produtividade e repressão, 

mesmo que não se consumasse o que ele considerava como “possibilidade muito real de 

uma guerra nuclear”, pressupõe a existência de um “inimigo permanente” (MARCUSE, 

1967, p. 51). Esse inimigo, na época o comunismo, hoje o terrorismo, a esquerda, os 

pobres etc., seria capaz de “manter e até melhorar o padrão de vida por meio da produção 

intensificada dos meios de destruição” (Idem). Ao mesmo tempo em que os indivíduos 

se reconhecem nos produtos que lhes são entregues no estado de bem-estar social, eles 

fomentam a entrega de produtos para a consolidação do estado beligerante: “as pressões 

da corrida armamentista, nas mãos de técnicos, planejadores e cientistas empregados por 

enormes impérios industriais e investidos da responsabilidade pelos interesses dos 

empregadores” persuadem os “militares de que o futuro de sua profissão, bem como do 

país, depende da compra do que eles idealizaram” (MEACHAM, 1959 apud  MARCUSE, 

1967, p. 50).   

Diante disso, seria realmente difícil que o estado de bem-estar social pudesse ser 

rejeitado “em favor de ideias abstratas de liberdade” (MARCUSE, 1967, p. 63). Para ficar 

com um exemplo contemporâneo das análises de Marcuse no caso brasileiro, o golpe 

civil-militar de 1964 foi capaz de extirpar no Brasil “o poder formativo da política 

enquanto dimensão primordial do encaminhamento de expectativas humanas” 

(ARANTES, 2014, p. 294). Se na sociedade norte-americana a tecnologia política era 

capaz de dar conta dos dissensos por meio da inclusão da força de produção na 

distribuição de mercadorias e serviços, aderindo-se à política da violência externa, na 

sociedade brasileira, que tem sofrido os efeitos perversos daquela violência no campo 
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econômico, o mesmo mecanismo opera internamente pela exclusão das massas com a 

cooptação da elite e de parte significativa das classes médias e, na existência de 

descontentamento, pela violência policial aberta nas ruas. É no lado mais fraco da corda 

que ainda se mostram os muitos restos da ditadura: a Doutrina da Segurança Nacional 

“estendeu-se até a Segurança Econômica”, fazendo com que os “mecanismos básicos de 

acumulação” e os “riscos do negócio” recaiam “sobre uma população econômica 

vulnerabilizada”: “normalizada a violência política – graças sobretudo à impunidade 

assegurada pela Lei de Anistia –, a ditadura redescobria seu destino: o estado de 

emergência econômico permanente. Tudo somado, uma reminiscência de guerra”. 

(ARANTES, 2014, p. 305). No campo jurídico, o que se herdou da continuidade ditatorial 

foi um estado “bifronte”, o de direito para os integrados e o penal-assistencial para os 

vulneráveis (cf. ARANTES, 2014, p. 310).  

[3] Se a insubordinação deve surgir naqueles momentos em que se rompe o pacto 

de encaminhamento de expectativas (como surgiu em 1964), o que aparentemente 

experimentamos hoje, no golpe de 2016, é uma falta de ‘reação’. Ora, isso é em parte 

verdade. Aqueles que sempre estiveram em situação de precariedade e vulnerabilidade, 

sempre reagiram, ou melhor, resistiram e resistem. Na análise do 18 de Brumário de Luís 

Bonaparte (1852), Marx apontava para uma articulação de forças que isolaram a classe 

mais vulnerável e que, apesar disso, se organizou como resistência: o proletariado 

parisiense. Ao final do processo de cooptação de todas as classes contra o proletariado, já 

não se oferecia resistência ao golpe de Napoleão III. Se o golpe de 1964 logrou eliminar 

com sucesso a dimensão do encaminhamento de expectativas, e se considerarmos, ainda 

que com certa defasagem, o destino que tomou aquela sociedade industrial descrita por 

Marcuse, por exemplo, quando se avalia que ela confiscou até mesmo o sono (cf. 

CRARY, 2014), então parece que realmente não há alternativa ‘possível’ e que a luta pelo 

reconhecimento já se esvai como domínio sem resistência, sucumbindo juntos senhor e 

escravo.    

Não obstante, a luta social subsiste. Judith Butler tematiza o que eu proponho 

denominar de isolamento simbólico do social: do feminismo ao estruturalismo e à 

psicanálise nas leituras de Antígona, ela identifica a separação do simbólico e do social, 

ao evocar-se a lei como limite ao social nessas teorias e, portanto, como obstáculo à 

possibilidade de ação e mudança. Para Butler, a interpretação hegeliana de Antígona 

firmou o entendimento comum, de Jacques Lacan a Luce Irigaray, de que Antígona não 
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representaria a figura política da resistência, mas uma espécie de oposição pré-política do 

“parentesco como a esfera que condiciona a possibilidade da política sem que ainda se 

tenha sequer entrado em seu âmbito” (BUTLER, 2000, p. 2). Para Hegel, como 

testemunham as Lições de Estética, o conflito entre Antígona e Creonte representa a 

oposição entre “a lei pública do estado e o amor privado da família no dever para com o 

irmão”, sendo o interesse familiar o pathos feminino de Antígona contraposto ao “bem-

estar da comunidade” como pathos masculino de Creonte (HEGEL, 1990, p. 60). 

Antígona, segue Hegel, evoca a lei dos deuses do submundo do Hades, os deuses 

“privados da sensibilidade, do amor, do sangue, não os deuses diurnos da vida livre e 

autoconsciente do povo e do estado” (HEGEL, 1990, p. 60). O conflito entre Antígona e 

Creonte é a manifestação da cisão ética da comunidade, a partir da qual emergem a 

“ordem ética e autoridade estatal baseadas em princípios da universalidade” (BUTLER, 

2000, p. 3). 

Apoiando-se no Seminário de Lacan sobre a ética na psicanálise, Butler afirma 

que a leitura de Hegel é mobilizada pelo discurso estruturalista para firmar o 

entendimento de que Antígona representa simultaneamente os limites e a instauração do 

simbólico: a esfera das leis e normas que regem a linguagem. Para Butler, a tese de que o 

parentesco institui normas simbólicas trabalha com uma certa “idealização da noção de 

parentesco” transposta para a “inteligibilidade cultural” ou “eticidade” (Sittlichkeit), em 

sentido hegeliano (BUTLER, 2000, p. 3). O que se encontra no cerne do discurso 

lacaniano, como legado de Hegel, é justamente uma “separação da esfera idealizada do 

parentesco, o simbólico, da esfera do social”, de modo que o parentesco aparece em Lacan 

como algo “rarefeito” que “funda a estrutura linguística” e que está antes de toda 

inteligibilidade simbólica; o que em Hegel corresponde à relação de sangue anterior às 

normas (Idem) está, na teoria lacaniana, “fora do político”, minimizando-se assim o poder 

de insurreição de Antígona e retomando a transição hegeliana da ordem matriarcal para a 

patriarcal5, na medida em que ela se opõe ao poder de Creonte, reivindicando o justo para 

si. A passagem do lugar simbólico da mãe para o do pai, que interessa de modo estratégico 

ao discurso psicanalítico como escola, neutraliza o que pode ser tematizado no “clamor” 

                                                           
5 Cf. Princípios da Filosofia do Direito: “em Antígona, o amor é expresso, antes de tudo, como a lei da 

mulher. É a lei da substancialidade subjetiva sensível, da intrinsecidade que ainda não alcançou a sua plena 

realização, a lei dos deuses antigos, dos deuses subterrâneos, a imagem de uma lei eterna que ninguém sabe 

desde quando existe, e que representa em oposição à lei manifesta, a lei do Estado. Essa oposição é a 

oposição moral suprema, portanto a mais essencialmente trágica. Nela são individualizadas a feminilidade 

e a virilidade” (HEGEL,1997, p. 156).   
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de Antígona. O curioso dessa passagem é que ela representa um limiar entre parentesco 

e estado que não é propriamente uma Aufhebung em sentido hegeliano, uma vez que a 

heroína deve sucumbir, sem ser preservada, quando emerge a nova ordem ética (cf. 

BUTLER, 2000, p. 5). 

Assim, o legado hegeliano é o pressuposto primeiro da separação entre o 

simbólico e o social que reverbera no pensamento estruturalista: ele representa a 

“separabilidade entre parentesco e estado” (BUTLER, 2000, p. 5). O que é relevante nessa 

injunção é justamente compreender em que medida o parentesco lato sensu subsiste sem 

a mediação do estado e, vice-versa, o estado sem a família como suporte e mediação: “se 

o parentesco representa uma ameaça contra a autoridade do estado e o estado se coloca 

numa luta violenta contra o parentesco, podem esses termos sustentar sua independência 

em face do outro?” (BUTLER, 2000, p. 5).  

Membro de uma família crivada por relações incestuosas, Antígona transparece 

ambiguidade em suas ações, vistas como “masculinas” e numa linguagem próxima à de 

Creonte6, o que evidencia no texto de Sófocles que as oposições entre família e estado, 

velha e nova ordem, feminino e masculino, não são tão simples de elaborar. Ao contrário: 

o poder de Antígona tem antes a ver com “a deformação social, tanto do parentesco 

quanto da soberania política idealizados, que emerge como consequência de seu ato”; ela 

expõe o “caráter socialmente contingente do parentesco” e mostra que, ao contrário da 

tradição que afirma a transgressão como necessariamente fatal, é a própria “contingência 

que é uma necessidade imutável” (BUTLER, 2000, p. 6). Mesmo na dificuldade de 

assumir o crime, subsiste a ambiguidade: Antígona afirma que executou o feito e que não 

o nega, o que significaria, na leitura de Butler, que ela recusa ser forçada a negar o fato. 

Ao descumprir o decreto de Creonte, que proibia as cerimônias fúnebres e o sepultamento 

de Polinice, Antígona desafia a soberania do rei ao mesmo tempo que a reafirma ao 

performar sua desobediência na forma linguística: “Sim, eu confesso, eu não negarei meu 

feito” (apud BUTLER, 2000, p. 8). O clamor de Antígona é justamente o ato desobediente 

que, ao ser confirmado, ou melhor, não-negado, duplica o mesmo crime e toma seu lugar 

na elocução. O raciocínio de Antígona justifica o ato sob condições singulares de 

aplicação de sua própria lei: Polinice merecia o funeral porque era único como irmão; 

marido e filhos ela ainda poderia ter. Essa instância de aplicação da lei (que manda 

sepultar os mortos a despeito de disposição contrária) é formulada pelo caso particular, 

                                                           
6 Cf. Butler (2000, p. 11): “a linguagem de sua recusa assimila os termos da soberania que ela recusa”.   
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“uma lei sem generalidade e transportabilidade” (BUTLER, 2000, p. 10). Só isto já traz 

a marca de uma transgressão que não é propriamente apoiada por deuses, mas expõe o 

parentesco em sua “vulnerabilidade” (Idem). Essa fragilidade é propriamente a marca do 

conflito, uma vez que nem Antígona consegue sustentar sua resistência, nem Creonte se 

vê, ao final, justificado em sua soberania. Se o clamor de Antígona é um desafio da norma 

de estado, o que ocorre é uma confusão dos papéis desempenhados tanto pelo estado 

quanto pelo parentesco, uma vez que ambos são interdependentes e o desarranjo em um 

requer o rearranjo em outro – e vice-versa. 

Postas as coisas desse modo, a ênfase no estado (Hegel) e no simbólico do 

parentesco (Lacan via Lévi-Strauss) precisariam de reformulação. Para Butler, a eticidade 

(Sittlichkeit) como “inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2000, p. 13) promove uma 

interdição a Antígona com base na ausência de reconhecimento na relação de sangue com 

o irmão morto, relação na qual não deve haver desejo. De acordo com essa visão, Butler 

atribui a Hegel a primeira formulação da interdição do incesto, que está na base da 

estrutura das relações de parentesco de Lévi-Strauss e, por conseguinte, em Lacan. Se 

para Hegel a cidadania requer o repúdio parcial do parentesco em favor da formação do 

filho para os propósitos do estado, Lacan exige a “evacuação ou negação do indivíduo” 

para a constituição do simbólico: “uma posição simbólica jamais é comensurável com 

qualquer indivíduo que possa ocupá-la; ela assume seu status simbólico precisamente 

como função daquela incomensurabilidade” (BUTLER, 2000, p. 14).  

Com a insistência no simbólico, a psicanálise lacaniana tende, segundo Butler, a 

separar do social a explicação simbólica do parentesco, como se os arranjos sociais do 

parentesco fossem algo de intratável. Em resumo, a separação entre social e simbólico 

serviria apenas para reter um sentido invariável do parentesco no simbólico; assim, o 

parentesco se instaura quando a criança acessa a linguagem; o parentesco é função da 

linguagem e jamais função de instituições socialmente alteráveis; linguagem e parentesco 

não são instituições sociais. Na leitura de Lacan, Antígona persegue um desejo que a leva 

à morte em função de seu caráter transgressor de normas simbólicas. Mas se for possível 

demonstrar a vulnerabilidade das relações de parentesco, então cabe a pergunta sobre que 

tipo de mudanças essas relações assim alteráveis trazem para dentro das relações do que 

se institui como simbólico. Segundo Butler, a distinção entre social e simbólico não se 

sustenta: “não apenas o simbólico é ele mesmo a sedimentação de práticas sociais, como 

mudanças radicais no parentesco demandam uma rearticulação dos pressupostos 
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estruturalistas da psicanálise e, portanto, da teoria contemporânea de gênero e 

sexualidade” (BUTLER, 2000, p. 19). 

O reexame do parentesco “a certa distância da cena edipiana” (BULTER, 2000, 

p. 20) permite, a meu ver, localizar um núcleo dogmático no pensamento estruturalista da 

separação do simbólico e do social e o problema de fundo da fragilidade da desobediência 

como figura civil-jurídica (Arendt). O que Butler chama de “impulso teológico” na teoria 

psicanalítica em seu constante apelo à lei (do estado, do inconsciente etc.), parece revelar 

um certo estado de paralisia da crítica. Quando Butler escreve sobre Antígona, ela o faz 

reafirmando o contexto em que novíssimas relações de parentesco se configuram, onde 

crianças migram de uma família para outra, seja em função de divórcio, novos 

casamentos, migração, exílio, em famílias em que as figuras paternas e maternas se 

tornam variáveis, i.e., em que o “parentesco se torna frágil, poroso e expansivo” 

(BUTLER, 2000, p. 22). Isto é um fato, ao qual os estudos de gênero se voltaram com 

seriedade. Minha hipótese é que as energias revolucionárias das formas de vida se 

encontram bloqueadas pela opressão simbólica no campo epistêmico porque não se levou 

suficientemente a sério o conteúdo dos ideais abstratos das sociedades liberais: conteúdo, 

a meu ver, que os estudos de gênero procuram compreender no nível concreto da 

performatividade dos corpos. Além disso, a separação entre realidade e ideologia antes 

ratifica a unificação de um tipo de experiência social que escamoteia a luta política, e cuja 

formulação simbólica remanesce como uma espécie de estrutura de opressão. Afinal, 

como se pode concretamente entender o sentido político da liberdade se não pudermos 

atribuí-lo às pessoas que a reivindicam em seus lugares de fala – e fora do divã? 

Seria preciso justificar a desobediência em sentido revolucionário para que a 

dimensão do encaminhamento de expectativas possa ser preservada. O rearranjo 

contemporâneo das estruturas sociais mostra continuamente a fragilidade do simbólico, 

motivo pelo qual surge como tarefa a transgressão criadora, permitindo a cada um a 

imaginação da própria existência. Se o dictum lacaniano sobre o retorno do simbólico no 

real é válido, então ele restaura o social que o reestrutura e que, em nome do simbólico, 

se recalcou: numa época em que o parentesco se tornou frágil (Butler), deve-se poder 

perguntar o que sucede aos herdeiros de Édipo quando o simbólico não mais se sustenta 

fora do social. Estamos, de fato, diante de uma nova experiência da consciência: talvez 

estejamos nos cercando da tarefa de poder compreendê-la.   
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