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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 Durante o século XX, alguns olhares para o milênio que estava por vir 

assinalavam um mundo de alto desenvolvimento tecnológico, democracias 

liberais fortalecidas e descobertas científicas capazes de melhorar a vida das 

pessoas. Na visão de políticos e analistas entusiasmados com a modernidade 

capitalista, essas promessas apareciam como possibilidades reais. 

 Sob a ótica de uma lente mais crítica, conforme algumas correntes das 

Ciências Humanas, os acontecimentos não seriam tão simples assim. A análise 

sobre os rumos que a humanidade vinha tomando com o fim da Segunda 

Guerra, o desmantelamento da União Soviética e a ascensão e consolidação 

da ofensiva neoliberal e sua racionalidade própria apontavam para desafios 

importantes relacionados com as sociedades do futuro. 

 O futuro chegou. No alvorecer da segunda década dos anos 2000, 

muitas questões emergem e exigem um olhar atento e aprofundado por parte 

das ciências responsáveis por investigar a ação humana no tempo e no 

espaço. Diferentes aspectos da vida humana despertam diferentes exames e 

interpretações, e o trabalho dos pesquisadores e das pesquisadoras das 

Ciências Humanas ganha cada vez mais relevância num cenário em que a 

informação e o conhecimento se tornaram elementos centrais. 

 Pensando nisso, reunimos neste livro nove textos de pesquisadoras e 

pesquisadores das Ciências Humanas, buscando tematizar e problematizar 

diversos aspectos da vida em sociedade, pelas lentes da potência analítica da 

área. Nosso objetivo não é oferecer respostas para determinados desafios 

contemporâneos, mas conjugar trabalhos que discutam temas desafiadores no 

escopo das humanidades, a partir de horizontes críticos e plurais. 

 Para concretizar esse objetivo, Bernardo Caprara abre o livro 

construindo um panorama sobre as desigualdades e suas incidências no 

século XXI. Discorre sobre diferentes dimensões das desigualdades, desde os 
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debates sobre liberdade, igualdade e justiça social, chegando a abordar as 

desigualdades de oportunidades e seus marcadores de classe, gênero e raças. 

Na parte final do ensaio, Caprara trata da desigualdade econômica e seus 

impactos em distintos alcances na vida social. 

 No segundo capítulo, Glauco Ludwig Araujo apresenta o pensamento do 

sociólogo Florestan Fernandes, trabalhando suas contribuições no âmbito do 

pensamento social latino-americano. Araujo articula a atualidade e a 

singularidade da obra de Florestan, atentando para o seu balanço das 

diferentes fases da dominação externa no Brasil e como isso se reflete na 

formação de um capitalismo dependente e na dinâmica das nossas classes 

sociais. Nessa direção, Araujo o caracteriza como um dos nossos intelectuais 

mais relevantes, capaz de incorporar o legado do pensamento social canônico 

desde a periferia e elaborar sínteses teóricas repletas de originalidade. 

 Em se tratando de desafios da contemporaneidade, o terceiro capítulo 

dialoga com uma questão que insiste em ser atual, ao passo que discute o 

racismo e sua incidência no mercado de trabalho brasileiro. Wagner Lemes do 

Nascimento propõe uma reflexão sobre a desigualdade racial no mundo do 

trabalho, a partir da mobilização das categorias engendradas por Axel Honneth 

e Luc Boltanski. O autor argumenta que a associação entre Honneth e 

Boltanski faz com que seja possível um maior entendimento acerca do 

posicionamento de resistência da população negra diante das injustiças no 

cotidiano laboral no nosso país. 

 Daiane Zito Rosa e Rocheli Koralewski tocam em outros pontos 

fundamentais relacionados aos marcadores de desigualdades, no quarto 

capítulo. Rosa e Koralewski investigam os atravessamentos entre juventude, 

gênero, raça e trabalho. A partir de análises bibliográficas e entrevistas semi-

estruturadas, a pesquisa se debruça sobre jovens mulheres da periferia urbana 

de São Paulo e da periferia rural do Rio Grande do Sul. Os dados demonstram 

que a juventude vem sendo conduzida institucionalmente para a reprodução 

das estruturas sociais patriarcais e capitalistas, adultocêntricas e racistas. 

 No quinto capítulo, Jéssica Duarte de Souza analisa as demandas de 

trabalhadores e trabalhadoras na cidade de Florianópolis (SC), na década de 

1950. Seu resgate histórico opera com as reclamações desses grupos sociais 
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veiculadas pelo periódico ―A Verdade‖, dando visibilidade para as queixas 

coletivas relativas aos problemas oriundos da expansão do ambiente urbano. 

São abordadas reclamações concernentes ao custo de vida, ao transporte 

público, ao saneamento básico, à situação da energia elétrica e iluminação da 

cidade e, também, queixas sobre a situação da saúde pública. O mapeamento 

dos bairros indicou que tais problemas caracterizavam, sobretudo, as regiões 

em que viviam as pessoas mais pobres. 

 Também falando em cidades e ambiente urbano, Rosiéle Melgarejo da 

Silva trabalha, no sexto capítulo, com as intervenções visuais na paisagem 

urbana da cidade de Porto Alegre (RS). O texto objetiva evidenciar o fenômeno 

das intervenções visuais, na forma de marcas impressas nas paredes, muros 

ou fachadas das cidades, por meio do uso de sprays ou rolos de espuma. 

Segundo a autora, essas práticas revelam territorialidades próprias na 

complexidade das cidades contemporâneas, indicando disputas territoriais 

traduzidas nessa maneira de narrar o mundo com a utilização das tintas. 

 No sétimo capítulo, Sara Caumo Guerra insere as discussões do livro na 

área da educação, dialogando com a problemática da elaboração de currículos, 

especialmente os currículos das Ciências Sociais. Guerra busca recriar a 

proposta curricular do primeiro ano de sua graduação, questionando temáticas, 

categorias e autores, através da introdução de atores mais ou menos 

anônimos, expressos pelas suas escritas em locais inusitados da universidade 

investigada. O resultado faz refletir sobre o que é ensinado, de que forma e por 

quais perspectivas, fomentando uma transformação do que é menor e maldito 

no espaço acadêmico formal em enunciados apropriáveis pelo campo 

educacional. 

 Seguindo com os temas educacionais, Gabriel Torelly Fraga apresenta, 

no oitavo capítulo, um ensaio teórico cujo objetivo é pensar as relações entre a 

escola e a democracia enquanto uma ―arte dos liames‖. Mobilizando o aparato 

de Gilles Deleuze e Félix Guattari, o autor aborda o conceito de desejo e fabula 

a noção de agitações transepistêmicas. Nesse movimento, a democracia 

escolar aparece como abertura às multiplicidades dos seres que existem e ao 

tear cotidiano da pluralidade das relações. 
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 O nono capítulo desta obra discute a festa de Santa Bárbara, na cidade 

de Salvador (BA), e tem a autoria de Débora Simões. Esse fenômeno festivo 

ocorre no dia 4 de dezembro e aglutina diferentes comemorações, lotando as 

ruas da capital baiana com devotos e devotas, trajados e trajadas de vermelho 

e branco. A celebração envolve tanto Santa Bárbara como Iansã, 

demonstrando elementos do sincretismo religioso marcante no Brasil. A partir 

de relatos etnográficos, a autora apresenta uma transitoriedade de cenários, 

sendo a observação participante efetuada entre deslocamentos e movimentos, 

entre o deslocar de coisas e pessoas. 

 Por fim, registramos nessas linhas a nossa satisfação em organizar este 

material, tendo em vista a pluralidade de autoras e autores, de temáticas e de 

áreas das Humanidades presentes nestas páginas. Se é verdade que 

deixamos de fora muitas questões de extrema importância, no que diz respeito 

aos desafios atuais da vida social, também é verdade que este livro pode 

incentivar mais pesquisas, ensaios e ações sobre os principais dilemas das 

sociedades humanas na contemporaneidade. 

 

 

Bernardo Mattes Caprara 

Jéssica Duarte de Souza 

 

 

 

 

  



 10 

 
 

AS DESIGUALDADES NO CONTEXTO DO 

SÉCULO XXI 

 
 

Bernardo Mattes Caprara¹ 
 

¹ Professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Doutor em Sociologia pela UFRGS (PPGS/UFRGS). CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4459762840246092. 

 

Resumo: O ensaio tem como objetivo apresentar algumas referências 
relevantes para o estudo das desigualdades no tempo presente. Diante disso, 
parte de uma discussão sobre liberdade, igualdade e desigualdade, 
destacando características dessas definições e seus diálogos com a noção de 
justiça social. Num segundo momento, trabalha com as desigualdades no nível 
das oportunidades, com especial atenção para as suas interfaces com os 
marcadores de gênero, raças e etnias, entendendo a interseccionalidade como 
eixo promissor para uma compreensão aprofundada desses fenômenos. A 
partir desse panorama, o texto aborda a multiplicidade das desigualdades, 
tendo como discussão final um olhar voltado para as assimetrias econômicas 
na contemporaneidade. 

Palavras-Chave: desigualdades; gênero; raças; etnias; classes. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A noção de ―desigualdade‖ é daquelas consideradas difíceis de definir. A 

sua polissemia é evidente e há diferentes formas de entender com 

profundidade e rigor o que é e como se pode estudá-la. Marta Arretche (2015, 

p. 6) define o termo ―desigualdade‖ como ―excessivamente abstrato‖, o que nos 

leva a ter que entender o fenômeno a partir da sua colocação no plural: 

―desigualdades‖. Assim, temos maiores chances de chegar mais perto das 

suas múltiplas dimensões. 

Os debates sobre a desigualdade ou as desigualdades possuem uma 

grande diversidade de contribuições e linhas de pensamento. Há aqueles que 

entendem as desigualdades como portadoras de um caráter ―positivo‖, seja 

pelos estímulos e recompensas que elas gerariam na dinâmica da competição 

http://lattes.cnpq.br/4459762840246092
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social, seja porque se entende que o ser humano é assim mesmo, desigual por 

natureza. Neste ensaio, nossa exposição se desenvolve com base numa 

abordagem sociológica da ideia de ―desigualdades‖, no plural, entendendo-a 

desde uma perspectiva crítica. 

O texto tem como objetivo apresentar algumas concepções relevantes 

no século XXI acerca da noção de desigualdades, discutindo possíveis 

relações entre liberdade, igualdade e desigualdade, num primeiro momento. 

Depois, lidamos com as desigualdades de oportunidades, a partir dos 

marcadores de classe, gênero e raça, mobilizando a noção de 

interseccionalidade (COLLINS & BILGE, 2016) como promissora para uma 

compreensão aprofundada desses fenômenos. Seguimos o texto destacando a 

intercorrência de múltiplas desigualdades na atualidade, para, então, observar 

melhor os aspectos da desigualdade econômica no nosso século. 

Antes de continuar, vale dizer que este ensaio não tem nenhuma 

pretensão de esgotar o debate sobre a temática das desigualdades. Ao 

contrário, elencando e discorrendo acerca de algumas contribuições que 

demarcam o tom dos nossos estudos nos últimos dez anos, deixamos de fora 

muitas outras contribuições relevantes, dando conta somente de um conjunto 

restrito de autores, autoras e teorias. A intenção é fomentar novas pesquisas e 

olhares sobre o tema. 

 

LIBERDADE, IGUALDADE E DESIGUALDADE 

 

Muitas vezes não percebemos, mas quando se propõe a igualdade em 

algum aspecto específico, tende-se a rejeitar a igualdade em outro aspecto. 

Amartya Sen (2001) pontua que, no decorrer dos debates sobre igualdade e 

desigualdade, não há como fugir da ideia de imparcialidade ou isonomia em 

alguma matriz de referência. Dito de outra forma, a visão de que algo deve 

valer para todos os seres humanos está por trás das assunções sobre a 

igualdade e a desigualdade. Para justificar alguma desigualdade, é preciso 

demonstrar que, noutro espaço mais importante, vigora uma igualdade que dá 

margem ao desenvolvimento de outras desigualdades ―justificáveis‖. 

Nessa linha de raciocínio, podemos pensar nas vantagens e 

desvantagens das pessoas umas para com as outras a partir de variados 
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critérios, como a renda, a aptidão física, a saúde, os diferentes recursos 

acessados, as liberdades, a qualidade de vida e etc. Uma questão 

fundamental, para Sen (2001), é justificarmos a desigualdade por meio da 

defesa da igualdade, demarcando o espaço em que a igualdade se faz 

prioritária. Estudiosos e defensores da liberdade, numa contraposição um tanto 

forçada à igualdade, podem argumentar que a liberdade precisa estar sempre 

em primeiro plano. Sen (2001) sublinha que acreditar na liberdade como valor 

predominante não pode ocultar a importância de que as formações sociais 

estimulem a promoção da igualdade de liberdades para todas as pessoas, 

constituindo a igualdade, portanto, um espaço central também para a 

discussão acerca da liberdade. ―A liberdade está entre os possíveis campos de 

atuação da igualdade, e a igualdade está entre os possíveis padrões de 

distribuição da liberdade‖ (SEN, 2001, p. 54). 

Desigualdade, igualdade e liberdade suscitam controvérsias quanto ao 

tema da ―justiça social‖. Nessa seara, John Rawls (2016) é conhecido pela sua 

teoria da justiça como equidade. Na abordagem do autor, destaca-se a 

proposta de que as virtudes das instituições sociais estão associadas ao seu 

caráter de justiça, se elas conseguirem contemplar o máximo de liberdade 

possível para os indivíduos numa sociedade justa (princípio da liberdade). Isso 

do ponto de vista das distribuições de oportunidades e da ideia de que as 

desigualdades sociais e econômicas só podem existir se, de alguma forma, 

trouxerem vantagens para todos (princípio da igualdade). 

Trata-se de um argumento liberal, que pressupõe a defesa do indivíduo 

frente à sempre possível tirania do coletivo. A sugestão de Rawls (2016) para 

justificá-lo remete ao que o autor chamou de ―posição original‖, uma espécie de 

exercício imaginário que colocaria em todas as pessoas um ―véu da 

ignorância‖, tornando possível um pensamento equitativo para um ponto de 

partida mínimo aceito por todos. Com o véu instalado, ninguém seria capaz de 

saber como seria o seu futuro, a qual classe social pertenceria, a qual etnia, 

qual seria a sua orientação sexual e assim por diante. Desta forma, estaríamos 

em condições de fomentar a equidade. Nenhum indivíduo em sã consciência, 

mesmo o autointeressado, gostaria de passar fome, sofrer violências ou 

opressões. Caberia às instituições sociais organizar e evitar distorções na 
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distribuição de bens e recursos, garantindo o desfrute da liberdade para cada 

indivíduo. 

A proposta de Rawls (2016) interessa porque abre um canal para o 

diálogo direto com aqueles não enxergam com bons olhos as ideias de 

igualdade. O autor estadunidense fortalece a defesa da liberdade individual 

como premissa inconteste, mas não deixa para trás, como se nada 

interferissem nas próprias liberdades individuais, as condições iniciais da 

disputa na competição pela sobrevivência. Os princípios da liberdade e da 

igualdade precisam estar articulados e são, em verdade, interdependentes. 

Além disso, a teoria da justiça como equidade permite pensar as instituições 

sociais modernas sob o prisma de uma das suas atribuições centrais, que é a 

tarefa de regular a distribuição de direitos e deveres. 

 

OPORTUNIDADES, CLASSE, GÊNERO, RAÇA E INTERSECCIONALIDADE 

 

Para as Ciências Sociais, especialmente para a Sociologia, interessa 

bastante pensar os desdobramentos das chamadas ―desigualdades de 

oportunidades‖, bem como as suas possíveis causas, origens e inter-relações. 

Podemos pensar sobre isso considerando as possibilidades desiguais de 

acesso e manipulação do poder e dos bens e recursos escassos necessários e 

desejados pelas pessoas 24 horas por dia. Nada disso significa projetar um tipo 

de sociedade totalmente igualitária, na qual, por exemplo, padrões de 

comportamentos seguem uma linha monocromática de disseminação. Segundo 

Scalon & Salata (2016, p. 184): 

 

Sabemos que todas as sociedades experimentam desigualdades de 
algum tipo, que se apresentam em diferentes dimensões, como 
prestígio, poder, renda, entre tantas outras, e que suas origens são 
tão variadas quanto suas manifestações. Assim, ao não adotar como 
modelo uma sociedade plenamente igualitária, os estudos sobre 
desigualdades e estratificação dirigem seu foco para as 
oportunidades ou – dito de uma maneira mais adequada a este 
campo – para as chances de vida. 

 

Todos os dias, bilhões de pessoas se movimentam pelo planeta 

construindo relações entre si e a natureza, mas essas relações não oferecem a 

todos as mesmas oportunidades de vida, as mesmas chances na competição 
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social do dia a dia. A corrida pela sobrevivência e pelo bem-estar tem 

diferentes pontos de largada, conforme olhamos para diferentes pessoas e 

grupos sociais. Assim, conceitos que ―dançam‖ entre a Sociologia, uma ciência, 

e as conversas das pessoas na sociedade em geral, conceitos como ―classe‖, 

―gênero‖ e ―raça‖, ajudam a esclarecer as formas que assumem as 

desigualdades no nosso tempo. 

A questão da desigualdade entre classes sociais é importante para a 

Sociologia e para o entendimento das modernas sociedades ocidentais 

capitalistas. Nisso não há obrigatoriamente julgamento moral, mas uma 

constatação frente à magnitude que as discussões sobre o tema atingem nas 

Ciências Sociais (SCALON & SALATA, 2016). De maneira geral, classe social 

é entendida pela Sociologia como a posição econômica relativa ocupada por 

diferentes grupos sociais, definida em relação à ocupação, à posse de 

propriedades e riqueza e às relações desses aspectos com estilos de vida e 

comportamentos coletivos (GIDDENS, 2016). Antonio David Cattani (2007, p. 

74) sustenta que, em países muito desiguais, ―(...) o conhecimento sobre o 

efetivo abismo social entre as classes, sobre a real distância entre ricos e 

pobres e sobre as origens de parte do patrimônio dos mais ricos revela-se 

como um dos maiores desafios para as Ciências Sociais‖. 

As desigualdades de gênero, hoje, são uma agenda prioritária 

(CONNELL, 2014; GONZALEZ, 2020; COLLINS, 2019; DAVIS, 2016; BUTLER, 

2018). O conceito de gênero é apropriado pela Sociologia com a ideia de 

distinguir as diferenças sociais, culturais e psicológicas entre homens e 

mulheres das dimensões anatômicas e fisiológicas dos indivíduos, que diria 

respeito ao sexo. A noção de gênero é importante porque existem muitas 

diferenças entre homens e mulheres que não são de origem biológica. Toda a 

gama de aprendizados desde a mais tenra socialização condiciona homens e 

mulheres a internalizar normas e expectativas sociais específicas e que são 

atribuídas ao seu sexo biológico. A escolha das cores das roupas das crianças, 

dos brinquedos, das tarefas que servem ou não, da forma de se sentar, de lidar 

com o corpo, com o prazer, com o trabalho e tantas outras dimensões da vida 

das pessoas são marcadas por expectativas que atribuem aos homens um 

papel e às mulheres outro papel, como se todas essas construções sociais de 

sentido fossem obra da natureza (GIDDENS, 2016). 
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Do ponto de vista simbólico, o topo da ―ordem dos gêneros‖ é ocupado 

pela ideia de masculinidade hegemônica na cultura em geral e na vida íntima 

das pessoas. Essa masculinidade hegemônica está relacionada à afirmação da 

heterossexualidade e ao casamento, assim como à autoridade, ao trabalho 

produtivo, à força e à resistência do corpo (GIDDENS, 2016). É certo que essa 

imagem não se aplica a todas as pessoas individualmente – sempre existem as 

exceções. Mas o fato é que a dinâmica da vida social recompensa um enorme 

número de homens a partir dessa hierarquização de gênero. Nesse contexto, o 

homem homossexual é percebido como o contrário do ―homem de verdade‖ e é 

estigmatizado e rejeitado na hierarquia interna masculina. Tudo que é feminino 

está situado numa posição de subordinação à masculinidade hegemônica. 

Judith Butler publicou, em 1990, a obra ―Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade‖, livro que gerou forte impacto nos grupos 

feministas e nas discussões sobre gênero. Butler questiona a distinção entre 

sexo e gênero, colocando em suspeição a ideia de que o sujeito do feminismo 

recai sobre a categoria ―mulheres‖. Para a autora, as instâncias reguladoras de 

poder imporiam uma ―heterossexualidade compulsória‖ e forjariam um discurso 

dominante, fixando as identidades de gênero. Seu argumento pretende, ao 

criticar essa dinâmica, abrir caminhos para possibilidades de construção 

variável das identidades, buscando incluir lésbicas, transexuais e intersexuais. 

Assim, Butler sublinha o caráter construído socialmente de todas as 

identidades, problematizando teorias feministas que operam com a categoria 

―mulher/mulheres‖ enquanto sujeitos privilegiados da luta política pela 

igualdade de gênero. Nessa linha, não seria apropriado conceber esse sujeito 

político ―em termos estáveis ou permanentes‖ (BUTLER, 2018), na medida em 

que se rejeita o essencialismo da noção de ―mulher‖. 

Os trabalhos sobre a identidade de gênero tendem a enfatizar bastante 

uma perspectiva desconstrucionista, em especial no norte global (CONNELL, 

2014). Por outro lado, há muitas questões fundamentais sobre a temática que 

carregam um enfoque social, o que demanda outro tipo de olhar investigativo. 

Tais análises podem se direcionar para caminhos que ultrapassem as 

dicotomias de gênero, indicando a presença de múltiplas formas identitárias. 

Isso se relaciona com o fato de que a colonialidade e a geopolítica perpassam 

também as análises de gênero, abarcando diferentes abordagens sobre 
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identidade, poder e Estado. Por isso, Connell (2014) argumenta que as 

relações Sul/Sul, no que concerne aos estudos sobre gênero, cada vez mais se 

mostram importantes. 

Já a definição de ―raça‖ se refere aos atributos ou competências 

atribuídas a partir de características pensadas biologicamente, como a cor da 

pele. Autores como Frantz Fanon (2008) e Aimé Césaire (2020), e, no Brasil, 

Clóvis Moura (2019) e Abdias Nascimento (2016) são referências nas 

discussões que envolvem as consequências do colonialismo e do racismo 

contra africanos e afrodescendentes, em diferentes momentos e dimensões. 

O colonialismo europeu, entre os séculos XV e XX, foi marcado por 

muita violência e crueldade. Todo esse processo foi aceito por parte da 

intelectualidade europeia, que justificava o colonialismo por meio de um 

discurso moralista, cientificista, religioso e racista. Por isso, Aimé Césaire 

(2020) argumenta que a Europa é indefensável, sendo a própria ideia de 

civilização pregada pelos europeus também indefensável, fundada que foi no 

colonialismo. O autor caracteriza a colonização como coisificação. O 

colonialismo coisifica os colonizados esvaziando suas sociedades de si 

mesmas, pisoteando suas culturas e seus saberes, confiscando suas terras, 

assassinando suas religiões, destruindo suas artes: portanto, destruindo suas 

possibilidades. 

Frantz Fanon (2008) fala da epidermização do racismo: diante do 

racismo, o negro introjetaria a inferioridade e busca falar, agir e pensar como 

um branco. Isso ocorre até o momento em que o negro se depara com o olhar 

fixador do branco. Aí as máscaras brancas caem: onde quer que o negro vá, 

ele sempre permanecerá preto. A escravização colonial não ocorre, portanto, 

apenas com o trabalho forçado: esse ciclo se expande para o mundo dos 

valores, da cultura e do saber/conhecimento. Essa forma de desumanização do 

colonizado e a sua coisificação/animalização atravessam também esferas 

simbólicas, e abrangem também o conhecimento. 

Civilizações do passado já se distinguiam entre si com base na cor da 

pele, mas as distinções a partir do parentesco ou de linhas tribais eram mais 

comuns. O fato é que a ideia de raça como ela é entendida hoje assumiu a sua 

forma desde o século XIX, e tem fortes relações com pretensas teorias 

científicas. As classificações pseudo-científicas que sustentavam o pretenso 
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―racismo científico‖ tinham a ambição de afirmar a ―raça‖ branca como superior 

genética e biologicamente na comparação com as demais. Os trabalhos do 

italiano Cesare Lombroso, medindo e analisando crânios e corpos de brancos e 

não brancos, no início do século XX, representam o exemplo clássico dessa 

pseudo-ciência. 

Na verdade, o que ocorria era a tentativa de legitimação da invasão 

europeia pelo mundo todo, dando ares ―científicos‖ a teorias racialistas que 

subjugavam outros povos que não os europeus. Com o passar do tempo, a 

noção de ―raça‖ caiu em descrédito do ponto de vista científico, mas na vida 

social ela permanece em uso. Já o termo ―etnia‖ surgiu para substituir a noção 

de ―raça‖ e sua imprecisão que se associa ao preconceito relacionado à cor da 

pele. Etnia diz respeito às práticas e perspectivas culturais que distinguem uma 

comunidade de pessoas de outras comunidades de pessoas. Geralmente, na 

Sociologia são utilizadas características como idioma, história, religião e estilos 

estéticos para descrever grupos étnicos. Grupos étnicos podem ser minoritários 

no que se refere ao acesso ao poder e aos bens e recursos escassos 

(GIDDENS, 2016). 

Todas essas são manifestações das diversas desigualdades quem 

compõem as modernas sociedades capitalistas. A ideia de interseccionalidade 

(COLLINS & BILGE, 2016), por sua vez, representa um acúmulo de 

desigualdades, intercruzando as noções de desigualdade de classe, de raça, 

de etnia, de gênero, deficiência e sexualidade. Isso geraria padrões mais 

complexos de discriminação e o reforço de obstáculos para o acesso ao poder 

e aos bens e recursos escassos, na medida em que se articulam diferentes 

dimensões de desigualdades. Essa parece ser uma via muito promissora para 

uma teoria social crítica capaz de se articular com ações coletivas 

emancipatórias. 

Na sequência do texto, discorremos sobre as desigualdades, no plural, 

enfatizando, primeiro, a sua multidimensionalidade, numa esteira teórico-

conceitual. Depois, entram em cena dois pensamentos atuais de destaque 

acerca da dimensão econômica das desigualdades. 
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MÚLTIPLAS DESIGUALDADES 

 

As pesquisas e teorias sobre as desigualdades também trazem à tona a 

questão da transversalidade, ou seja, das diversas faces que assumem as 

desigualdades e as articulações plausíveis com outros aspectos da vida social 

contemporânea. As pluralidades das suas causas e a diversidade dos seus 

impactos também possuem um lugar privilegiado nessas análises. Antonio 

Costa (2012) argumenta que a noção de desigualdade social pode ser pensada 

na contemporaneidade a partir de três pontos: (a) a presença crescente das 

marcas deixadas pelas assimetrias globais nas variadas formas de 

desigualdades sociais existentes; (b) as desigualdades entre países, 

internacionais, profundamente arraigadas na globalização; (c) as 

desigualdades que influenciam a espécie humana em escala planetária, 

abrangendo ou percorrendo a humanidade como um todo, num contexto de 

interdependência social globalizada. 

Na visão de Goran Therborn (2006, 2011), podemos perceber que 

diferenças e desigualdades não significam a mesma coisa. Dois homens 

podem ser desiguais, mas um homem e uma lua são apenas diferentes. A 

desigualdade implica uma ruptura avaliativa de um sentido comum. Uma 

avaliação deste tipo pode ser cognitiva ou performativa, por exemplo, referindo-

se a dois estudantes desiguais. No entanto, o substantivo "desigualdade" 

deriva, como regra, a partir de algum ponto normativo em comum. Muitas 

vezes, a desigualdade se refere à violação de uma norma de igualdade. 

A desigualdade se tornou um conceito político e social apenas no 

Iluminismo, com a atenção dedicada a ideários como o comunitarismo e a 

igualdade entre os seres humanos. Antes disso, o Cristianismo e o Islamismo 

propuseram um princípio de igualdade fundamental, vinculado a um universo 

transcendental. No entanto, a igualdade permaneceu fundamentalmente um 

conceito teológico, uma regra pouco válida para os arranjos sociais dos seres 

humanos reais. 

Therborn (2011) argumenta que: 1) Os seres humanos são organismos, 

órgãos suscetíveis à dor, sofrimento e morte; 2) Os seres humanos são 

pessoas, vivendo suas vidas em contextos sociais de significado; 3) Os seres 
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humanos são atores, capazes de agir em direção a objetivos ou metas. A partir 

disso, o mesmo autor diz que podemos derivar três tipos de desigualdade. 

A desigualdade vital dá conta das possibilidades socialmente 

construídas de que as vidas humanas transcorram com satisfatória segurança. 

Estuda-se a desigualdade vital avaliando as taxas de mortalidade, expectativa 

de vida, a expectativa de saúde (expectativa de anos de vida sem doença 

grave) e vários outros indicadores da saúde da criança, como peso ao nascer e 

crescimento do corpo comparando com a idade certa. Pesquisas sobre a fome 

também são utilizadas. 

A desigualdade existencial envolve os graus de liberdade das pessoas e 

é o segundo tipo referido por Therborn (2011). Várias das suas manifestações 

já foram e estão sendo estudadas: a opressão das mulheres pelo patriarcado e 

pelo sexismo; povos colonizados e suas relações com os colonizadores; 

imigrantes e minorias étnicas; pessoas com deficiências; homossexuais 

hostilizados por heterossexuais intolerantes. Exemplos não faltam. E todos eles 

se referem à atribuição desigual de autonomia pessoal, reconhecimento e 

respeito, a negação de uma igualdade existencial da pessoa humana. As lutas 

por reconhecimento, marcadamente associadas às categorias de autores como 

Axel Honneth, um dos últimos representantes da Escola de Frankfurt, 

apresentam importantes reflexões sobre a temática. A desigualdade existencial 

pode ser medida e comparada olhando para arranjos institucionais e discursos 

oficiais, padrões de interação social, práticas dos detentores do poder e dos 

detentores de conhecimento especializado, tocando experiências pessoais 

através de pesquisas ou através de entrevistas qualitativas. 

Por fim, a abordagem de Therborn (2011) remete a desigualdade de 

recursos, percebida entre os atores humanos com recursos desiguais para agir. 

Pode-se aqui distinguir alguns aspectos: renda, riqueza, cultura, educação, 

relações sociais ou "conexões" potencialmente benéficas. A desigualdade de 

poder político é pertinente de ser investigada. O acesso a oportunidades e as 

condições de possibilidade também pode fazer diferença neste ponto. 

Todas as três dimensões interagem e se entrelaçam. Não só elas 

mencionam as diversas dimensões da desigualdade humana, mas também 

cada uma delas leva sua própria dinâmica e as dimensões nem sempre coo-

variam. Por exemplo, nos países ricos, desigualdades internas de renda 
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nacional diminuíram fortemente a partir do fim da Primeira Guerra Mundial até 

1980, enquanto a desigualdade vital – no Reino Unido, que tem os melhores 

dados sobre esta pontuação –, medida pelas taxas de mortalidade entre as 

diferentes classes de trabalho, na verdade aumentou entre 1910-12 e 1970-72. 

O grande aumento das desigualdades no núcleo do capitalismo nas 

últimas décadas, na visão de Therborn (2011), trata-se de um efeito do 

distanciamento financeiro, o que pode explicar por que ele tem recebido tão 

pouca resistência. Também é importante prestar atenção aos aspectos 

psicológicos dos processos de desigualdade e pensar como eles afetam a 

autoimagem e a autoconfiança dos atores. Seus efeitos psicológicos são uma 

parte muito importante dos efeitos cumulativos dos mecanismos distributivos, 

criando espirais descendentes de medo, insegurança, falta de oportunidades, 

falhas e mais medo e insegurança. 

 

DESIGUALDADE ECONÔMICA NO SÉCULO XXI 

 

Nesta seção analisamos as contribuições de dois autores que se 

dedicam a pensar a desigualdade econômica em escala global, considerando o 

contexto da modernidade capitalista no início do século XXI. Revisamos os 

argumentos dos economistas Blanko Milanovic e Thomas Piketty. As partes 

das suas obras que nos interessam direcionam a uma visão sobre as 

chamadas desigualdades globais (Milanovic) e sobre as desigualdades de 

renda e riqueza numa espécie de capitalismo patrimonial (Piketty). 

Quando o assunto é desigualdade de renda, Milanovic (2012) nos faz 

pensar que a primeira reação é refletir sobre ela dentro das fronteiras do 

Estado Nacional. No entanto, na era da globalização, uma maneira profícua de 

olhar para a desigualdade entre os indivíduos seria ir além dos limites do 

Estado Nacional, olhar para a desigualdade entre todos os indivíduos no 

mundo. Feito isso, diz o autor, muitas das assertivas sobre as desigualdades 

em geral poderiam ser repensadas. Seria como ir de um mundo plano 

bidimensional para um tridimensional. 

À medida que o mundo torna-se mais integrado, a dimensão global da 

desigualdade é provável que se torne ainda mais relevante. Milanovic (2012) 
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lista, pelo menos, duas razões: o maior movimento dos fatores de produção 

através das fronteiras, e uma maior influência de outras pessoas (estrangeiros) 

no padrão e no estilo de vida dos nativos. Maior circulação de capitais, bens, 

tecnologia e ideias de uma ponta do globo para outra implicaria uma maior 

conectividade com pessoas que não são os próprios compatriotas, além de 

maior dependência de outras nações para a geração de sua renda. Os 

movimentos de trabalho que ilustram a interdependência de uma forma mais 

evidente ainda se mostram menos importantes do que os movimentos de 

capitais. 

Segundo o autor, o conhecimento de como é que as outras pessoas 

vivem e quanto dinheiro elas concentram influencia fortemente a percepção da 

própria renda e a posição na pirâmide de rendimentos. Uma comunidade 

imaginária de cidadãos do mundo, portanto, é construída gradualmente. E uma 

vez que isso é feito, as comparações dos rendimentos reais e do bem-estar 

entre os diferentes membros da comunidade imaginária adquirem importância 

(MILANOVIC, 2012). As comparações com as pessoas de outras partes do 

mundo trazem um interesse direto para avaliação da distribuição de renda. 

Falar de desigualdade econômica a partir de uma noção que transcende 

as fronteiras nacionais é reconstruir conceitos num debate extenso. Milanovic 

(2012) propõe a articulação de três conceitos para dar sentido à desigualdade 

de renda. O primeiro conceito de desigualdade ilumina a desigualdade entre as 

nações do mundo. É uma estatística de desigualdade calculada através do PIB 

ou dos rendimentos médios obtidos de pesquisas domiciliares de todos os 

países do mundo, sem ponderar as populações. 

A desigualdade econômica pode ser pensada num segundo conceito. 

Adicionar a ponderação das populações é relevante, ainda em escala nacional. 

Durante os últimos 25 anos, os movimentos nos conceitos primeiro e segundo 

sobre desigualdades eram muito diferentes. Em ambos os casos, vale dizer, o 

cálculo tem em conta não os rendimentos reais dos indivíduos, mas as médias 

nacionais (MILANOVIC, 2012). 

Temos, então, a perspectiva da desigualdade global. Ao contrário dos 

dois primeiros conceitos, este é baseado nos indivíduos: cada pessoa, 

independentemente do seu país, entra no cálculo com o seu rendimento real. O 

maior obstáculo para as análises que adotam essa maneira de conceituar a 
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desigualdade de renda é a necessidade da realização de pesquisas 

domiciliares. Os dados têm de ser medidos utilizando a mesma metodologia 

ou, no mínimo, semelhante metodologia. Precisam incluir o maior número de 

países do mundo, dentro das possibilidades. Milanovic (2012) sugere que, 

talvez, pelo menos 120-130 pesquisas seriam necessárias, a fim de cobrir mais 

de 90% da população do planeta, responsáveis por 95% ou mais por cento do 

rendimento mundial. 

Enquanto na primeira forma de ver a desigualdade houve uma elevação 

durante a era da globalização, na segunda a desigualdade diminuiu, às vezes 

até de forma impactante. Medido pela desigualdade na segunda visão, o 

mundo tornou-se certamente um lugar melhor, mais convergente. Assim, 

aqueles que desejam enfatizar a desigualdade da globalização tendem a se 

concentrar no crescimento entre países sem dar conta dos tamanhos de 

população (desigualdade do primeiro tipo). Aqueles que, ao contrário, 

pretendem focar os aspectos positivos da globalização tendem a favorecer o 

segundo conceito, apontando para os sucessos ―incontestáveis‖ da China e da 

Índia na redução da desigualdade sob essa ótica. Com efeito, para 

compreender intuitivamente por que e como no segundo conceito a 

desigualdade diminuiu, demanda-se a lembrança de que, nestes cálculos, a 

China conta muito – por causa da vasta população. 

O texto de Milanovic (2012) lembra que a China, cujo crescimento 

acelerou a partir da década de 1980, de um nível extremamente baixo de 

renda, durante as últimas três décadas cresceu muito rápido, convergindo para 

o mundo rico. Até recentemente, a China foi sozinha a responsável por não 

permitir um aumento da desigualdade global, medida pelo segundo tipo de 

conceito. No século XXI, a China ganhou a parceria da Índia, que também está 

registrando altas taxas de crescimento, e também está começando a partir de 

uma base muito baixa. As altas taxas de crescimento desses dois países são, 

portanto, o principal fator subjacente à tendência de queda da desigualdade 

conceituada pela segunda opção aqui descrita. 

O terceiro modo de entender a desigualdade pode ser calculado, como 

mencionado anteriormente, apenas a partir de meados dos anos 1980, 

conforme Milanovic (2012), porque não temos pesquisas em longo prazo. Para 

calcular a desigualdade global real desde o terceiro conceito de desigualdade, 



 23 

impera ajustar os rendimentos das pessoas com os níveis de preços que elas 

enfrentam e que, naturalmente, são diferentes entre os diferentes países. 

Interessa o bem-estar real das pessoas e aqueles que vivem em países ―mais 

baratos‖ garantem vantagens nos seus rendimentos em comparação com o 

que eles fazem em termos nominais em dólares. Utiliza-se a noção de 

―paridade de poder aquisitivo‖ e, em princípio, pode-se comparar a mesma 

quantidade de bens e serviços em qualquer país do mundo. De fato, sem 

ajustar as diferenças nos níveis de preços, usando dólares nominais, a 

desigualdade global seria ainda maior. 

Entre 2002 e 2008, o Gini mundial – fórmula tradicional de cômputo da 

desigualdade econômica – diminuiu 1,4 pontos. Milanovic alerta que não se 

deve concluir com pressa que os últimos anos representam uma real ou 

irreversível curva descendente das desigualdades, sequer uma nova tendência, 

pois não se sabe se o declínio da desigualdade global continuará nas próximas 

décadas. Até agora é apenas uma pequena queda, uma torção na tendência. 

Pela primeira vez em quase 200 anos, depois de um longo período em que a 

desigualdade global levantou e então chegou num alto patamar, pode-se ver a 

possibilidade de um caminho descendente. 

Diz Milanovic (2012) que a principal razão para essa quebra na 

tendência anterior é o que também está na base da diminuição da 

desigualdade sob a ótica do segundo conceito: o rápido crescimento de países 

relativamente pobres e muito populosos, notadamente China e Índia. O seu 

crescimento, refletido no aumento da renda real de suas populações, não só 

limitou o aumento da desigualdade global, mas empurrou-o ligeiramente para 

baixo. Índia e China são contrastes marcantes se comparados aos outros dois 

fatores que influenciam a desigualdade global e que apontam pró-

desigualdade. O primeiro é a divergência de rendas médias dos países que 

durou entre os anos 1980-2000; o segundo reflete a elevação das 

desigualdades internas aos países. A melhoria da distribuição nos países 

pobres e grandes foi o único fator de compensação dessas pressões 

ascendentes. 

Os números da desigualdade global vêm de cálculos feitos através de 

pesquisas nacionais representativas que monitoram a renda ou o consumo das 

famílias. Estas pesquisas incluem rendimentos reais ou níveis de consumo de 
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cerca de 10 milhões de pessoas no mundo. O cálculo do Gini tem cerca de 70 

anos, mas certamente subestima a desigualdade global, defende Milanovic 

(2012), simplesmente porque não existem dados de muitos dos países mais 

pobres. Afora a diminuição da participação de indivíduos ricos em pesquisas 

nacionais, o fato de que os países que não têm as pesquisas acontecendo são 

extremamente pobres enviesam os números acerca da desigualdade global 

para baixo. 

 

O CAPITAL NO SÉCULO XXI 

 

Thomas Piketty (2014) argumenta que, no século XX, o fomento de um 

mundo mais igual consistiu num ponto fora da curva, sendo a desigualdade, 

portanto, uma tendência histórica. O combate à desigualdade deveu-se às 

grandes guerras, ao sucesso das mobilizações dos trabalhadores e a outros 

elementos pontuais (PIKETTY, 2014, p. 233). 

Para dar a largada nos debates sobre desigualdade, são necessárias 

duas categorias: renda e riqueza. A renda consiste no aspecto que atrai grande 

parte dos pesquisadores, mas Piketty busca investigar os rendimentos gerados 

pelo capital, e não somente a renda auferida por meio dos salários. Renda 

nacional se define pela medida do conjunto das rendas de que dispõem os 

habitantes de um país durante um ano. A riqueza nacional se define como o 

valor total, nos preços de mercado, de tudo aquilo que os habitantes de um 

país e seu governo possuem num dado momento. O capital, por sua vez, é 

definido como o conjunto de ativos não humanos que são passíveis de adquirir, 

vender e comprar em algum mercado. O autor simplifica, no texto, o uso 

desses termos, definindo ―capital‖, ―riqueza‖ e ―patrimônio‖ no intuito de que 

sejam vistos como sinônimos (PIKETTY, 2014, p. 53). 

Na parte mais alta da distribuição das rendas, o que predomina no 

capitalismo do século XXI é a receita oriunda do capital, não dos salários 

recebidos das relações de trabalho. Algo análogo ao que ocorria na Belle 

Époque europeia, quando a propriedade desigual de ativos, ao invés da 

desigualdade salarial, fazia-se o substrato da disparidade das rendas. O 

refinamento de técnicas estatísticas faz com que se possa rastrear a 

concentração de renda e riqueza num período longínquo de tempo, e as 
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abordagens de longo prazo ganham bastante fôlego. Há dados que perpassam 

o início do século XX, no Reino Unido e nos Estados Unidos; outros chegam ao 

final do século XVIII, na França.  

Nos Estados Unidos, a parte da renda nacional resguardada aos 10% 

mais ricos pode ser pensada através da imagem de uma curva em U. Antes da 

Primeira Guerra Mundial, o grupo de pessoas que consistia nos 10% mais rico 

ficava com 45-50% da renda nacional. No meio do século XX, a proporção 

reduziu-se até 30-35% pelos anos 1940, mantendo a desigualdade estável até 

1970-1980. Só que de 1980 até os dias atuais, a parte da renda nacional que 

fica com o grupo dos 10% mais ricos cresceu bastante e alcançou patamares 

semelhantes ao início do século XX, cerca de 45-50% da renda nacional 

estadunidense (PIKETTY, 2014, p. 31). 

Soma-se ao horizonte de retorno a parâmetros de desigualdade 

equivalentes ao passado uma possibilidade de retorno a uma espécie de 

capitalismo patrimonial, no qual os principais postos da economia mundial são 

preenchidos não por sujeitos merecedores e recheados de talentos, mas por 

grupos familiares que reproduzem as suas riquezas a partir da herança e se 

concretizam nos lugares de poder da riqueza mundial. A ideia de que com o 

crescimento de toda a economia todos os agentes ganhariam, aumentando a 

renda dos mais pobres e tornando o mundo um local mais equitativo, para 

Piketty debate-se desde a década de 1980 com a realidade empírica. 

Os dados indicam que os integrantes do topo da escala de renda estão a 

se distanciar daqueles que integram as camadas mais baixas economicamente 

nas sociedades contemporâneas. A fonte de dados utilizada diz respeito aos 

registros tributários. Esses dados foram mesclados com outras fontes e 

aumentaram o escopo analítico. Nos Estados Unidos, há taxação sobe a renda 

desde 1913. No Reino Unido, desde 1909. Na França, dados sobre coleta de 

impostos, propriedades e seu detalhamentos remontam ao final do século 

XVIII. 

Às portas da Primeira Grande Guerra, o continente europeu havia 

acumulado capital num nível seis ou sete vezes maior que a renda de cada um 

dos seus países. Na sequência dos anos, entretanto, a destruição das suas 

cidades e o uso de recursos nos esforços provenientes da guerra acarretaram 

na redução desse acúmulo pela metade. Nos conhecidos ―30 anos gloriosos‖, 
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posteriores à Segunda Guerra, a acumulação de capital passou a ocorrer outra 

vez, à medida que o crescimento econômico também se elevou 

consideravelmente. Esse fator foi relevante para que a razão entre o capital e a 

renda seguisse baixa. Foi nos anos 1970 que a desaceleração do crescimento 

econômico começou a tornar-se uma realidade, o que fez a razão entre capital 

e renda aumentar (PIKETTY, 2014, p. 32). 

Os romancistas do século XIX demonstravam a importância social de 

fazer parte do grupo de privilegiados que recebiam riquezas hereditárias. 

Balzac, por exemplo, em ―Pai Goriot‖, constrói personagens, como Vautrin, que 

a todo o momento sentenciam que nenhuma carreira profissional com extremo 

sucesso derivaria em mais do que uma pouca fração da fortuna que poderia 

ser obtida com um matrimônio realizado com a filha de um homem rico 

(PIKETTY, 2014, p. 235). 

A realidade atual se distingue em muitos aspectos do período citado por 

Balzac nas suas obras. Contudo, mesmo que os rendimentos do capital e a 

riqueza via herança estejam imiscuídos em outros elementos econômicos, tais 

fatores permanecem como geradores de desigualdade. Na França, a parte da 

riqueza que vem das heranças caiu durante as guerras mundiais e, sobretudo, 

no espaço de tempo posterior a Segunda Grande Guerra. Na década de 1970, 

chegou a menos de 50%. Desde então retornou aos 70% e parece não parar 

de crescer (PIKETTY, 2014, p. 393). Hoje não estamos num cenário idêntico à 

Belle Époque, afirma o autor, mas parece que cada vez mais a sorte de nascer 

numa família rica ou se casar com alguém de uma suplantará a conquista de 

um bom emprego. E talvez não pare por aí. No longo prazo, a era da 

preocupação com a igualdade pode perder ainda mais espaço. 

A tese central do economista francês indica que, numa economia em 

que a taxa de rendimento sobre o capital é maior que a taxa de crescimento 

econômico (r > g), a riqueza herdada cresce com maior velocidade do que a 

riqueza produzida (PIKETTY, 2014, p. 555). As facilidades das famílias ricas, 

na comparação com as penúrias das classes populares não seriam, portanto, 

meros acidentes. Disso deriva que a concentração de riquezas decorrente 

desse processo não condiz com as ideias de justiça social. Daí surgiria mais 

dificuldade para o fortalecimento das democracias contemporâneas. Da forma 
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como está, o capitalismo engendraria de modo automático o fomento da 

desigualdade e acabaria trazendo graves conturbações sociais. 

Entretanto, não há consenso no assunto. Os posicionamentos 

hegemônicos nas ciências econômicas tendem a tratar o tema a partir do 

conceito de distribuição, inspirados na metodologia de Simon Kuznets, figura 

importante da economia estadunidense durante o século XX (PIKETTY, 2014, 

p. 18). Utilizando as informações disponíveis na época, suas evidências 

apontavam para o fato de que as sociedades faziam-se mais desiguais nos 

primórdios da industrialização. Porém, a desigualdade diminuiria na medida em 

que tais sociedades consolidassem o sistema e atingissem um estágio de 

maturidade. 

Piketty reconstrói a ―Curva de Kusnetz‖ e demonstra que ela se inclina 

na direção oposta. No capitalismo, os dados históricos indicam inícios de 

industrialização recheados de desigualdade, que vão se dissipando com o 

passar do tempo, sobretudo no século XX. A partir do final do século passado, 

a desigualdade volta a crescer e, de certa forma, renega as certezas de que o 

fortalecimento das sociedades capitalistas carrega intrinsecamente a redução 

das desigualdades. Grande parte dos modelos econômicos sustenta que a 

queda do crescimento econômico, evidência desde os anos 1970, resulta na 

queda do retorno sobre o capital. O autor contrapõe essa tese afirmando que r 

cairá menos que g. Se a elasticidade da substituição entre capital e trabalho for 

superior a um, ou seja, se for fácil trocar trabalhadores por máquinas, a 

lentidão do crescimento e a elevação da razão entre capital e renda 

propulsionarão a amplitude da distância entre r e g. Nesse cenário, haverá 

distribuição de renda, mas dos trabalhadores para os proprietários do capital. 

Pode, assim, não ser verdadeira a crença de que os mecanismos automáticos 

do mercado necessariamente evitariam a instabilidade do sistema social 

decorrente da situação acima exposta. 

O redirecionamento pró-capital na relação entre r e g tenderia a fazer 

crescer a desigualdade, tendo em vista que a propriedade do capital distribui-

se de maneira mais desigual do que a renda originada do trabalho. A 

deterioração econômica prevista nesse ambiente em que r cresce mais que g, 

isto é, o ritmo do retorno sobre o capital excederia bastante o ritmo de 

crescimento, ultrapassaria meras consequências abstratas e atingiria o 
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capitalismo contemporâneo nas suas relações práticas. Piketty instiga a pensar 

que o passado pode devorar o futuro, visto que as sociedades nesses moldes 

tendem a ser dominadas pelas riquezas hereditárias, presas em pequenos 

grupos de pessoas ligadas por laços parentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A breve discussão que apresentamos neste capítulo teve como 

pretensão apresentar algumas referências sobre o tema das desigualdades no 

tempo presente, sem esgotar os debates e com a consciência das suas 

limitações. Vimos que, desde a sua definição, a categoria ―desigualdade‖ deve 

ser pensada como polissêmica e de múltipla e variada aplicabilidade. É uma 

categoria que dialoga, necessariamente, com dimensões como a liberdade, a 

igualdade, a justiça social e as hierarquias entre grupos sociais. 

 No século XXI, os marcadores de gênero, raça e classe são categorias 

que traduzem fenômenos concretos de desigualdade, categorias 

indispensáveis para as análises sobre o assunto e para as lutas por igualdade 

e emancipação das minorias de poder. Gênero, sexualidade, feminismos e 

todas as suas problemáticas estão em pauta de modo determinante, bem como 

os debates sobre a negritude, os povos indígenas, o racismo e as estratégias 

antirracistas operantes no contexto nacional e internacional. 

A leitura da obra de Thomas Piketty (2014) não aconselha deixarmos de 

lado a magnitude da desigualdade econômica em escala mundial. Ela aponta 

para o desenvolvimento de um capitalismo global cada vez mais patrimonial, no 

qual os principais postos da economia são preenchidos não por sujeitos 

merecedores e talentosos (justificativa meritocrática eloquente entre liberais), 

mas por grupos familiares que reproduzem as suas riquezas a partir da 

herança e se concretizam nos lugares de poder e de propriedade da riqueza 

bruta. 

 As desigualdades podem ser variadas e podem, inclusive, ser pensadas 

através da ideia de interseccionalidade (COLLINS & BILGE, 2016), quando 

diferentes dimensões das desigualdades se cruzam e complexificam os 

debates sobre o tema e as consequências sociais do fenômeno. Eis uma 
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perspectiva promissora. O estudo dessas questões é um desafio fundamental 

para as Ciências Sociais na contemporaneidade. 
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Resumo: A autenticidade do pensamento social latino-americano é um tema 
que mobiliza a reflexão das ciências humanas, desde o século passado. A 
recente emergência de novos paradigmas críticos ao chamado ―eurocentrismo‖ 
recoloca a temática no centro do debate. O objetivo desse ensaio é apresentar 
brevemente e discutir algumas das contribuições teóricas de Florestan 
Fernandes, em especial na obra ―Capitalismo dependente e classes sociais na 
América Latina‖, refletindo sobre a atualidade e singularidade da sua análise 
sobre a dinâmica societária no Brasil. Para tal, o texto inicia refletindo sobre a 
emergência do cânone sociológico tradicional e sua influência em Florestan, 
repercutindo em uma síntese peculiar da tríade Durkheim-Weber-Marx no seu 
referencial. Na sequência, é abordado o seu balanço socio-histórico das 
diferentes fases da dominação externa na trajetória nacional e as repercussões 
na formação de um tipo de capitalismo dependente. Adicionalmente, discute-se 
o aporte do autor sobre a dinâmica e características das classes sociais no 
país. Por fim, argumenta-se que Florestan Fernandes foi um dos nossos 
intelectuais mais destacados, tanto na rejeição a todo tipo de transposição 
mecânica de ideias e conceitos – quanto na incorporação do rico legado do 
pensamento social periférico em sínteses teóricas originais. 
 
Palavras-Chave: Florestan Fernandes; América Latina; Sociologia; 
Capitalismo Dependente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A autenticidade do pensamento social latino-americano é um tema que 

mobiliza a reflexão das ciências humanas, desde o século passado. A recente 

emergência de novos paradigmas críticos ao chamado ―eurocentrismo‖ 

recoloca a temática no centro do debate. De certo modo, as contradições 

apontadas por esses teóricos não parecem se tratar somente de inadequações 

dos modelos clássicos para a explicação dos casos empíricos concretos da 

http://lattes.cnpq.br/6251889090738413
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América Latina. Antes, expressam conflitos que ocorreram junto ao processo 

de mundialização da ordem social capitalista, se manifestando também no nível 

da consciência social. Relacionados à expansão do modelo de organização 

societário nascente – da Europa para além-mar – acompanhada da 

transposição de ideias e valores correlatos para o continente americano. 

Sistematizados em teorias que podem misturar elementos da existência efetiva 

e do ideário sobre a modernidade, fazendo com que essa normatividade 

idealizada prejudique uma melhor compreensão das nossas formações sociais. 

No âmbito da sociologia, seus autores cânones desenvolveram 

produções teóricas reconhecidas pela objetividade na interpretação da 

realidade. O próprio surgimento da disciplina é marcado pela busca de um rigor 

metodológico próprio e a necessidade de demonstração empírica como 

critérios de diferenciação em relação a outras ciências humanas e à filosofia. 

Em especial, a questão dos valores na produção científica esteve no centro das 

preocupações, repercutindo na busca por diversos procedimentos análogos 

aos das ciências naturais, como resposta a possíveis interferências das visões 

de mundo normativas na produção da nascente teoria sociológica. 

Posteriormente, restou evidente a inadequação dessa transferência mecânica 

dos métodos e técnicas de outras áreas para a sociologia, agora desafiada na 

sua validação por parâmetros distintos. 

Cada sociólogo pioneiro obteve maior ou menor êxito nas tentativas de 

separar a teoria social de projeções normativas. Aqueles que foram alçados a 

posição de ―clássicos‖ lograram construir concepções teóricas coerentes com a 

concretude das transformações sociais que ocorriam no mundo europeu e 

marcavam o início da modernidade. Entretanto, o processo de canonização 

desses autores trouxe outros impasses para o desenvolvimento da teoria 

sociológica, novamente indagada sobre a relação entre o ―ser‖ e o ―dever ser‖ 

da organização societária. Em particular, na relação dos cânones europeus 

com os sociólogos latino-americanos.  

A pertinência das análises sociológicas clássicas sobre a Europa da 

época se traduziu em ricos arcabouços conceituais, que passam a ser tomados 

como bases de comparação para as sociedades latino-americanas por muitos 

de nossos teóricos. Contudo, se encontram também uma série de problemas 

analíticos, derivados da incorporação acrítica de certos referenciais. Nessas 
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situações, quando a empiria dava indícios que contradiziam os quadros 

interpretativos transpostos para o contexto latino-americano, contornava-se a 

contradição argumentando pela suposta incompletude das transformações em 

curso, indicando um certo viés evolucionista como fundamento teórico-

metodológico. Ou seja, o novo modelo social ainda não teria se firmado 

totalmente em nosso solo. Em suma, faltaria à dimensão empírica se adequar 

aos modelos teóricos e não que estes pudessem não ser exatamente 

adequados para explicar as nossas realidades. 

 No Brasil, um dos pensadores que pioneiramente criticou essas 

abordagens foi Florestan Fernandes. Em que pese ter incorporado conceitos 

centrais dos diferentes paradigmas sociológicos clássicos em seu arcabouço 

teórico, o sociólogo brasileiro apresentou discordâncias severas com o uso 

mecânico deles para a apreciação das realidades latino-americanas. Logrou 

não somente transitar com fluidez por conceitos já estabelecidos, como 

construir novos, em uma abordagem original sobre a nossa realidade social. O 

objetivo desse ensaio é apresentar sinteticamente e discutir algumas das 

contribuições teóricas do autor, em especial na obra ―Capitalismo dependente e 

classes sociais na América Latina‖ (FERNANDES, 2009), refletindo sobre a 

atualidade e singularidade da sua análise sobre a dinâmica societária no Brasil.  

 

FLORESTAN FERNANDES E OS CÂNONES SOCIOLÓGICOS 

 

Ao ingressar em um curso de Ciências Sociais ou Sociologia, o sujeito 

terá, inicialmente, de estudar os autores tradicionais dessas disciplinas. As 

referências aparecerão ao estudante de forma estabelecida a priori, como 

premissas consolidadas e compartilhadas no campo, um consenso a partir do 

qual os agentes desenvolvem suas atividades. Por vezes, esse processo pode 

encobrir o lastro histórico que deu origem a um determinado conhecimento, 

bem como mistificar sua assunção à posição de clássico. Esse não parece ser 

o caso, quando do ingresso de Florestan Fernandes na Universidade de São 

Paulo, na década de 1940. Sua trajetória acadêmica ocorre em paralelo a uma 

transformação paradigmática da Sociologia, com forte impulso desde o fim da 

Primeira Guerra Mundial e que consolidará determinados autores como 

clássicos, nos anos 1960. Conforme destaca Connell, 
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A ideia da teoria clássica inclui um cânone, no sentido da teoria 
literária: um conjunto privilegiado de textos, cuja interpretação e 
reinterpretação definem um campo (Seidman, 1994). Esse cânone 
particular embute uma doutrina internalista da história da sociologia 
como uma ciência social. A história consiste de um momento 
fundacional decorrente de uma transformação interna da sociedade 
europeia; textos clássicos disciplinares definidores escritos por um 
pequeno grupo de autores brilhantes e uma linha direta que descende 
deles para nós (CONNELL, 2012a, p. 311 – grifos próprios). 

 

A autora propõe uma revisão dessa abordagem, contrastando-a com a 

produção sociológica existente, nos primórdios da disciplina. Opondo a visão 

de que a ciência emergente teria surgido como uma interpretação sobre o 

mundo social em face ao processo de modernização – que teve na 

industrialização capitalista sua força motriz –, Connell sublinha que as 

sociedades europeias tinham uma atenção marginal dos sociólogos desse 

período inicial. Menor peso ainda era dado à chamada nova sociedade 

industrial. Em compensação, a maior parte dos trabalhos desenvolvidos 

tomava como objetos as sociedades antigas e medievais, sociedades coloniais 

ou remotas, bem como pesquisas globais da história humana (CONNELL, 

2012a, p. 313). Nesses estudos, o método comparativo era visto como a 

―sociologia por excelência‖, traduzindo-se em uma perspectiva evolucionista 

que tomava a civilização da metrópole como referência, a ser contrastada com 

povos e culturas vistos como primitivos. A análise dessa concepção, chamada 

por Connell de ―diferença global‖, permite situar a sociologia como um campo 

formado em consonância com a cultura do imperialismo, com uma ampla 

significância enquanto resposta intelectual ao mundo colonizado (CONNELL, 

2012a, p. 316). 

A correlação entre as pioneiras atividades sociológicas e os 

empreendimentos colonialistas dos maiores Estados europeus é elucidativa 

também dos fatores que podem ter desencadeado a sua grande crise inicial. 

Com o advento da Primeira Guerra Mundial, a comunidade de sociólogos 

desenvolvida em torno do Atlântico Norte se viu cindida. Alguns, imobilizados 

por uma crise de referenciais ao se depararem com o conflito em curso, 

enquanto outros aderiram diretamente aos esforços de guerra dos seus 

respectivos Estados nacionais. O ideário da evolução social como crescimento 
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da razão e da conduta civilizada se chocava com a violência do colonialismo, 

que agora batia à própria porta (CONNELL, 2012a, p. 325). 

A despeito de iniciativas pontuais, a sociologia não teve grande 

desenvolvimento institucionalizado na Europa, no período subsequente. Seria 

no país que emergia como potência imperialista – os Estados Unidos da 

América –, que a disciplina teria um novo impulso (CONNELL, 2012a, p. 326). 

Acompanhado de uma certa ruptura epistemológica no que tange ao método, 

alterando o foco da ―velha sociologia‖ na diferença entre a metrópole e o 

primitivo, para destacar a diferença dentro da própria sociedade metropolitana 

(CONNELL, 2012a, p. 327). Além disso, o seu conceito passa a ser mais 

estreito, deixando de lado a pretensão herdada do positivismo de ser uma 

―metaciência‖, para se tornar uma disciplina que se diferenciaria das demais 

apenas por um foco especial de interesse (CONNELL, 2012a, p. 327-328). 

Raewyn Connell argumenta que, nesse ínterim, se deu a formação do 

atual cânone clássico. A expansão de programas de pós-graduação respondeu 

à necessidade de formação de novos estudantes e professores na área, 

estando acompanhada da publicação de obras que foram tomadas como 

narrativas de origem. Entre elas, destacam-se ―A estrutura da ação social‖ 

(1937), de Talcott Parsons, e ―A imaginação sociológica‖ (1959), de C. Wright 

Mills. Esta última, concebendo a sociologia clássica como um estilo de 

trabalho, mais do que a delimitando em um determinado período ou espaço 

(CONNELL, 2012a, p. 328-329). Desse modo, permitindo incluir Karl Marx no 

triunvirato que emergia, ao lado de Max Weber e Émile Durkheim. 

Florestan Fernandes acompanhou esses processos e, em suas 

diferentes obras, é visível a desenvoltura com que percorre os principais 

conceitos estabelecidos no cânone sociológico tradicional. Como Durkheim, 

teve uma preocupação permanente com a definição de um objeto próprio para 

a sociologia. Dele, também incorporou alguns conceitos, com destaque para a 

ideia de função social – frequentemente presente nas obras de Fernandes. Em 

Max Weber, vai buscar certas referências metodológicas – como a de tipo ideal 

– e conceitos vinculados às análises da estratificação social, como a noção de 

status e a definição de estamento. Com Marx, caminha estreitamente, 

assumindo ontologicamente o paradigma do materialismo histórico-dialético e 

suas principais categorias. 
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Embora não usuais, essas possibilidades de sínteses não deveriam 

surpreender, pois os diferentes métodos concebem a relação do real com o 

pensado de diferentes formas, ―simbolizadas no tipo ideal weberiano, no tipo 

médio durkheimiano e no tipo extremo marxista‖, conforme destaca Octávio 

Ianni (1996, p. 29). Citando Florestan Fernandes, ele sublinha que cada um 

"representa uma construção lógica ou mental, produzida em função dos intuitos 

ou propósitos cognitivos do investigador" (FERNANDES, 1967 apud IANNI, 

1996, p. 29). Haveria encontros possíveis, entre autores tão diversos? A 

resposta do ex-orientador de Ianni seria positiva, aliando o seu costumaz rigor 

teórico-metodológico com a abertura para a incorporação conceitual de todas 

as categorias que pudessem ser úteis a uma melhor apreensão da realidade. 

Mais do que isso, suas sínteses originais levaram Florestan Fernandes ao 

reconhecimento enquanto um autor clássico do pensamento latino-americano e 

grande referência global. 

Esse destaque também está relacionado ao processo de 

institucionalização da sociologia no Brasil, que teve sua influência direta. 

Conforme sublinha Ricupero (2015, p. 48), ―Florestan Fernandes foi o principal 

responsável para que o padrão científico de trabalho se impusesse na 

sociologia brasileira e, com ele, a monografia universitária tomasse o lugar do 

ensaio de interpretação do Brasil‖. Esteve em diálogo com os principais 

intelectuais de sua época, colaborando no empreendimento teórico para 

interpretar a realidade nacional. Em todo o tempo, o papel da sociologia como 

disciplina esteve no centro de suas preocupações, como expressa a 

memorável contenda que teve com Guerreiro Ramos (BARIANI, 2006), e a sua 

permanente defesa do rigor científico e criticidade como condições para que os 

sociólogos pudessem melhor exercer sua ―imaginação sociológica‖ e se 

engajarem nos grandes dilemas históricos de seu tempo (FERNANDES, 1995).  

 

DOMINAÇÃO EXTERNA EM UM CAPITALISMO DEPENDENTE 

 

Florestan Fernandes é reconhecido como um dos expoentes da 

chamada ―escola da dependência‖. Em que pese ela abranger um arco variado 

de autores – com referências ontológicas e epistemológicas distintas – seus 

debates foram fortemente influenciados pela tradição marxista, particularmente 



 37 

no que tange ao seu aporte teórico sobre o desenvolvimento do capitalismo em 

nações periféricas. Nesse caso, estando o próprio marxismo inserido em um 

contexto mais amplo de discussão sobre o fenômeno do imperialismo (PALMA, 

1978, p. 882).  

Gabriel Palma (1978, p. 890) destaca o livro ―O desenvolvimento do 

Capitalismo na Rússia‖ (1899), de Vladimir Lenin, como uma obra clássica e 

pioneira nos estudos da dependência. Tanto essa publicação quanto seu autor 

terá grande influência sobre Florestan Fernandes e suas teses. A análise de 

Lenin sobre a lentidão do desenvolvimento capitalista na Rússia teria três 

temas correlacionados: 1) a fragilidade da burguesia russa como seu agente 

promotor; 2) o efeito da competição da Europa ocidental na desaceleração do 

crescimento da indústria moderna na Rússia; 3) a grande e inesperada 

capacidade de sobrevivência de estruturas tradicionais da sociedade russa 

(PALMA, 1978, p. 892). Não somente esses temas servem como referências 

também para Florestan, mas fundamentalmente a abordagem teórico-

metodológica de análise concreta do capitalismo a partir de determinantes 

gerais (externos) e específicos (internos) em cada formação social. O grande 

achado de Lenin teria sido demonstrar como as formas particulares do 

desenvolvimento capitalista em qualquer região periférica dependeriam 

significativamente das características dos seus modos de produção pré-

capitalistas (PALMA, 1978, p. 895). Em que pese premissas similares, há 

diferenças fundamentais nas análises concretas sobre o Brasil desenvolvidas 

por Florestan Fernandes e que suscitam a originalidade de sua obra e seu 

esmero em não transpor mecanicamente realidades: não somente o país 

latino-americano não foi feudal – como alguns de seus contemporâneos 

pensavam –, como a Rússia nunca foi colônia da Europa Ocidental. 

A análise do antigo sistema colonial é ponto de partida do sociólogo 

paulista para a compreensão dos modos com que a dominação externa se 

estabeleceu em diferentes períodos históricos no Brasil. Para ele 

(FERNANDES, 2009, p. 21), ―as nações latino-americanas são produtos da 

‗expansão da civilização ocidental‘, isto é, de um tipo moderno de colonialismo 

organizado e sistemático‖, que se inicia com os grandes ―descobrimentos‖ e 

complexifica suas formas após as independências das metrópoles espanhola e 

portuguesa. O que evidencia a persistente incapacidade de uma inserção 
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autônoma no espaço socioeconômico e cultural hegemonizado pelos países 

centrais.  

Florestan Fernandes analisa a história brasileira moderna destacando a 

continuidade da dominação externa, ainda que com características peculiares 

em suas diferentes fases. A primeira fase remete ao sistema básico de 

colonização ibérica, que perdurou por três séculos na América Latina, com a 

transplantação de seus padrões de estrutura social, ainda que adaptados à 

existência de trabalhos forçados e à escravidão. Florestan Fernandes atribui a 

crise dessa forma de dominação a três grandes fatores. O primeiro seria o 

padrão de exploração colonial, sujeito à capacidade econômica insuficiente das 

economias espanhola e portuguesa para financiar as atividades mercantis 

necessárias ao crescimento das colônias. Em segundo lugar, a concorrência 

entre potências europeias pelo controle econômico das colônias americanas. 

Por fim, o interesse dos setores vitimados pela rigidez daquela ordem social na 

sua destruição (FERNANDES, 2009, p. 23-24). 

Realizada a independência política do Brasil em relação à Portugal e 

desagregado o antigo sistema colonial, emerge um novo tipo (ou segunda fase) 

de dominação externa. Nela, consolida-se o controle dos mercados locais por 

outras potências europeias – com destaque para a Inglaterra – pouco 

interessadas na produção nacional, uma vez que a ausência de mercadorias 

de valor agregado e a existência de um largo mercado consumidor as 

propiciava uma posição vantajosa. Florestan considera ser esse o período mais 

apropriado para se aplicar o conceito de ―neocolonialismo‖, no sentido estrito 

do termo. Ele considera que os setores dominantes do país avaliaram como 

custoso e difícil impulsionar mudanças mais profundas na sua base econômica, 

optando por exercer ―um papel econômico secundário e dependente, aceitando 

como vantajosa a perpetuação das estruturas econômicas construídas sob o 

antigo sistema colonial‖ (FERNANDES, 2009, p. 25). 

As realidades estruturais que emergem dessa transição socioeconômica 

do início dessa segunda fase podem ser observadas em três grandes 

dimensões. A primeira seria a da concentração de renda, de prestígio e poder 

em determinados estratos sociais. A segunda é a coexistência de estruturas 

econômicas, socioculturais e econômicas oriundas de diferentes épocas 

históricas, articuladas de maneira interdependente como fundamento da 
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exploração externa e da autocracia interna da emergente classe burguesa 

brasileira. Nesse caso, baseadas na permanência de dispositivos de 

exploração extracapitalistas, que também poderiam ser definidos como 

―colonialismo interno‖ (GONZÁLES CASANOVA, 2007). A terceira esfera 

estrutural se manifestaria na exclusão de uma ampla parte da população 

nacional da sua ordem socioeconômica como requisito para a estabilidade e 

crescimento de todo o modelo (FERNANDES, 2009, p. 29). 

O terceiro tipo (ou fase) da dominação externa remete ao rearranjo da 

economia global ocorrido após a revolução industrial europeia. No período 

anterior, o neocolonialismo teria tido uma função determinante no próprio 

desencadear do processo de industrialização dos países centrais – como uma 

de suas fontes de acumulação primária de capital. Agora, os processos 

econômicos tipicamente capitalistas são também incorporados pelos países 

periféricos, como o Brasil, gerando um processo singular de desenvolvimento 

sociocultural. A dominação externa torna-se imperialista e o capitalismo 

dependente emerge como realidade histórica na América Latina 

(FERNANDES, 2009, p. 26). Um fenômeno social de desenvolvimento lento e 

baseado em estruturas arcaicas, mantendo a linha de transferência do 

excedente econômico para os países hegemônicos e dando origem ao 

―burguês complacente‖ – uma espécie de equivalente latino-americano do 

―burguês conquistador‖ – como um dos personagens centrais da revolução 

burguesa no Brasil. 

O quarto tipo teria surgido por volta da década de 1970, com a expansão 

das grandes empresas corporativas por toda a América Latina. Essa nova fase 

da dominação externa se inicia no contexto da reestruturação produtiva, que 

implicou um novo padrão de acumulação flexível de capital. No âmbito das 

empresas, acompanhada da reorganização de seus processos de trabalho e 

gestão, inspirados pelo sistema toyotista de produção. No contexto mais amplo, 

emergem novas formas de controle das economias dependentes para 

satisfazerem os interesses estrangeiros. Se o padrão de dominação externa 

anterior aparecia enquanto imperialismo relativamente restrito, aqui, Florestan 

Fernandes observa uma tendência a um ―imperialismo total‖: 

 



 40 

O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele 
organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis 
da ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de 
massa e o consumo de massa, até a educação, a transplantação 
maciça de tecnologia ou de instituições sociais, à modernização da 
infra e da superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o 
eixo vital da política nacional etc. (FERNANDES, 2009, p. 27). 

 

Em todas essas fases de dominação externa, a heteronomia brasileira 

estaria constantemente marcada pela ação recíproca de fatores estruturais e 

dinâmicos, bem como pelas relações entre elementos sociais externos e 

internos. Para Florestan, os setores internos dominantes seriam tão 

responsáveis pelas mazelas da dependência quanto os segmentos externos 

que se beneficiam dessa situação (FERNANDES, 2009, p. 34). Em síntese, o 

autor indica a presença de segmentos sociais proeminentes no terreno 

nacional em atuação colaborativa com a lógica de uma inserção subordinada 

na ordem global.  

A construção teórica de Fernandes expressa uma visão iminentemente 

pessimista e crítica em relação a uma suposta dicotomia latino-americana entre 

o arcaísmo e a modernidade, frequentemente aventada no debate da época. 

Como exemplo disso, Rodolfo Stavenhagen (2014) trouxe uma síntese crítica 

sobre grandes teses equivocadas de natureza sociológica sobre a América 

Latina. Uma delas é a de que os países latino-americanos seriam duais, 

compostos por duas sociedades relativamente independentes: ―uma sociedade 

arcaica, tradicional, agrária, estagnada ou retrógrada e uma sociedade 

moderna, urbanizada, industrializada, dinâmica, progressista e em 

desenvolvimento‖ (STAVENHAGEN, 2014, p. 159). Outra seria a de que a 

burguesia nacional teria interesse em romper o poder e o domínio da oligarquia 

latifundiária, motivada por um suposto conflito profundo de interesses entre 

esses empresários do comércio e da indústria com a tradicional classe de 

grandes proprietários de terra (STAVENHAGEN, 2014, p. 164). Ambas as 

teses endossam uma visão ufanista do desenvolvimento capitalista no Brasil e 

também sobre o papel positivo que frações de uma burguesia ―autêntica‖ 

desempenhariam.  

A perspectiva de Florestan Fernandes vai de encontro a essa cisão 

absoluta entre a sociedade colonial – com seus segmentos sociais mais 

proeminentes –, e a nascente sociedade capitalista – com novas classes em 
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formação. O papel desempenhado pelas colônias na chamada acumulação 

primitiva de capital pelas metrópoles é um primeiro indicador do equívoco em 

separar esses dois mundos. As riquezas extraídas no período colonial serviram 

a concentração de valor necessária para os primeiros impulsos capitalistas. 

Igualmente aqui, como na Europa, ocorreram reestruturações nos regimes de 

propriedade, como as que impediram o acesso aos meios e objetos de trabalho 

para parcelas significativas das populações, condicionados à submissão a 

determinadas relações de trabalho e dependência estrangeira. Ou seja, fatores 

cruciais para o desenvolvimento das modernas relações capitalistas de 

produção estiveram presentes em outros contextos para além do território 

europeu e, mais do que isso, esses fenômenos possuem ligações intrínsecas 

entre si. Conforme destaca Ricardo Antunes, 

 

[...] Florestan Fernandes apresentou uma densa e sólida explicação 
para o processo de modernização e constituição do capitalismo no 
Brasil, suas peculiaridades, seu caráter retardatário. Apontou, como 
nenhum outro, a força e a fragilidade da burguesia cuja ontogênese 
era encontrada na aristocracia rural, desvendando as formas 
(prevalentemente autocráticas) da dominação burguesa no Brasil 
(FERNANDES, 2009, p. 12 – grifos do autor). 

 

Essa assertiva elucida a razão de Florestan em ser cético quanto a 

possibilidade de a nossa burguesia nacional ter a capacidade de empreender 

uma inserção internacional autônoma. Para tal, ela teria que contrariar a sua 

própria gênese, nos fatores que a consolidaram enquanto uma classe 

dominante na estratificação social. Ainda que se possam reconhecer 

contradições existentes entre os interesses de suas frações, conforme 

Fernandes identifica – no longo período da revolução burguesa no Brasil – 

entre a velha aristocracia rural e os ―modernos‖ comerciantes, não se 

mostraram tensões significativas que as opusessem e implicassem uma 

ruptura da ordem social. Ao contrário, ele afirma que, tanto o setor aristocrático 

passou por uma metamorfose – nas suas palavras: se ―aburguesou‖, como os 

comerciantes se aproveitaram de expedientes arcaicos para a manutenção de 

suas posições sociais. Essa caracterização das classes e sua dinâmica em um 

país dependente como o Brasil será outro aporte fundamental do autor para a 

teoria sociológica, como veremos a seguir. 
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CLASSES SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA: DINÂMICA E PERSISTÊNCIAS 

 

Em comunicação apresentada no ―Seminário sobre os problemas de 

conceituação das classes sociais na América Latina‖, realizado em 1971, na 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), Florestan Fernandes 

buscou sintetizar sua concepção sobre o termo. Como o próprio autor inicia sua 

argumentação (e a existência do referido seminário sugere), trata-se de um 

conceito empregado com diferentes sentidos (FERNANDES, 2009, p. 41). A 

etimologia da palavra remete a ideia de classificação, a qual tem sido vinculada 

à estratificação presente nas relações socioeconômicas. Sob essa ótica, 

sublinha Fernandes, se traduz em uma acepção genérica, com certa 

equivalência com a ideia de ―camada social‖. Nesse caso, poder-se-ia afirmar 

que se trataria de um ―conceito amorfo‖, uma adjetivação que Max Weber 

utilizou para referir-se a outro termo de uso recorrente, ainda que caiba bem 

para essa definição.  

Florestan Fernandes não assume o referencial weberiano para sua 

análise da dinâmica de classe, com exceção de menções a ideia de status e 

uma proximidade maior com o conceito de estamento. Além disso, dialoga com 

a noção de tipo ideal para designar a ―sociedade de classes‖ como parâmetro 

da nominada ―ordem social competitiva‖. Igualmente, rejeita noções que 

servem para conceber estratos sociais enquanto meras comunidades de 

interesses, associados com posições de dominação, poder político e 

sobreposição de diferentes dimensões da diferença (como prestígio social e 

estilos de vida).  

Florestan se orienta pelas concepções derivadas da tradição marxista, 

considerando serem elas que utilizam o conceito com maior especificidade 

histórica – designando o arranjo societário próprio do modo de produção 

capitalista (FERNANDES, 2009, p. 41). Ou seja, um conceito que faria sentido 

somente nas formações sociais em que o capitalismo teria logrado avançar a 

ponto de converter o mercado em agência determinante para a classificação 

social, associado com uma ordem legal organizada para a preservação e 

legitimação dos seus fundamentos no âmbito do Estado.  

Nas ―sociedades de classes‖, segue Florestan Fernandes, existiria uma 
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[...] estratificação típica, na qual a situação econômica regula o 
privilegiamento positivo ou negativo dos diferentes estratos sociais, 
condicionando assim, direta ou indiretamente, tanto os processos de 
concentração social da riqueza, do prestígio social e do poder 
(inclusive do poder político institucionalizado e, portanto, do poder de 
monopolizar o controle do Estado e de suas funções), quanto os 
mecanismos societários de mobilidade, estabilidade e mudança 
sociais (FERNANDES, 2009, p. 42). 

 

Seu posicionamento de que as classes sociais seriam as determinantes 

para analisar a estratificação na ―ordem social competitiva‖ que se consolida 

sob o capitalismo não implica desconsiderar outras clivagens. Primeiramente, 

Florestan rejeita a conclusão de que a coexistência e superposição de 

realidades anteriores à sociedade de classes, na América Latina, ergueriam 

obstáculos intransponíveis para a adoção da perspectiva conceitual classista. 

Argumenta que tais abordagens partem de uma premissa simplificadora da 

transição capitalista nos próprios países centrais, em que as estruturas 

arcaicas acabaram por ser solapadas pelo mercado capitalista, mas não sem 

seguir projetando nas relações de classes alguns conflitos e tensões que não 

seriam típicos do moderno capitalismo (FERNANDES, 2009, p. 42-43). 

Adicionalmente, Fernandes atribui à polêmica sociológica sobre a existência 

das classes sociais como sendo expressiva da crise ideológica que marcaria a 

sociabilidade atual, da qual os cientistas sociais seriam parte, mesmo que 

pretensamente ―neutros‖ ou ―objetivos‖. 

Para o caso brasileiro, percebe-se que Florestan Fernandes analisa as 

dificuldades adjacentes à utilização desse arcabouço conceitual em dois 

âmbitos principais. O primeiro seria decorrente de uma noção sociológica sobre 

o capitalismo e as classes sociais que desconsidera o terreno concreto em que 

essas transformações ocorreram na América Latina. Para ele, ainda que essa 

transição histórica não esteja alheia ao desenvolvimento capitalista pioneiro, 

não contou com algumas dimensões estruturais e dinamismos presentes nas 

revoluções burguesas clássicas.  

A independência política da metrópole teria permitido um 

desenvolvimento de relações econômicas crescentemente capitalistas, que 

consolidaram esse modo de produção após um longo período de gestação, em 

meio a muitas contradições internas (FERNANDES, 2020). Muitas, vinculadas 

a reminiscência de estratos senhoriais – os quais buscaram manter sua 
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dominação mediante status e privilégios de tipo estamental. Fator esse que 

pode ajudar a compreender o segundo âmbito dessa dificuldade analítica, um 

certo amortecimento ou anulação das contradições de classe no país, pouco 

dramatizadas socialmente como e enquanto tais (FERNANDES, 2009, p. 43). 

A dissimulação das relações de classe corresponderia a uma visão 

mistificadora que as burguesias nacionais teriam sobre a sua condição social, 

não se reconhecendo enquanto classes e negando esse caráter às demais 

categorias (FERNANDES, 2009, p. 45). O que não implicaria rejeitar a 

tipicidade histórico-social com que se manifestam as classes sociais na 

América Latina. Demandaria, contudo, analisar as variações da dinâmica 

classista, aqui existentes, em três níveis distintos: ―o das bases perceptivas e 

cognitivas das atitudes e comportamentos de classe; o dos conteúdos e 

orientações da consciência e relações de classe; e o da diferenciação, 

articulação e oposição das classes sociais entre si‖ (FERNANDES, 2009, p. 

46). Em suma, Florestan argumenta que o processo de transição capitalista na 

América Latina engendrou sua própria realidade substantiva, diferenciando-se 

dos países centrais na forma com que se objetivou e irradiou-se historicamente 

como força social (FERNANDES, 2009, p. 47). 

A despeito dessas peculiaridades, a conclusão a que chegaria o autor é 

de que o amadurecimento do capitalismo latino-americano não teria contribuído 

para que o regime de classes sociais exercesse funções de desagregação dos 

vícios, tradições e estruturas pré-capitalistas (FERNANDES, 2009, p. 48).  Ao 

contrário, teria se desenvolvido com fundamento em uma certa dialética entre 

―modernização do arcaico‖ e ―arcaização do moderno‖. Expressões indicativas 

de que não ocorreu uma relação dinâmica entre capitalismo e descolonização. 

Ao contrário, as classes privilegiadas passaram por metamorfoses para 

adaptarem-se a então emergente ordem social competitiva sem, contudo, 

deixarem de ter uma inserção internacional subordinada. Como repercussão, 

velhos e novos colonialismos se reproduziriam em uma ―modalidade predatória 

de capitalismo selvagem‖ (FERNANDES, 2009, p. 49). 

Sob esse prisma, é fundamental, portanto, compreender que existem 

diferenças significativas entre o ―clássico‖ capitalismo e o tipo dependente que 

emerge no contexto latino-americano. As primeiras revoluções burguesas 

foram engendradas em processos de transformações econômicas 
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substantivas, acompanhados por determinados episódios claramente 

perceptíveis de ruptura com as estruturas políticas existentes. O exemplo mais 

notável é o da revolução francesa. No caso brasileiro, não há um marco 

histórico específico que possa delimitar a consolidação da nova ordem social 

competitiva. Algo que levou alguns autores a realizarem análises anacrônicas 

sobre a nossa formação social, afirmando, ainda na década de 1960, a 

necessidade de destruir um modo de produção feudal que consideravam existir 

até ali. Florestan Fernandes refuta essa premissa, bem como as conclusões 

que derivam dela, notadamente a ideia de que caberia às organizações 

populares se aliarem com setores nacionalistas da burguesia para ajuda-los a 

finalmente concretizarem sua revolução, permitindo um maior desenvolvimento 

das forças produtivas e acelerando as contradições de classe que 

supostamente permitiriam a concretização de uma revolução de caráter 

proletário.  

Se há um marco histórico específico para Fernandes, ele é o da 

independência política de Portugal em 1822, fato que teria permitido o 

crescimento interno de uma economia capitalista e dinâmicas sociais que 

desencadearam a revolução burguesa ―não-clássica‖ no Brasil. Um processo 

que perdurou por mais de um século e que ocorreu em meio a tensão entre os 

fatores revolucionários e os reativos oriundos da ordem colonial. Por um lado, a 

reprodução de ―formas de apropriação e expropriação inerentes ao capitalismo 

moderno‖ (FERNANDES, 2009, p. 52). Por outro, a acumulação de capital se 

institucionaliza visando a promoção concomitante de núcleos hegemônicos 

externos e internos, reorganizando a dominação heterônoma à custa dos 

setores ―de baixo‖ na escala social: 

 

[...] a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, a 
uma depleção permanente de suas riquezas (existentes ou 
potencialmente acumuláveis), o que exclui a monopolização do 
excedente econômico por seus próprios agentes econômicos 
privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de riquezas se 
processa à custa dos setores assalariados destituídos da população, 
submetidos a mecanismos permanentes de sobreapropriação e 
sobre-expropriação capitalistas (FERNANDES, 2009, p. 52). 

 

A descolonização não se iniciaria de imediato no pós-independência, 

estando limitada a transformações restritas na esfera política, que somente 
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seriam aprofundadas após a consolidação de transformações na estrutura de 

classes. Em destaque, está a metamorfose classista que Florestan chamou de 

―aburguesamento das oligarquias‖, impelidas a terem de se adaptar aos novos 

tempos para não serem solapadas pelas novas frações burguesas emergentes. 

Adicionalmente, correlacionadas em afinidade eletiva com uma mentalidade 

ascética, ponto em que Fernandes dialoga com a abordagem weberiana do 

―espírito do capitalismo‖:  

 
[...] a ―revolução burguesa‖ desenrola-se como um dado da estrutura, 
não como um processo histórico. O ―produtor rural‖ que aceita 
positivamente sua condição burguesa, o grande ou pequeno 
comerciante que se orgulha de sua contribuição para o ―progresso 
econômico‖, o trabalhador assalariado ou semiassalariado que pratica 
a poupança tendo em vista o ―enriquecimento‖ e a passagem para o 
―mundo dos negócios‖, todos compreendem a ―necessidade‖ e as 
―vantagens‖ da coexistência do antigo regime dentro do novo. Por 
isso, não lutam contra tal coexistência: veem na associação com 
capitais e firmas estrangeiras um ―fator de progresso‖ ou em formas 
pré-capitalistas de produção e de troca uma fonte de intensificação da 
acumulação de capital (FERNANDES, 2009, p. 58). 

 

A síntese do capitalismo ―maduro‖ na América Latina estaria na dialética 

entre a ruptura e a conciliação com o antigo regime. Nela, a descolonização 

jamais é completa, considerando que a relação entre o empreendimento 

colonial e a modernização alimenta formas de acumulação impraticáveis de 

outro modo (FERNANDES, 2009, p. 58). Em que pese isso, ganham relevo três 

momentos desse desenvolvimento: a configuração de uma economia 

capitalista, na transição neocolonial; o capitalismo que transborda no mundo 

neocolonial, mas não o destrói; e um terceiro, vivido por poucos países, no qual 

a revolução industrial se intensifica (FERNANDES, 2009, p. 59). Aqui, se 

destaca uma limitação temporal nos escritos de Florestan nessa obra, uma vez 

que não pode analisar a consolidação do complexo industrial brasileiro, 

tampouco a sua interconexão profunda com o capital financeiro, na atualidade.  

Independente disso, a potência principal de sua reflexão reside no relevo 

que dá aos fenômenos da sobreapropriação capitalista e dependência, 

enquanto constituintes da substância da realidade social latino-americana. 

Rejeitando a ideia de que os valores que orientariam as ações das nossas 

classes dominantes seriam avessos à uma ética capitalista genuína, mas 

próprios de uma ética específica do capitalismo dependente (FERNANDES, 



 47 

2009, p. 60). Ou seja, não concordando com a proposição de que a burguesia 

interna seria agente passiva nas relações socioeconômicas, vítima da ordem 

dependente. Ao contrário, considera que sua associação ativa com os 

parceiros externos, que repercutem na utilização do Estado em sentido anti-

nacional, ocorre por ser esta a forma encontrada para realizar-se como classe 

e garantir a sua hegemonia perante os demais segmentos internos 

(FERNANDES, 2009, p. 64). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se argumentar que Florestan Fernandes tenha reproduzido alguns 

vícios da tradição sociológica canônica em suas análises e é certo que, em 

maior ou menor grau, o fez, já que sua atividade foi condicionada pelo 

ambiente social e acadêmico que a circunscrevia. Entretanto, é inegável que 

construiu um arcabouço teórico robusto e inovador, como a riqueza de suas 

obras atesta. A ciência social de Florestan Fernandes mostra-se adequada 

globalmente ao se ocupar da análise sobre ―as formas tomadas pelo encontro 

colonial após a independência política‖ (CONNELL, 2012b, p. 13). Em 

particular, na obra ―Capitalismo dependente e classes sociais na América 

Latina‖ – compilada a partir de diferentes comunicações públicas apresentadas 

pelo autor (FERNANDES, 2009), percebe-se a preocupação com certos temas 

e com uma maneira de endereçar as problemáticas sociais que é peculiar no 

seu tempo histórico. Destaca-se a tentativa de elaborar teoricamente para além 

da mera comprovação ou refutação de teses por meio de testes empíricos.  

Florestan Fernandes teve grande êxito nessa empreitada e muitas de 

suas reflexões seguem atuais. A tese sobre a Revolução Burguesa no Brasil, 

como um fenômeno ―não-clássico‖ do desenvolvimento capitalista em nações 

dependentes, é uma delas (FERNANDES, 2020). Ela traz consigo a categoria 

de capitalismo dependente, uma explicação bastante potente para a relação 

entre o arcaico e o moderno a permear as formas de dominação interna e 

externa que são características da organização societária, ainda hoje. Permite 

compreender, por exemplo, a dureza das relações de poder autocráticas que 

marcaram vários momentos de nossa história e como a tentação autoritária 

parece estar quase sempre presente entre nós.  
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Por fim, sua análise das classes sociais demonstra o potencial heurístico 

que o conceito de classe ainda porta. Ao falar da dialética entre o 

―aburguesamento das oligarquias‖ e a ―oligarquização da burguesia‖, Florestan 

dispõe a classe como um conjunto permanentemente em movimento. As 

classes podem ser transformadas não só em sua composição demográfica, 

mas internamente, em suas disposições e valores. Competem com outras 

clivagens sociais pela orientação das condutas e podem, inclusive, ainda 

reproduzir dispositivos de tipo estamental.    

A sociologia latino-americana é multifacetada e herdeira de complexos 

processos disciplinares e históricos. A disciplina, nesse espaço geopolítico, foi 

e segue influenciada pelas matrizes canônicas da área em nível global. Nesse 

sentido, potencializou algumas de suas análises sociais quando incorporou o 

rigor teórico-metodológico que é característico dos ―clássicos‖. Contudo, por 

vezes reproduziu anacronismos e sofreu de debilidades comuns aos limites 

dessas perspectivas, especialmente relacionados a tentativas de transposição 

mecânica de conceitos e da insuficiente auto-consciência sobre a correlação 

entre o desenvolvimento da disciplina e os empreendimentos coloniais ou 

imperialistas. Assim, é louvável que tenha crescentemente incorporado as 

reflexões do pensamento social latino-americano mais amplamente, não 

restritas aos documentos disciplinares ou legitimados academicamente. 

Florestan Fernandes foi um dos nossos intelectuais mais destacados nessa 

tarefa, tanto na rejeição a todo tipo de transposição mecânica de referenciais – 

quanto na incorporação do rico legado do pensamento social periférico em 

sínteses teóricas originais. 
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Resumo: O mercado de trabalho brasileiro é marcado pelo fenômeno do 
racismo, manifestando-se estruturalmente através da naturalização da 
hierarquia racial que assegura benefícios materiais e simbólicos para 
profissionais brancos em detrimento dos profissionais negros. Diante deste 
contexto, o presente artigo tem por objetivo fazer uma breve reflexão sobre os 
efeitos da desigualdade racial para o estabelecimento de um amplo processo 
de justiça social no mundo do trabalho, mobilizando o aporte teórico de Axel 
Honneth e Luc Boltanski. Argumenta-se que a articulação desses autores 
possibilita uma maior compreensão sobre como a população negra reage 
frente às injustiças que sofrem na esfera laboral e que tipo de crítica esses 
atores sociais elaboram. 

Palavras-Chave: Mercado de Trabalho; Racismo; Desigualdades Raciais; 
Justiça Social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O racismo constitui-se como um problema social insistente e persistente 

para a sociedade brasileira, o qual se manifesta em distintas esferas sociais. 

Compreendido aqui como um fenômeno estrutural, assentado na 

hierarquização de grupos sociais com base na noção de ―raça‖, o racismo 

coloca em xeque a ideia da existência de uma democracia racial1 no Brasil, 

representando forte obstáculo para a consecução de um amplo processo de 

justiça racial neste país. 

                                                             
1
 A partir da segunda metade do século XX, com o revigoramento da sociedade civil e a 

organização do movimento negro, passa a haver um processo de desnaturalização sobre como 
se construiu a hierarquização das relações raciais no Brasil, através da desconstrução do mito 
da democracia racial (AVRITZER, GOMES, 2013). 

http://lattes.cnpq.br/9441331655439331
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O mercado de trabalho representa locus importante para a verificação 

empírica dos efeitos do racismo e da desigualdade racial sobre a população 

negra, posto que atua ao mesmo tempo como revelador das desigualdades 

existentes, em termos de qualificação e educação, mas também como produtor 

de desigualdades. Isso significa que, para além das diferenças de 

performances, existem desigualdades adscritas, ou seja, desigualdades 

produzidas historicamente baseadas em diferenças raciais, étnicas ou de 

gênero (LIMA, 2001; 2012). As desigualdades adscritas, conforme Tilly (1999), 

são duradouras porque possuem um caráter substantivo, visto que não 

envolvem critérios de aquisição de capacidades. A durabilidade dessas 

desigualdades – sejam de cunho racial ou de gênero – consiste no fato de elas 

se repetirem historicamente, sendo que pertencer a um determinado grupo 

social revela-se o melhor preditor das chances de sucesso de um indivíduo 

dentro da sociedade (TILLY, 2006). 

Em que pese o fato de a população brasileira ser composta 

majoritariamente por cidadão negros2, estes, em comparação aos brancos, são 

os mais afetados pela desigualdade. Pesquisas de cunho quantitativo 

concernentes à inserção profissional demonstram que negros estão sempre em 

desvantagem em relação aos brancos nas chances de mobilidade social, uma 

vez que os mesmos estão submetidos a um ―ciclo cumulativo de desvantagens‖ 

(NUNES, SANTOS, 2016). Por este conceito, entendem- se as inúmeras 

desigualdades presentes na origem social dos negros (especificamente na 

ocupação e nível educacional dos pais) e que permanecem nas esferas da 

educação e trabalho, perpassando, assim, suas trajetórias de vida 

(HASENBALG, SILVA, 1992). 

O racismo e a reprodução das desigualdades raciais no mercado de 

trabalho constituem impeditivo para a consecução de um amplo processo de 

justiça social tanto nessa esfera quanto na sociedade brasileira como um todo. 

Diante disso, este texto tem por objetivo fazer uma breve discussão sobre a 

reprodução do racismo na esfera laboral em articulação com o aporte teórico 

de Axel Honneth e Luc Boltanski. 

 

                                                             
2
 56% de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019. 
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O SIGNIFICADO SOCIAL DO TRABALHO 

 

A noção de trabalho constitui uma categoria abrangente, detentora de 

múltiplas camadas e significados. De maneira geral, podemos compreendê-la 

como o esforço humano dotado de um propósito, o qual envolve a 

transformação da natureza através do dispêndio de capacidades mentais e 

físicas (NOLAN, 1996). Nesta acepção, evidencia- se a dimensão ontológica do 

trabalho, ou seja, a constituição e realização do ser através da modificação do 

seu entorno. 

Nas sociedades contemporâneas, o trabalho possui uma relação 

intrínseca com a economia, posto que o sistema econômico consiste em 

instituições que tratam da produção, distribuição e consumo de bens e serviços 

(GIDDENS, 2008). Para além disso, como apontado pelo sociólogo Claude 

Dubar, a realização da atividade laboral dota de sentido a existência individual 

e organiza a vida coletiva, não sendo reduzível ―à troca econômica de um gasto 

de energia por um salário, possuindo uma dimensão simbólica em termos de 

realização de si e de reconhecimento social (DUBAR, 2012, p. 354). Desta 

feita, a socialização dos indivíduos através do trabalho é geradora de 

identidades profissionais, fazendo com que os mesmos se identifiquem por 

meio de sua profissão e por ela sejam identificados. Logo, as profissões 

 

permitem àqueles que as exercem identificar-se por seu trabalho e 
serem assim reconhecidos. Fonte de identidades profissionais, essas 
atividades possibilitam mudar de empregos ao longo da vida, ao 
mesmo tempo garantindo uma continuidade de trajetória. É por e em 
um processo específico de socialização, ligando educação, trabalho e 
carreira, que essas identidades se constroem no interior de 
instituições e de coletivos que organizam as interações e asseguram 
o reconhecimento de seus membros como ―profissionais‖ (DUBAR, 
2012, p. 354). 

 

Isto aponta para a ―dupla verdade do trabalho‖ (BOURDIEU, 2001), ou 

seja, sua dimensão objetiva, propriamente econômica, e subjetiva, referente ao 

seu aspecto identitário, constituindo-se em uma forma elementar de integração 

social. De acordo com Antunes (2009), o trabalho é uma dimensão central da 

sociabilidade humana, posto que estrutura o intercâmbio social. No entanto, 

cabe acentuar que com as transformações ocorridas nas sociedades 

contemporâneas nas últimas décadas do século XX, e a consequente 



 53 

reestruturação do sistema capitalista, a centralidade da categoria trabalho 

passou a ser questionada. 

Conforme Miriam de Toni (2003), os estudos que se propõem a estudar 

as transformações do trabalho concentram-se entre aqueles que postulam o 

seu fim e os que buscam reafirmar sua centralidade para a compreensão da 

organização da sociedade. Neste sentido, concordamos com Axel Honneth 

(2008, p. 47) ao argumentar sobre a centralidade da categoria trabalho para o 

entendimento da sociedade, posto que "a maioria da população segue 

derivando primariamente sua identidade do seu papel no processo organizado 

do trabalho‖. 

 

DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO, DESIGUALDADE RACIAL E RACISMO 

 

Umas das características das mudanças estruturais ocorridas com o 

desenvolvimento econômico das modernas sociedades capitalistas é uma 

divisão social do trabalho heterogênea, com funções cada vez mais 

especializadas. A complexificação e diversificação da divisão do trabalho 

constitui uma das características distintivas do sistema econômico das 

sociedades modernas (GIDDENS, 2008). A divisão social do trabalho pode ser 

definida como 

 

[...] processo pelo qual as atividades de produção e reprodução social 
diferenciam-se e especializam-se, sendo desempenhadas por 
distintos indivíduos ou grupos. Toda e qualquer sociedade comporta 
uma divisão do trabalho, tanto mais extensa ou profunda quanto mais 
desenvolvida ela for. Essa divisão pode estar fundamentada nas 
características biológicas dos indivíduos, distribuindo-se as atividades 
de acordo com o sexo e a idade, e essa parece ser sua forma mais 
geral e recorrente, definida como divisão natural do trabalho. A essa 
divisão do trabalho, corresponde uma hierarquização das pessoas e 
grupos, segundo as atividades a que se dediquem, ordem que se 
expressa em diferenças e desigualdades sociais (HOLZMANN, 2006, 
p. 103). 

 

Portanto, a divisão social do trabalho assenta-se em dois princípios, o 

princípio da separação e o princípio da hierarquização. O primeiro princípio 

refere-se às distintas dimensões da divisão social, tal como a divisão sexual 

(trabalho de homens e trabalho de mulheres) e a divisão racial do trabalho 

(trabalho de brancos e trabalho de negros); o princípio da hierarquização, por 
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sua vez, diz respeito ao fato de um trabalho ter mais valor e prestígio do que 

outro (HIRATA; KERGOAT, 2007).  

 
Argumentos de ordem biológica serviram como justificativa da divisão 
sexual do trabalho, legitimando-a como um processo natural [...] é à 
sustentação da validade desses argumentos que se deve o distinto 
direcionamento para a inserção e para as oportunidades de homens e 
mulheres no mercado de trabalho, além da discriminação feita às 
mulheres (bem como a outros segmentos da força de trabalho 
estigmatizados por atributos de idade, raça e etnia) dificultando seu 
acesso a determinadas atividades, setores e postos de trabalho, em 
geral, os de maior prestígio social e melhor remuneração 
(HOLZMANN, 2006, p. 102). 

 

Daniéle Kergoat e Helena Hirata (2007) apontam que análises centradas 

na divisão sexual do trabalho – e ampliamos essa reflexão para a dimensão 

racial da questão, foco deste texto – deve ir além da constatação da existência 

das desigualdades, mostrando que essas desigualdades são sistemáticas. 

Conforme as referidas autoras, a descrição da realidade social deve ser 

articulada a uma reflexão sobre os processos pelos quais a sociedade utiliza 

essa diferenciação para hierarquizar as atividades profissionais em termos de 

gênero e raça. 

Quando detemos nosso olhar especificamente sobre as dinâmicas 

raciais existentes no seio da sociedade brasileira, em particular na esfera 

laboral, sublinha-se o fato de que a desigualdade entre indivíduos brancos e 

negros não é passível de ser explicada apenas pela classe social. De acordo 

com Hasenbalg (2005), a ―raça‖, entendida como atributo socialmente 

elaborado, representa um critério eficaz dentre os mecanismos que regulam o 

preenchimento de posições na estrutura de classes e no sistema de 

estratificação social. Segundo a definição de Guimarães (2002), o conceito de 

―raça‖ faz referência aos discursos sobre as origens de determinado grupo, 

remetendo à transmissão de traços fenotípicos, qualidades morais, intelectuais, 

psicológicas, dentre outras. O uso do termo raça em sua acepção sociológica, 

de modo analítico, permite ―compreender o significado de certas classificações 

sociais e de certas orientações de ação informadas pela ideia de raça‖ 

(GUIMARÃES, 2012, p. 53). Conforme Schwarcz: 

 
Raça é, pois, uma categoria classificatória que deve ser 
compreendida como uma construção local, histórica e cultural que 
tanto pertence à ordem das representações sociais – assim como o 
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são fantasias, mitos e ideologias – como exerce influência real no 
mundo por meio da produção e reprodução de identidades coletivas e 
de hierarquias sociais politicamente poderosas (SCHWARCZ, 2012, 
p. 34). 

 

No Brasil, a ―raça‖, além de uma categoria política necessária para 

organizar a resistência ao racismo, é também uma categoria analítica 

fundamental. De acordo com Guimarães (2012), a ―raça‖ é a única categoria 

que revela que as discriminações e desigualdades que ―a noção brasileira de 

‗cor‘ enseja são efetivamente raciais e não apenas de classe‖ (GUIMARÃES, 

2012, p. 50). A cor constitui uma categoria racial, pois remete à noção de 

―raça‖. No caso brasileiro, como demonstra Nogueira (1998), há predominância 

do preconceito de ―marca‖, assentado nas características físicas visíveis em 

oposição ao preconceito de ―origem‖, fundados em critérios biológicos 

baseados na ascendência, predominante na sociedade norte-americana. 

Esse modo de classificação social pode acarretar no tratamento desigual 

das diferenças, culminando em casos de racismo e situações de desrespeito. 

Para Guimarães (2009), o racismo constitui-se em ideologia criadora de 

hierarquias sociais calcada na ideia de ―raça‖, perpetuando-se através da 

imposição de distâncias sociais instituídas por enormes diferenças entre os 

grupos de cor, diferenças essas que podem ser verificadas através da divisão 

racial existente no mercado de trabalho brasileiro. Nas palavras de Hasenbalg: 

 

(...) a raça como traço fenotípico historicamente elaborado, é um dos 
critérios mais relevantes que regulam os mecanismos de 
recrutamento para ocupar posições na estrutura de classes e no 
sistema de estratificação social. Apesar de suas diferentes formas 
(através do tempo e do espaço), o racismo caracteriza todas as 
sociedades capitalistas multirraciais contemporâneas. Como ideologia 
e como conjunto de práticas cuja eficácia estrutural manifesta-se 
numa divisão racial do trabalho, o racismo é mais do que um reflexo 
epifenomênico da estrutura econômica ou instrumento conspiratório 
usado pelas classes dominantes para dividir os trabalhadores. Sua 
persistência histórica não deveria ser explicada como mero legado do 
passado, mas como servindo aos complexos e diversificados 
interesses do grupo racialmente supra ordenado no presente 
(HASENBALG, 2005, p. 124). 

  

Para enfatizar a dimensão estrutural do racismo, trazemos também as 

contribuições do sociólogo norte-americano Eduardo Bonilla-Silva. De acordo 

com este autor, o racismo cria um sistema social racializado: 
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In all racialized social systems, the placement of people in racial 
categories involves some form of hierarchy that produces definite 
social relations between the races. The race placed in the superior 
position tends to receive greater economic remuneration and acces to 
better occupations and/or prospects in the labor market, occupies a 
primary position in the political system, is grated higher social 
estimation [...] The totality of these racialized social relations and 
practices constitutes the racial structure of a society (BONILLA-SILVA, 
1997, p.469-470). 

 

De acordo com Hasenbalg e Silva (1992), o preconceito e a 

discriminação racial estão intimamente associados à competição por posições 

na estrutura social, refletindo- se em diferenças entre os grupos de cor na 

busca por ascensão social. Segundo a definição de Gomes: 

 

A discriminação racial pode ser considerada como a prática do 
racismo e a efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o 
preconceito encontram-se no âmbito das doutrinas e dos 
julgamentos, das concepções de mundo e das crenças, a 
discriminação é a adoção das práticas que os efetivam (GOMES, 
2005, p. 55). 

 

Outro efeito do racismo que não pode ser negligenciado refere-se às 

oportunidades, tanto objetivas quanto simbólicas, que ele abre para o grupo 

dominante. Existe uma relação dialógica entre a exclusão que o racismo 

acarreta para a população negra e os privilégios que gera à população branca. 

 

A maioria dos brancos aproveita-se do racismo e da opressão racial 
porque lhe dá uma vantagem competitiva, vis-à-vis a população 
negra, no preenchimento das posições da estrutura de classes que 
comportam as recompensas materiais e simbólicas mais desejadas. 
Formulado mais amplamente, os brancos aproveitaram-se e 
continuam a se aproveitar de melhores possibilidades de mobilidade 
social e de acesso diferencial a posições mais elevadas nas várias 
dimensões da estratificação social. Essas dimensões podem ser 
consideradas como incluindo elementos simbólicos, mas não menos 
concretos, tais como honra social, tratamento decente e equitativo, 
dignidade e o direito de autodeterminação (HASENBALG, 2005, p. 
55). 

  

Indo nessa direção, é importante a discussão iniciada nos Estados 

Unidos sobre o conceito de branquitude (whiteness) (FRANKENBERG, 1995), 

necessário para pensarmos sobre a construção social da identidade branca e 

os privilégios que acarreta: 

 
Whiteness, I will argue in the pages that follow, has a set of linked 
dimensions. First, whiteness is a location of structural advantage of 
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race privilege. Second, it is a "standpoint", a place from wich white 
people look at ourselves, at others, and at society. Third, "whiteness" 
refers to a set of cultural practices that are usually unmarked and 
unnamed (FRANKENBERG, 1995, p. 1). 

 

O conceito supracitado é relevante justamente para pensarmos a 

posição social ocupada pelo indivíduo branco em uma sociedade racista e a 

assimetria causada pelo racismo no tecido social. No Brasil, os estudos a 

respeito da branquitude são abordados, de maneira geral, pela área da 

psicologia social, problematizando a falta de reflexão sobre o papel em relação 

às desigualdades raciais (BENTO; CARONE; PIZA, 2002). De acordo com 

Bento (2002), o primeiro ponto que chama a atenção em relação a esse debate 

é o silêncio e a omissão existente em torno do lugar que os indivíduos brancos 

ocupam na sociedade. Afinal, 

 

[...] To speak whiteness is, I think, to assign everyone a place in the 
relations of racism. It is to emphasize that dealing whit racism is not 
merely an option for white people - that rather racism shapes white 
people's lives and identities in a way that is inseparable from other 
faces of daily life (FRANKENBERG, 1995, p. 6). 

 

Com este breve panorama, evidencia-se a complexidade do conceito do 

racismo, o qual se manifesta não apenas através da discriminação direta aos 

indivíduos negros, mas também de maneira estrutural ao naturalizar a 

hierarquia racial. Essa desigualdade, expressa no acesso diferencial tanto a 

bens econômicos como simbólicos, traz à tona uma discussão mais ampla 

sobre justiça social não apenas no mercado de trabalho, mas na sociedade 

como um todo. Para tanto, cabe um diálogo tanto com Axel Honneth quanto 

com Luc Boltanski, autores de matrizes teóricas distintas, mas que discutem 

tanto a temática da justiça quanto o papel da crítica para a mudança social. 

  

SOBRE A (IN)JUSTIÇA: DIALOGANDO COM AXEL HONNETH E LUC 

BOLTANSKI 

 

A teoria crítica da sociedade postulada por Axel Honneth ancora-se em 

um modelo tripartite de reconhecimento. O primeiro tipo corresponde ao amor e 

ao afeto dispensado às pessoas; o segundo tipo ocorre por meio do igual 

usufruto de direitos constituídos em uma esfera política e, por fim, o terceiro 
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tipo corresponde à estima social pela contribuição de cada um na forma de 

trabalho (HONNETH, 2009). Para Honneth, a violação das expectativas de ser 

amado, respeitado e estimado socialmente gera no indivíduo um sentimento de 

desrespeito que, quando compartilhado, pode gerar lutas políticas 

(BRESSIANI, 2013). Portanto, para que os atores sociais possam desenvolver 

um autorrelacionamento positivo e saudável, eles precisam ter a chance 

simétrica de desenvolver a sua concepção de boa vida sem desenvolverem as 

patologias oriundas das experiências de desrespeito (ROSENFIELD, 

SAAVEDRA, 2013). Através da reconstrução da gramática moral dos conflitos 

sociais como lutas por reconhecimento, Honneth busca apreender a motivação 

das lutas que ambicionem a transformação social. 

Cabe ressaltar, no entanto, que é em um segundo momento de sua obra 

que Honneth busca realizar uma discussão centrada no conceito de justiça. Em 

seu livro intitulado ―O direito da liberdade‖ (2015), o autor procura problematizar 

o conceito de justiça tal como mobilizado pela filosofia política, de modo 

puramente normativo, buscando realizar uma articulação entre o referido 

conceito e a realidade social. Para  tal, recupera a intenção hegeliana de 

esboçar uma teoria da justiça a partir de pressupostos estruturais da sociedade 

(HONNETH, 2015, p. 19). 

Honneth parte da pressuposição – ainda seguindo Hegel – de que a 

ideia de justiça não é uma grandeza independente, autônoma, passível de ser 

explicada por si e em si mesma, ou seja, os critérios de justiça só podem ser 

analisados fazendo referência a ideias institucionalizadas em determinada 

sociedade. O que está em jogo para Honneth são quais os valores necessários 

para a construção de uma ordem social justa. Porém, como é possível 

entender o que é justo? Através da análise das instituições da modernidade 

que encarnam a capacidade de cooperação conjunta. Em sua acepção, a 

moderna sociedade capitalista está relacionada ao valor ético da liberdade, 

liberdade essa dependente da autonomia individual. Essa busca por autonomia 

é interpretada sob o prisma de demandas por ampliação de reconhecimento 

(ROSENFIELD, MELLO, CORRÊA, 2015). 

De acordo com Honneth, há três áreas institucionais na modernidade 

que poderiam garantir formas de reconhecimento mútuo: as relações pessoais 

(de amizade, amorosas e familiares; a economia de mercado, correspondendo 
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ao mercado de trabalho e à esfera de consumo, e a esfera público-política, 

referente à vida pública e ao estado de direito). Focando nossa atenção na 

esfera da economia de mercado, Honneth identifica a perda de referenciais 

coletivos e o aumento do individualismo – galvanizado pelo sistema econômico 

capitalista – como os principais impeditivos para a assunção da liberdade social 

no mercado de trabalho (HONNETH, 2008, 2015). 

Honneth utiliza o conceito de eticidade, postulado por Hegel, para 

chamar a atenção para a rede de rotinas e obrigações que se relacionam com 

certas atitudes morais enquanto práticas sociais, isto é, enquanto valores 

institucionalizados socialmente. 

 

[...] existem valores gerais racionais compartilhados em uma 
sociedade; o justo deve ser pensado em relação a esses valores; é 
necessário encontrar na realidade social as instituições nas quais 
esses valores são efetivados; há ainda a possibilidade de críticas 
quando as mesmas não encarnam os valores generalizados 
(HONNETH, 2015, p. 669). 

 

No entanto, é necessário destacar que na obra ―O direito da liberdade‖, 

Honneth não desenvolve esse potencial de crítica dos atores às instituições 

quando as mesmas não atendem os pressupostos de justiça. Nesse sentido, o 

autor prioriza fazer uma discussão macrossocial sobre o referido o conceito. 

Sendo assim, acreditamos que o aporte teórico de Boltanski (2013, 2014) faz-

se necessário. De acordo com este autor: 

 

O principal problema da sociologia crítica é sua inabilidade em 
entender operações críticas empreendidas pelos atores. Uma 
sociologia que deseja estudar tais operações - uma sociologia que se 
debruça sobre a crítica como seu objeto de estudo específico - deve, 
portanto, abandonar (se não, temporariamente apenas) a postura 
crítica, a fim de reconhecer os princípios normativos que sustentam a 
atividade crítica das pessoas comuns (BOLTANSKI, 2014, p. 9). 

 

 

Longe de serem excludentes, acreditamos que as duas abordagens são 

complementares. Se com a abordagem honnethiana podemos compreender o 

mercado de trabalho como um espaço não apenas econômico, mas também 

moral, problematizando as condições de possibilidade do estabelecimento de 

uma ordem social justa nesta esfera, com Boltanski é possível refletir sobre o 
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sentido ordinário de justiça, ou seja, sobre o conceito de justiça que os próprios 

atores sociais mobilizam e a capacidade crítica dos mesmos frente as 

desigualdades que os cerceiam (BOLTANSKI, 2013). Essa perspectiva 

demandaria uma pesquisa qualitativa, centrada na experiência laboral de 

profissionais negros, sendo útil para complementar os estudos sobre 

desigualdade racial ancorados em análises quantitativas. 

Diante do exposto, essa combinação teórica permite analisarmos: (1) de 

que modo o racismo e as desigualdades raciais existentes no mercado de 

trabalho brasileiro, entendido como um conjunto de instituições, interfere na 

consecução de um amplo processo de justiça entre os grupos de cor; (2) por 

meio de quais mecanismos o racismo se reproduz no mercado de trabalho, 

perpetuando a desigualdade racial e (3) como a população negra reage frente 

as injustiças que a atinge nessa esfera, ou seja, qual a crítica realizada por 

esses atores sociais. 
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Resumo: Esta pesquisa tem o intuito de construir uma reflexão que articule os 
atravessamentos entre juventude, gênero, raça e trabalho. Enquanto produção 
histórica da modernidade, a juventude é institucionalmente conduzida a 
reproduzir uma estrutura social mantida pela ordem capitalista, patriarcal, 
racista e adultocêntrica. Assim, por meio da articulação entre dados primários e 
secundários, a investigação foi baseada em um processo metodológico que, no 
princípio, buscou analisar bibliograficamente as relações entre juventudes, 
trabalho, gênero e raça. Logo, foi constituído um roteiro de entrevista semi-
estruturada que desenvolveu diálogos exploratórios com duas jovens mulheres 
de realidades geográficas distintas, residentes na periferia urbana de São 
Paulo e na periferia rural do Rio Grande do Sul. Em suma, as similaridades e 
diferenças são dinamizadas a serviço da re-produção social, a qual insere as 
jovens em uma conjuntura que, atrelada à crise sistêmica do cuidado, as 
distancia da efetiva emancipação. 
 

Palavras-Chave: Juventude; Gênero; Trabalho; Reprodução. 

 
(...) uma mulher brilhante. Se lhe dessem cálculos elaborados ela 
projetaria pontes. Se lhe dessem um laboratório ela inventaria 
vacinas. Se lhe dessem páginas brancas ela escreveria clássicos. 
Mas o que lhe deram foram cuecas sujas, que Eurídice lavou muito 
rápido e muito bem, sentando-se em seguida no sofá, olhando as 
unhas e pensando no que deveria pensar. E foi assim que concluiu 
que não deveria pensar (BATALHA, 2016, p. 12). 

 

INTRODUÇÃO: ATRAVESSAMENTOS 

http://lattes.cnpq.br/8727286666867768
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Em uma sociedade histórica e majoritariamente construída por homens-

ricos-brancos-heterossexuais-adultos para seus semelhantes, grupos que 

diferem dessas categorias ocupam, de diferentes formas, lugares de 

inferioridade. Em outras palavras, sofrem um processo de atravessamento, 

compreendido como um modo de hostilização do ser ou estar, que se baseia 

em um movimento permanente de ade(s)ntramento a diversos padrões 

estruturalmente determinados. A estrutura social é econômica e culturalmente 

mantida pela ordem capitalista, patriarcal, racista e o adultocêntrica 

(QUAPPER, 2012). Amplamente propagada, sobretudo após o Golpe de 2016 

(MIGUEL, 2019), essa ordem, em sintonia com o progresso, é garantida e 

regulada através das instituições sociais.  

Com a ascensão da família burguesa, podemos elencar dois elementos 

que são asseguradores da manutenção da atual ordem hegemônica. Ao 

demandar novas formas de relacionamento, os núcleos familiares eram 

responsabilizados pela preparação de condições de existência e sobrevivência 

dos filhos, tarefa delegada às mães (WEISHEIMER, 2009). Com a 

consolidação da propriedade privada e, consequentemente das noções de 

infância e juventude, o enclausuramento em instituições educacionais, 

nomeado de escolarização (ARIÈS, 1986), ofereceu bases para que as 

crianças e jovens fossem atravessados pela institucionalização e 

universalização do sistema educacional (WEISHEIMER, 2009). Enquanto isso, 

as mulheres brancas foram limitadas à maternidade e enclausuradas no 

espaço privado. Enquanto produção histórica, sobretudo da modernidade, os 

homens-ricos-brancos-heterossexuais-adultos fabricaram processos que 

atravessam as possibilidades de outros grupos sociais.  

Na relação entre exploradores e explorados, ampliando a análise da 

produção econômica à reprodução social, propomos realizar uma reflexão 

acerca dos atravessamentos que esse processo gera na correlação entre 

jovens e mulheres, isto é, nas jovens mulheres. Ao buscar aquilo que pode ser 

chamado de um estado da arte da temática, foi possível depreender que há 

uma quantidade modesta de produções interessadas em propor considerações 

relacionadas ao encadeamento desses grupos que são inseridos no escopo do 

conceito de minorias sociais. Há produções que elencam os sentidos do 
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trabalho às pessoas jovens (GUIMARÃES, 2004), que apresentam as 

metamorfoses nas relações de trabalho do Sul Global (BRAGA, 2017; 

ANTUNES, 2015) e a crise da reprodução social na relação com o trabalho das 

mulheres (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019; FEDERICI, 2017). 

Portanto, a demanda é produzir uma reflexão que combine as produções já 

existentes.  

A partir dessas problematizações, a pesquisa em questão realizou uma 

investigação que foi baseada em um processo metodológico organizado por 

dados primários e secundários. Os dados primários foram coletados a partir de 

bibliografias sobre juventudes, metamorfoses do trabalho e crise da reprodução 

social; enquanto os dados secundários se deram em uma construção de roteiro 

de entrevista semi-estruturada, resultante da pesquisa bibliográfica, e 

entrevistas exploratórias com duas jovens mulheres. Assim, todas as 

informações reunidas foram elencadas à proposição de questionamentos sobre 

esses atravessamentos que influenciam a construção de sentidos e 

subjetividades na trajetória das jovens mulheres.  

 

JOVENS ATRAVESSADAS: SIMILARIDADES NAS DIFERENÇAS? 

 

As possibilidades de Myka e Josi atravessarem o mesmo espaço são 

pequenas, tendo em vista a distância geográfica que as percorre. Mykaella 

Nataly Souza da Silva reside na Brasilândia, um dos distritos do município de 

São Paulo; enquanto Josiani Maria Kwiatkowski é natural da comunidade 

Lajeado Valeriano, interior da cidade de Centenário, um dos municípios que 

compõem a região do Alto Uruguai no Rio Grande do Sul. Em um simples 

exercício matemático, pode-se calcular que o local de residência da Myka é 

mais de noventa vezes maior do que a cidade de Josi. Seus corpos também 

geram um contraste: enquanto a jovem gaúcha acompanhou a entrevista com 

seus olhos azuis, pele branca e cabelo loiro; a jovem paulista revelou suas 

tranças, sua pele negra e seus olhos castanhos.  

Desde o princípio, não houve o intuito de comparar as realidades, 

entretanto perceber suas divergências: sobretudo a partir das características 

geográficas que elencam Myka como uma jovem urbana e Josi como uma 

jovem rural. No levantamento dos dados primários, o qual deu origem a um 
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roteiro semi-estruturado, os pressupostos relacionados às jovens nos levavam 

a conceber mais atenção às diferenças do que às similaridades. Apesar de 

serem atravessadas pela mesma ordem macroeconômica, as bibliografias nos 

conduziam a uma reflexão que produzia hipóteses que apontavam a grandes 

distanciamentos para além do geográfico, ou seja, em seus sentidos e 

significados.  

Luís Antonio Groppo (2017) atenta que analisar a juventude apenas sob 

a ótica da socialização foi um ato falho das concepções sociológicas de 

juventude tradicionais. A concepção dialética da condição juvenil, não serve 

apenas como ―algo subordinado aos conflitos de classe e à estrutura 

socioeconômica‖ (GROPPO, 2017, p. 85), mas oferece uma gama de 

possibilidades de análise ao ampliar as relações às categorias etárias. Dessa 

forma, propor a construção do conhecimento científico junto com as jovens 

mulheres nos alertou ao fato de que ―a juventude, ainda que seja uma 

representação simbólica, permeada de valores ideológicos, é também uma 

realidade social‖ (GROPPO, 2017, p. 81). Realidade que é resultado de uma 

construção histórica atravessada pela ordem garantida pelas instituições 

sociais.  

As instituições marcam presença em todo o território brasileiro, da 

Brasilândia até Centenário. Nesse sentido, as duas partilham a experiência da 

escola pública, na qual Josi afirma não ter problemas em relação à falta de 

professores/as, enquanto Myka declara que essa é uma situação cotidiana. A 

Brasilândia, área de São Paulo que foi mais afetada pela Covid-19, convive 

com o modelo espacial determinado pelo modelo econômico vigente, que torna 

a cidade uma produtora da pobreza (SANTOS, 1993). A estética urbana que 

Myka está familiarizada é composta por muitas pessoas, casas, puxadinhos, 

subempregos, pessoas em situação de rua, outras juventudes e violências. Josi 

é cercada pelo campo, constituído pelas lavouras de soja que têm se 

manifestado com força em quase todos os pedaços de terra do município, 

vizinhos distantes, trabalho na agricultura, pouca diversidade, poucas 

companhias e uma gigantesca distância dos grandes centros. 

Essas paisagens distintas acabam sendo atravessadas por 

similaridades. Ambas são nascidas em 2004, sendo 2022 o ano da tão 

aguardada maioridade. Myka nasceu no feriado da Independência, enquanto 
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Josi já tinha cinco meses de vida. As duas se declaram cisgênero e 

heterossexuais, afirmando que mantêm um relacionamento amoroso há mais 

de um ano. Ainda moram com o núcleo familiar que, no caso da Josi, é 

formado por ela, um irmão jovem, a mãe e o pai; e no caso da Myka, é 

constituído por ela, dois irmãos (uma criança e outro adolescente), a mãe e o 

padrasto. A jovem paulista participa da Igreja Evangélica, enquanto a jovem 

gaúcha participa da Igreja Católica. São diversos os elementos que 

apresentam possibilidades de aprofundamento, contudo aqui, depois de 

perceber as características do perfil das entrevistadas, trataremos com mais 

especificidade a relação com o trabalho. 

Nesse sentido, as diferenças oferecem (im)possibilidades similares 

quando o assunto é o trabalho, direito garantido constitucionalmente e reiterado 

em 2013 com a promulgação do Estatuto da Juventude. Contudo, o contexto 

oferece dados que demonstram o quanto as pessoas jovens estão afastadas 

do acesso a esse direito, sobretudo por causa do sucateamento governamental 

das políticas públicas de juventude.  

 

TRABALHO: HÁ ATRAVESSAMENTOS ENTRE VALOR, DIREITO E 

NECESSIDADE? 

 

 O trabalho é dotado de diversos significados. Na sociologia clássica, há 

perspectivas que apontam para noções vinculadas a processos formativos, 

elencando o trabalho como promotor de possibilidades e coletividades. 

Contudo, numa análise linguística e histórica, a palavra é originada do latim 

(tripallium), a qual apresenta relação com um instrumento de tortura 

amplamente utilizado na Antiguidade (TRINOS, 2010). O trabalho nem sempre 

doi dotado de tal importância na sociedade, considerando que, durante muito 

tempo, esteve vinculado a pessoas destituídas de posses. No imaginário 

coletivo brasileiro atual, todas as pessoas devem trabalhar, tendo em vista que, 

segundo a lógica meritocrática, cada qual possui responsabilidade pela sua 

situação social.  

 Esses significados atribuídos às relações de trabalho contemporâneas 

fomentam a exploração da mais-valia, conceito descrito por Karl Marx há dois 

séculos. Da mesma forma, essas reproduções que costumam partir das 
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instituições sociais também atravessam a realidade juvenil. A figura do trabalho 

como possibilidade de realização pessoal através do salário é fartamente 

encontrada nos estudos de sociologia da juventude, tendo em vista que através 

do ato de consumir que é possibilitado pela renda, o trabalho se torna um 

elemento fundamental já que ―(...) a inserção do/a jovem no mercado de 

trabalho não define o indivíduo como adulto, mas define, justamente, a 

condição juvenil, pois possibilita ao jovem viver esta condição‖ (JEOLÁS; LIMA, 

2002, p. 46).  

 A busca pela vivência efetiva da condição juvenil carrega a juventude a 

duas vias: a experiência laboral, precarizada na maioria dos casos; ou da 

constituição de um exército de mão de obra excedente, confirmado através da 

alta taxa de desemprego dos/as jovens (AREND; REIS, 2009). É esse o 

cenário estruturalmente constituído para Myka e Josi projetarem suas 

trajetórias de vida. No momento, as duas jovens estão desempregadas. Myka 

recebe R$ 627,00 por um curso de administração promovido pela Prefeitura de 

São Paulo. Josi não tem renda no momento, tendo em vista que o campo, mais 

do que a cidade, inviabiliza a procura de vagas de emprego. Enquanto em São 

Paulo, muitos/as jovens não acessam o direito; no interior do Rio Grande do 

Sul, outros/as tantos/as nem consideram o trabalho como direito assegurado 

constitucionalmente.  

 Ao compreender o trabalho como categoria-chave no imaginário juvenil, 

Guimarães (2004) apresenta possibilidades de sentido, sendo o trabalho a) 

uma necessidade; b) um valor; e c) um direito. Ao serem convidadas a elencar 

essas três alternativas em ordem numérica de prioridade, o seguinte 

ordenamento foi obtido: 

 

Tabela 1 - Sistematização dos sentidos do trabalho 

Ordenamento Mykaella Josiani 

1 necessidade  necessidade 

2 valor direito 

3 direito valor 

Fonte: as autoras. 
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As duas jovens mulheres atribuem primeiramente o sentido de 

necessidade ao trabalho, estritamente vinculado a uma perspectiva econômica. 

A justificativa de Myka apontou a necessidade de ―ter que fazer aquilo 

(trabalhar) para ter as coisas. Conseguir ajudar nas pendências de casa e 

guardar uma grana pra investir em algum curso‖. Em suma, ―correr atrás do 

nosso‖ e ―guardar grana pro futuro‖, conforme verbalizado pela jovem paulista. 

Josi respondeu a pergunta no mesmo sentido, afirmando que ―o trabalho 

engrandece, mas tem toda a história da necessidade por trás‖.  

 Seguindo a proposta conduzida pelas pesquisadoras, as jovens 

divergiram na resposta sobre o segundo lugar. A jovem paulista reiterou a 

perspectiva formativa do trabalho enquanto produtor de valores. Nesse sentido, 

seria possível investigar se e como as instituições atravessam os sentidos 

constituídos pela jovem a partir de sua vivência religiosa. Contudo, esse 

aprofundamento não é o intuito dessa pesquisa. A jovem gaúcha inverteu a 

ordem, afirmando que, para além de uma necessidade, o trabalho é um direito 

social. Segundo ela, são necessárias ―oportunidades pra mostrar que têm 

vontade de crescer e contribuir. Se ninguém der a oportunidade, não tem como 

crescer‖. Mesmo quando provocadas, as jovens não apresentaram muitas 

informações para que pudéssemos compreender o sentido valorativo que 

atribuem à questão, contudo ambas concordaram sobre a inerente importância 

do trabalho, afirmando que não conseguem pensar a vida sem esse elemento. 

 Nas palavras de Myka, ―Se com o trabalho tá difícil, sem o trabalho seria 

muito pior‖, legitimando a relação com o sentido de necessidade. 

Diferentemente de Josi, que apontou um paralelo vinculado a uma perspectiva 

pessoal ao declarar que ―seria muito monótono: o que a gente faria?‖. Os 

atravessamentos entre os sentidos apontam ao fato de que, apesar das 

diferenças socioespaciais, a condição juvenil partilhada na atual conjuntura, 

insere as jovens mulheres em vias similares na relação com o trabalho. 

Guimarães (2004), em diálogo com os escritos de Bauman, argumenta que o 

significado atribuído enquanto um valor não é mais baseado na ―ética do 

trabalho‖, senão em uma ―estética do consumo‖, a qual conduz a um processo 

em que ―o trabalho (subjetivamente) atraente passa a ser aquele capaz de 

produzir não a mera satisfação (ética) pelo dever cumprido, mas a almejada 
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gratificação (estética) pelo desempenho de atividades interessantes e 

refinadas‖ (GUIMARÃES, 2004, p. 08). 

 As metamorfoses no trabalho investigadas por Ricardo Antunes (2015) o 

levaram a cunhar o conceito de ―classe-que-vive-do-trabalho‖ para reunir as/os 

trabalhadores/as de setores diversos, juntamente com os/as desempregados. 

Diante disso, ―a classe-que-vive-do-trabalho é tanto masculina quanto feminina‖ 

(ANTUNES, 2015, p. 66). Assim, com base nos estudos de Guimarães (2004) 

sobre a incidência da categoria trabalho no imaginário juvenil, é possível 

incorporar a afirmação de Antunes (2015), pois além da marcação de gênero, a 

classe-que-vive-do-trabalho também é composta por pessoas jovens3. 

Dessarte, ao considerar que as/os jovens constituem diferentes classes sociais 

é preciso admitir que a maioria é concebida no proletariado, portanto, é 

possível conjecturar que as relações de trabalho são um elemento estruturante 

da condição juvenil contemporânea. Myka e Josi ofereceram argumentos que 

positivam essa afirmação. 

 Nesse sentido, mesmo que não estejam empregadas, a condição 

vivenciada por Myka e Josi tem nas relações de trabalho um elemento 

primordial. Mesmo que adentrem áreas distintas, estudem, dediquem tempo e 

recursos financeiros; as jovens mulheres vão vivenciar uma realidade estrutural 

de piora nas condições de trabalho, na qual o esperado ―gosto pelo trabalho‖ 

pode vir a desenvolver distintos sentidos (BRAGA, 2017), quiçá aprofundando 

a experiência baseada na necessidade, conforme enumerado por elas. Esse 

fato é produtor de mudanças na estrutura produtiva, engendrando um processo 

de feminização do trabalho que ―(...) possibilitou também a incorporação e o 

aumento da exploração da força de trabalho das mulheres em ocupações de 

tempo parcial, em trabalhos ―domésticos‖ subordinados ao capital‖ (ANTUNES, 

2015, p. 66). A crise exibida pela Covid-19 evidenciou essa situação que é 

diretamente relacionada aos debates de reprodução social, tendo em vista que, 

a partir dos dados coletados pela Sempre Viva Organização Feminista, 50% 

das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia (SOF, 

2020). 

                                                             
3
 ―Juventude esta que, em parcela não desprezível, ingressa no trabalho ainda na infância; 

nada menos que 33% deles inicia sua carreira como trabalhador entre 5 e 14 anos, e somente 
¼ deles o faz depois da maioridade‖ (GUIMARÃES, 2004, p. 20).  
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 Os atravessamentos gerados pela ordem vigente mantida por homens-

ricos-brancos-heterossexuais-adultos para seus semelhantes desencadeia um 

elemento que deve ser intrínseco à análise das relações entre trabalho, gênero, 

raça e juventude. Independente dos sentidos especificados, sendo um valor, 

um direito ou uma necessidade; apesar de não estarem empregadas; 

obstantes não enxerguem a vida sem a dinâmica laboral; e a despeito de não 

perceberem, o sistema patriarcal conserva as mulheres à responsabilidade de 

reprodução social, sobretudo através do trabalho doméstico. Em suma, esse 

trabalho, historicamente compreendido como amor, é uma das grandes 

similaridades partilhadas, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, entre Myka e 

Josi,  

 

A CRISE DA REPRODUÇÃO SOCIAL ATRAVESSA AS JOVENS 

MULHERES? 

 

Um dos aspectos amplamente debatidos nos estudos feministas está 

relacionado aos trabalhos desenvolvidos pelas mulheres na sociedade 

capitalista. A crise exibida pela Covid-19 evidenciou diversos argumentos, 

sobretudo os que se referem à reprodução social, tendo em vista que, na 

pesquisa desenvolvida pela Sempre Viva Organização Feminista, metade das 

mulheres do Brasil passou a exercer o cuidado de alguém na pandemia (SOF, 

2020). Nesse sentido, as pesquisas apontam jovens e mulheres como 

principais prejudicadas pelas consequências da conjuntura pandêmica, 

sobretudo no que diz respeito ao trabalho (IBGE, 2022) e à saúde mental 

(SILVA, 2021). Em diversos empregos, elas cumprem a função de cuidadoras 

ou precisam renunciar suas profissões para cuidar. 

A feminização da força de trabalho, a flexibilização e a ampliação da 

informalidade (BRAGA, 2017) são processos crescentes no Sul Global. Esses 

elementos atravessam os projetos de vida de jovens e mulheres que, em uma 

correlação, tendem a conduzir esse grupo a situações de vulnerabilidade, 

sobretudo porque impossibilita a autossuficiência financeira, algo importante à 

construção de autonomia, mas não determinante à libertação da dominação 

masculina (HOOKS, 2019). Se o trabalho é uma categoria-chave no imaginário 

juvenil (GUIMARÃES, 2004), na vida das mulheres, mesmo que 
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inconscientemente, também é incorporado com similaridades, tendo em vista 

que a reprodução social é tida como uma histórica responsabilidade feminina e 

baseada nas ―atividades que sustentam seres humanos como seres sociais 

corporificados‖ (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 106), isto é, 

dada cotidianamente no trabalho doméstico.  

Juntamente com o surgimento da propriedade privada, a exclusão das 

mulheres do trabalho assalariado teceu uma das bases à realidade desigual 

que atravessa a história (FEDERICI, 2017). No pensamento feminista 

reformista, o trabalho foi tido como categoria-chave à libertação da dominação 

masculina, contudo, essa visão carecia de um aprofundamento que 

considerasse as mulheres negras que já compunham parte da classe 

trabalhadora (HOOKS, 2019), amplamente explorada e oprimida. Assim, ao 

retomar o argumento das pensadoras liberais, é possível conceber que 

alcançar a igualdade social por meio de salário, apesar no movimento de 

apenas modificar a realidade de autossuficiência econômica no sistema 

capitalista, não liberta as mulheres da série de opressões que atravessam seus 

corpos (HOOKS, 2019). 

Para além da dominação masculina, ao pensar nos corpos de mulheres 

jovens, a análise se torna ainda mais complexa. Patriarcado, capitalismo, 

racismo são promovidos e promotores de uma sociedade adultocêntrica que é  

 

producida como resultado de diversos procesos económicos y 
políticos que han consolidado materialmente este modo de 
organización societal, así como de la construcción de su matriz 
sociocultural que —en un plano simbólico—, potencia su recreación y 
reproducción, construyendo imaginarios que afectan directamente las 
relaciones y los procesos identitarios de diversos sujetos sociales 
(QUAPPER, 2012, p. 99). 

 

A partir do corpo feminino jovem, na compreensão das esferas produtiva 

e reprodutiva, é possível perceber que a divisão sexual do trabalho é um dos 

fatores que vincula permanentemente as mulheres ao trabalho, na maioria dos 

casos, multiplicando as jornadas. A utopia feminista liberal, vista na suposta 

libertação profissional, permanece não garantindo salários e cargos 

equiparados entre homens e mulheres; as quais, no imaginário social, 

permanecem limitadas aos papéis de mãe e esposa, sujeitas a ciclos contínuos 

de violência. Ao encontro desses argumentos, a experiência das jovens Josi e 
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Myka revelou que elas acumulam em suas jornadas o trabalho doméstico, 

patriarcalmente herdado de suas mães. A jovem moradora de São Paulo 

reitera que foi preciso ―bater o pé‖ para que a divisão das tarefas com os 

irmãos fosse mais justa. Assim como a jovem gaúcha, que também recebe 

―ajuda‖ do irmão, entretanto é responsabilizada, pois as tarefas da casa são 

diretamente atreladas às ―mulheres da casa‖.  

 Independente dos sentidos atribuídos ao trabalho, as jovens já são 

imputadas de contribuir na tarefa de reprodução social. Contudo, o modus 

operandi do capitalismo neoliberal ―está esgotando sistematicamente nossas 

capacidades individuais e coletivas para reconstituir os seres humanos e para 

sustentar os laços sociais‖ (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 

109). Assim, a promessa de libertação feminina das feministas liberais através 

do salário, ofereceu outras possibilidades às mulheres (brancas), as quais 

tinham sido excluídas do processo de produção, todavia engendrou um 

protótipo de ―família com dois salários‖ que se apresenta como emancipação, 

sendo, ―(...) na verdade, um sistema de exploração e expropriação reforçadas. 

Ao mesmo tempo, é uma engrenagem da aguda crise de reprodução social‖ 

(idem, p. 112). O(s) mundo(s) do trabalho no qual as jovens mulheres irão 

adentrar é um meio em profunda crise.  

A engrenagem da ordem estabelecida aguarda grande parte das jovens, 

como Josi e Myka, com ―trabalhos mal-remunerados e precários‖ (ARRUZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 112). Fato que pode ser legitimado com 

o conjunto de medidas anunciadas em maio de 2022, nomeadas de ―Programa 

Renda e Oportunidade‖, que visa inserir e manter jovens e mulheres no 

mercado de trabalho. A oportunidade, nesse caso, é gerada ao empresariado 

que, na demanda de mão de obra, visa oferecer algum tipo de recurso a 

pessoas que não estão fortemente vinculadas ao mercado de trabalho, por 

razões multifatoriais. No caso das jovens mulheres, na articulação entre o 

patriarcado e o adultocentrismo, apesar de acessarem o ensino superior em 

maior medida4 (CARNEIRO; SARAIVA, 2021), são as mais afetadas pelo 

desemprego (FERNANDES, 2021). Fato que se torna ainda mais complexo se 

                                                             
4
 Vale destacar que o acesso nem sempre garante a permanência (BALTIERI, 2022). 
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análise sob a perspectiva do racismo estrutural, que atravessa todas as 

possibilidades de Myka. 

A partir do programa governamental, é interessante perceber que não há 

o intuito de construir formas de resolução aos problemas que incidem na 

participação de jovens mulheres no mercado de trabalho. Se assim fosse, 

seriam gerados processos de revisão do Estatuto da Juventude, por exemplo, 

ou a consolidação de políticas públicas produzidas democraticamente que, 

então, poderiam ser operacionalizadas através de programas sociais. 

Programas de governo em si não irão diluir os elementos que se configuram 

em sintonia para a manutenção do sistema capitalista, ocorrida por meio da 

geração de lucro. Para mais, vale reiterar um componente primordial na relação 

do Estado com a juventude, tendo em vista que ―en el ámbito político e 

institucional, esta emergencia y consolidación de las juventudes se ha 

producido en relación a un Estado que aparece como productor de violencias 

sociales‖ (QUAPPER, 2012, p. 109). Se o Estado é o produtor das violências 

contra jovens, sobretudo negros/as: como vislumbrar políticas efetivas que, de 

fato, considerem os projetos de vida das juventudes? Em suma, somos 

conduzidas a constatar um oportunismo cruel no tripé Estado-trabalho-

juventude.  

É nesse campo regado de vulnerabilidades sociais que os projetos de 

vida de Myka e Josi estão sendo constituídos. Ao tratar do sonho profissional, 

foi possível elencar elementos que aprofundam a análise sobre a crise da 

reprodução social. Mesmo que ainda não tenham tomado a decisão sobre o 

curso de graduação que desejam ingressar, Myka citou que pensa em ser 

psicóloga e Josi relatou que pretende cursar pedagogia na única universidade 

federal da região. As justificativas das jovens foram baseadas no verbo 

―ajudar‖, considerando que Myka argumentou com base nos sofrimentos 

gerados pela pandemia; enquanto Josi disse que a pedagogia poderá 

responder ao seu desejo de compreender outras pessoas. Nesse sentido, é 

interessante perceber como os arranjos da reprodução social, mesmo que 

compreendidos em uma ―crise do cuidado sistêmica‖ (BIROLI, 2018, p. 53), 

tornam-se cada vez mais requintados no sentido de atender às demandas 

produtivas do sistema. 
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A divisão sexual do trabalho segue sendo reproduzida para além do 

trabalho doméstico, tendo em vista que ―(...) mulheres cuidam e são afetadas 

em suas trajetórias por estarem posicionadas como cuidadoras, cuidam em 

condições diversas, dependendo de sua posição de classe, em relações 

formadas pelo racismo estrutural e institucional‖ (BIROLI, 2018, p. 56) e 

quando ―as práticas sociais que nutrem nossa vida em casa e os serviços 

sociais que nutrem nossa vida fora de casa constantemente ameaçam reduzir 

os lucros‖ (ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 109), elas passam 

a ser comercializadas. A mercantilização do cuidado gera processos diretos e 

indiretos, tendo em vista que, de um lado cria espaços de precariedade 

diretamente endereçados às trabalhadoras domésticas e cuidadoras, quase 

que majoritariamente negras e periféricas; ao passo que do outro, insere outras 

mulheres, sobretudo brancas e de classe  média, em profissões que, apesar de 

possuírem certo grau de renome - como é o caso da psicologia e da pedagogia 

-, seguem atendendo às demandas produtivas através da reprodução social 

pelo cuidado.  

As novas configurações do sistema para seguir construindo formas de 

garantia de sua manutenção podem ser constatadas no fato de que, apesar de 

acessarem o ensino superior, as mulheres são minorias em áreas voltadas à 

tecnologia (CARNEIRO; SARAIVA, 2021). Elas acessam as universidades para 

se inserirem em cursos socialmente relacionados a uma trajetória de vida 

estabelecida socialmente. De mães a professoras que cuidam nas salas de 

aula, a psicólogas que acolhem nos serviços públicos ou privados, a 

enfermeiras que examinam com amorosidade. Juntamente com os estudos 

sobre a feminilização da educação infantil, Toassi e Oliveira (2013) discutem 

esse processo nas profissões de saúde, argumentando que as cuidadoras 

acabam sendo as menos cuidadas. Ao pensar a vida das jovens mulheres, 

cabe ressaltar que ―o tempo a elas dedicado se reverte em competências 

necessárias à reprodução da vida, mas pouco valorizadas na dinâmica de 

mercado‖ (BIROLI, 2018, p. 65). Os diferentes trabalhos, tanto doméstico 

quanto assalariado, necessários à re-produção do capital, oferecem 

possibilidade de autossuficiência que, apesar de garantirem o acesso à 

condição juvenil, não à libertação feminina. 
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Assim, pode-se conceber que, enquanto categoria-chave ao imaginário, 

o trabalho insere as jovens em uma condição juvenil que alimenta o sistema 

capitalista e as distancia da libertação da dominação masculina. Com a 

demanda crescente, Myka e Josi, mesmo que com empregos não 

precarizados, tendem a ocupar os lugares do cuidado mercantilizado. Em 

suma, os sonhos das jovens do Sul Global são conduzidos às necessidades do 

capital. Se o trabalho não liberta a mulher da dominação masculina e não 

liberta a juventude do adultocentrismo, é urgente perceber que a chave da 

questão não é o trabalho e sim seu modus operandi dividido e sexualizado a 

serviço da produção e reprodução da ordem capitalista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: JOVENS MULHERES PENSANTES 

 

As pessoas jovens são amplamente afetadas pela conservação da 

ordem produzida pelos homens-ricos-brancos-heterossexuais-adultos. A crise 

da reprodução social atravessa as jovens mulheres no sentido de tornar ainda 

mais longo e árduo o caminho à emancipação que já vem sendo trilhado pelas 

mulheres ao longo da história. Contrariamente à autonomia, autorrealização e 

autossuficiência, ―o que esse trabalho (assalariado feminino) oferece de fato é 

a vulnerabilidade ao abuso e ao assédio‖ (ARRUZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019, p. 113). 

A crise da reprodução social insere as jovens mulheres em jornadas de 

trabalho exaustivas, precarizadas e majoritariamente vinculadas ao cuidado. 

Mesmo que os sentidos do trabalho sejam díspares de acordo com a realidade, 

há similaridades que podem encabeçar potentes reflexões sobre qual é o tipo 

de trabalho que, enquanto jovens mulheres, queremos efetivar. Entre todos os 

atravessamentos que perpassam a vida de Josi e Myka, é fundamental reiterar 

que o marcador social de raça é o mais profundo, tendo em vista que ser uma 

jovem mulher em um país construído pelo racismo estrutural é competir 

diariamente com as estatísticas que produzem mais morte do que vida às 

populações negras e periféricas.  

  As jovens são, como na personagem Eurídice de Marta Batalha (2016), 

mulheres brilhantes que têm suas vidas atravessadas por um metabolismo 

social que toma os seus corpos, tempo, objetividades e subjetividades como 
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alimento, afastando-as das possibilidades de reflexão sobre esses sistemas. 

Diante disso, para além das instituições, é urgente oferecer contrapontos à 

reprodução da ordem hegemônica, através de processos formativos críticos 

que garantam possibilidades de construção de autonomia, acolhimento das 

subjetividades e espaços organizativos frente aos sistemas de opressão. 

Enquanto pesquisadoras e mulheres pensantes, seguimos denunciando as 

atrocidades que violentam os direitos das juventudes para, então, anunciarmos 

perspectivas de atravessamento pautadas em políticas públicas que 

considerem todas as dimensões da realidade juvenil.  

 Se a engrenagem do sistema visa à re-produção daquilo que nos 

oprime, é nosso dever proporcionar espaços de formação de jovens mulheres 

cada vez mais críticas em seus pensamentos, cuidados, afetos e ações.  
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Resumo: Este estudo analisou as demandas de trabalhadores/as urbanos de 
Florianópolis na década de 1950, a partir de reclamações veiculadas no 
periódico A Verdade. Alicerçado nas informações trazidas pelas queixas, este 
trabalho se ateve àquelas referentes aos problemas coletivos, nas quais foram 
identificadas e analisadas as questões mais recorrentes, sendo elas, em ordem 
decrescente: custo de vida, transporte público, problemas nas estradas, 
saneamento básico, energia elétrica/iluminação e saúde pública. Diante do 
mapeamento dos bairros dos quais se originaram as reclamações, pode-se 
perceber a concentração de problemas em pontos de expansão da urbe, 
caracterizados, sobretudo, por regiões de moradia da população mais pobre. 
 
Palavras-Chave: Reclamações populares; Direito à cidade; Florianópolis. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A vida do operário, a luta do operário, não é apenas por condição de 

trabalho e salário, é também por condições de vida urbana 

(MARICATO, 2016). 

 

A afirmação de Ermínia Maricato é fundamental para compreendermos o 

cotidiano da maior parte das pessoas que habitam e constroem as cidades 

brasileiras. Contudo, essa assertiva não se limita apenas ao operariado, mas a 

classe trabalhadora na sua totalidade, ou seja, não apenas trabalhadores/as 

assalariados/as e fabris. Para E. P. Thompson, a classe trabalhadora ―faz-se‖, 

com base nas experiências que compartilha e na maneira como se articula 

contra interesses antagônicos aos seus. Isso ocorre no contexto em que está 

inserida, ou seja, é uma categoria histórica, sempre em diálogo com a 

realidade e com um contorno definido por suas lutas (THOMPSON, 1987). 

http://lattes.cnpq.br/1867306257482434
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Sendo assim, as classes trabalhadoras não se constituem apenas no ambiente 

de trabalho, uma vez que suas reivindicações por melhorias no espaço urbano 

e nas condições de vida são compreendidas como conflitos de classe 

igualmente, exprimindo diferentes concepções e desejos quanto à organização 

da cidade: são interesses distintos em conflito. 

Desse modo, as reivindicações de trabalhadores/as podem e devem ser 

percebidas para além do ambiente de trabalho. É nesse sentido que esta 

pesquisa identifica as demandas de trabalhadores/as urbanos de Florianópolis 

nos anos 1950, a partir de reclamações de leitores/as publicadas no periódico 

A Verdade, fundado por Manoel de Menezes em 1952 e com circulação até 

1960. Buscou-se compreender a dinâmica urbana sob o ponto de vista dos/as 

moradores/as, em vez de buscá-la apenas nos planos políticos e institucionais, 

sendo assim, o objetivo foi compreender o direito à cidade demandado pelas 

classes populares de Florianópolis. As reivindicações levadas até A Verdade 

também eram um meio efetivo de manifestação, ao efetuarem as queixas 

quanto aos problemas que encontravam no cotidiano, as pessoas 

reivindicavam seus direitos políticos. As reclamações da população via 

imprensa, aqui estudadas, integram o quadro de ampliação da participação 

popular na esfera pública, totalmente atrelado ao cenário brasileiro do período. 

O mundo do trabalho republicano na capital catarinense é algo pouco 

explorado, o quadro local das iniciativas econômicas contribui para isto. No pós 

1945, as fábricas eram o principal termômetro do desenvolvimento, já que a 

industrialização era o grande projeto econômico nacional. Mas Florianópolis 

não seguiu esse caminho. No levantamento do Anuário Estatístico de 1945, 

das 21 capitais arroladas, sua posição era a terceira com menor número de 

estabelecimentos industriais – 13 indústrias, contando com 530 

trabalhadores/as (BRASIL, 1946). O setor comercial, de prestação de serviços, 

de profissionais liberais e, sobretudo, o Estado, através de empregos públicos, 

eram considerados a principal dinâmica de trabalho. Não havia um ramo 

econômico forte que fomentasse a maior parte dos empregos, e as ocupações 

da classe trabalhadora de Florianópolis eram variadas. Esse aspecto dificulta o 

mapeamento dos indivíduos e seu cotidiano nos ambientes de trabalho. Além 

disso, é possível que a ausência de estudos sobre o tema faça parte de um 

projeto local elitista de memória. A organização de alguns acervos, como o da 
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justiça do trabalho e da Delegacia de Ordem Política e Social, é um dos 

sintomas. 

Na década de 1950, os projetos de desenvolvimento econômico para a 

capital catarinense estavam em disputa, pois o caminho da industrialização não 

era consenso e o turismo ainda não figurava como a principal alternativa de 

desenvolvimento. O turismo como principal atividade econômica vai ganhar 

contornos de um projeto estatal principalmente a partir da década de 1970, 

quando se consolida. Contudo, o embrião deste projeto é da década de 1950, 

quando, aos poucos, o turismo passou a ser visto como o principal vetor de 

desenvolvimento econômico e a terra como a mercadoria mais importante de 

Florianópolis. É nesse momento que se iniciaram os investimentos mais 

robustos dos empresários no ramo (aqui, empresários e líderes partidários se 

confundem) (LOHN, 2007, p. 306). 

Para esse estudo, a identificação, levantamento e análise das fontes foi 

uma etapa longa e difícil. De fato, isto é sempre um desafio ao ofício de 

historiadoras e historiadores, consiste no problema técnico de se fazer história, 

principalmente quando o objetivo é compreender dinâmicas de uma população 

que deixou poucos rastros (HOBSBAWM, 2013, p. 285). Muitas vezes, o 

recurso para se chegar aos ―inarticulados‖ são fontes institucionais sem ligação 

direta com os sujeitos, geralmente carregadas de pré-julgamento. Cabe, então, 

perceber os limites desses documentos e extrair o máximo de informações de 

suas entrelinhas. 

Uma das principais questões metodológicas que permeiam as pesquisas 

históricas que dialogam com a história social, é: onde encontrar dados que 

permitam o estudo sobre as pessoas envolvidas nesse processo? Um dos 

caminhos, além do inevitável cruzamento de fontes (ou dados empíricos), é 

uma análise minuciosa do contexto estudado, dessa forma, temos indícios de 

onde encontrar partes desse quebra cabeça. A análise contextual contribui 

para uma seleção mais certeira das fontes, em que documentos pouco 

relacionados com o objetivo central da pesquisa podem se apresentar como 

uma pertinente fonte de análise. 

Nesta pesquisa, as demandas da população urbana foram analisadas 

através de documentos oficiais como os censos, boletins e cadernos de 

propaganda da prefeitura, ofícios da câmara municipal e, a principal fonte, um 
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jornal sem qualquer vinculação com a classe trabalhadora. Isso foi possível 

pelo o estudo do contexto, que possibilitou a percepção da imprensa como 

veiculo de comunicação e reivindicação para a população mais pobre. Diante 

da ampliação da participação política, com embates partidários e seus 

protagonistas, que precisavam conquistar e disputar o eleitorado, tornou-se 

mais comum a presença de colunas com queixas de leitores/as nos jornais 

brasileiros. Nesse cenário, a imprensa escrita é um rico recurso, em que 

registra a vida cotidiana nas suas múltiplas facetas, permitindo saber como 

viviam os ―ilustres‖, mas também os anônimos (CAPELATO, 1988, p. 20). 

 

ESPACIALIZAÇÃO DAS QUEIXAS 

 

O final da Segunda Guerra Mundial deixou marcas sociais e econômicas 

no mundo. No Brasil, o evento veio acompanhado pelo fim do Estado Novo e a 

consequente abertura para um período democrático. Mesmo com limites nessa 

democracia e resquícios do autoritarismo, a sociedade brasileira assistiu a 

avanços socais e ao alargamento da participação popular na política. Essa 

expansão ocorreu de muitas formas, como o voto, movimentos grevistas, 

partidos políticos classistas e as organizações de bairros, tendo os Comitês 

Democráticos de Bairro, em São Paulo, e as Uniões Femininas, em diferentes 

municípios do Brasil, como exemplos (DUARTE, 2018; SOARES, 2021).  

A crise da carne, o desabastecimento de gêneros alimentícios, a carestia 

de vida e problemas da urbe, principalmente relacionados ao transporte 

coletivo, assolavam a população brasileira. Diversas manifestações, de 

diferentes magnitudes, colocaram a vida cotidiana na centralidade de suas 

demandas. A greve dos 300 mil, ocorrida entre março e abril de 1953, iniciada 

na fábrica de tecidos Matarazzo e depois disseminada também para as 

categorias de vidreiros, marceneiros, metalúrgicos e gráficos, tinha como 

reivindicações iniciais o aumento salarial de 60%, estabilidade no emprego e 

"exigência de medidas governamentais contra a carestia". No mesmo período, 

houve a passeata da "panela vazia" com 60 mil trabalhadores e trabalhadoras 

de diferentes categorias. A passeata obteve simpatia da população, justamente 

por apontar o sério problema do custo de vida (NEGRO, SILVA, 2003). A vida 

cotidiana figurou a pauta de reivindicações sindicais e/ou organizações de 
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trabalhadores/as, mas também deu forma e conteúdo para outras iniciativas de 

organização coletiva, como as organizações de bairros e uniões femininas, 

citadas acima. 

Em Florianópolis, ocorreram protestos pelos mesmos motivos, de 

passeatas a comícios, até ameaças de se lançarem ônibus ao mar. Em 1958, 

um quebra-quebra originado pelo aumento do preço da luz e da carne foi um 

dos maiores protestos populares vivenciados nas ruas da cidade (ARAUJO, 

2013). O período também foi marcado pela expansão significativa do número 

de jornais em circulação. Até a década de 1950, havia quatro periódicos em 

Florianópolis: O Estado (ligado ao PSD – Partido Social Democrático), Diário 

da Tarde (ligado à UDN – União Democrática Nacional) e A Gazeta (que 

alternava seu apoio aos dois partidos), com circulação diária; e o periódico 

quinzenal O Apóstolo, vinculado à Congregação Mariana Nossa Senhora do 

Desterro, dirigido, sobretudo, aos/às leitores/as católicos/as. Em 1950, 

começou a circular o jornal A Evolução, semanário vinculado ao Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). No ano de 1952, foram lançados os jornais O 

Tempo e A Verdade, ambos com circulação semanal. Entre 1955 e 1956 mais 

três semanários foram lançados na capital catarinense. 

A novidade não estava apenas na quantidade de periódicos, mas 

também nos conteúdos por eles abordados. De maneiras distintas, esses 

periódicos começaram a dar mais espaço aos assuntos locais, o que, até 

então, era geralmente ocupado por pautas da imprensa carioca e paulista, com 

ênfase em acontecimentos nacionais. Nesse sentido, a imprensa periódica 

passou a atuar como canal de politização das demandas cotidiana da 

população urbana. 

A Verdade, fundado em 1952 por Manoel de Menezes, se destacou 

nesse aspecto: debatendo temas políticos da cidade, se posicionando a favor 

da classe trabalhadora e criticando com frequência as principais figuras 

políticas. Totalmente identificado com seu proprietário, Manoel de Menezes, o 

periódico se colocava como fiscalizador do aparato estatal contra os desvios 

recorrentes da máquina pública. Foi certamente o jornal que mais forneceu 

espaço para as pautas locais e, principalmente, para as reivindicações 

populares em suas colunas de reclamações, tratando-as pelo viés 

assistencialista. 
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O custo de vida era a principal pauta de apelo popular do periódico, 

rendendo a Manoel de Menezes a imagem de porta-voz da classe trabalhadora 

da cidade, de ―amigo da pobreza‖. A imagem foi cuidadosamente construída e 

o auxiliou na construção de uma carreira política, contrariando sua afirmação 

inicial de desinteresse pelo tema. 

Nesse sentido, seria ingênuo não perceber que esse espaço de abertura 

à classe trabalhadora sempre esteve carregado de interesses. Percebe-se que 

havia limites na publicação dessas reclamações, que passavam por um crivo 

da direção do jornal e provavelmente eram excluídas quando diferiam dos 

posicionamentos desta. É importante destacar que as pessoas compreendem o 

papel esperado delas nos diferentes espaços em que se manifestam. Nesse 

sentido, é possível que os/as moradores/as, de algum modo, endossassem os 

posicionamentos do jornal em suas queixas sabendo das maiores 

possibilidades de publicação, e por consequência, maiores chances de que o 

problema fosse resolvido ou ao menos que entrasse para o debate público. Por 

outro lado, é certo que as queixas não eram forjadas, e a própria seleção para 

a veiculação não poderia ser rigorosa ao extremo, afinal, o jornal almejava 

respaldo como espaço legítimo para as reclamações da população. O que 

Menezes fez, de forma hábil, foi entender essa demanda e estimular sua 

manifestação em seu periódico, contudo, as pessoas também exerciam força 

nessa relação, utilizando o jornal de forma efetiva para manifestar suas 

insatisfações. 

Não há espaço para trazer toda a complexidade da fonte analisada e as 

disputas políticas envolvidas nessas relações, sendo assim, as próximas linhas 

serão dedicas ao objetivo deste texto: as demandas da população urbana de 

Florianópolis na década de 1950. 

As reivindicações dos/as leitores/as publicadas em A Verdade 

geralmente estavam em uma coluna específica, chamada O Povo Reclama. 

Algumas foram transformadas em reportagens, obtendo mais destaque e maior 

espaço nas páginas do periódico. Os casos de maior repercussão, com 

matérias extensas, fotos e comentários dos colunistas ou do próprio Manoel de 

Menezes, por vezes na capa, referiam-se a questões de maior apelo popular, 

como o custo dos gêneros alimentícios e problemas pessoais, como as 

necessidades básicas de empregos, alimentos, roupas, remédios ou 
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tratamentos de saúde. Nesses casos, o periódico promovia campanhas 

assistenciais ou o problema era resolvido diretamente por Menezes, com 

posterior divulgação da ação. 

Não havia custo algum para quem quisesse efetuar sua queixa, e o 

periódico também fazia outra ação, menos comum entre os jornais desse 

período, para facilitar a efetivação das reivindicações: receber os/as 

reclamantes na própria redação do jornal, sem a necessidade de telefones ou a 

elaboração de cartas. Sendo assim, a alfabetização não era um requisito para 

a realização das queixas. 

Os temas eram variados, desde reivindicações de melhorias para os 

seus bairros até brigas com comerciários e vizinhos. Por esse motivo, as 

reclamações foram divididas em duas categorias: pessoais e coletivas. Este 

estudo se dedica às reivindicações coletivas, que eram realizadas por 

indivíduos ou grupos de pessoas, mas sempre se referiam a problemas 

coletivos que, se resolvidos, beneficiariam não apenas os/as reclamantes, mas 

um grupo, geralmente um bairro. Para as queixas realizadas em grupo, 

certamente havia uma organização prévia nas comunidades, tanto sobre o 

problema em questão, como também para um consenso quanto ao canal a ser 

utilizado para a denúncia. De todas as queixas veiculadas em A Verdade, 80% 

eram coletivas. Os assuntos que somaram 5% ou mais do total das 

reivindicações coletivas, referentes aos bairros do Distrito Sede5, em uma 

ordem decrescente de reclamações, foram: custo de vida, transporte coletivo, 

problemas nas estradas, saneamento básico, energia elétrica/iluminação e 

saúde pública. 

A questão ―quem fazia as reclamações ao jornal?‖, conectando com as 

reflexões abordadas na introdução, demonstrou-se desafiadora. É difícil traçar 

um perfil detalhado dos/as queixosos/as, pois os dados disponíveis nas 

publicações eram reduzidos. Em 34% das reclamações não havia sequer o 

nome dos(as) reclamantes; em diversos casos, o anonimato era preferido pelas 

pessoas. Muitas reclamações foram elaboradas coletivamente, sendo esses 

―grupos de moradores‖ responsáveis por 27% das queixas. Na perspectiva de 

gênero, os homens foram responsáveis por quase cinco vezes mais 

                                                             
5
 O Distrito Sede na década de 1950 era composto pelo bairro central, os bairros Saco dos 

Limões e Trindade, na ilha e o Estreito, no continente. 
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reclamações do que as mulheres. A principal identificação dessas pessoas 

passava pelos seus locais de moradia, única informação presente em quase 

todas as queixas. Essa identificação fazia sentido, visto que os problemas 

urbanos foram os principais protagonistas dessas queixas, portanto, era 

importante para as pessoas indicarem a que local se referiam. 

Nos anos 1950, o rápido crescimento populacional corroborou para 

alterar alguns cenários e hábitos, principalmente na região central. O Brasil 

assistia então ao início de um processo migratório intenso, quando muitas 

pessoas saíram de regiões rurais para viver nas capitais e centros urbanos. 

Estes acontecimentos repercutiram na capital catarinense nas proporções de 

um município pequeno. O crescimento populacional se deu de maneira 

paulatina, tornando-se mais visível a partir da década de 1940 e intensificando-

se nas décadas posteriores. Em 1940 a população do município era de 46.771 

habitantes, em 1950 este número foi para 67.630 habitantes e em 1960 chegou 

a 97.827. É inegável que o salto populacional do município, a partir de 1940, 

teve implicações diretas em diferentes setores locais, principalmente se 

considerado o aumento demográfico ínfimo das décadas anteriores. 

A expansão dos limites de Florianópolis, com a anexação do Distrito do 

Estreito em 1944, reforçou essa dinâmica. Situado no Continente, o bairro 

Estreito pertencia ao município de São José, e estava próximo ao centro de 

Florianópolis. A partir da década de 1920 o bairro passou a ser densamente 

ocupado por pessoas de baixa renda e setores da classe média, gerando 

interesse econômico nos ramos fundiário e imobiliário. A região passou ser 

vista como um campo promissor para investimentos pelo mercado imobiliário. 

Vários loteamentos foram abertos no local, destinados principalmente para a 

classe trabalhadora. Muitos servidores públicos com menor remuneração e 

contribuintes do Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAP) residiam no bairro 

(LOHN, 2016, p. 184). Tanto que, mais de 50% dos loteamentos aprovados no 

município na década de 1950 situavam-se no continente (SUGAI, 1994). 

A valorização dos investimentos imobiliários e a ampliação do 

parcelamento do solo ocorriam sem a regulamentação do município. Foi 

somente em 1974 que a legislação municipal incluiu pontos referentes aos 

loteamentos. ―Uma economia pautada no lote urbano desenvolveu-se em 

Florianópolis‖ (LOHN, 2016, p. 205) e esse processo auxiliou a formação de 
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uma classe de especuladores imobiliários, composta por grandes empresas e 

pessoas ricas. 

O problema legislativo se expandia para as regiões fora do Distrito Sede, 

como o interior da Ilha (hoje locais como o sul e norte da Ilha). A indefinição da 

esfera responsável por ilhas marítimas e algumas mudanças na jurisdição da 

história republicana do país causavam confusão. O silêncio das constituições 

de 1934, 1937 e 1946 sobre esse aspecto contribuía para a imprecisão jurídica. 

Como resultado, a legislação sobre a organização urbana de Florianópolis – 

como os Códigos de Postura e o primeiro Plano Diretor (1952) – referiam-se 

somente ao Distrito Sede e não a todo o município. 

A condição jurídica incerta e as características geográficas contribuíam 

para a dificuldade de conexão entre as diferentes regiões da Ilha. A situação 

favoreceu a aquisição de imóveis por valores muito baixos em recantos da Ilha; 

a grilagem e invasão de terras também foram práticas comuns nesses locais. A 

terra foi sendo incorporada pouco a pouco no circuito imobiliário (CAMPOS, 

2002, p. 127). Essas práticas eram adotadas por pessoas com condições de 

investir em um negócio que não daria um retorno financeiro imediato. Em 

lugares distantes dos bairros centrais, as terras eram compradas para 

construções de imóveis ou grandes empreendimentos que iam ao encontro da 

maior política urbana para Florianópolis a partir da década de 1950: turismo. 

Nesse sentido, os projetos urbanos previam condições apropriadas para a 

recepção de turistas, antes mesmo que a cidade as garantisse aos próprios 

habitantes. 

Apesar de não figurar o cenário nacional de migração à procura de 

empregos, as mudanças urbanas com ofertas de trabalho na construção civil e 

a expansão do serviço público atraíram trabalhadores/as para a região. 

Rodeada por municípios rurais, Florianópolis tornava-se destino para quem 

procurava melhores condições de vida. Em 1940, pouco mais de 50% do total 

de habitantes do município residia no Distrito Sede; na década seguinte, o 

número se elevou para 75,8%, chegando a 80,5% em 1960. As direções nas 

quais a cidade se expandia se caracterizavam pela precariedade e por 

ocupações não raro irregulares. Nesse sentido, o aumento populacional 

ocorrido em Florianópolis a partir de 1940 tinha destino certo, o Distrito Sede. O 

Estreito, bairro continental, e a subida para o Morro da Cruz, a leste do núcleo 
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central, na Ilha, concentravam a maior parte das habitações da classe 

trabalhadora, sendo o maciço do Morro da Cruz a parte mais pauperizada de 

todo o Distrito Sede. 

De certa maneira, foi a parcela da população mais pobre que se 

deslocou e expandiu os limites urbanos da cidade, ao contrário dos mais ricos, 

que puderam escolher onde morar. O aumento dos loteamentos nos limites 

urbanos integra um processo fundamental na lógica de especulação. As 

regiões distantes do centro e desprovidas de infraestrutura acabam sendo 

estratégicas para ocupação, tanto que os especuladores passam a vender 

lotes com preços mais acessíveis, atraindo a classe trabalhadora. Uma vez 

instaladas nesses lotes, as pessoas passam a cobrar serviços urbanos do 

Estado. Para que a infraestrutura, mesmo que precária, chegue até esses 

locais, é preciso passar pela parte desocupada e, consequentemente, valorizá-

la (SINGER, 1982, p. 35). Dessa forma, o mercado imobiliário faz pressão por 

um mínimo de serviços públicos nessas regiões e influencia diretamente a má 

distribuição da estrutura urbana, na qual a população pobre é a mais atingida, 

vivendo nos locais mais precários. 

Diante das políticas públicas fomentadas e o agravamento de um 

crescimento populacional súbito, era inevitável que a situação afetasse a vida 

cotidiana dos/as moradores/as e suas diversas maneiras de viver e sentir a 

cidade. As alterações no cenário e no funcionamento da urbe estavam ligadas 

a uma expansão capitalista que se trajava com o discurso "dignificado" da 

modernização. Isso ocorria já desde o final do século XIX, quando o objetivo 

das políticas públicas era vencer o atraso, assimilado à pobreza. Esse 

fenômeno, advindo dos ideais da ―modernização‖, operava em circunstâncias 

contraditórias. Era nos locais de ―personificação do atraso‖ que residiam os 

construtores das obras que levariam a cidade ao tão sonhado caminho do 

progresso. Essas circunstâncias reforçavam as contradições do regime 

capitalista, com a simultaneidade entre desenvolvimento e precariedade das 

condições de vida dos/as trabalhadores/as. 

Essas condições estruturais são evidenciadas através da análise das 

reclamações veiculadas no jornal A Verdade. A partir das queixas coletivas, foi 

possível mapear as áreas da cidade que mais apresentaram déficit dos bens 
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de consumo coletivos. A tabela 01 demonstra a porcentagem de reclamações 

sobre cada tema por local: 

 

Tabela 01: Porcentagem de reclamações dos temas de estrutura urbana e seus 
locais 

 Pavimentação 

de ruas 

Iluminação Saneamento 

Básico 

Transporte 

Coletivo 

Saúde 

Continente 35,73% 50% 26,68% 56,50% 10% 

Centro 

administrativo 

25,80% 11,11% 20% 2,56% 60% 

Morro da Cruz 16,12% 11,11% 23,33% - - 

Expansão - Ilha 19,35% 11,11% 13,33% 5,12% - 

Interior - - - 12,82% - 

Florianópolis - 16,67% 6,66% 23% 30% 

Não 

Identificado 

3% - 10% - - 

FONTE: A Verdade. 1952-9. Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. 

 

As queixas provenientes da região Florianópolis referem-se àquelas em 

que não há menção a um bairro específico, com o problema relatado afligindo a 

cidade em geral. Como Não identificado, estão as queixas nas quais o bairro 

não foi localizado a partir das informações citadas. O Centro refere-se apenas 

a região ao entorno do núcleo central/administrativo; Interior são todos os 

bairros da Ilha fora do Distrito Sede – como o norte e sul da Ilha, por exemplo; 

Expansão são os bairros Trindade, Pantanal e Saco dos Limões, anexados na 

década de 1950 ao Distrito Sede de Florianópolis; Continente engloba os 

bairros da parte continental de Florianópolis, como Estreito, Capoeiras, Bom 

Abrigo e Coqueiros; e Morro da Cruz são todas as comunidades/bairros 

presentes no maciço rochoso. 

Com exceção das reclamações sobre saúde, o Continente liderou a 

porcentagem das queixas. Os números em relação à iluminação e transporte 

coletivo destacaram-se consideravelmente. O bairro Estreito, no Continente, 

era o mais populoso da capital, o local com mais reclamações publicadas em A 

Verdade e também a região na qual Manoel de Menezes mais recebia votos; a 

abertura que os/as moradores/as encontravam em seu periódico pode ter 
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contribuído para isso. O bairro também liderava as solicitações por melhorias 

encaminhadas à Câmara Municipal, e que esta levava ao governo do estado. 

Os pedidos dos vereadores do município eram os mesmos reclamados ao 

periódico, como prolongamento da rede de abastecimento de água, instalação 

de energia elétrica e pavimentação de ruas. 

Em um desses requerimentos, apresentado em agosto de 1955 por um 

vereador do bairro, foi solicitada a construção de um posto de saúde, visto a 

quantidade expressiva de habitantes e a falta de um local para atendimentos 

de saúde. No mesmo documento, alguns problemas enfrentados pela 

população foram descritos: ―muitas vezes sem recursos para pagar a 

passagem de ônibus, [a população] vem a pé até o centro da capital, para 

procurar tratamento de saúde‖ (FLORIANÓPOLIS, 1955). 

Os locais acessíveis às pessoas mais pobres são os mais precários em 

termos de infraestrutura. Geralmente distantes dos centros urbanos, explicitam 

outro aspecto da precariedade: a mobilidade O deslocamento da classe 

trabalhadora só se torna possível com a disseminação dos ônibus (SUGAI, 

1994). Segundo tema mais frequente entre as queixas publicadas em A 

Verdade, o transporte coletivo apresentava-se como um problema em 

diferentes centros urbanos do país, e Florianópolis seguia a mesma linha. 

Os relatos dos/as moradores/as descreviam a lotação e a precariedade 

dos ônibus, o (mau) atendimento dos funcionários, a quantidade insuficiente de 

ônibus em determinadas regiões, horários não respeitados e os altos preços 

das passagens. O jornal publicou reclamações sobre o tema em todos os anos 

de seu funcionamento. O transporte coletivo é um dos fatores cotidianos que 

mais impactam a vida dos/as moradores/as de regiões mais afastadas do 

centro da urbe. Somado às precariedades das políticas públicas, o déficit na 

mobilidade fica em destaque por conta da necessidade de deslocamento para 

se chegar ao trabalho, escola ou atendimento médico. Dentro desse contexto, 

além do tempo do trajeto, torna-se necessário lidar com a fragilidade e a 

insegurança do serviço. Diversas reclamações apontavam o desrespeito das 

empresas quanto aos horários, gerando atrasos no trabalho; a situação fazia 

com que os/as trabalhadores/as saíssem ainda mais cedo de casa para não 

correrem o risco de novos atrasos. A necessidade de afastamento do local de 
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trabalho, a maior demanda por transporte público e a precariedade do serviço 

imprimiam outro ritmo de vida e hábitos à população (ROLNIK, 2012). 

O Morro da Cruz, o outro ponto de grande concentração de moradias, 

por conta da ocupação ilegal e da marginalização de sua população, 

enfrentava algumas dificuldades a mais que outras regiões de adensamento 

urbano, a ausência de linhas do transporte coletivo é um dos exemplos. Os/as 

moradores/as dessa localidade encontravam muitos obstáculos para ter suas 

reivindicações reconhecidas pelo poder público, com isso, acabavam 

executando muitos dos melhoramentos necessários (SANTOS, 2009, p. 592). 

Essa disparidade de tratamento dispensada ao Morro da Cruz é perceptível 

nos ofícios enviados pela prefeitura ao governo do estado: entre 1950 e 1956, 

não houve qualquer requerimento da Câmara Municipal solicitando melhorias 

urbanas na região. 

As condições jurídicas e a precariedade favoreciam uma oferta de 

aluguéis e terrenos mais acessíveis para a população trabalhadora da cidade, 

que passou cada vez mais a ocupar o Morro da Cruz. O poder público fechava 

os olhos para a realidade desses/as moradores/as, contribuindo para perpetuar 

a precariedade e a desigualdade do local em relação aos outros bairros. Sendo 

assim, o crescimento mais robusto da cidade, se dirigia aos locais onde os 

serviços coletivos eram mais precários e, consequentemente, com custo de 

vida mais barato. Antagonizando com o prelúdio dos investimentos turísticos no 

norte da Ilha. 

Portanto, o investimento ou silenciamento do Estado nas diferentes 

regiões da capital e as políticas de especulação de empresários, são fatores 

chaves para explicar a desigualdade de serviços. Por exemplo, na península 

norte do Distrito Central, local de residência dos mais ricos, as melhorias dos 

serviços públicos ocorriam com frequência, desde as primeiras décadas do 

século XX, quando boa parte dos/as moradores/as da região dispunha de 

iluminação pública e particular (LOHN, 2016, p. 33). A disparidade era tanta, 

que dos nove hospitais existentes no município de Florianópolis na década de 

1960, cinco situavam-se nesse perímetro. Na década de 1950, foram 

construídas as avenidas Osmar Cunha e Othon Gama D‘Eça que ligavam essa 

região ao centro da cidade. Já em locais como o Morro da Cruz e o Estreito, 
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mal havia pavimentação das ruas, e quando havia, era resultado de muita luta 

de moradores/as que, não raras vezes, efetuavam a abertura de estradas. 

O provimento de bens de consumo coletivo por parte do Estado é algo 

fundamental para a dinâmica da divisão espacial de uma cidade. Nesse 

contexto, as cidades são compreendidas como locus de produção e consumo, 

que passam a expressar formas de segregação socioeconômica, nas quais 

contrastam as restritas zonas privilegiadas e as zonas ocupadas por 

trabalhadores/as que não podem pagar o preço do ―progresso‖ (KOWARICK, 

2009, p. 59). Em Florianópolis, a urbanização trajava a roupagem da 

―modernidade‖, porém, as políticas públicas levavam o tal desenvolvimento 

apenas a um setor da sociedade; para todo o restante, isso significava muito 

mais atraso que anteriormente. As mudanças — que de modernas tinham 

muito de retóricas — traziam mais precariedade e exploração para a população 

pobre, pois objetivava-se dar uma nova feição à ordem vigente, com a 

manutenção dos mesmos grupos sociais no poder. A urbanização e os projetos 

efetivados na urbe foram (e são) afetados por interesses de grupos políticos e 

empresariais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A respeito de uma capital como Florianópolis – sem desenvolvimento 

industrial, com setores de trabalho diversos e questões específicas a estes – 

criou-se a ideia de um lugar esvaziado de conflito de classes. A noção de que a 

vida urbana faz parte da agenda de luta dos/as trabalhadores/as é necessária 

para se compreender o contexto aqui estudado (e também a sociedade atual). 

Este é um desafio a todos e todas que se dedicam à pesquisa sobre as 

reivindicações das classes populares: compreender a conexão e unidade entre 

o ambiente de trabalho e a moradia. 

A análise constatou que as demandas urbanas da capital de Santa 

Catarina eram as mesmas que as das grandes cidades brasileiras nos anos de 

1950. Nessa década, agitações motivadas pela carestia, a crise de 

abastecimento de gêneros alimentícios, os preços e a precariedade do 

transporte coletivo eclodiam no território nacional. Chama a atenção o fato de 

que cidades brasileiras com características tão distintas umas das outras 
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fossem acometidas por questões tão semelhantes. Não se trata de 

homogeneizar os contextos, mas de perceber questões estruturais ligadas à 

lógica do planejamento urbano, que coloca os interesses de lucro acima das 

necessidades de seus/suas moradores/as, gerando um cenário de 

precariedade, sobretudo nas periferias do mundo capitalista. Esse processo 

global não é engessado, tem maneiras distintas de se expressar e, em 

Florianópolis, passava ao largo da dinâmica industrial. Nesse sentido, o uso do 

solo urbano foi (e é) o principal empreendimento econômico, que, mesmo 

seguindo lógicas estruturais, se deu com singularidades, a exemplos dos tantos 

terrenos ilegais em bairros nobres, facilitando ainda mais o processo de 

especulação. 

O estudo aqui apresentado não se concentrou nas questões estruturais, 

mas optou por um recorte de local, período e nicho para constituir um quadro. 

Assim, os problemas urbanos foram percebidos em seus efeitos concretos nas 

condições de vida dos/as moradores/as, a partir de questões que as próprias 

pessoas identificavam como problemáticas. Desta forma, as reclamações em A 

Verdade foram compreendidas dentro da perspectiva do direito à cidade, ou 

seja, na noção de que viver plenamente o urbano é usufruir dos espaços 

físicos, ter acesso as estruturas essenciais à vida nas cidades e, sobretudo, o 

direito de se apropriar, renovar e transformar os significados das práticas 

urbanas e dos processos de urbanização (LEFEBVRE, 2011, p. 134). Nesse 

caso, os sujeitos envoltos nesse processo de decisão sobre os rumos da vida 

urbana conflitavam sobre os projetos de cidade que almejavam. As 

reivindicações não se restringiam à precariedade de infraestrutura e à 

mobilidade no espaço da cidade, mas comunicavam um desejo de também 

poder decidir sobre esses espaços. Estavam reivindicando seus direitos, 

atuando na esfera política e pautando o projeto de cidade que desejavam. 

É claro que esta pesquisa possui limites, pois abarca apenas uma 

parcela da classe trabalhadora urbana, em uma forma muito específica de 

manifestação: as reclamações enviadas a um periódico. Porém, mesmo com 

os limites, o estudo buscou expor a lógica excludente do parcelamento do solo, 

estimulada pela especulação imobiliária e por políticas públicas. Foi possível 

identificar a distinção socioeconômica dos espaços da urbe e as condições de 

precariedade às quais os/as trabalhadores/as eram submetidos/as, mostrando 
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que a população mais pobre compartilhou problemas parecidos no país todo, 

mesmo que com especificidades. Para algumas pessoas, o processo de 

expansão urbana desse ―pedacinho de terra perdido no mar‖ não foi tão lento 

quanto o que aparece nos documentos oficiais. Para uma parcela da 

população, foi algo tão abrupto, que significou a perda de hábitos e mudanças 

constantes de moradia, cada vez mais distantes da região central. Com o 

passar dos anos, a linha de expansão traçada na década de 1950 foi alargada 

e modificada. À medida que novas obras foram executadas, a classe 

trabalhadora continuou sendo expulsa, fazendo avançar os limites urbanos, 

tornando a distância até o centro da capital cada vez maior. Essas 

circunstâncias também levaram à formação de ocupações irregulares, e podem 

ser percebidas na atualidade, com a gentrificação de bairros turísticos. 
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Resumo: O contexto das grandes cidades brasileiras é marcado pelas 
intervenções visuais na paisagem urbana. O que está sendo chamado de 
―intervenção‖ é resultado da prática de marcas impressas nas paredes, muros 
ou fachadas da cidade através do uso de spray ou rolo de espuma. Em cada 
lugar elas assumem características estéticas próprias, porém o que as une é 
um projeto estético predominante, uma ação ilegal e uma técnica similar. O 
objetivo desse artigo é dar evidência para esse fenômeno, revelar suas 
territorialidades próprias e refletir sobre a complexidade das cidades 
contemporâneas. As reflexões apresentadas foram relacionadas com o 
contexto da cidade de Porto Alegre (RS), mas o fenômeno é presente na 
maioria das cidades brasileiras, e pode se relacionar facilmente a outros 
cenários. Desta forma, o tempo presente de profunda crise se encontra 
marcado pelo surgimento de disputas territoriais, dadas como superadas, 
assim como a manifestação de diferentes territorialidades antes extintas. O 
desafio apresentado propõe compreender o ato de territorializar, traduzido 
nessas formas de narrar o mundo através das tintas. 

Palavras-Chave: intervenções visuais; território; cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O contexto urbano brasileiro é marcado por um desenvolvimento 

desordenado, uma desigualdade social manifestada no crescimento de 

periferias nas grandes metrópoles e de políticas públicas que se aliaram aos 

interesses da especulação imobiliária na cidade. Outro traço marcante é a 

presença de intervenções visuais nas paisagens urbanas, principalmente das 

grandes cidades. Em cada lugar essas intervenções visuais assumem 

características estéticas próprias, porém o que as une é um projeto estético 

predominante, uma técnica e ação política similares.  

http://lattes.cnpq.br/9816652276628981
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O que está se chamando de intervenções visuais da cidade são práticas 

de marcação da superfície urbana, como muros e fachadas de casas e prédios, 

a partir do uso de spray, rolo de espuma e de forma ilegal. Logo, está sendo 

excluído da análise práticas conhecidas pela aliança com a iniciativa privada ou 

qualquer intervenção com autorização prévia de sua ação. Com isso não será 

feito juízo de valor entre práticas legalizadas ou não, pois o objetivo de marcar 

o que será analisado é delimitar o recorte no espaço. 

As reflexões aqui apresentadas foram construídas a partir da perspectiva 

prática do contexto da cidade de Porto Alegre (RS), de onde derivam os 

trabalhos de campo. Porém, o fenômeno retratado é presente na maioria das 

cidades brasileiras e pode, assegurando especificidades locais, ser relacionado 

facilmente a outros contextos, assim como é possível traçar paralelos no 

cenário internacional.  

O objetivo desse artigo é revelar um fenômeno urbano com 

territorialidades próprias e propor para as ciências humanas esse tema como 

objeto de estudo. Indagar sobre territorialidades não hegemônicas se tornou 

indispensável em um contexto de crise aprofundado pela pandemia da Covid-

19, do agravamento das desigualdades sociais e das lições que grupos 

subalternizados podem sugerir sobre uma perspectiva periférica de mundo.  

 

AS INTERVENÇÕES VISUAIS COMO OBJETO DE ESTUDO 

 

Sobre o uso do termo ―intervenções visuais‖, conhecemos outras 

referências com termos alternativos para representar práticas parecidas. Ivana 

Maria Nicola Lopes (1996) apresenta, com a tese ―Los Graffiti: un saber 

alternativo‖, o termo graffiti próximo do entendimento trazido pelas intervenções 

visuais. A autora faz referência a construção histórica dessa prática ligando 

com escritos feitos por outras sociedades na antiguidade, como em Pompéia, 

por exemplo, e como uma manifestação que nos é castrada desde os primeiros 

anos de idade, como ela própria descreve: ―El linguaje hecho de imágenes – 

los graffiti  - son signos de un discurso mágico que adquire vida en la pared‖ 

(LOPES, 1996, p. 133).  

A dissertação de Giovani Souza Andreoli em Psicologia Social e 

Institucional é outro exemplo desses, onde trata de práticas muito próximas do 
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que estamos delimitando como intervenções visuais, mas através do uso do 

termo ―grafismos‖, na obra chamada ―Grafismos Urbanos: composições, 

olhares e conversações‖ (2004). Nela o autor fez uma análise no plano das 

inter-relações dos grafismos, da organização desse sistema internamente e 

com outras territorialidades.   

Ainda nessa linha contamos com o trabalho de Lucenira Luciane 

Kessler, na Antropologia Social, com o estudo do que preferiu chamar de 

―apropriações visuais‖ (2008). A autora tratou do espaço urbano da cidade de 

Porto Alegre e, através delas, observou suas linguagens e práticas, trazido do 

convívio com grupos praticantes de onde resultou uma etnografia, ilustrada 

pelas diversas falas citadas no decorrer de seu trabalho.  

Quanto ao aspecto da ilegalidade que delimita o recorte da prática em 

análise, as referências que tratam da pichação, ou pichação, retratam melhor o 

universo dos interventores visuais e do entendimento da dimensão espaço e 

tempo envolvidos. Dessa forma, é preciso fazer uma ressalva quanto ao objeto 

analisado e as nuances da nomenclatura. ―Pixação‖, escrita com a letra ―x‖, faz 

referência ao Movimento Pixo, característico da cidade de São Paulo e que 

reivindica seu caráter de movimento artístico, com características de estilo 

específicas e não encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Já a 

―Pichação‖ escrita com a letra ―ch‖, aliada do termo com ―x‖, designa essa 

prática já disseminada pelas áreas urbanas do Brasil como um todo, 

principalmente a partir dos anos 1980, e possui como característica o desenho 

de letras retilíneas escritas com spray ou rolo de espuma para expor logotipos 

de grupos ou indivíduos, somente da cor preta, em um estilo de letras 

conhecido como ―tag reto‖ ou ―pixo‖. A leitura dessas letras não é inteligível 

para o público em geral, e o movimento da pichação como um todo não faz 

questão de que seja. A ideia é permanecer como código, criada em solo 

brasileiro e reconhecida como expressão de territorialidade única. 

Já o termo ―Graffiti‖, termo em inglês, remete a uma prática disseminada 

principalmente nos anos 1970 em Nova York, feita nos trens, com estilos e 

cores diferentes dos criados pelo movimento pichação, mas próximas na 

posição política, pois ambos os universos possuem como orientação 

permanecer na ilegalidade, como prática feita sem autorização prévia a fim de 

contrapor a propriedade privada na cidade. Já o termo ―Grafite‖, traduz o termo 
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do inglês para o português, porém suas práticas não são exatamente as 

mesmas. Pois no grupo dos que orbitam em torno desse último, há muitos que 

optam por espaços autorizados, ou mesmo com a comercialização dessa arte 

como produto. Não estamos com isso generalizando os movimentos, e nem 

com isso afirmando que não exista graffiti em trens pelo Brasil. Existem, e 

muitos, porém essas são fortes características encontradas em cada um 

desses conceitos, que por vezes não são consenso e por outras não 

demonstram toda a potencialidade que cada prática apresenta. Em se tratando 

de territórios em disputa, esses distanciamentos precisam ser compreendidos, 

para além das fronteiras nacionais. Pois o Graffiti encontrado nos trens 

brasileiros vai se ligar a esse histórico de Nova York, assim como o Grafite 

autorizado vai se ligar a outros entendimentos que as intervenções venham a 

ter. Por isso, o caráter ilegal e efêmero para além da diversidade de 

nomenclatura alcança o recorte mais conveniente para o diálogo da formação 

de territórios. Um recorte que se torna cada vez mais comum nas paisagens 

das grandes cidades, principalmente, como representado a seguir na cidade de 

Porto Alegre: 

 

 

Fonte: Bruno Alencastro, Agência RBS. In: www.gauchazh.clicrbs.com.br, 14/06/2017. 
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De qualquer forma, o que essas práticas das intervenções visuais 

possuem em comum é a atuação ilegal como opção, já que o ato de intervir 

sem autorização prévia é enquadrado no código penal como crime ambiental, 

nos termos do artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais, que estipula pena de 

detenção de 03 meses a 01 ano, e multa para quem intervir em edificação ou 

monumento urbano. E esse ponto em comum é o que une esses praticantes no 

universo chamado de intervenções visuais. Ou seja, uma prática e arte 

considerada marginal, que expõe na dimensão da paisagem mais explícita da 

cidade, a presença de sujeitos ―invisibilizados‖, como assim comenta Felipe 

Vinícius de Andrade: 

 

Por outro lado, os pichadores propagam sua imagem cotidianamente 
nas cidades através de suas intervenções, formando uma ―cena‖ de 
palavras e termos audíveis, visíveis e reconhecidos. E, ―ainda que 
passem a ser considerados como interlocutores na cena que 
ajudaram a criar, os pichadores carregarão sempre a marca da 
transgressão, da subversão, da tensão entre o aceito e o condenado‖ 
(OLIVEIRA; MARQUES, 2014. P.82). Nesse sentido, a pichação 
permite dar visibilidade e lugar aos sujeitos ―invisibilidados‖ e 
deslocados no espaço urbano (ANDRADE, 2020, p. 47). 

 

Sobre essa perspectiva não autorizada, o trabalho de Felipe Vinícius de 

Andrade oferece um material importante sobre o assunto. Na publicação, o 

autor apresenta uma discussão teórica e metodológica sobre o fenômeno da 

pichação no Brasil, com destaque para a cena da cidade de Curitiba. O autor 

reflete sobre a cidade como um lugar de disputa simbólica, acrescentando 

outras perspectivas sobre a produção do espaço urbano:  

As pichações são verdadeiras conexões com os projetos arquitetônicos 

da cidade, seja em suas próprias dimensões, em sua forma de linguagem e 

nos modos de usar o corpo sobre esses espaços. A arquitetura urbana é o 

suporte usado pelos pichadores em suas inscrições. (ANDRADE, 2020, p. 36) 

Outra referência usada para o assunto é o livro de Luiz Henrique Pereira 

Nascimento intitulado ―Pixação: a arte em cima do muro‖, no qual além das 

perspectivas da produção do espaço e dos territórios, apresentam-se como 

essas práticas se relacionam com o mundo das artes, como ele comenta: 

 

E é nesse contexto, nesse Mundo das Artes, que a pichação encontra 
um espaço para dialogar com artistas e pensadores (...). Ela pode 
usar como suporte tanto muros e fachadas de prédios em ambientes 
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externos, quanto paredes, banheiros e ônibus em ambientes 
fechados. Talvez as principais características da pichação sejam o 
fato de privilegiar a escrita, o curto tempo de execução e o raro uso 
de cores. A partir dessas características, encontramos um universo à 
parte, de infindáveis possibilidades de pichação (NASCIMENTO, 
2015, p. 26). 

 

A rua a princípio é um espaço público e deveria ser expressão de toda a 

diversidade produzida pela sociedade que lhe faz uso. Porém, na realidade 

prevalece na paisagem a classe social que detém o poder, presente desde o 

estilo arquitetônico até o tipo de funcionalidade em cada lugar. Mas mesmo 

assim, a capilaridade das relações na cidade acaba por representar os 

descontentes dessa ordem estabelecida e se materializando em diferentes 

fenômenos de grupos sujeitados. As intervenções visuais se configuram como 

um desses grupos que manifestam a contrariedade do domínio da esfera 

pública pela privada, naquele que segundo Lilia Mortiz Schwarcz considera um 

dos grandes inimigos dos espaços comuns, o patrimonialismo: 

 

Desde o início dessa breve história de cinco séculos foi logo ficando 
patente a dificuldade que temos de construir modelos compartilhados 
de zelo pelo bem comum. Em seu lugar, várias formas de compadrio, 
a moeda de troca de favores, o recurso a pistolões, o famoso hábito 
de furar a fila, de levar vantagem, ou a utilização de intermediários, se 
enraizaram nesta terra do uso abusivo do Estado para fins privados. 
O certo é que persistirá no Brasil um sério déficit republicano 
enquanto práticas patrimoniais e clientelistas continuarem a imperar 
no interior do nosso sistema político e no coração das nossas 
instituições públicas (SCHWARCZ, 2019, p. 64). 

 

A RUA REVELA NOVAS TERRITORIALIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

As intervenções visuais possuem uma territorialidade própria, mesmo 

tendo presente uma diversidade de ações e concepções no universo de 

possibilidades que os interventores podem apresentar. Essa perspectiva se 

concentra no território das intervenções visuais para demonstrar que ele 

consiste em uma individualização, com uma lógica própria, e não simplesmente 

um aspecto da multiplicidade das relações de poder nas áreas urbanas. Assim, 

os territórios sobre pertencimento se tornaram imperativos de tal forma, a ponto 

de estarem incluídos no direito à cidade, como assim nos diz Henri Lefebvre: 
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O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao 
habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à 
apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados 
no direito à cidade (LEFEBVRE, 2001, p. 135). 

 

As cidades brasileiras historicamente produzem e reproduzem um 

modelo espacial essencialmente privado. Isso está materializado num espaço 

cada vez mais edificado, com muros altos, de forma a demonstrar um 

desprestígio da rua. Embutida num argumento de insegurança urbana, a opção 

por esse modelo de cidade evoluiu para os condomínios fechados, num certo 

desprestígio da vivência no cotidiano em espaços abertos.  

Com a falsa garantia de segurança, a concepção privatista da cidade 

ganha força com a opinião pública, e com o poder público, que se associa cada 

vez mais através dos megaprojetos arquitetônicos chamados com frequência 

de revitalizações. Os efeitos para o modo de vida nas cidades são inúmeros, e 

como comenta Lúcia Leitão: 

 

Ainda não se deu conta, pois, dos efeitos sociais e urbanísticos do 
processo de desertificação da rua – o modo contemporâneo de negá-
la na cidade brasileira. Não se deu conta de que esse processo, 
provocado pela inexistência ou pela insuficiência de portas que se 
abram efetivamente para o espaço público, não contribui de maneira 
alguma, para amenizar a tensão de uma relação socialmente injusta – 
uma marca brasileira que o tempo só tem acirrado – existente entre 
os brasileiros de antiga linhagem e os que habitam os espaços 
considerados menos nobres da cidade (LEITÃO, 2005, p. 250 e 251). 

 

Nesse contexto urbano, as intervenções visuais assumem distintos 

significados para diferentes agentes envolvidos na produção do espaço desses 

lugares e realizados a partir do território. Territorializar-se envolve sempre uma 

relação de poder, ao mesmo tempo simbólica e concreta, que a partir de cada 

perspectiva de vivência, de um olhar, abre-se não só um território, mas também 

uma forma de se relacionar e de conceber o espaço. Dessa forma, não 

estamos tratando de lugares com propriedades isoladas, nem de uma 

concentração de vários territórios, pois indicamos o que Rogério Haesbaert da 

Costa chamou de multiterritorialidade: 

 

Deste modo, a existência do que estamos denominando 
multiterritorialidade, pelo menos no sentido de experimentar vários 
territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma 
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territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma 
novidade, pelo simples fato de que, se o processo de territorialização 
parte do nível individual ou de pequenos grupos, toda relação social 
implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes 
territórios. Em certo sentido, teríamos vivido sempre uma 
―multiterritorialidade‖ (COSTA, 2006, p. 344). 

 

As intervenções visuais desafiam a pensar como se conforma a 

dinâmica de enraizamento do território e sobre suas estratégias para que essa 

ligação permaneça como o passar do tempo, mesmo que de modo efêmero 

nas ruas. Pode-se compreender, com esse objeto de estudo, que o território se 

materializa através das práticas dinâmicas, cotidianamente, e sua 

territorialidade na estratégia de sobrevivência das relações de poderes nem 

sempre são favoráveis aos interventores. 

A abordagem territorial ajuda a pensar nas relações espaço-tempo e na 

reciprocidade que acontece entre aspectos econômicos, políticos e culturais, 

pela qual se dá a apropriação, produção e reprodução do espaço geográfico. O 

motor da produção do espaço é o território, através das suas redes de 

conexão, relações de poder, identidades, enraizamentos, materialidades e 

imaterialidades, homogeneidades e heterogeneidades, concreto e abstrato, 

novo e velho, diversidade e unidade, continuidade e descontinuidade, ou seja, 

as dualidades próprias dos territórios.  

Por essa via, os territórios resultam na produção de espaços 

simultâneos, recíprocos, contraditórios e em movimento. São produto e 

condição para novas e a manutenção de antigas territorialidades dos espaços 

públicos da cidade. Movimento do tempo produzido no espaço, e desse em 

função do primeiro, ampliando a visão das conexões, conforme mudamos de 

escala de análise. O território foi aqui entendido como resultado e condição, ele 

mesmo da territorialização (HAESBAERT, 2004).  

O conceito de território nos propõe refletir sobre as relações de poder 

que atravessam a prática das intervenções visuais. O território não se forma a 

partir somente das marcas deixadas, como pela composição social dos que as 

elaboram e executam. O grupo social que orbita em torno da prática 

demarcada como pichação, em sua maioria se caracteriza por ser formada por 

homens jovens e de poder aquisitivo mais baixo. Já os que se ligam, na maior 

parte das vezes, ao graffiti, são mais diversos quanto à renda, com a presença 
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de pessoas de maior poder aquisitivo, e com a presença um pouco maior de 

mulheres. Vários elementos se envolvem nesse resultado de diferentes perfis. 

Um deles é o investimento maior quando se usam nas intervenções várias 

cores, fazendo com que a falta de capital promova uma exclusão da atividade. 

Diferente do que acontece com a pichação, no qual se usa somente a cor 

preta, e o investimento acaba sendo menor. Com isso podemos identificar uma 

manifestação de classe nas intervenções visuais, baseado no retrato dos 

interventores e das áreas da cidade eleitas como preferenciais para essa 

prática.  

As intervenções visuais não são desligadas do momento histórico 

vivenciado, e tanto que a prova disso são as transformações pelas quais 

passam, conforme o contexto elas se modificam. Segundo Felipe Vinícius de 

Andrade: ―O aumento da pobreza, a falta de infraestrutura e a violência policial 

nas periferias, aumentaram a atuação de grafiteiros e de pixadores em São 

Paulo, entre anos 1980 e 1990.‖ (2020, p. 52). Logo, se fizermos um paralelo 

com o tempo presente de crise, agravada pela pandemia da Covid -19, do 

desemprego e da precarização da vida nas grandes cidades, podemos 

acreditar em um possível aumento do número de ocorrências das intervenções 

visuais, a exemplo de como o autor comenta do ocorrido na década de 1980 e 

1990.  

Dessa forma, o espaço-tempo contemporâneo se encontra marcado 

social e politicamente pelo surgimento das disputas territoriais que haviam sido 

dadas como superadas, assim como a manifestação de diferentes 

territorialidades tidas como extintas no contexto latino-americano:  

 
Estos reacomodos territoriales y desterritorializaciones de la 
modernidad capitalista, suscitan reterritorializaciones a mode de 
disputas territoriales, al mismo tempo promoven la emergência de 
diseños territoriales, alternativos al proyecto moderno colonial que 
reclaman su autonomia. En este contexto, la cuestión territorial se 
presenta com uno de los temas más acuciantes y críticos de nuestra 
realidade latinoamericana (QUIÑONES; WEIR; MUÑOZ, 2019, p. 
155). 

 

O que para muitos é um crime, e para poucos uma manifestação de arte, 

resulta na territorialidade das marcas que são deixadas em paredes, muros e 

monumentos, e num território, na medida em que manifesta um recorte de 

classe e relações de poder, próprios de uma sociedade desigual. Mesmo os 
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espaços ditos abertos e de acesso livre, reproduzem a desigualdade social na 

forma desse acesso e no consumo que se faz dele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao investigar os clandestinos e ilegais da nossa história, 

compreendemos por quais razões fomos e continuamos a ser uma sociedade 

muito mais exclusiva do que inclusiva, e o longo caminho que ainda temos em 

direção a uma cidade mais democrática. Objetos de estudos, como o das 

intervenções visuais, contestam a razão capitalista moderna e possibilitam 

pensar a cidade a partir de demandas mais diversificadas.  

As grandes cidades, principalmente as metrópoles, tendem a uma 

caracterização única no mundo, com paisagens cada vez mais uniformes, 

racionais e padronizadas. Buscar as marcas, superando as dicotomias do que 

é legal e ilegal, e as territorialidades produzidas a partir disso, é uma busca que 

pode funcionar como um espelho para nos reconhecer em meio a tantas 

virtualidades. As intervenções visuais são únicas em cada lugar, mesmo que 

venham a estar reproduzindo uma técnica, pois os saberes locais interferem e 

se expressam de diferentes formas.   

O conhecimento hegemônico moderno, e eurocêntrico no nosso caso, 

cria uma separação, hierárquica muitas vezes, entre conhecimento científico e 

os saberes locais. Indagar sobre estas e outras formas de relação com o 

território se torna hoje uma tarefa indispensável, levando em conta o caráter 

múltiplo e diverso que se apresenta. Partir do princípio de que as sociedades 

possuem uma diversidade epistemológica inesgotável e nossas categorias de 

pensamento, nesse caso geográficas, são reducionistas para explicar a 

realidade, se faz necessário para ampliar e aprofundar as relações com outras 

áreas, a começar pelas Ciências Humanas. 

O tempo presente de profunda crise se encontra marcado pelo 

surgimento de disputas territoriais, que haviam sido dadas como superadas, 

assim como também a manifestação de diferentes territorialidades que haviam 

tidas como extintas. Em suma, o desafio apresentado propõe compreender o 

ato de territorializar, traduzido em formas de nomear e narrar o mundo através 

das tintas.  
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Resumo: O trabalho dialoga com a problemática da elaboração de currículos, 
particularmente aqueles voltados à área das Ciências Sociais. Num exercício 
de recriar a proposta curricular do primeiro ano de graduação de Ciências 
Sociais de uma universidade federal do Rio Grande do Sul, propõe-se um 
ambiente textual de questionamento dos temas, categorias e autores clássicos 
da disciplina por meio da introdução de atores contemporâneos mais os menos 
anônimos. O resultado se manifesta através da tentativa de inventar situações 
dialógicas, contraditórias, até mesmo absurdas, junto ao que é considerado 
menor e maldito dentro do espaço acadêmico formal, para transformar o que é 
mal dito em enunciado próprio e apropriável pelo campo da educação. Com 
isso, também, objetiva-se ampliar o arquivo das categorias e perguntas a 
serem levadas a sério pela disciplina diante das novas gerações de estudantes 
que, por si, já expressam outros desafios ao trabalho de formação de 
pesquisadoras, pesquisadores e profissionais da área.  
 
Palavras-Chave: Ciências Sociais; currículo; experimentação; clássicos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Escuto a música ―Exú nas Escolas‖, de Elza Soares, com a participação 

especial de Edgar. Bastaria essa canção para dar o tom do que lhes proponho, 

mas me alongarei contando uma história. A história do tempo em que o texto 

que vocês lerão foi escrito. Ano 2017. Vínhamos desde 2015, em termos de 

políticas educacionais, discutindo a Base Nacional Comum Curricular, numa 

profunda tensão referente à definição do termo ―comum‖. Indicações de que o 

currículo da Educação Básica, e seu efeito particular nas Escolas Públicas, se 

http://lattes.cnpq.br/8736714608790402
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manifestaria, mais e mais, através de uma ―reconfiguração‖ voltada à ―técnica‖, 

diminuindo ou eliminando horas-aula das disciplinas das Ciências Humanas, 

tornou nossos dias muito complicados. Não foi por pouca coisa que estudantes 

secundaristas de São Paulo começaram um movimento de ocupação das 

escolas, respondendo a uma política do governo estadual. Essa gurizada, 

como dizemos aqui no Sul, não só ocupou o espaço da escola em que 

estudavam, criando outras formas de viver o espaço escolar; eles também 

escreveram materiais, compuseram músicas, foram para as ruas, pautaram o 

que alguns setores da sociedade distorciam ou invisibilizavam. Aqui no Rio 

Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, foi em 2016 que as e os 

estudantes começaram o seu movimento, criando suas próprias demandas de 

estudo, as quais chegavam até nós através das redes sociais e também pelas 

ruas, enquanto contestávamos a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 

55/2016) que, aprovada, congelou por 20 anos os investimentos federais em 

educação e saúde, o que impactou, como era de se esperar pela lógica de 

nosso sistema federativo, os níveis estaduais e municipais de investimento 

nessas áreas.  

Nesta época, 2016, segundo semestre, eu estava recém ingressando no 

Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

Grande Sul. Eu voltava para a UFRGS durante o período - que se alonga - 

onde a educação foi transformada num campo de guerra. A verdade é que a 

educação, ou melhor, as políticas educacionais e suas discussões correlatas, 

se movem pelo conflito e isso é positivo, pois podemos disputar ideias através 

de trabalhos de pesquisa e de confrontações teóricas. No campo de guerra, 

quando a batalha está em curso com toda a sua força e quando se usam 

armas não indicadas nos tratados que um dia se propuseram a regulá-la, o 

tempo da pesquisa e do debate teórico é comprimido. E nesse movimento de 

compressão mora o perigo da homogeneização e da generalização rápida e, 

claro, rasteira. Mais ainda, mora o perigo da perpetuação da mentira como 

argumento de verdade. Para algumas pessoas, o uso da imagem da guerra 

parecerá exagerado. Mas antes de uma metáfora explicativa externa ao campo 

educacional, portanto apropriada com fins analíticos, a guerra se transformou 

no sentido posto para animar situações empíricas, sendo inclusive insuflada 

por abnegados portadores de ―verdades‖ redutoras, pois que baseiam seus 
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ataques ou na moral ou na técnica ou numa composição tecnomoral duvidosa. 

Expressões como ―proteção da família‖, ―mérito‖, ―educação profissionalizante‖, 

―proteção da criança‖, entre outras, foram blindadas por doutrinas religiosas e 

tecnocráticas. E outras expressões como ―mamadeira de piroca‖, ―ideologia de 

gênero‖, ―racismo às avessas‖ foram replicadas como jargões à ―defesa da 

família‖ contra o ―perigo‖ do feminismo, do movimento LGBTQIA+, dos 

movimentos negros e indígenas, do comunismo - grande fantasma retórico das 

elites armadas.  

Contudo, se os homens velhos e brancos e engravatados, 

especialmente eles, mas não só, vinham com seus estandartes de fechamento 

do pensamento; as e os estudantes secundaristas que ocuparam as escolas e 

os jovens graduandos que os acompanharam em algumas Universidades do 

país, pediam mais Arte e Ciências Humanas, pediam mais discussão sobre 

raça, classe, relações de gênero, sexualidades, queriam entender o que nos 

fez colônia e o que coloniza nossa forma de produzir não só conhecimento, 

mais do que isso, nosso pensar; elas e eles queriam ver a si mesmos 

problematizados, seus territórios, vivências, as coisas que acessam pelas 

mídias; todas e todos demandavam participação ativa na elaboração das 

perguntas que orientam a feitura de currículos, aqueles que animam didáticas 

ou que simplesmente morrem porque não conseguem dizer do passado 

através do presente e fazendo isso, tornam o futuro alheio à transformação. À 

negação da escola, se sobrepôs a reação reivindicativa de uma escola 

questionada desde baixo, ou seja, desde a sala de aula e também fora dela, 

pelas e pelos próprios estudantes, uma escola viva.  

A síntese que apresento aqui, de forma alguma se propõe a ser mais do 

que isso, uma síntese e, como tal, insuficiente para dar conta de todas as 

forças envolvidas no campo da educação. E se senti necessidade de fazê-la, 

não foi para justificar o texto que lhes ofereço, tampouco é para indicar que ele 

deve ser relativizado por seu tempo de produção. Ao contrário, é para permitir 

que a leitora e o leitor acessem um ambiente de pensamento e de emoções 

que ainda não se resolveu e que, pensando bem, não se presta a resoluções. 

Ao contrário, nos exige trabalho constante. Nesse sentido, como pesquisadora 

da Antropologia implicada com a Licenciatura em Ciências Sociais, pensei em 

como meu trabalho poderia não só corresponder ao que aprendi durante o 
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bacharelado em Ciências Sociais e o mestrado em Antropologia Social, mas 

que pudesse corresponder à dinâmica de problematização das e dos 

estudantes que não só eram meus colegas, mas que logo poderiam ser minhas 

alunas e alunos. Da negação da Ciência Social como disciplina relevante à 

formação dos jovens durante o Ensino Médio até a sua defesa como tradição 

intocável, percebi existir um grande espaço de invenção pouco ocupado.  

Se por um lado, eu via a riqueza das pesquisas em Ciências Sociais e a 

capacidade dessa disciplina de questionar a relação das coisas no mundo e do 

mundo, o que me autorizava a lutar pela manutenção de sua presença nos 

currículos do Ensino Médio; por outro lado, eu percebia, pela interação com 

colegas mais jovens, que a Ciência Social que eu aprendera, ainda não havia 

oficialmente incorporado nos currículos de formação das futuras e dos futuros 

cientistas sociais, problematizações que vinham amadurecendo desde os anos 

1980, se não antes, mas que no agora vivido, saiam da periferia do mundo 

acadêmico operando o questionamento do próprio fazer acadêmico. Minha 

preocupação estava e persiste no processo de formação dos regimes de 

citações que tornam certos autores e autoras canônicos, enquanto outras e 

outros parecem simplesmente não existir para o ambiente acadêmico. O 

processo de produção e de estabilização de tradições intelectuais é 

heterogêneo e complexo, demandaria uma análise de longa duração que não 

tenho como desenvolver no momento. Mesmo assim, e sem deixar de levar 

isso em consideração, o que mobiliza a proposta do currículo mal dito ou 

maldito, é o desafio de inventar alguma coisa entre a tradição e o que está 

periférico a ela. Minha maneira de contribuir com essa discussão, vocês logo 

perceberão, foi fazer os ―clássicos‖ conversarem com, perguntarem e 

responderem problemas colocados por agentes contemporâneos, mais ainda, 

por sujeitos anônimos. Entendo que a questão não está em prescindir dos 

clássicos, mas em mudar a forma como os lemos. Para mim, nunca se tratou 

necessariamente de substituições, mas de somas. Como podemos somar num 

tempo exíguo?   

Por fim, antes de partirmos propriamente para o exercício curricular em 

Ciências Sociais, preciso registrar que o trabalho que realizei só foi possível 

porque fui provocada pela professora e pesquisadora Sandra Mara Corazza, 

durante a disciplina de ―Educação Contemporânea: Currículo, Didática e 
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Planejamento‖, ministrada no primeiro semestre de 2017, na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sandra nos 

interpelou a pensarmos um currículo para alguma disciplina de nossos cursos 

de graduação. Era o trabalho final da disciplina, sem regras, a não ser aquela 

de não nos atolarmos nos clichês. Pensando hoje sobre isso, me parece que 

foi esta singela regra que permitiu uma sobrevida do texto. Afinal, Sandra Mara 

Corazza, que nos deixou em janeiro de 2021, foi uma amante da escrita, 

daquelas que de tanto amor se tornam pesquisadoras dedicadas e pensadoras 

que nos tiram dos eixos. Sair dos eixos, para o problema que me habitava, foi 

uma forma de inventar.  

 

 

DE UM CURRÍCULO MAL DITO PARA AS CIÊNCIAS SOCIAIS: 

 

“Enfeite a mesa com flores. Compre um peru. Feche as crianças no 
banheiro. Antes de começar a ceia, convide seu marido para dançar 
ao redor da mesa (não mexa com o peru). Inopinadamente pergunte 
se ele gosta de trufas. Se ele disser que sim, gargalhe algum tempo 
atrás da porta e diga que „trufas não tem não, amorzinho‟” Hilda Hilst, 
Contos D‘Escárnio/Textos Gratescos. 

 

Um currículo mal dito se tece a partir de uma gargalhada que enuncia: 

não terás o que desejas, se desejares o que já está dado. Ele é mal dito porque 

é escrito entre quadro paredes, as quadro paredes dos banheiros de espaços 

de educação. Espaços de um tipo divergente de educação, uma que risca no 

concreto o que não diz porque é envergonhante falar a crueza do que se 

pensa; uma que responde, sem meias palavras acadêmicas, o que está inscrito 

ofensivamente; uma que poetiza a existência, num espaço menor por 

excelência; uma que debocha; uma que ressoa toda a miséria de pensamentos 

rastejantes. A educação divergente é aquela que aparece sem ser demandada, 

simplesmente deixada nas paredes, nas portas, nos azulejos amarelados. Ela é 

mal dita porque não é dita de fato. 

Opera anonimamente, arriscando alguma identificação, mas impune, 

julgada somente por cores diversas, palavras diversas que se sobrepõem ou se 

enfileiram. Faz andar discussões que tomam a grafia como palavrão ou mesmo 

como mercadoria de segunda ou terceira categoria. Anonimamente produzindo 
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umas quantas pessoas anônimas, libertadas do face a face ou dos cabeçários 

universitários. Libertadas das citações organizadas, arrancando a autoria de 

qualquer sujeito, que, desaparecido, faz aparecer belezas, feiuras, 

preconceitos, miséria, ironia. Anonimamente se coloca a tingir de várias cores 

infames o tempo infame de qualquer corpo, aquele que mistura todo o humano 

no mesmo esgoto da civilização que se jamais foi moderna, não desistiu de 

querer ser.   

O currículo mal dito é transitório por vocação: não é discutido em 

reuniões de comissão de graduação, quando se refere ao ensino superior; ou 

nas salas de professores, quando deveria ser discutido-feito para o ensino 

básico. Acaba sendo definido inesperadamente; assim como quem decide 

sobre o seu desaparecimento, tem em vista, unicamente, limpar a ―sujeira‖. 

Constitui-se como espaço reformado, restaurado, apagado por uma boa mão 

de tinta, ou, simplesmente, deixado como está, risco sobre risco, traço sobre 

traço, poesia sobre preconceito, preconceito sobre frustração, frustração sobre 

ideologia, ideologia sobre sonhos. 

Um currículo mal dito lida com o problema na sua forma bruta, quase 

estúpida. Mas às vezes, lapida expectativas silenciosas; expressa pormenores 

sórdidos que poderiam não estar, não provocar, não deslocar. Um currículo mal 

dito não é feito, expurgado, vomitado para ser apreciado, analisado, avaliado. 

Como primeiro efeito, geralmente, parece fazer desviar o olhar. Com o tempo e 

certa frequência, acaba por treinar o olhar para o absurdo, para o grotesco, 

para o maldito. E quando treina, deixa de ser mal dito e passa a ser banal. É aí 

que deixa de ser currículo. 

As Ciências Sociais, depois de mais de um século de intenso trabalho de 

organização do mundo, não pega os currículos mal ditos, porque pretende não 

se demorar analisando aparências. Chega a enunciar, através de seus mais 

antigos arautos, que o que importa não está na superfície, mas, sim, atrás dela. 

Sob essa perspectiva, sempre há algo que não está dado no que está dado, 

algo que precisa ser trazido à luz, dessa vez não como superfície, mas como 

estrutura, sistema de simbolização, arquitetura de fundações sólidas. Mas 

durante esse tempo secular, também emergiram outros arautos, não mais 

conformados em classificar de um lado pessoas e de outro, coisas, outras 

cientistas que se tornaram atentas ao que se produz no movimento das 
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relações. Ou seja, deixaram de relacionar coisas individualizadas de antemão, 

para observar a relação entre as coisas e como essas relações produzem as 

próprias coisas.  

A propositora de um currículo mal dito para as Ciências Sociais resolve, 

por pensamento e afecção, que para pegar as superfícies malditas é preciso 

menos classificar e mais relacionar. São muitos níveis que tornam o mal dito 

alguma coisa que possa ir além de si mesma, níveis que, necessariamente, 

não se comportam como partes em um todo; que não, necessariamente, se 

contradizem; que não, necessariamente, se conectam imediatamente. Tudo 

depende de quem está entre as quatro paredes, por que está e o que está 

querendo com elas; simultaneamente, depende do que está entre as quatro 

paredes, como está. As paredes existem, mas não são tão soberanas quanto 

desejam os construtores de estruturas.  

Nesse sentido, o primeiro semestre de um currículo mal dito para as 

Ciências Sociais – Licenciatura Noturno começa pela amplificação da própria 

noite do pensamento, do desejo, do mundo escrito despretensiosamente. Ele 

se pretende, seguindo as palavras de Hilda Hist, estar como ―pequenas 

sugestões e receitas de Espanto-Antitédio para senhores e donas de casa‖ 

(Hilst, 2002, p.48). Considerando que em termos de discussão curricular 

estamos ainda entre senhores de boa família e donas de casa excessivamente 

prudentes.    

 

 

ANTROPOLOGIA: FUNDAMENTOS 

 
 
[Súmula: Cultura, diversidade e relativismo. Etnocentrismo e 
alteridade. Os primórdios do pensamento antropológico. As 
perspectivas evolucionista, culturalista e funcionalista. Aspectos 
simbólicos da vida social. A prática da observação participante].  
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Banheiro feminino, Faced, 3º andar. Desenhista anônima.  

 

Quem são essas pessoas que escrevem entre quatro paredes enquanto 

cagam, mijam ou sabe-se lá o quê? Como se tornam pessoas? Onde 

encontram disposição, ao aproximarem-se de um lugar tão inóspito quanto os 

banheiros de uma Faculdade de Educação do sul da América do Sul, para 

abrirem seus estojos, pegarem uma caneta e marcarem uma parede? Como 

aprenderam a escrever? Por que desenham, às vezes? Por que traçam riscos 

desencontrados e insistem em simbolizar? As palavras funcionam? Por que as 

palavras funcionam? Quem risca e quem rabisca? Esses alguéns de banheiro 

são majoritariamente anônimos. O que é estar anônimo? Como é estar 

anônimo? O que pode acontecer quando se está anônimo? Qual ideia a 

imagem emana através de três riscos para o céu? [Assim poderia andar um 

currículo antropológico atento ao maldito, ou não?] 

Os evolucionistas, tais quais James George Frazer (1854-1941), Edward 

Burnett Taylor (1832-1917), Lewis Henry Morgan (1818-1881), não pensariam 

em formular praticamente nenhuma das questões acima marcadas. 

Preocupados que estavam com as origens do homem e de suas práticas, se 

estivessem diante de um desenho tal qual o apresentado acima, imaginariam 

estar diante de uma ―sobrevivência‖, ou seja, de alguma manifestação própria 
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ao estado primitivo do homem, que perduraria no tempo de longa duração de 

sua evolução. Algum ser anônimo daria forma para um sentido primitivo nos 

tempos atuais. Qual seria esse sentido? Nada saberíamos, a não ser que nos 

dedicássemos a pensar nos artefatos utilizados para desenhar tal figura. 

Caneta, lápis, um pedaço de pedra? Isso definiria o estado civilizatório de 

quem risca a porta do banheiro, ou seja, muito pouco de seu ―conteúdo‖ seria 

tomado como problema.  

Mas Franz Boas (1858-1942), chegado de sua viagem entre os 

esquimós, olharia para o desenho e exclamaria que somente se poderia pensá-

lo tendo em vista a dinâmica particular do local e do grupo no qual foi 

produzido. Não bastaria compará-lo com outros desenhos, cujos traços 

lembrassem o primeiro, procurando uma teoria geral sobre sua origem, e os 

desenvolvimentos técnicos capazes de atestar sua idade civilizatória. 

Tampouco, seria suficiente identificar o lugar de seu primeiro aparecimento, o 

banheiro da Faced, em busca de outras ocorrências semelhantes em outros 

banheiros universitários espalhados pelo mundo. Boas, concentraria sua 

atenção na cultura que tornou possível que tal desenho aparecesse. E todas as 

outras manifestações similares de tal desenho não indicariam uma única 

cultura geral da humanidade. Talvez, depois de muito trabalho empírico, se 

pudesse, com dificuldade, deduzir algumas relações entre diferentes pinturas, 

em diferentes partes do mundo, feitas por grupos e pessoas diferentes. A 

ênfase na diferença e não na semelhança descontextualizada, como 

pretenderiam os evolucionistas.  

O que diria Bronislaw Malinowki (1884-1942) em posição de observação, 

espreitando, entre as quatro paredes dos banheiros da Faculdade de 

Educação? Certamente em seu caderno de campo, anotaria os movimentos 

desajeitados ou apressados das pessoas ao chegarem até a privada. 

Observaria a motilidade trêmula da caneta, a pausa antes de seguir a frase, a 

expressão retesada do rosto ao riscar uma blasfêmia. Ou seria uma expressão 

de puro prazer? Malinowksi, o sujeito antropólogo polonês, considerado o 

precursor do modernismo em Antropologia, faria tudo para classificar esses 

movimentos como funções que ganhariam significado dentro de um sistema 

social dado. Mas qual seria a função do desenho de um corpo andrógeno na 

porta do banheiro? Como não há uma função imediata, descarta-se a 
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―informação‖, ou, em outras palavras, anula-se a inscrição. Invisibiliza-se. O 

perigo de tornar tudo uma função que corresponde a uma necessidade fundada 

no biológico. Descartam-se sentidos, assim, como se fossem lixo. Povoa-se o 

mundo com inteligibilidades logicamente conectadas, mas também se 

empobrece o universo de pensamento. Aliás, em seu diário íntimo, talvez 

deixasse algumas observações sobre a desproporcionalidade entre os 

membros da figura representada; coisa abominável, escreveria em grandes 

letras (esperando nunca ser lido nos seus íntimos lampejos).  

A Antropologia, atravessada pelo desejo de um currículo maldito, abriria 

bem os olhos, os ouvidos, os poros de cada pedaço de carne, para perceber 

quem está falando, descrevendo, analisando, etnografando, classificando, 

ordenando o mundo em cada um desses movimentos teóricos. Ela se prestaria, 

navegando dentro deles, a encontrar as disposições etnocêntricas, aquelas que 

não são exclusividade de nenhum grupo em particular, embora se manifestem 

de diferentes formas e na ponta da arma dos indo-europeus fez muitos 

escravos, justificados, mais tarde, através de teoria racial eugênica. Não olharia 

essas diferentes formas nem com as lentes dos absolutistas nem dos 

relativistas, uma vez que através de ambas, acaba-se negando as posições de 

produção daquele que pretende dizer sobre outros produtores. Insistiria na 

―observação participante‖, que não prescindiria de uma real participação na 

maquinaria de produção de tantas inscrituras inauditas. A Antropologia, depois 

de se ver com seus próprios fundamentos civilizatórios, no processo mesmo de 

se encontrar com todos os outros mal ditos do mundo, aprendeu, andando, que 

também tem o que dizer à respeito de fazer e existir através de outros modos 

de vida. Uma Antropologia bem vivida é uma antropologia maldita em relação 

ao considerado ―apropriado‖ a um meio ainda restritivo e mantenedor de 

privilégios. Contra o modelo que excluiu, a Antropologia maldita bem vivida 

deveria ser a tradução de sua prática em currículo.   

   

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO 

 

[Súmula: A natureza dos problemas filosóficos. Problemas teóricos: 
filosofia, ciência e verdade. Problemas práticos: filosofia, moral e 
política]. 
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―Eu sinto um funeral em meu cérebro‖, escreveu a pixadora anônima 

depois de se encontrar com Emily Dickinson e com o rastro de alguns nazis no 

século XXIn.   

Essa frase aciona o que deveria ser um dos primeiros movimentos do 

pensamento filosófico: silêncio. E tornaria a própria ideia de natureza, 

inconveniente enquanto princípio de explicação filosófico. Afinal, qual a 

natureza de um pensamento? Há a possibilidade de cartografar os momentos 

insólitos de um pensamento? A sua cadência, às vezes desesperada, às vezes 

reta, às vezes tortuosa, às vezes festiva?  

Sentir como se o cérebro fizesse as honras de um funeral, é colocar todo 

o pensamento filosófico desencarnado em condição de sepultamento. Sepultar 

todos os princípios que fazem funerais proliferarem nas mentes anônimas, que 

encontram expressão na pouca luminosidade de quatro paredes fedidas. É 

maldito aquele que se coloca a pensar em quantos funerais são exigidos dos 

pensamentos a fim de fazê-los desobedientes do já dito, do já escrito, do já 

registrado em manuais de filosofia. Malditos são aqueles que desprezam 

manuais de filosofia e anseiam pela beleza de se encontrar entre as palavras, 

entre alguma ideia surpreendente e afectivamente verdadeira, entre corpos que 

entre muitos cheiros tateiam todas as densidades dos territórios. Porque indicar 

os meios da formação da noção de verdade, não tira a força do que é 

verdadeiro, força dada por um trabalho gigantesco de escritura do e no mundo. 

Talvez uma questão filosófica para as Ciências Sociais seria insistir em 

desnaturalizar qualquer pretensão de natureza do pensamento filosófico, 

científico, religioso e qualquer outro que tal. Fazê-los visíveis em suas coisas 
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mal ditas, mundanas, históricas. O currículo tornaria problemas de lógica, 

problemas de vida, não um quadro de verdades e falsidades, cruzando 

assertivas, em busca de silogismos. O currículo iria instigar o filósofo na ciência 

e o cientista na filosofia. Pois, qual seria a grande diferença: evidências, 

reprodutibilidade da experiência, laboratório, gabinete, caminhada, 

hermenêutica, indução, dedução, quais as fronteiras? Seria o caso de 

persegui-las na sua concretude, na sua maquinaria, nos seus meios de 

produção, reprodução, invenção e arte.   

A verdade, assim, definitivamente, não seria um problema de lógica 

pura, mas de lógica impura, trespassada de vida, de densidade, de lugares, de 

modos de fazer. Seria ética e política. Afinal, qual teoria é desejável para além 

da ética e de alguma dose de utopia? Ou melhor, quem são aqueles que 

desejam e proclamam a possibilidade de teorias para além da ética e que 

desprezam qualquer pensamento de transformação? Depois que se contestou 

a universalidade da lógica, ela tornou-se múltipla; ela se tornou objeto de 

problematização. A lógica existe, mas é muitas, onde há variações de forma e 

andamento. Lógicas são formas de fazer andar o pensamento-corpo-vida. 

Encontros com o maldito fazem andar o pensamento-corpo-vida por caminhos 

ainda não marcados, desconhecidos, ou mesmo sujos, pedregosos, difíceis de 

ver, até que não se dê um passo de cada vez. Talvez, para entender alguma 

coisa, seja preciso voar e fazer uma política fora do chão, quando esse já não 

diz mais nada, não diz mais nem mesmo do caminho. A filosofia na sua 

potência espinosiana, fazendo modos de vida, outros modos de vida. Definindo 

diferentemente estados de espírito a partir do mesmo disparo. Podendo 

perguntar a mesma coisa e levando ao fim da linha respostas diferentes. Abre-

se a porta do banheiro do terceiro andar e na parede a frase inciada por 

alguém é completada por outro alguém. ―A melancolia é‖, escreve o primeiro 

alguém... ―O excesso de nostalgia‖, complementa o segundo alguém. 
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Mas não satisfeita, provocando um jogo, o alguém anônimo, torna a 

grafar seu disparo na parede de outro andar e de outro banheiro do mesmo 

prédio. Separados por 12 degraus e um patamar a ―melancolia é‖ se torna 

―amar sem sentir amor‖.  

 

 

Banheiro feminino, Faced, 4º andar. Filósofxs Anônimxs. 

 

Mas será mesmo que ―a melancolia é‖? Seria ela alguma coisa? Ou 

seria um estado que tanto pode dizer da nostalgia quanto do amor? Se 

passaria assim da coisa em si kantiana, para estados de coisas. A melancolia 

como problema filosófico e científico. A melancolia como um problema 

disparado em uma parede de banheiro, facilmente respondido, 

despretensiosamente respondido, talvez nem mesmo respondido. Se passaria, 

no registro do currículo mal dito, a se reformular o problema: como, afinal, se 
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dá esse movimento quase instantâneo de completar um chamado improvável? 

Como realiza uma resposta aquele que não se sustenta num longo processo 

de ―reflexão‖? Como se expande o que sai da lógica, à exemplo de ―amar sem 

sentir amor‖? 

A filosofia, através das aberturas caóticas e esfarrapadas dos sentidos e 

significados, faria um currículo também aberto ao que ainda não faz sentido, ou 

mesmo ao que não quer fazer sentido, ou não sabe que não faz sentido, ou, 

simplesmente, debocha fingindo fazer algum sentido quando o que faz é 

justamente brincar com a urgência de fazermos sentido. Iríamos atrás dos 

burladores dos sentidos majoritários, quase sempre ditos loucos. Mas que 

também podem ser pessoas arrogantes que deliram na sua própria pequenez. 

Pois não podemos esquecer que a loucura também faz vibrar a tirania.  

 

POLÍTICA I: FUNDAMENTOS DA TEORIA POLÍTICA 

 

[Súmula: Estudos das categorias e conceitos básicos da ciência 
política (poder, conflito, soberania, liberdade, legitimidade), através da 
análise do pensamento político clássico e moderno. A constituição da 
política como atividade social específica; a política como relação de 
forças e a ruptura com a ética religiosa; a construção do Estado 
moderno; o contratualismo e seus fundamentos racionalistas; a 
justificação do poder político e as estruturas institucionais propostas]. 
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Existe um tipo de poder que dificilmente é formalmente tematizado: o 

poder dos sem poder. O poder dos sem poder se inscreve em lugares pouco 

prováveis, já que não tem consigo aparelhos de estado e de capital capazes de 

fazer ecoar suas perspectivas. O poder dos sem poder é, muitas vezes, 
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barulhento, desordenado, sobreposto, fácil, pobre, até mesmo ignorante. E a 

ignorância tem o poder de manter as coisas como estão, tornando o espaço 

conflitivo miserável. O poder dos sem poder, que se quer tematizar através do 

currículo maldito, também encontra conflitos potentes, aqueles que estão 

dados em disputas pela soberania que deixa de ser compreendida somente 

como uma questão de estados nacionais, com seus Leviatãs hobbesianos, e 

passa a ser fabricada como estado de dispor de sua própria existência em 

algum território, sem controle de algo fora de si, que garanta qualquer 

segurança. O mito do ―homem lobo do homem‖ é reescrito, em manifestos que 

tornam mais concretos tanto o ser quanto o lobo. O lobo está como ser onde o 

Estado e o Capital pretendem totalizar as existências. O Estado, grande 

resultado de burocracia, sangue, coroas, tratados e banquetes, não encontra 

mais a sua legitimidade em Deus e na Santa Madre Igreja. Perde-se o pai e a 

mãe como guias da nação. E o ―contrato social‖ não é mais marcado pela inata 

bondade e consciência dos homens, é da ordem de longas e sujas tentativas 

de disposição de forças. 

Os fodidos, com suas vidas malditas, plantam o terror nas ruas, nas 

paredes, nas casas grandes, nos hotéis de luxo, nas estações de metrô, em 

automóveis pacificamente estacionados. Os fodidos explodem inocentes junto 

com a ordem do Estado e suas polícias de ―uso legítimo da violência‖. Os 

fodidos, deslegítimos por posição, fodem as expectativas da ordem vinda de 

cima, legislada entre meia dúzia de ―cidadãos de bem‖. Os fodidos, quando 

imbuídos da vontade de liberdade, muitas vezes, fazem dela uma máquina de 

guerra que estraçalha inclusive a eles.  

Também há os fodidos pacificados pelos sistemas legítimos de poder, 

esses que através de manchetes de jornais infamemente capitalizados, 

reiteram as manobras daqueles que imaginam a riqueza como uma torneira de 

ouro na pia do banheiro. Riqueza pobre, reflexo daquela que fazem os fodidos 

pacificados desejarem. Essa cepa de fodidos se alimenta da mesmice e da 

visão hipnótica do ouro que nunca terão. São fodidos dóceis, docilizados pelos 

aparelhos de estado e de produção. Na escola devem aprender a produzir, na 

produção devem aprender a se calar, ao aprenderem a se calar, exigem que 

outros se calem. E esperneiam, porque imaginam que os que não se calam são 

os principais responsáveis por suas frustrações e ressentimentos. Os fodidos 
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pacificados jogam o jogo daqueles que os fodem, mas jogam, achando que 

estão fodendo todos os demais, inclusive aqueles que pretendem ser. O jogo 

dos fodidos pacificados é pequeno, assim como são pequenas as artimanhas 

que acionam para sobreviver. Os pacificados, arrasados, sobrevivem achando 

que gozam a vida. Ilusão. Ilusão vazia, sem rizoma, sem alcance, que não 

consegue ver a fissura que os poderia tornar diferentes. 

O currículo mal dito convidaria os chamados clássicos do pensamento 

político para um jantar. Escolhe cachaça e um cardápio propício para uma 

conversa ativa. Vislumbra demover os clássicos de suas generalizações, 

fazendo-os dissertar alegremente sobre os tipos específicos de fodidos. De 

repente, durante o jantar, antes mesmo da sobremesa, ao Locke se 

apresentaria o black block latino-americano, que, camisa listrada, não esperaria 

para perguntar ao século XVIII como faz para se manter na moda. Os convivas 

ririam. Ririam tanto, que o fodido pacificado se incomodaria pela falta de 

―seriedade‖ dos grandes mestres. Rousseau, já inebriado com a cachaça e a 

visão dos comuns, percebe a garganta se fechar repentinamente, quando num 

átimo de lucidez, vê seu ―Cândido‖ barrado! Hobbes, olhando enviesado, atenta 

que o francês não está passando muito bem. Se levanta apressadamente para 

procurar por água, que não encontra descansando sobre a mesa. Lembra, que 

do lado de fora, tem uma fonte de água cristalina e corre até ela. Na escuridão, 

um lobo encontra seu pescoço. Triste ironia da ―natureza‖.  

Consternados com o fim macabro do que era para ser a reunião do 

século, onde pessoas mais ou menos fodidas, não só pelo grande sistema 

moral, mas também pelas ninharias mundanas, deveriam conversar pela 

proposição do currículo maldito, resolvem todos, seguir até o bar da esquina, já 

que a morte é mesmo irremediável. Caminham cabisbaixos, Locke, Rousseau, 

o Black Block e o fodido pacificado. Se olham e entram, deixando em suspenso 

qualquer vontade de entendimento. Ainda inconscientes, sentam-se na mesa 

próxima à porta. Ninguém vai até eles para saber o que desejam. Depois de 

alguns poucos minutos, se dão conta que a reunião do século estava sendo ali, 

lugar cheio de mulheres, cheio de negros, cheio de indígenas, cheio de 

sapatão, de ―bicha‖ e de ―veado‖, de imigrantes e de pessoas ditas fisicamente 

e mentalmente anormais, cheio de ideias. Levantando os olhos, Rousseau 
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pega o braço do Black Block, indicando total desconhecimento a respeito de 

um símbolo grafado na parede.     

 

 

Banheiro feminino, Faced, 4º andar. Politicólogas anônimas. 

  

São tempos em que as mulheres escrevem, discutem, desenham, 

expressam em seus próprios bares e nas ruas, o senhor não sai à rua? 

Algumas delas, depois de muita pesquisa empírica, entenderam que, entre 

elas, a vida pode se fazer mais forte e menos precária, uma vez que, se negam 

a servir aos homens. Esse símbolo aí, Rousseau, quer dizer que as mulheres 

amam as mulheres, no sentido físico-sexual, inclusive, e se orgulham disso. O 

fodido pacificado, ouvindo a conversa, revoltou-se, porque queria ser servido. 

Locke, meio distraído com o movimento todo, só se deu conta que o Estado 

estava em perigo muito tarde. Rousseau, fixando toda sua energia na inscrição 

que cobria a parede, nem percebeu que sua noção de contrato estava 

operando novas formas de existir, que prescindiam da autorização dos homens 

de poder.   

Nesse contexto, foi que o poder dos sem poder começou a figurar como 

problema político, ou melhor, como potência política que deveria também ser 

estudada. Depois desse dia, a própria Ciência Política desprendeu-se do 

Estado como único e exclusivo foco de suas preocupações de pesquisa e foi 

ser menor, porque chamada a pensar a respeito de todas as minúcias, 

estratégias e ações performatizadas pelas existências fodidas.   

  

SOCIOLOGIA I: SOCIOLOGIA HOJE 

 

[Súmula: O que é sociologia. Constituição histórica da sociologia. 
Relações entre problema social e problema sociológico. Temas e 
conceitos sociológicos da agenda atual]. 
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O currículo mal dito se recusa a tecer definições do tipo ―o que é‖ logo 

no início de um percurso. Malditos são aqueles que pretendem estabelecer o 

que é uma disciplina antes de fazer sentir, perceber, ver, ouvir o que há nessa 

disciplina que a torna alguma coisa sobre a qual se possa falar. Para o pobre 

desafio expresso na afirmação ―o que é a sociologia‖, viria uma resposta tão 

pobre quanto a afirmação: uma disciplina acadêmica que começa a tomar 

corpo na Europa do século XIX. O currículo maldito, por definição, maldiz 

qualquer movimento de entendimento que se fixe em representar sistemas de 

pensamento, antes de fazê-los funcionar nos pensamentos de outros. O 

currículo mal dito quer saber o que é no exercício das coisas feitas, não na 

ordem morta do que outros já estabeleceram como importante. O currículo 

maldito deseja estudar Émile Durkheim (1858-1917) no seu percurso produtivo, 

lá onde seu pensamento possa ser posicionado num ambiente de sentido, 

capaz de torná-lo visível para além da estabilização de seus conceitos como 

ferramentas metodológicas que sustentam a existência do campo de saber 

nomeado ―Sociologia‖. Dos sistemas orgânicos de Durkheim, pelo mesmo 

procedimento contextual, se encontraria os escritos de Karl Marx (1818-1883), 

que não preocupado em fundar uma disciplina acadêmica, acabou por 

contaminar a tão sonhada obra de seu contemporâneo francês, contaminando 

a própria escrita deste trabalho. Sem esquecer de outro alemão, Max Weber 

(1864-1920), que na mesma ânsia de pensar sobre os elementos que formam 

a sociedade e o sistema produtivo capitalista, desviou de Marx, e foi buscar 

sentido nas formas de pensamento religiosas que, de maneira nenhuma, 

deixaram de produzir materialidades com a solidificação dos métodos 

científicos.  
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Veríamos a história da disciplina lá onde as controvérsias se dão, onde 

há ainda selvageria nos pensamentos, onde os fatos sociais ainda não estão 

purificados pela sua conversão em fatos sociológicos. A própria Sociologia no 

seu estado de fato social seria a primeira noção a ser problematizada pelos 

estudantes da Sociologia Hoje.  O currículo maldito  tomaria todos os agentes, 

as instituições e contradições, como objetos produtivos vivos, deslocando 

padrões analíticos através da introdução de novas relações. Relações 

acionadas por situações heterogêneas, de tempos divergentes e estados de 

existência divergentes. Relações que fazem com que a disposição de alguns 

para o desperdício seja sentida na necessidade de saneamento básico de 

outros. Esses outros que podem muito bem ansiar pela magnanimidade de 

uma Copa do Mundo, da mesma forma que, alguns magnânimos, podem 

desprezá-la. Seria buscar a dinâmica dos interesses e dos desejos, que 

assinalam o percurso de como a matéria será acionada.   

O currículo mal dito está interessado tanto na maldição da sociedade 

invisível, quanto na ilusão do indivíduo indivisível. Ele pega o entre, ele quer 

escrever pelas e nas entrelinhas, ele anseia por uma Sociologia mais horizontal 

até mesmo nas análises de sistemas verticalizados. O currículo maldito quer 

ver do alto, de baixo, de lado, do outro lado, quer ver de todos os lugares, mas 

não como sujeito total de consciência, porque o currículo mal dito aceita que 

deve trabalhar coletivamente para multiplicar as posições de visão e que não 

pode se iludir consigo mesmo. A sociologia do currículo maldito é ela mesma 

instrumento de rebeldia de si, enquanto disciplina, e das pessoas, que se 

escondem, hipócritas, nos seus pequenos-grandes detalhes sórdidos. A 

sociologia maldita seria mais gente. E gente é muitas coisas em muitos 

lugares. Gente grita, cala, engole o pensamento numa úlcera no fígado, 

protesta incendiando as Bastilhas abastardadas por poucos, gente escreve 

currículos dentro de banheiros [etc e tal – o MUNDO].  

 

POSFÁCIO 

 

A ―primeira etapa‖ do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura Noturno, 

formulada pelo traço desejante da maldita pesquisadora interessada na 

educação, se moveria através de um currículo preocupado em se demorar nas 



 127 

superfícies; nos sentidos simplificados; nas inconsistências lógicas, teóricas, 

ideológicas, filosóficas, científicas, religiosas, políticas, éticas; na controvérsia 

debochada; no conflito miserável; nas palavras desclassificadas; nos 

significados deslocados antes dos significantes; nas fissuras de qualquer 

ordem, organismo, entidade, sujeito, coisa; no delírio reducionista; na violência 

inaudita; na poesia desprezada; na feiura ignorada; na beleza escondida. 

Se demorar, esse é móvel do currículo mal dito. Que maldiz, 

profundamente, visceralmente, aqueles que aceleram o tempo, maltratando 

suas potências, seus lampejos de inteligência, suas possibilidades de 

desbravamento não opressivo. O tempo como hoje é feito funcionar nos 

currículos, é um tempo de acúmulos não apreendidos, listas de textos, artigos, 

escrituras, livros esquecidas em pastas no computador, um tempo que não 

deixa criar outro tempo, o tempo que cada qual precisa para entrar e sair, 

atravessar paredes, organizar e desorganizar entendimentos, alterar primeiras 

impressões, navegar em oceanos, mergulhar uma, duas, três ou quantas vezes 

forem necessárias. Enfim, é um tempo tensionado pela expectativa do capital 

que sufoca a tal ponto que poucos são aqueles que se movimentam realmente 

para sair dele. É um tempo sedutor, portanto, mas nunca absoluto.  

É por esse outro tempo, que deixa percorrer e modelar espaços, que 

permite o pensamento desapressado, que o currículo maldito quer existir. E ele 

quer existir para fazer existir, não somente para contar na primeira pessoa do 

plural outras existências. É um currículo que está em busca de outros modos 

de vida, que pretende outra vida, que não está satisfeito com a desordem das 

coisas majoritariamente empurradas. Maldito e rebelde, o currículo se move 

deixando rastros de beleza lá onde ele se choca com a feiura e a miséria da 

disposição das coisas e dos pensamentos. O currículo maldito pode até 

parecer preguiçoso diante da ―produtividade‖, mas ele é produtivo em sua 

vitalidade.  

 

Porto Alegre, 30 de julho de 2017. 
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Se poderia dizer que este trabalho, além de algumas referências 

evidentes, se fez através de um percurso de pensamento que não vê como 

referenciar certas coisas que foram modificadas pela própria escrita. O que 
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Resumo: O presente ensaio teórico tem por objetivo pensar as relações entre 
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perspectiva da filosofia da diferença de Gilles Deleuze e Félix Guattari, toma 
como intercessor de escrita, à título de estratégia metodológica, o conceito de 
desejo e, em movimento conexo, fabula a noção de agitações 
transepistêmicas. Espelhada no constructo teórico e conceitual desenvolvido 
no texto, sem referenciar-se em nenhuma instituição empiricamente situada, a 
democracia escolar é apresentada como abertura à multiplicidade dos seres 
existentes e urdidura cotidiana da pluralidade de nexos relacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pelo menos desde que a Constituição Federal de 1988 interrompeu um 

lapso de 25 anos de ditadura, as palavras ―democracia‖, ―participação‖, 

―coletivo‖ passaram a povoar o cenário da cultura escolar e das políticas 

educacionais brasileiras. No mesmo espírito do texto constitucional, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) instituiu, em seu artigo 

87, a ―década da educação‖, prevendo, ademais, a elaboração de um Plano 

Nacional de Educação (PNE), documento responsável por articular o ―espírito‖ 

da lei em um conjunto de metas e estratégias para o seu encaminhamento 

prático nos anos seguintes. Se atenta-se ao processo de democratização no 

cenário da Educação Básica, a partir de seus índices e indicadores 

quantitativos mais abrangentes, percebe-se, como uma tendência das últimas 

décadas: de um lado, a ampliação do acesso à escolarização; de outro, a 

http://lattes.cnpq.br/2323768524843313


 131 

manutenção de um quadro ainda fortemente marcado pela evasão, pela 

repetência e pela alta taxa de alunos com déficit idade/série (CURY, 2016; 

ARAUJO, 2011).  

Atendo-se ao cenário atual, especialmente do ano de 2016 em diante, o 

processo de democratização da Educação Básica, esboçado em termos 

documentais pelo arranjo conexo entre CF88, LDB/96 e PNE (2001-2011; 

2014-2024), foi drasticamente interrompido e/ou interceptado por uma nova 

política educacional. O que se apresenta desde então é uma espécie de 

Estado desertor, cuja estratégia, escudada no discurso da crise das 

instituições, consiste em se desincumbir da sua função social. Com uma mão, 

esvazia-se a ideia da Educação como direito público subjetivo; com a outra, 

transfere-se a responsabilidade educativa para grandes grupos econômicos e 

órgãos representativos do capital financeiro (KRAWCZYK; ZAN, 2019). Tal 

dramaturgia – que envolve ainda a pressão ideológica exercida por 

movimentos como o Escola sem Partido (ESP), a defesa da Educação 

Doméstica (homeschooling), a militarização da gestão de escolas públicas e o 

salvacionismo do ethos empreendedor – materializa-se, em termos 

curriculares, na implementação da Base Nacional Comum Curricular e na 

―reforma arbitrária e verticalizada do Ensino Médio‖ (DANTAS, 2020, p.2).  

Sem desconhecer a importância de um olhar de sobrevoo para o referido 

quadro geral da Educação Básica brasileira, o objetivo do presente ensaio, 

entretanto, é abordar o complexo arranjo entre ―democracia‖ e escola, a partir 

da dimensão molecular do desejo e das agitações transepistêmicas que 

recortam em filigrana os acontecimentos educacionais. O desejo, na 

perspectiva de Gilles Deleuze, ―não comporta carência nenhuma‖, ―é a mesma 

coisa que uma disposição [agenciamento] de heterogêneos que funciona‖ 

(2007, p.127). Nessa acepção, o desejo não possui nada de natural ou 

espontâneo, apenas circula, de uma maneira ou de outra, em função do 

diagrama de forças ao qual se encontra submetido. Os diagramas apresentam 

determinados limiares de segmentação, conjugação e dissociação, em relação 

aos quais o desejo ora se cristaliza em dadas formações de poder, ora se 

precipita em linhas de fuga que rompem um patamar de estratificação. A 

dimensão molecular consiste numa espécie de fisicalidade que precede 

números e estruturas. Nesse plano, o desejo aparece como pulso vivo, ou, 
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para falar como Deleuze, ―plano de imanência variável‖ (2007, p.128). Com 

seus movimentos de corte e fluxo, liberação e interrupção, percorre e perfaz o 

dinamismo espaço temporal que agencia uma instituição em sua dimensão 

coletiva.  

Agitação transepistêmica, por sua vez, é uma maneira de nomear o meio 

intelectual movediço em que mobilizamos o exercício de teorização diante do 

―estado de sítio‖ vivido pela matriz binária do pensamento ocidental (SILVA, 

2002). A catástrofe climática e a pandemia de Covid-19 dão apenas o tom 

apocalíptico ao já tantas vezes reconhecido desgaste/esgotamento de um 

fundamento ontológico que faz água por todos os lados (OLIVEIRA, 2020). É 

claro que sempre haverá quem prefira manter o traje black-tie enquanto o navio 

afunda, como sublinha Eliane Brum (2021) ao relembrar a icônica cena do filme 

Titanic. Afinal, independente do sentido da navegação, a civilização progride. 

Importa não retroceder (eis os termos do nosso credo moral). E a música, 

polarizada entre as frequências audíveis e monopólicas do Estado e do 

mercado, não pode parar. Entretanto, tornou-se difícil escapar ao 

reconhecimento de que a clivagem entre humanos e natureza, que deu aos 

primeiros o estatuto de proprietários e administradores da segunda, 

retoricamente construída pelo menos desde o Poema do ser de Parmênides 

(CASSIN, 2005), esboroa-se sob nossos perplexos olhares.  

Diante do esboroar da universalidade ontológica de ascendência greco-

latina, habitar uma zona transepistêmica não é algum tipo de modismo 

passageiro, mas a consequência ética de uma pluralização ―modal‖ 

(LAPOUJADE, 2017), emergência, talvez tardia, de uma razão planetária, 

―decolonial‖ (PEREIRA, 2018), se assim quisermos. Nesse caso, há 

efetivamente o medo de cair (KRENAK, 2019), de deixar rolar as cabeças da 

estatuária segura que nos trouxe até aqui. A segurança, entretanto, encontra-

se em xeque. Embora os efeitos epistemológicos de tal pressuposto possam 

ser discutíveis, a pedra de toque que baliza a argumentação parece riscada. A 

narrativa épica da civilização coexiste com seus efeitos trágicos. Numa prosa 

que podemos ler como uma tradução poética belíssima do argumento 

desenvolvido por Bruno Latour em Jamais fomos modernos (2013), Ailton 

Krenak (2019) nos provoca a pensar sobre a ―humanidade que pensamos ser‖. 

O ―humano‖ como abstração de unidade, criador de uma metáfora da natureza 
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para consumo próprio, responsável por desencantar/despersonalizar os outros 

seres transformando-os em recurso, seria a forma assumida pela triste ficção 

de uma coletividade narcísica que se desgarrou da terra e transferiu para a 

mercadoria o desejo de reconexão com a mãe abandonada. Nesse script, 

pensar uma democracia envolve, necessariamente, um modus operandi a um 

tempo imunizado contra a violência fundamental implicada no gesto 

excludente/exclusivo da ontologia (CASSIN, 2005), a outro tempo ―agarrado 

nessa terra‖ (KRENAK, 2019, p.21). Tudo se passa como se fosse preciso, sob 

a perspectiva de uma agitação transepistêmica, deslocar-se da imagem forte 

de uma arte política criada pela cesura lógico-moral entre o natural e o cultural. 

Elementos filosóficos e antropológicos para pensar tal deslocamento 

encontram-se, respectivamente, em O anti-Édipo (2011), de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, e em Metafísicas canibais (2015), de Eduardo Viveiros de 

Castro. Em termos expressivos mais imediatos, as implicações estéticas do 

deslocamento podem ser vistas, por exemplo, na arte indígena contemporânea 

de Uyra Sodoma e nas experimentações geoperformáticas do artista cuiabano 

Ali do Espirito Santo.  

 

PALAVRA VAZIA, PALAVRA FORMAL, PALAVRA SOPRO        

 

A hiperinflação discursiva desgasta a tal ponto os usos das palavras que 

acontece-lhes começar a soar como signos vazios, clichês fartamente 

surrados, ―cogumelos apodrecidos‖ que, acometidas por uma enfermidade 

anestésica (e anestética, poder-se-ia acrescentar), mastiga-se sem saborear. 

Em célebre carta fictícia, o escritor Lord Chandos se dirige a seu interlocutor, 

Francis Bacon, para explicar o abandono da sua promissora carreira literária. A 

carta fictícia, datada de 1603, é, na realidade, escrita em 1902, pelo escritor 

Hugo Von Hoffmansthal. Nela, Lord Chandos vincula o abandono da carreira 

literária a uma espécie particular de enfermidade que atravessa a própria 

linguagem. ―É que as palavras abstratas, que a língua precisa usar para trazer 

à luz algum tipo de juízo, desmanchavam-se na minha boca como cogumelos 

apodrecidos‖ (LARROSA, 2015).  

Em função de seus usos falsamente inflados, erguidas como palavras de 

ordem abstratas que hipotecam o sentido num diapasão de denúncia ou 
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preguiça, as forças que dão vida às palavras parecem eventualmente desertar. 

Na esteira da denúncia, ―democracia‖ é comumente tratada como palavra em 

estado de falta. Nesse caso, o que interessa é a sua incompletude congênita, 

deslocando-se o centro do signo para um exterior sempre inatingível. Esposada 

pela preguiça, ―democracia‖ torna-se, por sua vez, uma entidade 

autocomplacente, acomodada na restrição da polissemia semântica ao seu 

sentido já formado ou meramente instrumental. Adstrita ao sentido da forma, 

democracia seria um problema de organização da matéria, ou, ainda, um 

processo de regulação do devir político. Da querela das palavras, o que 

interessa reter é que em ambos os casos, democracia é palavra esvaziada de 

desejo – ora pela insistência no não-ser (ou no dever-ser), ora pela paralisia no 

automatismo da forma fixa.  

Embrutecidas pelo conluio entre a falta e a forma, as palavras, ao serem 

assim empregadas, parecem reafirmar as dores de um corpo perdido, ou, no 

pior dos casos, funcionar como uma espécie de álibi estulto para o nosso 

obtuso direito de não pensar. Entretanto, não se trata de procurar culpados 

pelo crime do esvaziamento das palavras. Certamente, a palavra de ordem que 

abdica do próprio corpo ou se desobriga de pensar não o faz por livre e 

espontânea vontade. O acoplamento cotidiano entre um significado pretendido 

e um ato de enunciação, a performance realizada pelo signo, pode ser tudo, 

menos algo já dado. O corpo da palavra, ao menos isso é o que parece na 

maioria das vezes, não morre de morte morrida, mas de morte matada. Há 

sempre um conjunto de espoliações, apropriações em falso, capturas de 

sentido, que parecem drenar à palavra o seu nexo com uma zona de atividade 

potencial. Quando estas operações crispam-se em narrativas desacopladas do 

plano movente do desejo, a palavra morre. Este, contudo, seria apenas um 

diagnóstico de partida. A partir dele, poderíamos pensar que o objetivo de um 

trabalho pedagógico coletivo seria reatar o vínculo entre o significado da 

palavra e o seu corpo perdido. O enlace, contudo, não é apenas com a 

imanência do desejo, mas também com as agitações transepistêmicas já 

referidas. Assim, democracia não seria um signo vazio, tampouco uma forma 

aplicável, mas o delírio coletivo de uma humanidade permeável e relacional, 

um sopro lustral a ser avivado diariamente em sala de aula.  
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Caberia então perguntar, num primeiro sopro de problematização, dadas 

as especificidades periféricas, latino-americanas, a pluralidade de marcadores 

étnico-raciais, o reclame ético e estético mais do que tardio por um diálogo 

transcultural e transepistêmico, o que vem a ser, afinal de contas, democracia? 

Porém, levada por esse primeiro sopro, a questão ainda parece fossilizar-se na 

utopia de um ser projetado. Democracia ainda seria o caso de dizer algo sobre 

ser ou não ser. Reafirma-se assim a prostração diante da identidade de um dito 

que, diversa que seja a moldura, ainda deixa o corpo do desejo escapar. Ser 

ou não ser não é a questão. Permita-se, entretanto, e esse é o escopo do 

presente ensaio, um terceiro sopro, imersivo, molecular. Nesse caso, o que 

passa a interessar não é a definição, mas a operação instaurada. Antes da 

pergunta ―O que é‖? (Ou, por outra, ―O que não é‖?), as experimentações do 

―como‖. Democracia, assim, situada no eixo carnal e amaneirado da sua 

própria potência de existir, torna-se uma espécie de formigamento, 

incontinente, o enganche sempre por fazer. Brincando um pouco com os 

termos do debate proposto, democracia seria menos um enredo 

shakespeariano do que o passe acertado por um meio de campo argentino. O 

passe é relacional e o que torna-se fundamental é o meio de instauração. Se a 

ontologia é grega, indiana ou chinesa, o acontecimento é argentino. Arrastados 

por essa terceira modalidade de inquietação, entraríamos, então, como 

exploradores de abismos, argonautas de superfícies não mapeadas, 

acompanhados de Jorge Luis Borges e Andrés Nicolas D`Alessandro, num 

conselho de classe ou numa reunião participativa, à cata de um velho filão 

enterrado. A amarração é tudo. Inventar filões conectivos, catar o corpo dessas 

palavras surradas, portanto, é o que faríamos no chão da escola, nas salas de 

aula, onde a força que se faz é para contornar os efeitos depressivos da forma 

estratificada e das ausência projetadas. Contra o sufoco dos termos, a força do 

sopro é carregar um pouco de possível e instaurar, em meio à fraqueza de 

nossos clichês comunicacionais, momentos oportunos de enlace, vacúolos de 

vida não limitada.    

Não se trata de acreditar, sonhar ou projetar um outro mundo que passe 

ao largo das misérias humanas. Esse é precisamente o script ou o pré-roteiro 

de uma novela já bastante visitada na história do pensamento. A panaceia da 

utopia possui uma longa jornada, cheia de variações temáticas que, entretanto, 
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repercutem finalidade análoga: algo de fora, separado, mais ou menos distante, 

em todos os casos, hierarquicamente melhor, moralmente superior, chega 

como um modelo para referenciar o mundo das nossas pobres práticas. Essa 

imagem cai como uma bola de ferro sobre nossa cabeças. Uma esfera 

compacta, se acompanhamos Parmênides (CASSIN, 2005); um paralelepípedo 

matemático, se preferirmos a Ideia de Platão (BRÉHIER, 2012); uma ilha 

voadora, se quisermos imagens mais contemporâneas próprias da Renascença 

pedagógica (HILSDORF, 2012). A força diretiva da imagem normativa esmaga 

corpos, embota sentidos, aniquila a insistência do que realmente importa: os 

liames com a vida. Existência e realidade são coisas diferentes. Existir é 

ocupar um dado espaço-tempo, usufruir da garantia de estar aí em meio às 

coisas. Realidade, algo que se ganha, em intensidade (LAPOUJADE, 2017). O 

atracamento entre realidade e existência é a afirmação da vida em sua 

integralidade: todos os seres, sem cavernas bipartidas, sem luzes ofuscantes 

(a-lunos), sem a dramaturgia dicotômica da ―grande divisão‖ ou da ―grande 

partilha‖ (LATOUR, 2013; STENGERS, 2012). Nas antecâmaras dos diferentes 

dualismos que rebatem a multiplicidade dos corpos vivos no espelho das ideias 

ausentes, intui-se a univocidade do que se faz no pequeno: democracia como 

gesto de amarrar as chuteiras.  

O ínfimo cotidiano é aquilo que atravessa a vida como um sopro e leva, 

diariamente, a riscar uma cabeça de fósforo, acender o fogo, cantarolar uma 

canção, piscar com um vagalume, contar uma anedota, chutar uma pedrinha, 

olhar longamente pela janela, respirar para adiar o fim. Esperando Godot, o 

sopro que se sonha é aquele que permite acreditar no liame com o mundo, 

este mundo, terráqueo e terrano; e a alteridade, uma forma de ligação 

intensiva, não uma ponte para saída. Nesse caso, sair da armadilha 

epistemológica que o Ocidente nos deixou é (re)inventar o esforço do encontro, 

correr o risco da permeabilidade ontológica, entabular alguma modalidade de 

conexão entre seres, vozes e corpos heterogêneos. A questão, assim, quando 

aceitamos o exercício de pensar uma democracia escolar nos termos em tela, 

não seria uma questão ideal, do tipo: ―Para onde vamos quando conscientes 

(despertos, acordados)?‖; mas, de outra forma, uma questão radicalmente 

material: ―O que acontece quando ligamos os pontos?‖. Não se trata do 

exercício político e epistêmico de constranger as imagens a entrar numa 



 137 

relação de correspondência com formas idealizadas, mas soprar vida nova 

para o interior das formas já dadas, desobstruir os canais que inibem a 

frequência múltipla. Mãos nos bolsos. Pedrinhas rolantes. Suspensórios para 

não cair. Uma reunião pedagógica para pensar. Séries didáticas para criar. 

Democracia parece tornar-se um problema de como fazer pontes entre seres 

heterogêneos. Não é exagero dizer que imagens do pensamento determinam 

variáveis estilísticas, ―uma pluralidade de ethos, de modos de vida, múltiplas 

possibilidades de existência: ativa ou reativa, afirmativa ou negativa, intensiva 

ou extensiva‖ (HEUSER, 2009, p.93). 

Ao final da aula do dia 30 de março de 1977, em seu seminário O que é 

―ter um discurso‖? Pesquisa sobre a fala investida, Roland Barthes anunciava 

como um ―grande sonho claro‖ a possibilidade de captar as ―Forças do 

discurso‖ segundo suas intensidades. No auge de um sonho claro, ele situa o 

que seria o ―plano da música da língua, a língua como música‖, postulando que 

o objeto de uma ―semiótica das forças‖, de uma ―filologia ativa dos discursos‖, 

seria ―a declamação, a pronunciatio‖ (BARTHES, 2013, p.324-325). Em suas 

aulas sobre o humor e a música na literatura, Julio Cortázar já via na noção de 

prosa encantatória a sobreposição de duas realidades, diferentes apenas em 

aparência: o encanto como magia, sortilégio, atmosfera mágico-hipnótica; e o 

encanto como canto, cantar (CORTÁZAR, 2015, p.159). As duas realidades se 

hibridizam na viagem xamânica, percurso que supõe a abertura das restrições 

da linguagem humana sobre a multiplicidade do real em um ―fundo 

universalmente humano de todos os seres‖ (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, 

p.259). É por cultivar um estado de transe lúcido e uma relação metamórfica 

com o mundo que o xamã encontra as ―árvores de cantos‖, de onde 

desprendem-se todos os ritmos que ele poderá cantar depois de ter sua língua 

e seu corpo operados e refeitos pelos espíritos dos pássaros, entre outros, que 

são os verdadeiros donos dos cantos (ALBERT & KOPENAWA, 2015, p.114-

115). Já ―a outra língua‖, no caso da literatura, como nos diz Barthes, ―é aquela 

que se fala num lugar política e ideologicamente inabitável: lugar do interstício, 

da beirada, da tipóia, do andar coxo‖ (2012, p.217). A filologia ativa do 

professor-escritor Roland Barthes; a prosa encantatória descrita pelo escritor-

professor Julio Cortázar; bem como a viagem xamânica, apresentada por 

Kopenawa e refletida por Viveiros de Castro, trazem-nos elementos para 
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pensar os múltiplos sentidos em que uma palavra soprada pode instaurar um 

devir democrático transepistêmico, molecular.   

 

FAZER PONTES, PENSAR O MÚLTIPLO 

 

Em ―Reativar o animismo‖ (2012), Isabelle Stengers argumenta sobre o 

gesto de fazer pontes como desafio de tecer relações capazes de transformar 

as práticas de divisão e classificação em experiências de ―contraste ativo‖. A 

experiência do contraste ativo possibilita pensar, em termos transepistêmicos 

desejantes, as conexões entre democracia e escola de uma maneira intensiva. 

Cabe mencionar que ―escola‖ e ―democracia‖ não são sinônimos. A História da 

Educação é pródiga em exemplos e situações que apontam mais precisamente 

para um sentido contrário, ou seja, não-sinonímia entre os termos. Contudo, 

como já argumentado no início do ensaio, tais conexões vêm sendo 

costuradas, especificamente no caso brasileiro, mais ou menos tortuosamente, 

ao longo das últimas décadas. Em material audiovisual disponibilizado no meio 

digital ―Território Escolar‖, o professor Fernando Seffner argumenta sobre três 

modos de conexão entre democracia e escola. Escola e democracia se 

relacionam, primeiramente, do ponto de vista da compreensão da Educação 

como um direito conquistado, que demanda, ademais, manutenção e 

ampliação. Num segundo sentido, escola e democracia se aproximam em 

função da diversidade, pois o espaço escolar é espaço público onde a 

convivência com o outro é matéria impreterível. O terceiro argumento 

desenvolve a ideia de que uma escola democrática, quando se trata de 

qualquer deliberação, deve levar em conta a opinião e a perspectiva dos 

diferentes atores que a compõe. Quando aproximam-se os termos democracia 

e educação inserimo-nos, portanto, em um contexto em que os direitos são 

afirmados, o diálogo pressuposto e a diversidade incluída. 

Do ponto de vista do presente ensaio, poder-se-ia acrescentar, aos três 

argumentos desenvolvidos por Seffner, ainda outros dois. O primeiro deles 

consistiria em pensar a conexão entre democracia e escola, envolvidas pelo 

plano imanente do desejo, como um nexo infinitesimal, operado no cotidiano, 

pela experimentação, sempre reinstaurada, de um fazer diário, arriscado e 

relacional, sem aval de véspera. O segundo, levando em consideração as 
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agitações transepistêmicas, consistiria em pensar a relação eu-outro, vivida e 

construída no espaço escolar, de uma maneira expandida, a ponto de, refletida 

pelo espelho do ―outro‖, a existência refratar-se numa arquitetura complexa de 

múltiplos planos. Existir: pluralismo modal. Nesse aspecto, a emergência da 

diversidade no espaço escolar se daria não somente pelo reconhecimento das 

ideias e modos de existir diferentes do colega de sala de aula, mas por uma 

micropolítica educacional entendida como abertura ao pleroma polifônico de 

todos os existentes. Se ainda se trata de afirmar direitos, seria o caso de 

afirmar o direito à transmodalidade, isto é, à realidade das existências mínimas 

que lutam para encontrar terra firme em sua singularidade. Na esteira desses 

dois argumentos, a democracia escolar se comporta como meio de 

experimentação e de risco, meio de transações nem sempre previsíveis, onde 

o novo e o velho entram em contrastes ativos, e todos os dias se lançam os 

dados que movem o desejo de futuro das novas gerações. ―É uma questão de 

direito, mas é mais do que nunca a questão da arte: através de que ―gestos‖ 

instauradores as existências conseguem se ―colocar‖ legitimamente?‖ 

(LAPOUJADE, 2017, p.25). 

A escola é um meio de proliferação de muitos acontecimentos. O meio 

dos acontecimentos é um meio de acidentes, cujas regras dependem do acaso 

da colisões atômicas, um meio de movimentos, conflitos, tensões, encontros e 

desencontros que não obedece a uma finalidade ou a uma direção pré-

determinadas. Muitas coisas acontecem entre os milhares de corpos e 

corpúsculos que se encontram numa escola e se enturmam numa sala. A 

princípio, quando consideramos o escolar, desde sua raíz etimológica, como 

pura partilha de tempo (MASSCHELEIN; SIMONS, 2013), de um tempo fora 

dos gonzos, sem condicionalidades externas, ficamos quase sufocados pelas 

possibilidades e pelos riscos envolvidos na hipótese de uma criação ilimitada. 

Num segundo momento, a ingenuidade primária é massacrada e passamos a 

considerar, ―Bem... existem as leis, os currículos, as disciplinas, existem os 

estudantes, suas famílias, existe a comunidade, o conselho municipal de 

educação, existem, por fim, as expectativas da sociedade‖. Vemos então que 

muitas coisas preexistem e cruzam o meio escolar. O meio onde proliferam 

múltiplos acontecimentos, onde a partilha do tempo preenche corredores por 

onde correm e se chocam átomos em ebulição é, a bem dizer, atravessado por 
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diversos segmentos endurecidos. A ideia de que a escola não é uma ilha, de 

que a instituição escolar é a bem dizer atravessada por uma ampla gama de 

mecanismos que distorcem o seu sentido primal, deixou-nos, professores e 

pesquisadores, numa situação intrincada. É como se houvesse um tipo de 

fumaça permanente sob nossas narinas, responsável por criar um ambiente em 

que a potencialidade de qualquer fazer é epistemologicamente obstada por 

antecipação. Do ponto de vista do desejo, entretanto, ―já não nos interessam 

personagens prisioneiros de um falso saber‖ (LAPOUJADE, 2017, p.50). Não 

há um saber falso em contraponto a um saber que liberta (nosso platonismo 

inveterado), mas uma realidade que se intensifica quando o fluxo do desejo é 

liberado. Sob o influxo do desejo, ontologicamente descolada da 

transcendência das finalidades, a escola aparece vestida pela roupagem 

molecular de um empirismo radical. O paradoxo, entretanto, se mantém: por 

uma porta, a variação intensiva do desejo expulsa da cena o cético sabichão 

que de tudo desconfia (pois ele não suporta a pancada da sensação); pela 

outra, ela introduz um parceiro não menos patético, o ingênuo, levado pela 

tolice a embarcar célere na nau dos insensatos.  

Nessa encruzilhada entre empirismo e transcendência, a escola 

apresenta-se como um meio onde o pluralismo das existências é desafiado 

pelo dualismo das codificações. Aterrorizados pela multiplicidade galopante de 

corpos plenos que se batem, que se amam e se chocam, optamos, muitas 

vezes rápido demais, pelo eixo Platão-Sócrates e esquecemos da irreverência 

de Demócrito frente aos átomos incontroláveis. É como se as linhas de força de 

uma história das imagens do pensamento sempre estivessem a tramar o 

compasso das nossas ações. Quer dizer que muitas vezes, quando estamos 

na escola, nos conforta a figura do diretor ou da diretora que gerencia o conflito 

através da ideia-modelo. Quer dizer que muitas vezes não apenas somos, mas 

queremos ser dirigidos. Quando as forças que habitam essa vontade triunfam 

sobre as forças que se opõem a ela, as palavras participativas se esvaziam do 

sentido, a negociação entre iguais acabou. O sentido, com razão, abandona a 

―democracia‖, a ―participação‖, o ―coletivo‖ e se converte num problema 

técnico-gerencial, prerrogativa da direção, do delegado, do gestor eleito. Cria-

se um fosso entre a esfera imanente do desejo e as formas de gestão da vida. 

Mecanismos automatizados substituem a fabulação. Cansados de fabular o 
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rito, entregamos-lhe a um agente externo, que empacota nossos afetos, 

apazigua nossos impasses e apresenta algum modelo de resolução.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da perspectiva das agitações transepistêmicas e do plano movente do 

desejo, cujas linhas de pensamento nos interessava seguir no presente ensaio, 

a democracia relaciona-se com o escolar a partir de uma duplicidade genética. 

Instituída, ela é um modo particular de ocupar o espaço tempo escolar. 

Instituinte, ela cria o espaço tempo escolar que ocupa. Em tal duplicidade 

constitutiva guarda-se o enigma de um modo de existência no qual coexistem 

uma forma pressuposta e uma realidade intensiva. De um lado, o drama 

técnico gerencial de gestão das condutas segundo as coordenadas espaço 

temporais de uma matéria organizada. De outro, o drama demiúrgico de uma 

matéria cuja realidade espaço temporal só ganha existência a partir dos 

esforços de criação e intensificação.    

Difícil não resvalar para nenhum dos lados, manter o equilíbrio sobre a 

corda do funâmbulo. Empanturrados de farinha branca pelos salgados do 

conselho de classe, inebriados pelo açúcar refinado do refrigerante da reunião 

pedagógica, professores, professoras, com a angustia momentaneamente 

anistiada, desejamos, efetivamente, que alguém nos diga, precisamente, aquilo 

que devemos fazer. Numa escola ou numa relação qualquer, a ladainha do 

poder está sempre à espreita. Empírica ou transcendental? Ela é, digamos 

brevemente, uma entrega à corrente das forças reativas, um deixar-se estar na 

inércia das ondas habituais. Em outros termos, ela é o sintoma dos corpos 

prostrados, corpos separados daquilo que podem, inflamados contra os outros, 

alérgicos ao atar das relações. É nesse interstício que toma sentido costurar 

uma democracia como arte dos liames. O liame, ser encordoado, costurado em 

linha com o plano móvel do desejo e o fluxo das agitações transepistêmicas, 

aproxima a função crítica do gesto clínico, contornando os efeitos deprimentes 

associados à história de um magistério vivida como empreendimento de 

domesticação das paixões. Contra a tendência forte de desqualificar o 

exercício do magistério como uma espécie de ofício menor, como atividade 

simplificadora e banal, trata-se, numa reviravolta inesperada, de encontrar, na 
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―menoridade‖ do ofício, a difícil tarefa da urdidura de nós. Urdir nós, eis a 

melhor imagem que podemos encontrar para o fazer democracia em espaço 

tempo escolar.    

Se nessa agitação nos arriscamos, o que resta não é a bagunça do sétimo ano, 

o vazio do pátio deserto, ou a sopa indiferenciada da merenda, mas a 

democracia escolar como desafio vivo da pluralidade modal. Ao esboçar um 

constructo teórico em torno de uma arquitetura plurimodal da existência, o 

filósofo Etienne Souriau inventariou pelo menos quatro diferentes planos. O 

plano das coisas, dos fenômenos, dos imaginários e dos virtuais. Todos eles, 

independente de aspectos que envolvem dinâmica e estática, permanência e 

instabilidade, possuem existência. A não-sinonímia entre escola e democracia 

do ponto de vista das coisas ou dos fenômenos não significa que a relação 

entre os termos não seja tensionada a partir da sua virtualidade. ―Não há uma 

só realidade que não esteja acompanhada de uma nuvem de potencialidades, 

que a segue como se fosse sua sombra‖ (LAPOUJADE, 2017, p.39). O 

conselho de classe, a reunião pedagógica, dispositivos clássicos responsáveis 

por dramatizar in loco os vacilos da democracia escolar, são tradicionalmente 

meios bastante favoráveis para a disseminação da ladainha. Antes de iniciar, 

uma reunião pedagógica já está completamente tomada pelos clichês das boas 

intenções e pelo espectro do cansaço. Antes de iniciar, um conselho de classe 

já se nos apresenta como um campo de batalha imaginário, onde professores 

finalmente se vingam dos terríveis alunos que atormentaram suas vidas 

docentes ao longo do ano. E se assentimos, em certos planos, sobre a 

inexistência de sinonímia entre democracia e escola, também podemos 

concluir por uma interrogação mais funda, intuindo que é precisamente a não-

sinonímia que nos põe a trabalhar como artistas de liames:  

Como pode um ser, no limite da inexistência, conquistar uma existência 

mais ―real‖, mais consistente? Com que gesto? Qual é a ―arte‖ que permite que 

existências aumentem sua realidade? São provavelmente as existências mais 

frágeis, próximas do nada, que exigem com força tornarem-se mais reais 

(LAPOUJADE, 2017, p.41). 
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Resumo: A festa de Santa Bárbara é a denominação oficial usada para definir, 
ou melhor, uma tentativa de definição que sintetiza as diferentes 
comemorações que ocorrem anualmente no dia 4 de dezembro, em Salvador. 
Nesse fenômeno festivo, o qual enche as ruas de devotas e devotos vestidos 
de vermelho e branco, celebra-se tanto Santa Bárbara quanto Iansã. Do 
conjunto de acontecimentos que ocorrem neste dia escolhi, para trabalhar aqui, 
a missa campal. Desse modo, apresento a composição de uma cena que cobre 
os festejos do dia 4 de dezembro, numa espécie de modelo composto a partir 
de situações de observação: a cena dos primeiros instantes do dia, com o 
deslocar das coisas e pessoas (santas e não santas) entre o templo e o largo 
do Pelourinho. Este artigo conta com uma transitoriedade de cenários. Por 
causa da própria natureza da festa, a observação participante é realizada em 
meio aos deslocamentos e movimentos. Pois ao se acompanhar o 
empreendimento em sua totalidade é possível constatar que não há uma festa 
de Santa Bárbara, mas sim várias, as quais estão celebrando também e com o 
mesmo empenho a Iansã. 

Palavras-Chave: festa, Santa Bárbara, Iansã, Salvador (BA). 

 

INTRODUÇÃO  

 

O fenômeno conhecido como ―festa‖ já foi amplamente discutido e 

teorizado nas perspectivas das ciências humanas e sociais por diferentes 

autores e a partir de diversas concepções. Para citar alguns autores: Durkheim 

(2008 [1912]), Caillois (2015 [1939]), e Isambert (1982). Durkheim (1996) 

alicerça sua definição de festa na comparação desse fenômeno com as 

cerimônias religiosas. O cerne do seu argumento é a festa enquanto 

efervescência social, é o momento singular para praticar excessos e 

exaltações. Em Caillois (2015), assim como em Durkheim a festa possui uma 

http://lattes.cnpq.br/2221563416682703
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forte ligação com o sagrado. A teoria da festa proposta por Caillois (2015) deve 

ser concebida por sua ligação com a teoria do sacrifício. O autor salienta que a 

superabundância, a imoderação e a exageração são características peculiares 

dos festejos. Isambert (1982) destaca o caráter coletivo inerente ao fenômeno 

da festa e a demarca como celebração simbólica centrada no objeto e com 

tempo delimitado.     

Como já era de se esperar por causa do parágrafo que inaugura este 

artigo que ele será sobre uma festa. Analisarei as comemorações dedicadas a 

Santa Bárbara e Iansã que acontecem nas ruas Pelourinho e na Baixa dos 

Sapateiros, em Salvador, no dia 4 de dezembro. No momento no qual a cidade 

veste-se de vermelho e branco para homenageá-las. 

 Neste artigo, este fenômeno festivo será abordado a partir da teoria 

antropológica do ritual, principalmente dos escritos de Victor Turner (2008, 

2013). Proponho a utilização da ideia de ―jogos de escalas‖ de Jacques Revel 

(1998), em que o autor sugere a possibilidade do controle da pesquisa nas 

ciências sociais através do recorte da microanálise. Assim, ainda que se trate 

de um grande fenômeno – a festa –, concentro minha atenção nas interações 

dos sujeitos na construção das celebrações. As práticas sociais podem ser 

interpretadas por meio das estratégias individuais dos sujeitos. Na formulação 

de Revel sobre as variações das escalas, ele destaca que é fundamental 

considerar a escolha na escala de observação, pois produz determinados 

efeitos. Para certos efeitos e modulações de análise, sigo o caminho do 

deslocamento dos corpos (dos santos e dos devotos) e dos objetos (santinhos, 

flores, velas, camisetas, copos, etc.). No dia festivo o Centro Histórico ganha 

uma configuração construída por meio das subjetividades dos indivíduos e da 

coletividade.  

Apresento a composição de uma cena que cobre os festejos do dia 4 de 

dezembro, numa espécie de modelo composto a partir de situações de 

observação: a cena dos primeiros instantes do dia, com o deslocar das coisas 

e pessoas (santas e não santas) entre o templo e o largo do Pelourinho. Este 

artigo conta com uma transitoriedade de cenários. Por causa da própria 

natureza da festa, a observação participante é realizada em meio aos 

deslocamentos e movimentos, pois ao se acompanhar o empreendimento em 
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sua totalidade é possível constatar que não há uma festa de Santa Bárbara, 

mas sim várias, celebrando também e com o mesmo empenho a Iansã.  

Durante o processo de doutoramento acompanhei a organização da 

festa de Santa Bárbara e seus desdobramentos, entre os anos de 2014 e 2019. 

Estive interessada principalmente no fluxo de dádivas instaurado pela 

preparação e distribuição de comidas (caruru e acarajé) e nos processos de 

construção das comemorações a partir do deslocamento de pessoas, coisas, 

santos e orixás.  

Neste breve texto, sistematizo, exponho e discuto questões que 

emergiram de um trabalho etnográfico. Por meio do trabalho de campo 

prolongado que consistiu, entre outras coisas, em conversas informais e 

entrevistas semi-estruturadas, busquei a compreensão do ponto de vista dos 

sujeitos. 

 

 A FESTA  

 

 Veremos aqui uma descrição e uma análise de um momento ritual: a 

missa campal6, cuja organização fica a cargo da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos7. Essa descrição foi elaborada a partir de análise 

de dados etnográficos com o propósito de criar um modelo de festa de Santa 

Bárbara, uma espécie de esquema que permite compreendê-la nas suas 

diferentes etapas. Apresento, seguindo a proposta de Victor Turner (2013) 

exibida no seu trabalho sobre o ritual Isoma entre os ndembus, no noroeste da 

Zâmbia, uma descrição que segue o caráter diacrônico ou a forma processual 

da Festa de Santa Bárbara. Desenvolvo um esquema descritivo e explicativo 

para fornecer uma ideia geral do modo como são organizadas, no tempo e no 

espaço, as comemorações para as santas na capital baiana. 

                                                             
6 Extrapola o espaço do templo e ocupa a rua.  

7 A origem da devoção a Santa Bárbara em Salvador está relacionada aos mercados e mercadores. Estes 

organizavam as comemorações e mandavam rezar uma missa. Em 1987 a mais antiga imagem da santa 

foi transferida do Mercado da Baixa dos Sapateiros, a partir de uma doação, para a Igreja de Nossa 

Senhor do Rosário dos Homens Pretos. Na década seguinte, nesse mesmo templo foi criado um grupo 

de devoção à santa. A partir daí o grupo ficou responsável pala organização do festejo, ou melhor, por 

parte dele.  
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 Um dos argumentos chaves está alicerçado na ideia de que no dia 4 de 

dezembro não há somente uma festa nas ruas do Centro Histórico e Baixa dos 

Sapateiros, mas um conjunto diversificado e estruturado de celebrações, que é 

preparado por grupos diferentes que compartilham a relação com as santas. As 

festas — com ênfase no plural — acontecem simultaneamente, ao acompanhar 

a procissão identificamos os momentos em que essas festas se conectam e se 

cruzam.  

 Nos instantes iniciais do dia 4 de dezembro, por volta das 5 horas da 

manhã, os primeiros fogos soam indicando que aquele não será um dia 

qualquer no Pelourinho. Na data marcada pela celebração a Santa Bárbara, os 

primeiros fiéis chegam e ocupam parte do largo. 

Enquanto alguns comerciantes servem quitutes, principalmente mingaus 

de milho branco, tapioca, aveia e café (com ou sem leite), simultaneamente, na 

calçada da Igreja do Rosário, ao lado do portão, um conjunto de adeptos do 

candomblé monta sua barraca improvisada. Ali, durante toda manhã, o grupo 

oferecerá consultas rápidas compostas por passe8, rezas e até mesmo 

conselhos. Geralmente, o grupo é composto por indivíduos de ambos os sexos 

com trajes afro e, sempre, a mulher de baiana. O conjunto de materiais para as 

consultas são: bacias com água, pequenos potes com alfazema, outros com 

grãos (arroz, milho, etc.) e os conjuntos de folhas (arruda, louro, etc.). Eles são 

separados por objetivos: prosperidade, saúde, amor e felicidade. As folhas e 

grãos podem ser passados nos corpos dos clientes a depender do propósito ou 

do mal que precisa ser extirpado. Tais elementos ocupam duas mesas junto 

com pequenas imagens tridimensionais de Santa Bárbara, São Lázaro e Preto 

Velho. Esse tipo de prestação de serviços religiosos encontra-se na maioria 

das festas de largo soteropolitanas.   

Nas sacadas e janelas dos casarões do largo destacam-se as 

decorações com bandeirinhas, flores, tecidos, papel crepom e banners nas 

cores vermelha e branca. Esses espaços servem como uma espécie de 

camarote para aqueles que dali acompanham o festejo, enquanto outros são 

                                                             
8 Termo utilizado para tratar o ato de transferência de energia, ele é mais comum entre os espíritas, 

contudo também faz parte das práticas religiosas de diversos soteropolitanos. A ação de “tomar um 
passe” é aplicada quando uma pessoa precisa resolver algum problema e quando busca uma orientação 
espiritual.   
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convertidos em depósitos improvisados. Por suas portas entreabertas circulam, 

durante todo o dia, barraqueiros com suas mercadorias. 

Nas primeiras horas do dia o palco transforma-se num altar a partir do 

deslocamento dos objetos litúrgicos do templo levados pelos irmãos da igreja 

para o palanque. Um conjunto de objetos rituais é importante para essa 

transição: uma grande imagem de Santa Bárbara, um ostensório, velas, uma 

Bíblia e um estandarte. O palco também é composto por diversos arranjos de 

flores, tecidos e papel crepom vermelhos, além dos instrumentos musicais.     

Os vendedores de suvenires compõem a cena festiva com suas 

mercadorias: fitas (conhecidas como fitinhas do Bonfim), faixas, chaveiros, 

terços, copos e pequenas toalhas. Tudo devidamente estampado com a 

imagem da santa e nas suas cores. Há aqueles que aproveitam a ocasião para 

vender CDs de músicas religiosas. Outro grupo de comerciantes que possui 

forte atuação no dia são os barraqueiros, que, como o nome indica, vendem 

(bebidas e pequenas porções de comida) em barracas montadas e distribuídas 

ao redor de todo o largo. De tarde e de noite elas alcançam o ápice da 

movimentação de clientes.  

A reconfiguração espacial mostra a excepcionalidade do processo ritual 

em curso e por meio das coisas e das pessoas (santas e não santas) nasce 

uma festa de largo. Podemos observar que, de forma geral, as festas de largo 

estão relacionadas a alguma igreja ou irmandade onde se concentram as 

cerimônias; o largo é o referencial espacial externo da igreja, que pode ser 

estendido até muitos metros do entorno da mesma. O espaço do largo, por 

ocasião da festa, recebe objetos festivos como flores, cartazes, bandeirinhas e 

barracas (SERRA, 2009). Esses objetos demarcam o espaço da festa, tal como 

os corpos que se movem pelas ruas de forma específica, ou seja, a procissão, 

comum nesse tipo de festividade.  

As vozes das pessoas são sobrepostas ao som das rajadas de fogos 

que preenchem tanto os instantes anteriores à missa quanto os posteriores. 

Ocupam o espaço festivos adeptos das religiões de matrizes afro-brasileiras, 

facilmente identificados pelas blusas com estampas dos orixás e o nome do ilê 

(da casa) a que pertencem e grupos de excursões compostas majoritariamente 

por senhoras vindas de cidades vizinhas e da região do Recôncavo Baiano, 

como, por exemplo, de Santo Amaro e Cachoeira. Trazem flores de presente 
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para as donas da festa ou distribuem santinhos ou fitas em agradecimento às 

santas.  

Em torno de uma hora antes da missa começar, por volta das sete horas 

da manhã, um fiel solta novamente uma rajada de fogos e, logo após, abre a 

porta principal da Igreja Nossa Senhora do Rosário, permitindo o acesso dos 

primeiros fiéis. As devotas que desejam que os acarajés sejam levados para o 

palco para serem benzidos, no momento do ofertório, entregam seus cestos 

para as irmãs9  que os organizam no interior do templo. Ao mesmo tempo, em 

fila, no corredor principal da Igreja, os devotos aguardam para se aproximarem 

da imagem da santa, que estava próxima ao altar.  

Dos primeiros minutos da manhã até o instante que antecede o início da 

missa a ladeira do Pelourinho muda, fica completamente lotada de devotos. 

Por causa da multidão, é difícil a circulação entre um ponto e outro do largo. A 

celebração ocorre num palco posicionado em frente à Fundação Casa de Jorge 

Amado. Nele encontra-se representantes do governo do Estado (alguns deles 

discursam no decorrer da celebração), membros de destaque da igreja e 

religiosos convidados de outras arquidioceses.  

                                                             
9 Estou me referindo aos componentes da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. 
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Figura 1. Desenho etnográfico. Missa no largo 

 

Fonte. Produzido por Luiz Gustavo Souza a pedido da autora 

 

O desenho etnográfico acima mostra uma visão aérea da festa no largo 

do Pelourinho. Nele podemos ver a centralidade que o palco assume no dia do 

festejo. Ao lado direito do palco temos a Rua Alfredo de Brito, a principal via do 

cortejo, que sairá mais tarde. No desenho também vemos as barracas de 

bebidas e comidas que contornam os lados direito e esquerdo do largo. A 

maior de todas as barracas à esquerda é, na realidade, uma estrutura onde 

ficam os profissionais responsáveis pelo aparato tecnológico que controla o 

som e a iluminação do palanque.   

O desenho etnográfico contribui para o entendimento de como a missa 

campal se torna um espaço privilegiado para interpretação das ocupações 

espaciais do Pelourinho. No tocante a este aspecto, utilizo-me da proposta 

analítica do historiador Robert Darnton (1986) em seus estudos sobre os 

escritos de um burguês anônimo sobre a procession générale em Montpellier 

de 1768. As procissões são um evento único onde ―a cidade representava-se 

para si mesma‖ (DARNTON, 1986, p. 157). Em meu estudo de caso este 
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modelo analítico pode ser explorado em ambas as cerimônias, tanto na missa 

campal quanto na procissão para Santa Bárbara.  

A ocupação do largo do Pelourinho não se dá apenas pelos devotos e 

comerciantes, há territórios de prestígio apropriados pelas mídias que cobrem o 

evento, os representantes políticos e artistas, eles encontram-se nas sacadas 

ornadas com flores e cartazes dos prédios de visão panorâmica, usufruindo de 

um lugar de destaque durante a missa campal. Um exemplo é a sacada do 

casarão sede do Afoxé Laroyê (em frente à Igreja do Rosário), onde muitos 

artistas e pessoas de prestígio no circuito cultural da Bahia ficam alocados. 

Os profissionais da mídia fazem transmissões ao vivo, a maioria busca 

representantes autorizados, como o padre ou um devoto muito antigo, para 

discorrer sobre os festejos. Nas breves chamadas dos telejornais fala-se da 

história da santa, da expectativa de um grande público no festejo e da relação 

entre Santa Bárbara e Iansã. Também anunciam acerca da mobilidade urbana: 

as interdições nas ruas no entorno e os desvios das linhas de ônibus por onde 

passa a procissão. Entendo, a partir do fenômeno da festa, a mídia enquanto 

agente e como tal produzindo um discurso que sempre termina caracterizando 

a festa de Santa Bárbara como sincrética.        

Os políticos e/ou seus representantes ocupam o prédio ao lado do 

casarão, onde localiza-se a sede do Centro de Culturas Populares e 

Identitárias10 (CCPI). As sacadas são divididas com os familiares e convidados 

próximos aos políticos, o prédio é diferenciado dos demais através da 

ornamentação de cartazes do Governo do Estado da Bahia e conta com 

presença de seguranças profissionais na entrada. 

A Igreja do Rosário é o principal ponto de articulação e organização para 

a realização dos preparativos para a missa e a procissão. Na rua encontram-se 

o povo de santo, as baianas, os comerciantes, os devotos e turistas. É na rua 

que está localizado o palco que sedia os ritos litúrgicos para Santa Bárbara, 

enquanto a missa é realizada os devotos se esforçam para ficarem o mais 

próximo possível do palanque. Na frente dele há uma escada de acesso na 

qual baianas e devotos se avolumam para depositar seus cestos com os 

acarajés e suas imagens de Santa Bárbara para que tudo seja abençoado e 

                                                             
10 Órgão ligado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA). 
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benzido pelo padre celebrante11. Essa descrição das distribuições e ocupações 

dos espaços no Pelourinho me faz perceber uma geografia específica da festa 

onde, assim como na análise de Darnton (1986), percebo uma sociedade 

soteropolitana representando-se para si mesma. 

O vermelho e branco da santa ornamenta todo o palco. Sobressai 

igualmente nos cartazes e balões do Governo do Estado da Bahia, junto com 

imagens da santa e símbolos a ela associados, revelando o caráter político 

inserido na prática religiosa festiva, como pode-se notar no desenho 

etnográfico abaixo. 

 

Figura 2. Desenho etnográfico. Missa detalhes 

 

Fonte. Produzido por Luiz Gustavo Souza a pedido da autora 

 

 

A proposta deste desenho etnográfico é demonstrar a dimensão do 

palco e sua localização. A representação imagética é a possibilidade de 

                                                             
11 Este movimento é realizado pelos devotos que não conseguiram entregar seus acarajés às irmãs 
dentro da Igreja antes da missa. 
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aumentarmos o foco da cena, como a utilização da objetiva de uma câmera 

fotográfica, para vermos a presença de um item importante que está presente e 

é visto em todos os pontos do largo.   

Os elementos de notoriedade são os cartazes e balões infláveis que 

ornam o palco e as sacadas dos prédios, neles a santa divide espaço com o 

logotipo do Governo do Estado da Bahia com os dizeres: ―A terra mãe do 

Brasil‖ e ―O Governo do Estado está na festa, porque a fé do povo é a nossa 

fé‖.  

O Governo do Estado da Bahia se faz presente no fechamento 

temporário das ruas por onde a procissão passa, na atuação dos policiais 

militares, na construção do palco com a iluminação e o som. Também se 

encontram nas mãos dos participantes do festejo através dos leques 

estampados com a imagem da santa e o logotipo do governo, são leques de 

abano feitos de papel e distribuídos por diversos agentes públicos. A presença 

ostensiva desses objetos denota que a política, assim como categorizam 

Moacir Palmeira e Beatriz Hereida (1995), não se encerra no período das 

eleições, mas torna-se presente no cotidiano da cidade em vários períodos de 

sociabilidade, em meu caso, nas festas12.  

Representantes dos poderes políticos (em nível estadual e municipal) 

utilizam o tempo e o espaço festivo para marcarem e divulgarem suas ações, 

promovendo seus feitos mais relevantes. Compondo a já citada presença da 

política institucional no palanque a partir de pessoas e coisas, em 2017, essa 

atuação foi mais vigorosa. Na ocasião da abertura do calendário de festas 

religiosas de verão, isto é, no dia 4 de dezembro, o governo de Estado 

aproveitou para reabrir os largos13 do Pelourinho, após um longo período de 

fechamento em consequência das obras promovidas pelo próprio ente. Em 

suas redes sociais ocorreu uma intensa divulgação da programação da festa 

                                                             
12 Nas palavras dos autores: “a política invade as atividades cotidianas as mais díspares. A presença de 
candidatos ou de representantes seus nas festas de igreja ou de escola é uma constante. Por outro lado, 
não será surpresa, no enterro de figuras importantes da comunidade e até mesmo de cidadãos comuns, 
a presença de candidatos ou políticos a eles ligados, que não deixarão passar a oportunidade de, 
brindando os participantes com discursos laudatórios ao morto ou simplesmente oferecendo sua 
solidariedade aos familiares, estabelecerem ou reforçarem ligações sociais que poderão se traduzir em 
votos” (PALMEIRA; HEREIDA, 1995, p. 33). 
13 Aqui a concepção de largo está mais relacionada à ideia de praça do que com uma ligação com alguma 
igreja conforme a expressão “festa de largo”.  
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que contou com apresentações musicais, sobretudo, grupos de samba 

distribuídos em diferentes horários em todos os espaços reinaugurados. 

Evidencia-se, assim, a participação da política estadual na dimensão profana e 

sagrada da celebração. Neste ano, a parte profana foi encerrada com o tão 

aguardado show14 da cantora Mariene de Castro, no Largo do Pelourinho, no 

mesmo palco onde, pela manhã, foi celebrada a missa.  

Em relação à participação popular durante a realização da missa o largo 

fica completamente lotado de pessoas trajadas com as cores das santas: o 

vermelho e o branco. Durante a missa festiva, a multidão saúda ora a santa, 

ora a orixá com: ―viva Santa Bárbara‖ e ―eparrei Iansã‖. Como uma espécie de 

coro, o padre profere ―viva a santa‖, logo em seguida a multidão responde com 

a mesma frase. De forma geral, a saudação a Iansã é realizada na ordem 

inversa, ou seja, tem início com o povo. Assim que o sacerdote termina a 

reverência à santa, a multidão profere: ―eparrei Iansã‖ e o padre responde com 

a saudação à orixá dos raios e tempestades. Em certa missa festiva, padre 

Lázaro, na época capelão da Igreja do Rosário, rindo disse: ―O eparrei Iansã foi 

mais forte do que o viva Santa Bárbara‖15. Jocélio Teles dos Santos (2005) 

anos antes, mais precisamente, em 2004, já havia registrado e analisado o 

discurso de outro padre no mesmo contexto festivo, exatamente no momento 

da missa em que o viva e eparrei são repetidos. Segundo o autor, o discurso 

do celebrante enfatizava a valorização de signos e práticas religiosas ligados à 

negritude. Acerca, especificamente, do dia 4, o padre declarou ―‗hoje é dia de 

Santa Bárbara, mas 99% dos que estão aqui também acreditam em Iansã. Até 

eu‘‖ (SANTOS, 2005, p. 48).  

No palco, os cantores e percussionistas ligados à igreja dão o som e o 

ritmo à missa juntamente com o soar dos trombones e trompetes da banda 

militar, posicionada na varanda de um dos casarões do largo, próximo ao 

palco. 

                                                             
14 Com cobertura e transmissão ao vivo pela TV Educativa da Bahia (TVE), uma emissora de televisão 
pública do estado.  

15 A missa foi composta pelos ritos iniciais ‒ canto de abertura, acolhida e oração do dia ‒; liturgia da 
palavra ‒ primeira e segunda leituras, evangelho, sermão e preces da assembleia ‒; liturgia eucarística ‒ 
preparação das oferendas, oração eucarística, reza do Pai-Nosso, canto da comunhão e ritos finais, 
benção solene, aspersão das oferendas e dos presentes e músicas.  



 156 

No momento do ofertório, um grupo de irmãs atravessa a multidão, elas 

saem do templo com pão, uva e o cálice, cada uma leva consigo um elemento. 

Em todos estes anos de campo, presenciei a participação de Tio Souza e 

ebomi Nice16 conduzindo o conjunto de irmãos neste momento ritual.  Tio 

Souza vem à frente, com uma espada em punho, que abre o caminho pela 

multidão de fiéis. Seu trajeto é resguardado por outros irmãos que com o 

próprio corpo fazem um corredor que segue da igreja até o palco. O grupo usa 

o traje de devoção à santa: portando sua medalha de irmãos e vestem blusas 

vermelhas, enquanto as mulheres usam saias e os homens, calças brancas. 

Nesse momento específico, seguram bandeiras confeccionadas com dois 

pedaços de pau em formato de cruz e, no topo, um tecido vermelho com uma 

imagem (impressa e colada) de Santa Bárbara.  

Em conjunto, os irmãos formam esse caminho até o palco. Logo atrás, 

seguem no mesmo corredor os fiéis com seus presentes para a santa como 

cestas repletas de acarajés e abarás, além de buquês de rosas. Assim que as 

oferendas chegam até o altar, o padre as apresenta à multidão levantando-as 

e, em seguida, deposita-as aos pés da santa. Após esse momento ritual os 

irmãos atravessam novamente a multidão para recolher as ofertas em dinheiro. 

Em duplas, circulam pela ladeira: enquanto um irmão porta a bandeira, o outro 

leva a caixa onde, aos poucos, são depositadas as notas e moedas17. Os fogos 

anunciam o fim do período litúrgico seguido de grande euforia com a 

participação da sambista baiana Claudete Macedo que, geralmente, canta a 

música18 ―Surge um manto no horizonte da manhã‖, uma espécie de hino à 

santa.  

                                                             
16 Ambos são membros Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e do grupo de devoção a Santa 
Bárbara. Possuem forte atuação no cenário religioso dentro e fora dos templos. 

17
 Após o momento do ofertório, tem início a comunhão. Um grupo de diáconos e sacerdotes cruza a 

multidão para distribuição da hóstia.   

18 A sambista e devota é convidada anualmente para cantar na missa festiva e também no cotidiano 
litúrgico da Igreja do Rosário. Ela tem em torno de 80 anos, precisa de auxiliou de uma bengala para se 
locomover e tem baixa visão, é sempre acolhida pelos irmãos e é assídua frequentadora das missas 
dedicadas a Santa Bárbara. A cantora negra soteropolitana teve projeção nacional nas décadas de 1950 
e 1960, atuou em rádios no Rio de Janeiro e nas Rádios Sociedade e Excelsior, em Salvador (SILVA, 
2013). Na década de 1960, no Rio de Janeiro, participou do programa radiofônico de calouros de Ary 
Barroso, onde conquistou sucesso e como resultado gravações de diversas canções. Ainda nesse 
contexto, realizou shows internacionais. Atuou também em diversos palcos na capital baiana e formou 
um “grupo de mulatas chamado ‘Samba, suor e alegria’, que se apresentava em clubes e redes de 
televisão” (SILVA, 2013, p. 123). 
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Nos últimos instantes da missa, o padre asperge água benta com ramos 

de arruda na população e nas oferendas. Em seguida as devotas, que levaram 

ao palco seus cestos repletos de acarajés e abarás, os distribuem ali mesmo 

para os presentes. Outras preferem distribuí-los ao longo do cortejo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A missa campal é o momento no qual a santa é inserida em um circuito 

específico da cidade, um movimento devocional que permite a criação de um 

intenso fluxo de interação. Ao projetar o sagrado para a rua ocorre uma 

espécie de sacralização do espaço público que está sendo permeado por ritos 

devocionais (SANCHIS, 1983). Estes proporcionam uma experiência única 

entre os devotos e a santa. Mas ocorrem oscilações em intervalos específicos 

da missa onde experiências corpóreas são atravessadas por picos de 

―efervescência coletiva‖ (DURKHEIM, 2008).  

 Entendo que o momento do ofertório, as vivas a Santa Bárbara e as 

saudações a Iansã têm o forte caráter de ―efervescência coletiva‖ nos moldes 

durkheimianos – no que diz respeito a um período da celebração onde toda a 

comunidade festiva direciona sua atenção para o símbolo principal, as santas 

(DURKHEIM, 2008, p. 274).  

 Para terminar, retomo uma tarefa de refletir criticamente um evento 

festivo a partir da apresentação de elementos presentes no fenômeno. Assim, 

a festa, ou mais especificamente, a missa festiva do dia 4 de dezembro 

evidencia aspectos religiosos, sociais e políticos da sociedade soteropolitana. 

O interesse aqui estava centrado no sentido do ritual, conforme desenvolvido 

por Victor Turner, isto é, sua compreensão teórico, prática e seu sentido de ser 

do ritual. Focalizei os símbolos em movimento e na ação, ideias essenciais nas 

formulações de Victor Turner. O autor destaca as simbolizações e os 

processos rituais destacando assim, uma importante compreensão do sentido 

do vivido. A partir dos momentos rituais, a missa, podemos apreender o sentido 

da experiência que é religiosa, social e política.   
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Da festa que colore de vermelho e branco as ruas do Centro Histórico e 

a Baixa dos Sapateiros, emergem formas de religiosidades e sociabilidades 

específicas. A medida em que segui as pessoas santas e não santas nos seus 

deslocamentos por diversos pontos, observei novos e importantes elementos e 

personagens do festejo, como inúmeras devotas com seus balaios repletos de 

acarajés, que são distribuídos aos devotos e devotas.   

No Pelourinho, a missa é um objeto privilegiado de observação, mas o 

evento não tem início e nem se encerra neste momento.  Fica evidente que a 

festa começa muito antes do dia 4 de dezembro; ela é construída num longo 

processo que envolve devotos, líderes religiosos, agentes políticos e 

comerciantes locais.  
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