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As investigações desta Linha de Pesquisa privilegiam a compreensão dos processos 

sociais em que as diferenças são tratadas como desigualdades, limitando o 

exercício da cidadania, e/ou criam possibilidades para novos projetos político-

sociais, centrados na redefinição dos direitos humanos. Também tem por objeto o 

conflito e a criminalidade na sociedade contemporânea em suas formulações 

teóricas e nas diversas manifestações empíricas. O desafio principal é problematizar 

os conflitos, e suas implicações sociais, culturais e políticas, relacionados a 

demandas de grupos que se encontram na interseccionalidade entre o universal e o 

particular. Abriga pesquisas relacionadas às formas de sociabilidade, instituições de 

controle social, políticas de segurança, criminalidade urbana e impactos do 

desenvolvimento científico-tecnológico. Também são acolhidas reflexões teóricas e 

investigações empíricas sobre grupos étnico-raciais, sexuais, geracionais, 

econômicos, de deslocados geograficamente e outros. Tais estudos poderão se dar 

nos âmbitos da família, dos movimentos sociais, da mídia, do mundo virtual, do 

legislativo, do judiciário, das políticas públicas, das manifestações artístico-culturais 

e outros. 

 

O III SEMINÁRIO DA LINHA DE PESQUISA DIREITOS HUMANOS, DIFERENÇA E 

VIOLÊNCIA realizou-se entre os dias 08 e 09 de outubro de 2014.  
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“Juventude e Violência” 
 

Machismo não é estilo de vida. 
O que é ser homem e não chorar? 

E mulher é ser frágil e dependente? 
Ser jurista é ser copilador? 

A forma como lidamos com a nossa afetividade e o nosso corpo 
influencia diretamente as relações que temos com o mundo. 

Por que aquele que não reflete sobre si mesmo, 
o  "não crítico", de resto, 

não é, nem faz justiça. 
 

Para estes que tem o hábito insuportável de querer 
comer, morar, vestir, dormir e trabalhar, 
e ficam por aí reinvindicando direitos, 

formando coletivos de Hip-Hop, levantando siglas como MST, 
dá-se-lhes o direito penal como medida certa, imediata e então, 

terão assegurados o uniforme como vestimenta, 
a cela como endereço, o sapeca negrinha para a insônia 

e a quentinha do xadrez. 
 

Seria o social direito para quem pena... 
por uma organização político-cultural autônoma 

formada e gerida por jovens 
em um espaço permanente de mobilização juvenil 

e intervenção social comunitária. 
 

Questionando essas e outras construções 
é possível viver os diversos modos de ser 

com liberdade e autonomia, 
pois as formas convencionais 

da sentença bem “comportada” 
ou da decisão copilada 

não conseguem conquistar a juventude para o debate 
e muito menos 

convencê-la a assumir posturas mais respeitosas, solidárias e comprometidas. 
 

Diante disso, decidimos promover espaços de diálogo e reflexão 
para que possamos (re)pensar e (re)criar nossas visões e atitudes... 

 
Porque estamos fartos de uma justiça pré-estabelecida, 

de todo aquele que não requer o que seja de interesse da justiça. 
Devemos superar a dura (in)justiça regente aos convalescentes, 

Por querer antes a justiça dos ingênuos e indigentes. 
Pois não queremos saber de justiça 

“penal” ou “coletivo” que 
não seja pela libertação. 

 
 

 
Texto elaborado por Christiane de Holanda Camilo com base nas ações desenvolvidas pelo Coletivo Hip-Hop Chama 
do qual, Áurea Carolina de Freitas Silva fez parte, e nos poemas “Justiça ética” e “Função social do direito Penal (ou 
social direito de quem pena)” , ambos de 2011, das obras “Poemas reconvencionais: inverso e reflexo das coisas” e 

“Poemas iniciais em forma de contestação” de Denival Francisco da Silva. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS  

 

Christiane de Holanda Camilo1 

Dijaci David de Oliveira2 

 

Resumo: Um desafio que se impõe a academia em vários campos de pesquisa é encontrar 
metodologias que sejam mais adequadas ao estudo da complexidade do mundo atual. 
Nesse sentido, como parte da complexidade do mundo atual os direitos humanos 
apresentam-se como um tema complexo por ser multifatorial em sua concepção e aplicação 
na realidade. O presente artigo fará uma análise sobre como os direitos humanos, como um 
tema complexo, são implementados pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia – 
Goiás a partir do estudo das representações sociais presentes nessa rede de ensino, 
discutindo qualitativamente, as possibilidades e limites do uso da Teoria das 
Representações Sociais para o estudo sobre direitos humanos.  
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Representações Sociais; Metodologia; 
 
 
Résumé: Un défi pour milieu universitaire dans divers domaines de la recherche est de 

trouver des méthodes qui sont plus appropriés pour étudier la complexité du monde 
d'aujourd'hui. En ce sens, dans le cadre de la complexité du monde d'aujourd'hui droits de 
l'homme sont présentés comme un théme complexe et multifactorielle dans sa conception et 
sa mise en œuvre dans la réalité. Cet article va analyser comme les droits de l'homme, 
comme une question complexe, sont mises en Secrétariat Municipal par l'éducation Goiânia 
- Goiás, selon l'étude des représentations sociales présentes dans c'est système scolaire, 
pour discuter qualitativement, les possibilités et les limites de l'utilisation de théorie des 
représentations sociales pour l'étude des droits de l'homme. 
 
Mots-clés: Droits de l'Homme; Représentations Sociales; Méthodologie; 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao se considerar o mundo atual, pontua-se que a produção do 

conhecimento deve possuir como intuito primordial agregar conhecimentos que 

                                                             
1
 Doutoranda em Sociologia (UFG), Mestre em Direitos Humanos (UFG). Pesquisadora no Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos (NDH/UFG), do Núcleo de Estudos 
sobre Criminalidade, Violência e Justiça Criminal (NECRIVI/UFG) e Mediadora de Conflitos no 
Tribunal de Justiça de Goiás (TJ/GO). E-mail: christianedeholanda@gmail.com . 
2
 Professor Doutor Orientador no Programa de Pós-graduação em Sociologia, Diretor da Faculdade 

de Sociologia ambos da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

mailto:christianedeholanda@gmail.com
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sejam relevantes para garantir respostas mais próximas às demandas complexas do 

mundo contemporâneo. (SANTOS, 1997)  

De outro modo as respostas à essa complexidade permitem agregar 

diferentes tipos de conhecimento (CHAUÍ, 2000) tendo em vista o reconhecimento 

dos limites epistemológicos e metodológicos da ciência, ou ainda, nas palavras 

provocativas de Santos (2003, p. 90) considerar que “O conhecimento científico pós-

moderno só se realiza enquanto tal na medida em que se converte em senso 

comum”, o que quer dizer que, por enfatizar os destinatários do conhecimento 

elaborado pela sociedade, Boaventura de Sousa Santos mantém um 

posicionamento firme quanto a reflexão crítica sobre os direitos humanos dizendo 

que “(...) não basta criar um novo conhecimento, é preciso que alguém se reconheça 

nele. De nada valerá inventar alternativas de realização pessoal e coletiva, se elas 

não são apropriáveis por aqueles a quem se destina”. (SANTOS, 1997, p. 287). 

Em razão disso a pesquisa qualitativa é uma abordagem possível e 

necessária na pesquisa sobre direitos humanos por possuir concepção multifatorial, 

profundidade e capilaridade temática na sua implementação na realidade. 

Nesse sentido, para nortear o presente artigo, primeiramente, será 

caracterizada a pesquisa qualitativa, em sequência os direitos humanos serão 

apresentados em sua complexidade temática segundo a abordagem que se quer 

inferir, qual seja, sobre as práticas e representações sociais de promoção e defesa 

de direitos humanos, observados dentro da abordagem qualitativa ao se propor 

pesquisar especificamente a importância acerca das representações sociais sobre 

direitos humanos elaboradas pelos docentes da Rede Municipal de Educação de 

Goiânia (RME - Goiânia) no Estado de Goiás. Por fim, será apresentada e 

problematizada a utilização das representações sociais na pesquisa sobre direitos 

humanos no mundo contemporâneo. 

  

1. A pesquisa qualitativa. 

 

A pesquisa social assume perspectivas diversas e por vezes 

complementares na pesquisa acadêmica, dentre essas perspectivas há a pesquisa 

qualitativa. Mesmo a pesquisa qualitativa assume diferentes nuances nas ciências 

sociais e compreende uma gama de diferentes técnicas de interpretação utilizadas 
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para descrever, interpretar significados e expressar sentidos contidos nos 

fenômenos sociais. (MAANEN, 1979) 

Demo (1989) estabelece importantes critérios de cientificidade para 

qualquer tipo de pesquisa científica, tais como, a coerência, a consistência a 

originalidade e a objetivação. Ressaltando que a coerência será expressa na 

pesquisa quando não houver contradições entre a temática pesquisada, seu objeto, 

problema, referencial teórico e método, bem como na forma apresentada de 

argumentação, situação que destaca a segunda característica, a coerência, 

demonstrada por meio de um arcabouço argumentativo que auto-sustente-se 

pertinentemente aos objetivos estabelecidos e abordado de forma original ao expor 

a problematização, as contradições e a historicidade presente no estudo. 

Quanto à pesquisa qualitativa Demo (2004) reforça que sua característica 

principal é a preocupação mais focada na intensidade de ocorrência dos fenômenos 

do que necessariamente em sua extensão. 

Uwe (2007) ressalta que as características da pesquisa qualitativa estão 

presentes quando há adequação de métodos e teorias, quando está presente a 

perspectiva dos participantes e de sua diversidade, quando há reflexividade do 

pesquisador e da pesquisa, quando há variedade de abordagens e métodos 

qualitativos, quando há casos pontuais ou a construção da realidade é o ponto de 

partida, ou ainda quando o texto é tratado como material empírico. Não apenas uma 

dessas características e sim quando algumas dessas características estão 

presentes na pesquisa, ela é considerada qualitativa.  

Nesse sentido, os critérios de cientificidade da pesquisa qualitativa são 

diferentes dos utilizados na pesquisa realizada pelas ciências naturais, “[...] as 

regras metodológicas apontadas pelos métodos qualitativos visam, 

fundamentalmente, ampliar a validade interna dos resultados da pesquisa”. 

(LAPERRIÈRE, 2008, p. 410) e para tanto exige um árduo e sensível trabalho do 

pesquisador. 

Flick Uwe observa que esta é uma questão contemporânea presente em 

diferentes estudos cujas discussões permitiram tal aprofundamento e intensidade 

como exemplifica abaixo: 

Geertz emphasizes that, at the end of the 20th century, the world is breaking 

up into many partial worlds, and into subjective and subcultural meaning 

systems which make the experience of development or the concepts of what 
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development is or should be very different. His diagnosis is a condensation 

of several trends discussed in the social sciences since the 1980: key words 

like pluralization of the life-world in modern societies, according to the "new 

obscurity" (Habermas, 1985), the growing "individualization of way of living 

and biographical patterns" (Beck, 1986) and the dissolution of "old" social 

inequalities into the new diversity of milieux, subcultures, life-styles and 

ways of living (Hradil, 1992) are current labels for such diversification. (UWE, 

2007, p. 633)  

  

Tema que alerta para o necessário posicionamento do cientista social no 

sentido de buscar a intensidade do estudo porque em diversos momentos e 

pesquisas, a princípio, o que realmente falta ao pesquisador social é a familiaridade 

com o que realmente está acontecendo na esfera da vida e da realidade do que 

escolheu para estudo. (UWE, 2007) 

De outro ponto, ressalta que a rápida mudança social e a diversificação 

de mundos e da vida em cenas e culturas que complexificam essa realidade, estão 

cada vez mais enfrentando investigadores sociais com contextos sociais e 

perspectivas que são novos para eles. Escolher ferramentas teóricas e, em seguida, 

projetar pesquisas para testar essas ferramentas com experiências empíricas, para 

o pesquisador é mais indicado que adote estratégias indutivas e conceitos 

sensibilizantes com conhecimento local e também buscando os significados 

subjetivos, a experiência e os discursos como uma abordagem adequada para a 

pesquisa qualitativa. (UWE, 2007) 

A pesquisa qualitativa apresenta aspectos diferenciados e 

interdisciplinares que refletem na forma multimetodológica de sua abordagem. Em 

ambientes escolares, a pesquisa qualitativa por meio das representações sociais 

enriquece a análise por possibilitar que esse referencial teórico-metodológico 

permita “[...] compreender os mecanismos sociocognitivos de atribuição de sentido e 

de integração da novidade em um repertório preexistente”. (ALVES-MAZZOTTI, 

2002, p. 41) 

 

2.  A pesquisa sobre Direitos Humanos e os Direitos Humanos como um direito 

assegurado pela educação. 
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Com surgimento marcado a partir das discussões suscitadas em 

decorrência das atrocidades de total “desumanização do humano” cometidas 

durante a segunda guerra mundial, os direitos humanos encontram-se em expansão 

no mundo. (ALVES, 2005) Tomando-os como objeto de pesquisa há que se 

observar as suas singularidades. 

Oscar Vilhena Vieira ao proferir uma conferência realizada em 

comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos no 

Ministério Público Federal realizou uma digressão sobre o que é ter direito, para 

tanto, sintetizou o pensamento de David Lyons quando diz que “ter um direito é ser 

beneficiário de deveres de outras pessoas ou do Estado” (VIEIRA, 2000, p. 23).  

Infere-se aí que o direito possui uma característica interrelacional inerente 

à sua manifestação, a partir da qual criam-se deveres e obrigações positivas ou 

negativas recíprocas entre vários entes, sejam estes indivíduos, instituições ou 

ambos.  

O autor aponta que os direitos são uma construção da modernidade, pois 

diferente de outras épocas, hoje, o direito traz a ideia e desempenha o papel de 

universalidade e reciprocidade. Segundo Vieira (2000) esta reciprocidade contém o 

fundamento da igualdade entre os seres humanos. Retoma-se nessa discussão da 

função do direito para Immanuel Kant (preservar e realizar a autonomia) e Stuart Mill 

(harmonizar interesses e não valores intrínsecos), porém, o sentido contemporâneo 

de direitos reside na assunção recíproca de direitos e deveres entre as pessoas. 

Estrutura-se um sistema de valores (Kant) e interesses (Mill) a serem assegurados. 

(VIEIRA, 2000) 

Todavia, somente após as barbáries da racionalização jurídica positivista 

pelo Estado alemão durante a II Guerra Mundial, tentou-se construir novos 

parâmetros para o estabelecimento de direitos. O Estado passou a ser contestado 

em sua soberania absoluta, e foram trazidas à análise as suas limitações em razão 

de fatores externos ao país.  

Um desses parâmetros adveio com a Carta da ONU3 em 1945, seguida 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pois, apesar desta última 

                                                             
3 A Carta da ONU, Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco refere-se à Carta assinada na cidade de 

São Francisco, em 26 de julho de 1945, por cinquenta representantes de países que se fizeram presentes na 

Conferência sobre Organização Internacional realizado de 25 de abril à 26 de junho. 
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não possuir caráter obrigatório, a partir de sua publicação, começou-se a se 

estruturar outros parâmetros orientadores das condutas estatais, além de constituiu-

se em um documento capaz de influenciar o direito interno dos países em um 

momento de constitucionalização e independência das colônias europeias pelo 

mundo. (Organização das Nações Unidas [ONU], 1945, 1948) 

A partir daí, além dos Pactos de 1966 (Pacto dos Direitos Civis e Políticos 

e Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) seguiram-se vários outros 

documentos internacionais (convenções, tratados e protocolos) de proteção aos 

direitos humanos sob a organização da ONU, que culminaram ainda na estruturação 

dos sistemas global e regionais de proteção internacional dos direitos humanos. 

(ONU, 1966) 

Destaque-se que dentro do sistema global do sistema internacional de 

proteção dos Direitos Humanos, a Declaração Final e o Plano de Ação da 

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de Viena (1993) têm grande 

relevância conceitual sobre os Direitos Humanos, e sobre a sua sobrelevação na 

pauta contemporânea das relações internacionais entre os Estados, destacando um 

de seus excertos que demonstra que “(...) a promoção e a proteção dos Direitos 

Humanos constituem questões prioritárias para a comunidade internacional”4 (ONU, 

1993). 

Todavia, em que pese a importância da Declaração de Viena, a afirmação 

de Vieira (2000) corroborada também por José Augusto Lindgren Alves (2005) e 

Fábio Konder Comparato (2004) é o fato da inegável a influência que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) tem no processo de universalização e 

internacionalização dos Direitos Humanos, situação que influenciou na forma com 

que os Estados se estruturaram para internalizar e demonstrar a adoção de medidas 

condizentes com os preceitos dos Direitos Humanos. O que aconteceu no momento 

em que as ex-colônias começavam a estruturar as suas Constituições nacionais, 

                                                             
4 Em que pese, que o Direito Internacional e as Relações Internacionais estabeleçam claramente a distinção 

entre comunidade e sociedade internacional, sendo a primeira como mais restrita formada por uma 

comunidade de Estados agregados em prol de interesses comuns (no âmbito das Nações Unidas, referindo-se 

aos países que a compõe), e a segunda, refira-se à sociedade planetária como um todo formada pelo conjunto 

total dos países. É comum nos documentos da ONU a utilização dos dois termos e para este trabalho, não será 

feita distinção, visto que o enfoque é quanto aos Direitos Humanos no Brasil, e ele comporta as duas acepções, 

como membro da ONU e da sociedade planetária. 
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como também se passou no Brasil, mas que somente em 1988 com a atual 

Constituição Federal pode-se observar o devido destaque aos direitos fundamentais, 

leia-se Direitos Humanos. 

Porém, um dos fatores que irrompe na demonstração da dimensão de 

promoção e defesa da Declaração de 1948, da Convenção de Viena (1993) e dos 

demais tratados e convenções de Direitos Humanos é a falta, estratégica ou 

desatenta, de dados estatísticos por parte dos Estados, sobre o seu cumprimento 

nas mais variadas esferas, ou ainda, quando não se tem uma pauta definida de 

cumprimento dos preceitos de Direitos Humanos dentro da administração pública ou 

mais especificamente, quando a grande tarefa que se estende no sentido de se 

estabelecer uma Educação formal que consagre os preceitos dos Direitos Humanos. 

Apenas para exemplificar a problemática da falta de dados atualizados 

sobre o cumprimento dos Direitos Humanos observe-se o sistema de informações. 

(artigo 2º, I, “c”, BRASIL, 2010) O sistema de informações de qualquer convenção ou 

tratado exige que o país mantenham dados atualizados sobre o que acontece no 

seu território de cada país em relação a determinada temática. Por exemplo, o 

sistema de informações previsto no artigo 44 da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, ratificada primeiro pelo Brasil em 1990, no mesmo ano e em data próxima a 

da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069), onde consta 

que devem ser elaborados relatórios periódicos em dois anos (o primeiro) e a cada 

cinco (os demais), em 2014 completou-se um atraso de 22 anos, isto porque o 

primeiro e único relatório elaborado sobre as condições das crianças no país que 

deveria ter sido entregue em 1992, foi entregue em 2003, com 11 anos de atraso e o 

documento foi altamente questionado pelo Comitê dos Direitos da Criança em 

Genebra, por falta de dados consistentes. 

Observe-se ainda que tanto a Declaração de 1948 em seu texto inicial e 

no artigo 26, quanto a Convenção sobre os Direitos da Criança, ao tratar dos direitos 

relativos ao desenvolvimento, referem-se ao direito à Educação. Essa referência 

reiterada está baseada na necessidade proposta desde 1945 e 1948 em 

implementar reformulações de parâmetros de conduta pautados nos Direitos 

Humanos para a sociedade internacional em diversas idades, segundo princípios 

como a cultura de paz, adotar-se meios pacíficos para a resolução de conflitos, 

igualdade, dignidade, autodeterminação dos povos, entre outros. Princípios estes 
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que necessariamente demandam tempo e investimento para serem absorvidos pelas 

diferentes comunidades internacionais. 

A menção do sistema de informações é uma forma de ilustrar a 

necessidade de maior discussão e compreensão do que são os Direitos Humanos, 

como são implementados em diferentes realidades, e ainda, como podem ser 

promovidos e defendidos no âmbito interno brasileiro. 

No Brasil, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), 

elaborado pelo Comitê Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 

7.037 de 21 de novembro de 2009 e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio 

de 2010, estabelece como eixo orientador e prioritário a Educação em Direitos 

Humanos e ressalta que: 

 

Educar em direitos humanos é fomentar processos de educação formal e 

não-formal, de modo a contribuir para a construção da cidadania, o 

conhecimento dos direitos fundamentais, o respeito à pluralidade e à 

diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças 

religiosas. (BRASIL, 2010, pg.7) 

 

O que permite pontuar conforme o Programa Nacional de Direitos 

Humanos – PNDH-3 que: 

A educação é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio 

indispensável para realizar outros direitos, constituindo-se em um processo 

amplo que ocorre na sociedade. A educação ganha maior importância 

quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas 

potencialidades e a elevação da auto-estima dos grupos socialmente 

excluídos, de modo a efetivar a cidadania plena para a construção de 

conhecimentos, no desenvolvimento de valores, crenças e atitudes em favor 

dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente, dos outros seres vivos 

e da justiça social. (BRASIL, 2010, p. 10) 

 

Dessa forma, tendo em vista que a Educação é um direito humano em si 

além de pressuposto de realização de outros direitos, torna-se premente a 

necessidade de se elaborar, difundir conhecimento e promover debates sobre o 

tema pautando-se na análise da realidade social em suas diversas dimensões.  

Cabe destacar ainda a previsão contida no PNDH-3 no artigo 2º, V,  
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V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: 

a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política 

nacional de educação em Direitos Humanos para fortalecer uma 

cultura de direitos; 

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos 

Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições 

de ensino superior e nas instituições formadoras; 

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de 

defesa e promoção dos Direitos Humanos; 

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço 

público; e  

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à 

informação para consolidação de uma cultura em Direitos Humanos; 

(BRASIL, 2010, grifo nosso) 

 

Para tanto, é necessário compreender como todas essas discussões e 

previsões legais em Direitos Humanos estão sendo sedimentadas nas instituições 

responsáveis pela formação de base da população. Ao se falar de direitos humanos 

não basta a mera previsão legal, o conhecimento em direitos humanos deve ser 

convertido em conhecimento acessível à população ou como Boaventura afirmou, 

deve ser convertido em senso comum, compreendido e utilizado pelas pessoas. 

(SANTOS, 1997) 

A importância de uma pesquisa que visa conhecer as representações 

sociais presentes em um determinado grupo social reside em poder servir como 

instrumento de orientação e ponderação para a elaboração de políticas públicas 

dotadas de maior propriedade para que possam promover e defender de forma mais 

efetiva os Direitos Humanos na sociedade, mesmo porque ao se observar os 

sujeitos foco desse estudo, os professores, estes, no decorrer dos anos serão 

responsáveis pela formação educacional oficial de milhares de alunos. 

 

3. Possibilidades e Limites da Teoria das Representações Sociais na 

pesquisa sobre Direitos Humanos 
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As representações sociais elaboradas sob a égide da Teoria das 

Representações Sociais (T.R.S.) foram construídas no seio da escola construtivista 

francesa da psicologia social (École de Hautes Études em Sciences Sociales – 

Paris) por Serge Moscovici (1978, 2001, 2009), posteriormente, publicado no livro 

Psychanalise son image et son public (1961), republicado em 1978, no Brasil, com o 

título “A representação social da psicanálise”. 

O autor esclarece que seu livro não se restringe ao estudo específico da 

Psicanálise e sim a criação de um objeto de estudo, a partir de pesquisa empírica 

voltada para os campos da Psicologia Social e da Sociologia do Conhecimento. 

 O objeto de estudo elaborado pelo autor são as representações sociais, 

concebidas por Moscovici (1978) enquanto produto e processo social, verificados 

com o intuito de observar como a ciência é absorvida pelo senso comum, 

intermediada pela comunicação e pela linguagem, visto que a representação social 

ocorre em momento posterior ao da elaboração do conhecimento pela comunidade 

científica. Trata-se, portanto, da compreensão sobre como esse conhecimento é 

reelaborado, posteriormente, dentro de outros grupos sociais. (MOSCOVICI, 1978) 

O fundamento da proposta de Serge Moscovici (1978, 2001, 2009) sobre 

as representações sociais parte da releitura do conceito de “representação coletiva” 

de Émile Durkheim (1970).  

Durkheim (1970, p. 39) analisava as representações coletivas a partir da 

organização da vida social, apontando que as representações coletivas “são 

exteriores com relação às individuais, [...] porque não derivam dos indivíduos 

considerados isoladamente, mas de sua cooperação, [...] os sentimentos privados se 

tornam sociais pela sua combinação”, e nessa combinação a individualidade é 

absorvida pela coletividade.  

Moscovici (1978, p. 59), ao analisar as representações sociais, enfatizou 

a análise dos discursos e da comunicação, em razão disso, em sua metodologia, 

empreendeu esforços na realização e associação de entrevistas com textos de 

imprensa, porque considerava relevante destacar que “As representações 

individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é ou 

deve ser. Mostram-nos que, a todo instante, que alguma coisa ausente se lhe 

adiciona, e alguma coisa presente se modifica”. 
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A sociologia de Durkheim aponta que o ser humano possui uma 

consciência individual que consiste não apenas como informações, envolve também 

a percepção sensorial e discernimento sobre qual informação faz-se opção em 

determinado momento da ação humana. Este é um processo de adequação que 

está em consonância com a consciência coletiva que interfere e manifesta em 

pensamentos e ações individuais, por orientar as suas percepções. (Durkheim, 

1978)  

 

Existem em cada uma de nossas consciências [...] duas consciências: uma 
é comum com o nosso grupo inteiro e, por conseguinte, não somos nós 
mesmos, mas a sociedade vivendo e agindo dentro de nós. A outra 
representa, ao contrário, o que temos de pessoal e distinto, o que faz de 
nós um indivíduo. (DURKHEIM, 1978, p. 69) 

 

Durkheim (1970) e Moscovici (1978) concordam que as representações 

são criações sociais que elaboram imagens sobre a realidade. Celso Pereira de Sá 

destaca a diferença dos conceitos de representação entre esses dois autores 

apontando que 

 

[...] as representações coletivas eram vistas, na sociologia durkeimiana, 
como dados, como entidades explicativas absolutas, irredutíveis por 
qualquer análise posterior [...] À psicologia social, pelo contrário, segundo 
Moscovici, caberia penetrar nas representações para descobrir a sua 

estrutura e os seus mecanismos internos. (SÁ, 1995, p. 23) 

 

Há uma clara valoração da dimensão individual para a coletividade nas 

representações sociais de Moscovici (1978, p. 28) ao apontar que esta “[...] é um 

corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças às quais 

os homens tornam inteligível a realidade física e social, [...] numa ligação cotidiana 

de trocas”, situação que diverge de Durkheim (1970, p. 39), para quem “[...] o 

fenômeno social não depende da natureza pessoal dos indivíduos” porque “[...] 

todas as características individuais, sendo divergentes por definição, neutralizam-se 

[...]”. (MOSCOVICI, 1978, p. 28) 

Pode-se ponderar que Moscovici (1978), a partir dessa diferenciação, cria 

uma dinâmica muito própria de sua teoria ao considerar as interações entre os 
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indivíduos e os grupos sociais (inter e intragrupos) como fatores importantes para o 

sistema simbólico anterior a ação humana. 

Moscovici (1978) propõe que a representação social constitui-se em uma 

forma peculiar de conhecimento que interfere diretamente no comportamento e na 

comunicação entre os sujeitos da sociedade e, por isso, cumpre importante função 

na elaboração da realidade, já que esta é formada a partir das relações entre os 

indivíduos e o seu grupo social, bem como, entre o indivíduo e as representações de 

objetos valorizados e compartilhados pela comunicação do grupo social.  

Dessa forma, a representação torna-se um intercâmbio entre a percepção 

e o conceito, entre o imaginário e o simbólico. O ato de representar, para o autor, 

significa algo anterior a ação individual, “são fenômenos específicos que estão 

relacionados com um modo particular de compreender e comunicar – um modo que 

cria tanto a realidade como o senso comum” (MOSCOVICI, 2009, p. 49).  

Por conseguinte, o autor define que 

 

A representação social é uma modalidade particular do conhecimento, cuja 
função é a elaboração dos comportamentos e a comunicação entre os 
indivíduos. A representação é um corpus organizado de conhecimentos e 
uma das atividades psíquicas graças às quais os homens fazem inteligível a 
realidade física e social, integram-se em um grupo ou em uma relação 
cotidiana de intercâmbios, liberam os poderes de sua imaginação. 
(MOSCOVICI, 1979, p. 17-18)  

 

Trata-se de uma modalidade particular porque não corresponde ao todo 

sobre o conhecimento, pois, segundo Moscovici (1978), na época em que concebeu 

as representações sociais como um tipo de conhecimento que guarda relação com o 

conhecimento científico, mas lhe é posterior, fruto do cotidiano, elaborado 

socialmente para interpretar  a realidade de forma simbólica para aplicá-la na 

prática. São fenômenos sociais compreendidos a partir de sua dinâmica de 

produção simbólica e comunicativa. 

Serge Moscovici (1978, p. 25), ao discorrer sobre as representações 

sociais, afirma que as representações são elaboradas a partir de figuras sociais que 

criam imagens mentais representativas, são “organizações de imagem e linguagem 

[...] simbolizam atos e situações comuns”, são o “[...] reflexo, na consciência 

individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de ideias que lhe são exteriores”, 

estando assim imbuídas de percepções, conceitos e preconceitos.  



 

 
 

23 
 

Para Moscovici (1978) as representações sociais são construções 

mentais consubstanciadas em ideias que se materializam no cotidiano de ações dos 

indivíduos e tendem a ser compartilhadas por indivíduos que convivem em um 

mesmo contexto sócio-histórico. São compostas tanto pela razão, quanto pela 

emoção e pelo desejo de compreender e explicar algo.   

Em razão da forma como essas imagens ou “fotografias mentais” 

(MOSCOVICI,1978) são registradas por cada indivíduo pertencente a um grupo, elas 

refletem a maneira pela qual esses sujeitos explicam o mundo e tomam posse do 

conhecimento e interagem com a realidade. 

As representações sociais são um recorte da imagem mental que uma 

pessoa faz sobre determinada situação. Analogamente, o autor compreende-a como 

uma “fotografia” de determinada ideia, pessoa ou assunto que um indivíduo possui e 

armazena em seu cérebro, demonstrando, assim, certo grau de clareza ou “nitidez 

óptica” que o sujeito possui sobre aquela situação. (MOSCOVICI, 1978) 

Em razão da forma como essas “fotografias” são registradas, elas podem 

apresentar-se como ideias totalmente estereotipadas da realidade ou não. Nas 

reflexões de Wagner: 

 

O que pode, então, ser explicado por uma representação? A resposta é 
simples: enquanto relacionado a crenças, o comportamento manifesto é 

parte e conteúdo da própria representação social, é a consequência do 
comportamento no mundo social que se necessita explicar pelo complexo 
representação/ação. O comportamento e a ação estão lógica e 
necessariamente conectados a crenças representacionais, mas suas 
consequências não estão. (WAGNER, 1994, p. 178). 

 

 

A partir das ponderações destacadas acima, pode-se perceber que as 

representações também compõem o repertório simbólico que guia a compreensão 

da realidade e a ação dos sujeitos, o seu estudo “[...] significa investigar como se 

formam e como funciona o sistema de referências que são utilizadas para classificar 

pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos do cotidiano”. (WAGNER, 

1994, p. 178) 

Em continuidade ao tema, Leme (1995) depreende de seus estudos que 

as representações sociais têm a função de “tornar familiar o não familiar numa 
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dinâmica em que objetos e eventos são reconhecidos e compreendidos com base 

em encontros anteriores, em modelos”. Ressalta-se que: 

 

No caso, a memória predomina sobre a lógica, o passado sobre o presente, 
a resposta sobre o estímulo, perturbador do universo exterior para o interior, 
coloca-o em uma categoria e contexto conhecidos. Nesse universo 
consensual o veredicto precede o julgamento. (LEME, 1995, p. 48) 

 

As representações sociais podem ser consideradas como uma maneira 

de elaboração do conhecimento, são mensurações da realidade, compõem o 

resultado do processo de elaboração social e psicológica da realidade que ocorrem 

por meio da interação e transformação social (JODELET, 1986). 

 

En los discursos o en las respuestas que dan acceso a las 
representaciones, estos elementos intervienen efectivamente como 
organizadores de contenido y como operadores de sentido: con ellos lo que 
alcanzamos es un pensamiento en actos, pues hacen inteligible su 
funcionamiento. Por otra parte, son proporcionados por el lenguaje y 
funcionan como un lenguage que sirve para codificar la realidad. 
(JODELET, 2012, p. 490) 

 

Denise Jodelet (2012) considera a dimensão histórica e cultural para 

compreender a questão simbólica presente na sociedade e nas representações. 

Considera ainda que as representações estão relacionadas a um determinado tipo 

de saber empírico, passíveis de três arguições: 

 

1) ‘Quem sabe e de onde sabe?’, cujas respostas apontam para o estudo 
das condições de produção e circulação das representações sociais. 
Pesquisam-se as relações que a emergência e a difusão das 
representações sociais guardam com fatores, tais como: valores, modelos e 
invariantes culturais; comunicação interindividual, institucional e de massa; 
contexto ideológico e histórico; inserção social dos sujeitos, em termos de 
sua posição e filiação grupal; dinâmica das instituições e dos grupos 
pertinentes. 

2) ‘O que e como se sabe?’, que corresponde à pesquisa dos processos e 
estados das representações sociais. A pesquisa se ocupa dos suportes da 
representação (o discurso ou o comportamento dos sujeitos, documentos, 
práticas etc.), para daí inferir seu conteúdo e sua estrutura, assim como da 
análise dos processos de sua formação, de sua lógica própria e de sua 
eventual transformação. 

3) ‘Sobre o que se sabe e com que efeito?’, o que leva a uma ocupação 
com o estatuto epistemológico das representações sociais.  (JODELET, 
apud. XAVIER, 2002) 
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Moscovici considera que as representações sociais cumprem duas 

funções específicas: 

[...] primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-
se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, 
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma 
comunidade, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem 
ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual 
e social. (MOSCOVICI, 2009, p. 21) 

 

Em outros termos, Moscovici (2009) denomina as duas funções das 

representações sociais como função convencional e função prescrita. A primeira 

estabelece objetos, pessoas ou situações como se fossem modelos de referência. E 

a segunda, como uma forma de sistematizar o pensamento conforme sistemas 

classificatórios dependentes de conhecimento anterior consolidado em sistemas de 

imagéticos. 

Para Moscovici (2009, p. 31), a percepção do mundo é algo complexo, 

pois não se percebe todos os fatos “nossas reações aos acontecimentos, nossas 

respostas aos estímulos, estão relacionadas à determinada definição, comum a 

todos os membros de uma comunidade a qual pertencemos”. Assim, o 

conhecimento que alguém construiu sobre determinado objeto está mais próximo 

das representações que esse sujeito possui sobre o objeto, do que realmente o que 

o objeto é. 

O autor aponta que percebemos nosso mundo a partir de dois universos, 

o consensual e o reificado. No universo consensual, a sociedade é uma construção 

visível com sentidos e finalidades próprias, fruto das representações sociais. No 

universo reificado, a sociedade é vista como um grupo dotado de indivíduos vistos 

isoladamente. Por essa razão, as representações sociais constituem-se em uma 

forma possível para compreender-se o universo consensual. (MOSCOVICI, 2009) 

As representações, para Serge Moscovici (1978), estão além de meras 

“opiniões” ou “imagens”, convertem-se em teorias de uma coletividade sobre o real, 

entremeadas por linguagem e relações próprias “capazes de influenciar o 

comportamento do indivíduo participante de uma coletividade”. (MOSCOVICI, 2009, 

p.40) 
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Dessa forma, as representações sociais, como teorias consensuais sobre 

o real, tentam apreender a realidade tornando conhecido algo que anteriormente não 

o era, trazendo, para a dimensão pessoal e coletiva, a familiaridade ou o 

estranhamento, do que não é familiar,  assim, “a finalidade de todas as 

representações sociais é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-

familiaridade” (MOSCOVICI, 2009, p. 54) 

A formação das representações sociais perpassa por duas etapas 

definidas por Moscovici como objetivação e ancoragem.  

A primeira etapa compreende que: 

 

[...] objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as (e 
adotando assim certa distância a seu respeito). É também transplantar para 
o nível de observação o que era apenas inferência ou símbolo. [...] faz com 
que se torne real um esquema conceptual [...]. (MOSCOVICI, 1978, p. 110) 

 

A objetivação é o processo pelo qual a sociedade incorpora objetivamente 

novos dados, objetos, conceitos ou imagens, naturalizando-os e classificando-os no 

quadro geral que se compreende como realidade para aquele grupo, compondo-se, 

por fim, em uma teoria, uma lógica sobre como se forma o consenso em um 

determinado grupo a partir da interpretação da realidade. (MOSCOVICI, 1978) 

Moscovici esclarece ainda que “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma 

ideia, ou de um ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem”. 

(MOSCOVICI, 2007, p. 71) 

A objetivação processa-se sobre três eixos: a naturalização, a 

classificação e a esquematização estruturante. Naturalizar é estabelecer 

possibilidades de mudança de "status" e função de algo que transita do meio 

objetivo para o cognitivo. Ao ser naturalizado, o elemento é ordenado e organizado 

por meio da classificação, que subentende a adaptação a algo preexistente. Por fim, 

a esquematização estruturante, trata de transformar o elemento naturalizado e 

classificado em um modelo figurativo e associativo que assenta os conceitos na 

prática, isto é, o imaginário em algo vivenciável nas relações sociais (MOSCOVICI, 

1978, 2007) 
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A segunda etapa, a ancoragem corresponde a “[...] nomear alguma coisa; 

é dar sentido ao objeto” (MOSCOVICI, 2007, p. 61), está relacionada ao 

posicionamento de valor atribuído à determinada representação.  

Dessa forma, o novo elemento objetivo é assimilado em um quadro de 

representações pré-existentes, a partir de relações valorativas que correspondem a 

uma classificação positiva ou negativa desse novo elemento em relação às 

representações que já se encontravam no sistema representativo.  

Resumidamente, a ancoragem cria uma “rede de significados” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 289), definindo-se o novo a partir dos elementos pré-

existentes que lhe conferem sentido.  

A ancoragem é um processo por meio do qual o grupo transforma o 

elemento social em algo palpável para que ele possa fazer uso, e, assim, quanto ao 

uso, o elemento ancorado passa a ocupar um lugar dentro de uma escala de 

preferências nas relações sociais daquele grupo. 

Moscovici (1978) aponta mais uma característica desse conhecimento 

conformado: a constante repetição das representações sociais pelos membros do 

grupo. Para ele, esse recurso “não só tem uma função de economia, pois cada idéia 

já não precisa ser demonstrada de novo, mas também uma função de organização 

do julgamento” (MOSCOVICI, 1978, p. 259).  

Os sentidos são construídos e ancorados por meio da repetição dessas 

representações pelo grupo, ou seja, são compartilhados, assimilados e organizados 

dentro de uma escala de valores por meio da repetição. Os indivíduos fazem da 

repetição uma forma de lembrar em que posição se encontra determinada 

representação nas relações sociais em que estão inseridos. Quando falam, 

repetidamente, estão “repassando” seu discurso, reafirmando suas ideias e, ao 

mesmo tempo, desenvolvendo-as. 

Segundo Jodelet  

 

[...] a representação é social por três aspectos correlatos, isolados e postos 
à prova por Moscovici (1961) - o primeiro critério, quantitativo, define sua 
extensão numa coletividade; os outros dois são qualitativos, a partir do 
momento em que se trata de considerá-la expressão (ou produção) de uma 
formação social, ou de analisar sua própria contribuição (ou função) no 
processo de formação e de orientação das condutas e das comunicações 
sociais. (JODELET, 2001, p. 80) 



 

 
 

28 
 

 

Estes três aspectos quantitativo e qualitativos existem em necessário 

diálogo para a determinação da representação social, pois o alcance daquela 

representação em determinado grupo é algo a ser considerado. Todavia, para este 

estudo, os aspectos qualitativos serão mais relevantes porque o grupo estudado em 

campo é um destaque, uma representatividade, observada com o intuito de 

conhecer-se a expressão de uma formação social e o uso ou orientação nas ações 

dos indivíduos. 

As representações sociais são fruto de uma construção cultural histórica, 

não são construídas isoladamente, são apropriações de representações sociais 

vindas da família, do trabalho, da escola, do dia a dia de cada pessoa. O ser 

humano carrega em si a história de seu grupo, uma espécie de memória coletiva 

construída pelos fatos e acontecimentos que fazem parte de sua história e também 

influencia as suas ações. Ao deparar-se com determinada situação, o indivíduo 

busca, nessa memória, imagens, emoções e valorações, referentes ao 

conhecimento anteriormente adquirido, tentando compreender o novo.  

Pontua-se que as representações sociais não são apenas “imagens” ou 

“opiniões”, bem como não são apenas, como prescrito por Moscovici (1978), a forma 

como o conhecimento científico torna-se senso comum, são conhecimentos 

elaborados nas relações sociais que interpretam e interagem com a realidade. 

Em que pese que o autor à sua época estivesse preocupado sobre como 

o conhecimento científico transformar-se-ia em conhecimento comum, infere-se na 

teoria que as representações podem,de fato influenciar as ideias e a cultura do 

cotidiano. Contudo, considera-se que na época atual, início do século XXI, em um 

contexto diferente de Moscovici (1978), não é o foco do estudo e não há 

necessidade premente de privilegiar em larga medida as transformações do 

conhecimento científico em senso comum, e sim, reconectar os conhecimentos que 

foram histórica e hierarquicamente constituídos com aqueles destituídos de validade 

ao longo dos séculos XIX e XX.  

Dessa forma, cabe pontuar que o conhecimento que de fato, concretiza-

se nas ações individuais de indivíduos pertencentes ao mesmo grupo, é formado a 

partir de diferentes matrizes de conhecimento, sejam elas científicas, religiosas, de 

senso comum, tradicionais ou outras.  
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Portanto, importante para esta pesquisa é compreender e analisar o 

recorte dos Direitos Humanos sob o enfoque étnico-racial representados na RME 

sem fazer distinção se a matriz inicial que gerou o conhecimento é científica ou não. 

Porque a “foto”, ou as “fotografias mentais”, alegoria utilizada por Moscovici (1978), 

não retrata apenas a trajetória da ciência ao senso comum, visto que o 

conhecimento é algo muito mais amplo, formado por diferentes matrizes e fazer essa 

distinção além de ser algo complexo não atende os propósitos dessa pesquisa.  

Por conseguinte, importa considerar que todas as matrizes de 

conhecimento estão presentes e fundem-se nas imagens inscritas nas fotografias 

mentais das representações sociais com direta repercussão no comportamento do 

indivíduo, por isso, concorda-se com Jodelet (2009) quando diz que as 

representações têm uma função expressiva e permitem “examinar como os 

significados são articulados à sua sensibilidade, seus interesses, seus desejos, suas 

emoções e ao funcionamento cognitivo”. (JODELET, 2009, p. 697)  

É possível por meio das representações sociais observar mais 

concretamente, o resultado prático, o discurso e as ações, no caso, a ação 

pedagógica do professor do que a “fonte” científica inicial desse saber. Essa é a 

dimensão que mais importa, para a presente pesquisa: a dimensão simbólica, 

alegórica contida na ação expressiva humana de um indivíduo em determinado 

grupo, visto que ao se tratar de direitos humanos, as mudanças em direção à sua 

proteção e defesa pautam-se necessariamente de ações concretas e 

transformadoras da realidade. 

Apreende-se sobre o que foi tratado até o momento o importante papel 

desempenhado pelo indivíduo na produção, estruturação e modificação desses 

sistemas simbólicos, de forma que a Teoria das Representações Sociais trabalha 

sob uma estrutura múltipla de relações entre indivíduos que criam uma cadeia de 

representações simbólicas igualmente intrincadas, semelhantes ou condizentes com 

a sociedade contemporânea, dada a complexidade de relações sociais pautadas em 

um grande e veloz fluxo comunicativo, fato que confere caráter atual e referencial 

pertinente para a análise dessa sociedade. 

Moscovici (1978) observa, contudo, que conhecer "quem" é o responsável 

por construir as representações sociais é menos importante do que se saber o "por 

quê", porém, ao tratar-se de uma pesquisa qualitativa, sabendo-se que as 
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representações redundam ao final em condutas (a ação individual), resta ampliar o 

espectro da pesquisa para observar o contexto em que as representações são 

produzidas, pois é no contexto que se encontram os documentos, o lugar, os 

sujeitos e a história, e esse contexto será melhor explorado por meio da etnografia 

(BIOGDAN & BIKLEN, 1994) por ser ela a responsável por reconhecer e valorizar os 

diferentes níveis significativos  que tratam da passagem da oralidade à escrita, o 

registro fundamental de “[...] palavras e atos a partir de acontecimentos e diálogos” 

(CLIFFORD, 2002, p. 88), preservando-se o acontecimento ao mesmo tempo que 

entende seu significado tornando-se assim um “[...] registro disponível do que o ser 

humano disse e fez” (GEERTZ, 1973, p. 30). 

Importante faz-se a observação sobre a complementaridade de 

metodologias para a pesquisa qualitativa sobre representações sociais em direitos 

humanos, pois, aliando-se os instrumentos clássicos de construção como análise 

documental com a etnografia, esta união contempla diferentes e interessantes 

formas de expressão das representações, ou seja, as representações sociais não 

serão aquelas contidas apenas em documentos orientadores da política 

educacional, pois entre a dimensão legal e a prática efetiva dos direitos humanos 

pelos seus agentes, pode haver distanciamentos que não atendem os propósitos de 

proteção e defesa dos direitos humanos. Portanto, ao utilizar a etnografia com todo o 

seu arcabouço metodológico e com ênfase nas entrevistas etnográficas por 

possuírem um “planejamento relativamente aberto” (UWE, 2004, p. 89), haverá a 

possibilidade de se observarem as representações sociais contidas tanto nos 

documentos quanto nas declarações escritas, faladas e manifestas por meio de 

ações, em uma “rede de sentidos” expressos de forma verbal e não-verbal 

complementariamente.  

Pois há que se considerar que “O que importa para a etnografia é a tese 

de que todo grupo humano escreve-se articula, classifica, possui uma ‘literatura oral’ 

ou inscreve seu mundo em atos. Eles repetidamente ‘textualizam’ significados” 

(CLIFFORD, 2002, p. 91) Neste sentido, agregando-se as dimensões descritas por 

Cardoso de Oliveira (1998) de olhar, ouvir e escrever por “várias mãos” tanto pelo 

pesquisador na etnografia quanto pelos participantes da pesquisa. 

Pode-se considerar que essas inquietações são o resultado da 

compreensão de que cada fato, situação ou questão é "[...] composto por uma 
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multiplicidade de fatores que não são mutuamente excludentes, e sim, explicativos e 

justificados uns em relação aos outros". (LÜCK, 2000, p.50) 

Duas situações impõem-se ante essa perspectiva qualitativa que 

congrega a análise das representações sociais contidas nos documentos 

orientadores da política educacional, quanto àquelas contidas nas falas e ações de 

professores atuantes em toda a cadeia hierárquica da SME, ou seja, dos dirigente 

do departamento pedagógico, passando pela coordenadora da divisão de Educação 

de Adolescentes Jovens e Adultos, bem como, da direção, coordenação e 

professores da escola escolhida para a etnografia, no segmento atuante dentro 

desse segmento educacional, situação que contempla a problemática discutida por 

Jodelet (apud. Xavier, 2002) e Mitchell (1987), que seria com “quem” e “como” 

coletar a informação.  

Para realizar esse controle Mitchell (1987) indica que a seleção da 

unidade de análise exige conhecer e identificar a dimensão de determinado universo 

para que se possa delimitá-lo, porque, assim, cada unidade pode ser representativa, 

pois se conhece o todo, principalmente porque a amostra é representativa do todo, 

como será realizado por este estudo. Além do que, dada a conformação da pesquisa 

em representações sociais sobre direitos humanos especificar-se-á a pesquisa 

delimitando o tratamento dispensado às Relações Étnico-Raciais da Rede Municipal 

de Ensino de Goiânia - GO, na modalidade Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos de 5ª à 8ª séries.  

Não há como simplificar a denominação deste estudo como um estudo 

somente jurídico, sociológico ou antropológico, ele utiliza elementos importantes de 

cada área que foram escolhidos segundo a sua possibilidade metodológica ou 

epistemológica de contribuir com possíveis explicações às questões de pesquisa 

propostas. 

Como elementos jurídicos são destacados, na pesquisa, documentos 

legais como tratados e convenções internacionais principalmente, a Carta de São 

Francisco (1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), os Pactos 

de 1966, a Convenção de Viena (1993) e o Plano Mundial de Educação em Direitos 

Humanos de 2005, entre outros devidamente ratificados pelo Brasil, que servem de 

documentos orientadores para a legislação nacional, onde se observará a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
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1996 e o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) de 2003 para traçar um 

contexto geral e histórico da Educação como um Direito Humano. Em sequência, 

destinando-se a análise documental mais aprofundada, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (2008), as Diretrizes Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos (2012), além dos documentos norteadores da 

política educacional municipal de Goiânia – GO voltada para o ensino fundamental, 

especificamente a Proposta Político Pedagógica de Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos - EAJA (2012 – 2014) e o Projeto Político Pedagógica da escola 

selecionada.  

Como elemento sociológico, destaca-se a Teoria das Representações 

Sociais proposta abordada principalmente por Moscovici (1978, 2001 e 2009) e 

Jodelet (2001 e 2010), dentre outros, por abrigar uma perspectiva relevante para a 

pesquisa, justamente por estudar grupos específicos de indivíduos que, no caso, 

serão os professores da RME de Goiânia – GO e por constituir-se em uma teoria e 

metodologia em si.  

Todavia, para a análise de todo o material será utilizado o instrumento de 

análise do discurso denominado de Discurso do Sujeito Coletivo, proposto por 

Lefèvre & Lefèvre (2000, 2005), um instrumento criado especificamente para 

estudos qualitativos sobre representações sociais. 

No entanto, como as representações sociais são um conceito 

multifacetado, em que pese a possibilidade de serem utilizados questionários 

fechados para a realização de um survey, que, via de regra, preocupa-se com 

resultados e afirmações generalistas por meio de dados prioritariamente 

quantitativos, serão utilizadas entrevistas semi-estruturadas que trarão informações 

quanti-qualitativas por meio do método etnográfico para aprofundamento das 

análises qualitativas, tendo em vista que a observação cotidiana registrada pela 

escrita etnográfica (diário de campo, observações, conversas informais e 

entrevistas) possibilitará o enriquecimento da pesquisa ao descrever in loco a 

realidade das representações daquele grupo.  

Em pesquisa social Geertz afirma que “[...] o dever da teoria é fornecer 

um vocábulo no qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele 
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mesmo – isto é, sobre o papel da cultura na vida humana”. (GEERTZ, 2008, p. 19) 

Isto significa que 

 

 

Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, religião, ideologia, 
ciência, lei, moralidade, senso comum – não é afastar-se dos dilemas 
existenciais da vida em favor de algum domínio empírico de forma não-
emocionalizadas; é mergulhar no meio delas. A vocação essencial da 
antropologia interpretativa não é responder às nossas questões mais 
profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que os outros 
deram. (GEERTZ, 2008, pg. 21) 

 

As informações reunidas foram organizadas em quadros conceituais 

analisados e comparados segundo os critérios da Teoria das Representações 

Sociais e o instrumento de análise de representações sociais, o Discurso do Sujeito 

Coletivo.  

Criado na década de 90, o Discurso do Sujeito Coletivo se constitui em 

uma técnica de análise da expressão do pensamento coletivo situação possível por 

meio de depoimentos, entrevistas, artigos, papers, cartas, etc., cujo objetivo principal 

é, diante dos dados coletados, organizar representativamente os discursos 

semelhantes, ou seja, recortes de fala significativos da expressão do grupo, a partir 

de trechos dos próprios discursos, reveladores de suas representações mediante a 

apresentação de mapas ou quadros chamados de Instrumentos de Análise de 

Discursos (IAD), que reúne os seguintes operadores: Expressões Chave (ECH), 

Ideias Centrais (IC), Ancoragem (AC) e, por fim, o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2000; 2005) 

Seguindo uma análise categorizada mais ampla para a mais específica, a 

primeira intervenção do instrumento de análise é o destaque das Expressões Chave 

(ECH) que se constituem em trechos, descrições literais do discurso destacados 

pela pesquisadora por conterem a centralidade do conteúdo representado pelo 

conjunto de interlocutores. O segundo momento refere-se a examinar as Ideias 

Centrais (IC) do discurso, uma ou várias, pois são os termos, nomes, ou expressões 

linguísticas presentes nos depoimentos que revelam, em síntese, o sentido 

insculpido nesses discursos. Nessa etapa, o pesquisador deve estabelecer um 

critério para o destaque, e como já argumentado anteriormente, para esta pesquisa 
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o critério utilizado serão as formas referenciadas sobre Direitos Humanos e 

Relações Étnico-Raciais, ou seja, os termos e expressões utilizados para qualificar 

essa discussão nos documentos legais e pelos autores da área discutidos aqui. O 

terceiro passo, a Ancoragem (AC), é uma afirmação positiva em primeira pessoa do 

singular, afirmação presente no discurso que permite a identificação de 

representações sociais manifestas por meio de crenças, teorias ou ideologias 

expressas nos discursos por meio de generalizações que enquadram situações 

específicas suscitadas. (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2000; 2005) 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é a realização da síntese final 

condizente com a representação expressa pelo grupo pesquisado, isto é, constrói-se 

um discurso único contendo as Expressões Chave (ECH), Ideias Centrais (IC) e 

Ancoragens (AC). Note-se que o DSC é a representação social do grupo sobre 

determinada questão, o que não quer dizer que haja em um grupo a obrigatoriedade 

da presença de representações sociais, pelo contrário, esse instrumento preza por 

observar o conjunto dos discursos-sínteses que sejam próximos. Além disso, devem 

observar os seguintes princípios, a coerência do discurso, o posicionamento próprio, 

que consiste na apresentação de um posicionamento específico sobre o tema, e a 

distinção entre os DCS, o que permite que haja a possibilidade de produção de mais 

de um DSC (situação que leva o pesquisador a avaliar se esses DSC são diferentes 

ou antagônicos, se são complementares ou não), e a artificialidade natural que 

permite perceber o discurso como se apenas uma pessoa estivesse falando. 

(LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2000; 2005) 

Cabe observar que a etnografia aplicada à Teoria das Representações 

Sociais (TRS) com o instrumento do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) serão as 

metodologias e instrumentos utilizados com os interlocutores, objetivando reunir as 

representações sociais desses professores. Portanto, serão apresentados segundo 

a sua amplitude, especificidade e complementaridade, quando e como cada um 

demonstrou-se eficaz para identificar, analisar e compreender as representações 

sociais sobre Direitos Humanos destes profissionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto pode-se considerar que a o tema a ser desenvolvido pelo 

presente artigo pode caracterizar a pesquisa qualitativa e a sua importância no que 

tange a temática direitos humanos. 

A intensificação e aprofundamento necessário sobre a pesquisa 

qualitativa em direitos humanos pode ser alcançada mediante a congregação de 

métodos e instrumentos tais como as representações sociais, a etnografia e o 

discurso do sujeito coletivo como integrador dos discursos documental e dos 

entrevistados. 

Tratar sobre direitos humanos vaia além de verificar a previsão e 

prescrição legal em documentos e textos, a sua prática deve ser verificada nas 

ações e discursos cotidianos para conferir se de fato são conhecidos e 

implementados pelos interlocutores em determinado espaço. Considerando que 

esse espaço é a escola, sobreleva-se ainda mais a importância de realização da 

pesquisa e a observação das representações sociais presentes nos discursos da 

RME de Goiânia – Goiás. 

Nota-se, porém, a ressalva sobre como a teoria das representações 

sociais é compreendida nessa pesquisa, pois a realização efetiva dos direitos 

humanos não representa a simples transposição da teoria à prática, da ciência ao 

senso comum, pois essa passagem não é tão linear assim, os conhecimentos que 

levam o indivíduo à ação atendem a diferentes matrizes de conhecimentos 

(familiares, religiosos, etc.) e interesses diversos que o influenciam. 

Cabe ainda considerar que para a integração de métodos na pesquisa 

qualitativa sobre direitos humanos, a simples análise de textos responde apenas 

parte das dimensões de proteção e defesa desses direitos. Em razão disso, ressalta-

se a importância da etnografia que utiliza-se da observação e das entrevistas, como 

forma de aprofundamento na realidade pesquisada. 
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AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA A RELAÇÃO 

INTERGERACIONAL NA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

Christiane de Holanda Camilo5 

Dijaci David de Oliveira6 

 

Resumo 
A intergeracionalidade nas relações sociais é parte intrínseca da constituição das sociedades e 
assume diferentes contornos na história da humanidade pacificando ou tensionando estas relações 
em vários campos como na família, na política, no Estado e na escola. A presença preponderante de 
uma grande população jovem no Brasil na segunda metade do século XX, nas décadas de 70 e 90 
contrapõe-se às estimativas de crescente envelhecimento da população já na metade do século XXI. 
A reflexão apresentada neste artigo de revisão bibliográfica discute como a questão da 
intergeracionalidade em uma modalidade de educação marcada preponderantemente pelas 
diferenças etárias entre os seus sujeitos, a Educação de Jovens e Adultos, pode ser melhor 
compreendida e tratada dentro das dimensões da área da Educação Física, pois este campo do 
conhecimento, permite a discussão, análise e vivência das discrepâncias etárias de forma integral na 
aprendizagem corporal, tendo em vista que todas as relações de poder da sociedade assim como a 
estabelecida entre a hierarquia etária se realizam no corpo. 
 
Palavras-chave: Intergeracionalidade; Educação Física; Educação em Direitos Humanos; Educação 
de Jovens e Adultos 
 

Introdução 

Marcadamente inserida na história humana mundial, fruto de todas as 

transformações da sociedade, da política e da história, a Educação Física possui em 

seu âmago significações simbólicas específicas de cada sociedade que produz 

sentidos próprios que colaboram ou não para a inserção ou exclusão de pessoas e 

grupos. 

As manifestações culturais refletem a dinâmica das interações intra e 

intercultural que, com o tempo, definem fronteiras, interdições e permissões políticas 

que determinam práticas culturais possíveis, permitidas e reproduzidas de modo 
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geral e amplo, em contraponto à outras práticas corporais relegadas a determinados 

lugares e certas pessoas de determinada idade.  

Nota-se que desde as primeiras práticas corporais no Brasil, a Educação 

Física, ainda não organizada como área de conhecimento, mas compreendida como 

a dimensão corporal da prática sistemática da cultura social, com primeiros intuitos 

higiênicos, sanitaristas, de lazer, entre outros, contribuiu politicamente nos 

processos de formação dos sujeitos em diferentes faixas etárias e em vários campos 

da sociedade, inclusive do sujeito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que 

compreende atualmente a população da maior variabilidade etária no ensino 

brasileiro, tendo em vista que a EJA no Brasil comporta jovens, adultos e idosos, 

modalidade de ensino que por sua própria estruturação convive com a diversidade 

etária, contextualizando-se a questão no âmbito das discussões sobre Direitos 

Humanos, especificamente sobre a questão intergeracional (equidade geracional). 

 

1.   Os sujeitos em questão – as gerações compreendidas pela EJA: 

 

Quem primeiro delineou o perfil dos sujeitos da EJA foi a Constituição Federal 

da República do Brasil em 1988 ao proclamar em seu artigo 205 o direito geral à 

educação de forma gratuita e obrigatória até o ensino fundamental (art. 208), com 

oferta garantida inclusive para “[...] todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

escolar” (BRASIL, 1988) “Todos os que a ela não tiveram acesso” é uma 

caracterização ampla para os alunos da EJA, assim, de fato, quem são esses 

sujeitos no Brasil? 

Para caracterizá-los serão consideradas as categorias e indicadores de análise 

já constituídos nas estatísticas oficiais brasileiras assim como idade, inadequação 

idade-série, analfabetismo e envelhecimento populacional, observados em relação 

ao mundo do trabalho e à educação, isto porque é necessário construir um 

panorama geracional de quem são essas pessoas que se encontraram em sala nas 

aulas Educação Física da modalidade EJA. Os principais indicadores de 

envelhecimento ou “alavancas de envelhecimento” como diz Hoff (2009) são a taxa 

de mortalidade/aumento da esperança de vida à nascença, a fertilidade/taxa de 

natalidade e a migração que pode ser subdividida em duas outras formas: 

emigração ou migração, observada ainda, a estrutura etária da migração. 
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As pesquisas censitárias do IBGE (2010) constataram que em 1960 que havia 

3,3 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade (4,4% da população), esse 

número passou para 20,5 milhões em 2010 (10,8% da população), e o Banco 

Mundial no relatório “Envelhecendo em um Brasil mais Velho”, apresentou uma 

estimativa baseada nas pesquisas do IBGE, indicando que em 2050 esse número 

chegará a 64 milhões de pessoas, ou seja, 29,7% da população brasileira será 

idosa.  No Brasil a taxa de natalidade saiu na década de 60 de cerca de quase 7 

filhos, antes da década de 90, baixou para menos de 3 filhos, em 2000 já estava 

abaixo de 2,5 filhos e em 2010 baixou para 1,9 filhos por mulher. (IBGE, 2010) 

O envelhecimento da população de um país é um dado relevante para se 

considerar as políticas e programas voltados para as populações idosas e as que 

chegarão a essa idade, pensando-se em como essa população irá envelhecer, seus 

cuidados e necessidades e além disso, como as diferentes gerações conviverão 

entre si. 

O perfil do aluno da EJA das redes públicas de ensino no Brasil, apontado por 

Moacir Gadotti (2002) incorpora estas estatísticas e revela ser composto por alunos 

proletariados, desempregados, em sua maioria mulheres, jovens, adultos, idosos e 

pessoas com necessidades educacionais especiais. Acrescenta-se que estes estão 

em inadequação idade-série, são de culturas e religiões diferentes. Considera-se 

ainda que são gerações formadas em diferentes momentos históricos com diferentes 

vivências da cultura corporal humana, são compostos por categorias historicamente 

vulneráveis, que passam a conviver em uma mesma sala de aula. 

Na Resolução nº 3/2010, o ano de 2013 é a data limite de transição e 

adequação de todos os sistemas de ensino do Brasil para a questão etária, uma 

adequação pertinente não só à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 

38, §1º (BRASIL, 1996), ao Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 2º, 3º, 4º e 

Capítulo IV, (BRASIL, 1990) como também ao Estatuto do Idoso, artigo 3º e 

Capítulos IV e V, (BRASIL, 2003) por não impor limites etários máximos para o 

acesso à educação, conformando-se também com os princípios norteadores do 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2003), a efetivação da 

democracia, acesso à educação, proteção da diversidade e a boa convivência 

intergeracional. 
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O critério para a matrícula do aluno na EJA é a idade. Este mesmo critério tem 

sido utilizado para divisões das mais diversas na sociedade: trabalho, aposentadoria 

e inclusive nas outras modalidades escolares. Observa-se que esta construção 

conceitual possui uma origem e também repercussões importantes.  

 

2.   O tempo, a idade e as gerações: 

 

Por muito tempo em diferentes sociedades a idade avançada representa um 

critério de status social (MORAGAS, 2003). Ser idoso compreendia a representação 

de um poder que permitia à pessoa ter acesso a alimentos, suprimento de 

necessidades, privação de trabalhos desgastantes entre outros fatores que lhe 

permitiram chegar a idade tão avançada. Nessas circunstâncias, apenas sacerdotes, 

reis e outros privilegiados poderiam envelhecer, e com isso, desempenhar funções 

sociais, políticas e espirituais importantes na sociedade. 

A revolução industrial, científica e a democratização representaram a 

diminuição, preponderantemente no Ocidente, dessa forma de poder baseada na 

experiência. A experiência acumulada perde espaço para o progresso tecnológico, a 

energia, a ciência, a inovação e à educação universal. A tríplice junção consolidada 

entre idade + experiência + conhecimento/poder deixa de ser tão naturalizada e 

linear. Promove ainda modificações nas crenças espirituais, dissociando-se a 

imagem do conhecimento/experiência à idade, desencantando as explicações sobre 

a vida, baseadas apenas na espiritualidade para buscá-las na ciência. O poder 

social, prioritariamente após a Segunda Guerra Mundial, passa aos jovens 

“inovadores”, descobridores de novas tecnologias e reconstrutores do Velho Mundo 

destruído pelas guerras.  

 

O tempo, pois, se vincula à existência humana a partir do ciclo de vida. A 

normatização da vida social encontra-se, portanto, sob regência de uma 

estrutura temporal que flui ao longo da existência humana e, por extensão, 

da própria vida social. A estrutura temporal estabelece, pois, as bases de 

inserção na vida social, e se encontra constituída a partir de determinados 

momentos e espaços institucionalizados que legitimam ou autorizam 

determinadas ações. (FREITAS, 2006, p. 1) 
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Separações entre gerações como infância e vida adulta já existiam dentro da 

dinâmica das relações sociais, todavia, a inovação da idade (faixas etárias), ou 

como digo, relações intrageracionais e suas respectivas interdições etárias, desde 

então, passaram a ser utilizadas em vários segmentos da sociedade e do Poder 

Público onde não existiam antes, como no trabalho e na escola com o intuito de criar 

grupos homogêneos etariamente, portanto mais “eficientes” para os interesses que 

lhes eram prescritos. 

Passa-se então a haver a segregação etária ou idadismo uma forma de 

discriminação, uma visão estreita e parcializada por determinada perspectiva, nesse 

caso em relação à idade, determinando o que cada geração pode ou não fazer, ou 

ainda, em virtude da lógica mercadológica competitiva capitalista, o que uma 

geração consegue fazer em detrimento de outra, situação que segmentariza ainda 

mais e rivaliza as relações intrínsecas à dinâmica social. As gerações não apenas se 

sucedem na relação social, passam a se sobrepor e contrapor competitivamente 

invertendo a hierarquia.  

Com a expectativa de vida ainda em crescimento por muito tempo nos últimos 

séculos o “tempo de vida” confundia-se com o “tempo de trabalho”. Todavia, esta 

imagem fortemente vinculada à aposentadoria é uma distorção, pois está de fato 

relacionada à imagem do envelhecimento em si, e ainda, carregada de uma visão 

negativa sobre esse fato recente, desfilia-se de uma análise mais cuidadosa sobre o 

tempo de vida, que inclui o tempo de trabalho sem contudo esgotar-se nele. 

(GUILLEMARD, 2010) Mesmo porque, deve se pontuar que a aposentadoria é uma 

conquista política consubstanciada em um direito social fundado no trabalho, 

constitui-se em legítimo reconhecimento da contribuição dada pelo trabalhador à 

sociedade, além do que constitui-se um ato de solidariedade social. (GUILLEMARD, 

1980; CASTEL, 1998) 

Nesse sentido, o desafio que se impõe a toda sociedade e ao Poder Público no 

século XXI, é repensar os usos e concepções sobre o “tempo”, perceber que ele 

está atrelado ao ciclo de vida do indivíduo, e que esse ciclo de vida, a cada ano, 

alarga-se mais. O envelhecimento da população é uma tendência apresentada em 

países considerados desenvolvidos, porque justamente no continente europeu este 

fenômeno foi primeiramente observado, todavia, geralmente este índice é 

acompanhado por altos índices de escolaridade diferente do que se pode verificar 
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nas estatísticas brasileiras. Trata-se de uma questão urgente de política pública para 

promover a reconciliação, o diálogo e a mediação dos conflitos intergeracionais. 

3.   A intergeracionalidade e a Educação Física na EJA: 

A questão intergeracional inicia-se como pauta de discussão a partir do 

Relatório Brundtland (1987), também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, 

porque é a partir desse relatório que ao se tratar de desenvolvimento sustentável, 

passou-se a ponderar sobre qual é o “patrimônio” que será transmitido às futuras 

gerações pelos seus ancestrais, ou seja, além de uma nítida leitura ambiental, a 

preocupação em pauta é a de se tentar estabelecer um diálogo entre passado, 

presente e futuro, fazendo com que as diferentes gerações reflitam sobre si e sobre 

as outras. 

A “intergeracionalidade” está pautada no princípio da equidade geracional que 

baseia-se na teoria de justiça de Rawls (2002) onde a realização da justiça está na 

busca por equidade. Baseado nesses estudos, posteriormente, Edith Brown Weiss 

(1993), construiu a teoria da equidade intergeracional, fundando-se nas discussões 

sobre a questão ambiental. A intergeracionalidade é um termo mais amplo utilizado 

neste artigo como um conceito que trata do diálogo, solidariedade e cooperação 

necessária e permanente entre as gerações em diversos níveis, um direito humano 

que vai além da questão ambiental. 

A preocupação com a questão intergeracional no Brasil se fez presente pela 

primeira vez na legislação por meio do Estatuto do Idoso em seu artigo 3º, inciso IV, 

ao tratar das formas alternativas de participação ocupação e convívio do idoso que 

visem proporcionar a sua integração com as demais gerações, situação que deve 

ser estimulada por diversos programas e políticas voltadas para idosos. (BRASIL, 

2003) Todavia é interessante observar que tal previsão não deveria se inscrever 

apenas no Estatuto do Idoso, como também, nos outros documentos legais 

referentes às outras idades, como por exemplo, dos documentos relativos à 

Educação. 

A Educação é um direito humano garantido nacionalmente. Em maio de 2012, 

o Conselho Nacional de Educação promulgou a Resolução CNE/CP nº 1 

estabelecendo as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, com o 

intuito primordial de incorporar nos programas e currículos educacionais os preceitos 

e princípios da Educação em Direitos Humanos (EDH) e a equidade geracional ou a 
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intergeracionalidade deve aí se fazer presente. Uma possibilidade é pensá-la 

juntamente com um componente curricular comum na educação nacional, a 

Educação Física. 

Compreende-se a Educação Física como um fenômeno sócio-político-cultural 

que estuda as formas de expressão do corpo e pelo corpo, como uma linguagem de 

comunicação consigo e com o mundo, permeada pelos conceitos e representações 

da corporeidade e da cultura corporal humana, tem aí o seu elemento guia e 

mediador da ação pedagógica, constituindo-se em um elemento integrador, 

diferenciado e essencial para a educação em direitos humanos na educação e 

principalmente no ensino de jovens e adultos. 

A diversidade geracional de características dos educandos da EAJA, que 

muitas vezes é vista como um obstáculo ao processo de ensino-aprendizagem deve 

ser compreendida como uma oportunidade para que o educador enfrente com o 

grupo os preconceitos e discriminações sociais como as relativas à idade, 

desenvolvendo valores e atitudes de solidariedade e de respeito entre essa e outras 

diferenças como as de gênero, geração, etnia e até, de estilo de vida, que muito 

podem contribuir e enriquecer a experiência sobre a cultura corporal . 

A imprescindibilidade e diferenciação da área de Educação Física na relação 

intergeracional da EJA é a possibilidade e necessidade específica que existe dentro 

dos conhecimentos desse campo da vivência e experimentação individual e coletiva 

dos elementos da cultura corporal que permitem a ação humana integral, ou seja, o 

pensar e agir em uma relação contínua com o outro e consigo mesmo sem 

dicotomizações. 

Para tanto, a aula deve ser concebida como um espaço flexível, onde se 

promova, efetivamente, ensino, aprendizagem na totalidade do ato pedagógico. Este 

espaço deve ser pensado como um micro-lugar educacional e relacional, onde se 

estabelecem diálogos entre o educador e os educandos na organização e 

reorganização dos conteúdos de ensino e processos de aprendizagens, discutindo 

os processos da modernidade (DUSSEL, 2005), promovendo a descolonização do 

saber e do poder (LANDER, 2005; QUIJANO, 2005) construído e consubstanciado 

nos livros didáticos e nas relações sociais.  

Portanto, constitui-se como uma exigência da organização das propostas 

curriculares político-pedagógicas da EJA contemplar conteúdos, objetivos e 
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metodologias de trabalho coletivo plenamente articulado para ensinar, aprender e 

avaliar em contextos interdisciplinares e intergeracionais na escola.  

 

 

Considerações Finais 

 

A consideração da variável etária, os padrões construídos sobre as gerações e 

o conhecimento estruturado durante os diversos períodos históricos da humanidade, 

entre eles a modernidade, registraram o surgimento de concepções funcionalistas 

das relações sociais regidas pelo princípio da eficiência, onde estabeleceu-se que a 

determinados grupos etários existem interdições sociais diferenciadas que não 

condizem com as reais possibilidades daquele grupo e de sua interação com os 

outros, situação que pode gerar a naturalização de preconceitos como o geracional.  

Um dos desafios impostos no século XXI à sociedade, ao Poder Público e à 

escola é repensar os usos e concepções sobre o “tempo” e “idade”, perceber que 

necessitam de uma ressignificação do conceito de “ciclo de vida” do indivíduo.  Não 

apenas as prescrições legais e sociais aos idosos devem incorporar análises sobre a 

questão intergeracional, como também, as relacionadas à infância, juventude e vida 

adulta, por ser uma questão de necessário debate nos dias atuais, ao se pensar que 

além de uma questão social, constitui-se em um direito humano. 

Em um grupo essencialmente diverso como a EJA pode-se observar não 

apenas a idade influencia, há outras interdições relacionadas como analfabetismo, 

raça, cultura, gênero, orientação sexual, etc., que são reproduzidas no âmbito escola 

e influenciam nas relações sociais perpetradas. Todavia, a variável intergeracional 

ganha destaque na EJA possibilitando um rico espaço vivencial ainda mais 

diferenciado ao se trabalhar a relação intergeracional dentro das aulas de Educação 

Física, por ela promover a construção do conhecimento por meio da vivência da 

cultura corporal da humanidade. 
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA: 

PESQUISA NO CONTEXTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE GOIÂNIA 

 

 SANTOS, Tainara Jovino dos7  

 
 
Resumo: Esta comunicação apresenta o projeto de pesquisa “Educação das 
Relações Étnico-Raciais: A escola como um espaço de aprendizagem, reflexão e 
promoção da igualdade”. A pesquisa tem como objetivo geral perceber, analisar e 
compreender como a Educação das relações étnico-raciais está sendo construída e 
desenvolvida, quais as representações feitas sobre a temática, bem como perceber 
se a respectiva proposta tem colaborado para a superação do racismo, promoção da 
igualdade e da cidadania dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Educação; Relações étnico-raciais; Políticas Públicas; Cidadania; 
Igualdade 
 

Para compreender as relações étnico-raciais no Brasil é relevante contextualizar 

os processos históricos, sociais e culturais que caracterizam a nossa sociedade, 

juntamente à suas contradições e desigualdades. Ao remontar a nossa experiência 

Colonial, percebemos que o desenvolvimento econômico se deu baseado em um 

sistema de trabalho escravista e desumano, de exploração do homem pelo homem, 

prevalecendo uma relação hierárquica e racista, baseado na “superioridade” dos 

brancos em detrimento dos demais grupos étnico-raciais. 

 As relações empreendidas nesse período não foram cordiais, igualitárias e nem 

pacíficas como quis demostrar o famigerado “Mito da democracia racial” proferido 

por Gilberto Freyre em sua obra Casa Grande & Senzala. Outras teorias racistas, 

como a “fábula das três raças” e a “ideologia do branqueamento” expressam e 

reproduzem ao longo da história as representações estereotipadas feitas sobre 

grupos negros e indígenas e mostram que o processo de formação da nação 

brasileira não se deu de forma livre e democrática (SILVA, 1985). 
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A Educação das relações étnico-raciais8 e o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana se configuraram como um direito inerente a todos os brasileiros 

após a promulgação da Lei 10.639/20039 e das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana (DCNERER/2004). Resultado de lutas e demandas que o 

Movimento Social Negro empreendeu em defesa da igualdade racial e em prol da 

superação do racismo, que revelavam conforme Gomes (2011) inúmeras questões 

inerente às relações étnico-raciais e educação, ao currículo, á prática pedagógica, 

dentre outros aspectos.   

A educação está presente na Constituição Federal do Brasil (CF/1988) no 

capítulo III art.205 como um direito de todos. Na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) está presente em seus artigos I e II que: todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. E todos têm capacidade para gozar os 

direitos e as liberdades, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, etnia, 

sexo, ou qualquer outra condição. 

A discriminação e a desigualdade se dão através de características reais ou 

imputadas a um determinado grupo social, devido a essa diferença o indivíduo é 

considerado inferior, tratado de maneira desigual e tem sistematicamente acesso 

negado ou dificultado aos bens materiais ou simbólicos, fazendo com que raça, 

mesmo não existindo como diferença biológica, torne-se plena de existência do 

ponto de vista social. (ARAÚJO E SILVA, 2011).  Neste sentido: 

 

O maior crime entre nós, ou melhor: no seio de um sistema hierarquizado, 
não está em ter alguma característica que permita diferenciar e assim, 
inferiorizar, mas em não ter relações sociais. Uma vez que tais relações são 
estabelecidas, todos ficam dentro de um sistema totalizante e é sempre por 

meio dele que as diferenças entre os grupos são resolvidas. (DAMATTA, 
1987, p. 76) 

 

                                                             
8
 Entende-se nas DCNERER (2004) por raça a construção social forjada nas tensas relações entre 

brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito 
biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. O termo foi ressignificado 
pelo Movimento Negro que, em várias situações, é utilizado com um sentido político. O emprego do 
termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas devidas a 
diferenças na cor da pele e traços fisionômicos, são também fundadas em diferenças culturais que se 
difere em visão de mundo, valores e princípios entre as diversas origens. 
 
9
 Essa lei foi alterada pela Lei 11.645 de 10 de março de 2008, passando a incorporar também a 

história e cultura dos povos indígenas ampliando o debate. 
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Diante desta problemática temos o seguinte problema de pesquisa: Como a 

Educação das Relações Étnico-Raciais está presente no contexto escolar, nas 

propostas e práticas pedagógicas e como tem colaborado para a formação para o 

respeito à diversidade, para a melhoria das relações entre os alunos, para a 

superação do racismo e promoção da igualdade? 

Esta pesquisa trabalha com a seguinte hipótese: apesar de tantas discussões 

em torno da questão étnico-racial e da existência de uma gama de leis, políticas 

públicas e educacionais, a Educação para as Relações Étnico-Raciais tem sido 

trabalhada no âmbito escolar de forma estereotipada e equivocada colaborando para 

a reprodução do racismo e das desigualdades. 

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral investigar o processo de 

ensino na educação formal para perceber e compreender como a Educação das 

relações étnico-raciais está sendo construída e desenvolvida. O estudo buscará 

observar e analisar as relações raciais na escola, as representações e os saberes 

disseminados sobre a história e cultura brasileira e de grupos étnico-raciais, como 

negros e índios, que por muito tempo tiveram seus direitos violados, suas 

particularidades desvalorizadas e invisibilizadas no ambiente educacional e as ações 

da instituição escolar para a promoção da igualdade. Tentará desvelar a importância 

de todos estes elementos e o que eles representam para a cultura escolar 

específica. 

 Para melhor compreender o objeto de estudo será realizada uma pesquisa 

qualitativa. Este tipo de pesquisa se baseia na busca da interpretação, valoriza a 

indução e assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, é o estudo 

do fenômeno em seu acontecer natural, compreende-se que os fenômenos nesta 

ordem por serem humanos e sociais são muito complexos e dinâmicos (ANDRÉ, 

1995).  

A pesquisa se apoia sob perspectiva interdisciplinar para que possa tentar 

compreender este fenômeno de forma menos fragmentada, a Educação para as 

Relações Étnico-Raciais se apresenta como um tema da realidade que é complexa e 

multidimensional, resultado de diversas lutas e trajetórias, que extrapolam os muros 

da escola e as teorias educacionais sendo necessário buscar em outros campos do 

conhecimento. O sentido das investigações interdisciplinares está segundo Japiassu 

(1976) em passar de um saber setorizado a um conhecimento integrado, uma forma 
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de melhor guiar a pesquisa, ou a descoberta de métodos adequados para planejar e 

guiar a ação para fornecer informações novas, atingir um objetivo, ampliar a 

perspectiva ou resolver problemas sociais concretos.  

Será feita uma pesquisa documental procurando identificar em documentos 

normativos da Rede Municipal de Educação RME/GO o que está instituído sobre a 

educação e relações étnico-raciais. Será realizado um estudo de caso do tipo 

etnográfico, pois é necessário o aprofundamento do conhecimento de uma realidade 

escolar específica. O estudo de caso etnográfico conforme André (1995) objetiva 

conhecer profundamente uma instância particular, sua complexidade e totalidade, é 

mais interessado no que e como está ocorrendo do que nos seus resultados, busca 

descobrir novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um 

fenômeno, quer retratar um dinamismo de uma situação próxima de seu acontecer 

natural.  

A unidade de análise será a Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista 

(RME/GO), agrupamento G do Ciclo III, na qual serão envolvidos professores, 

gestores em exercício nesta instituição, bem como alunos desta mesma etapa. 

Nesta será realizada: Pesquisa do Projeto Político Pedagógico da instituição; 

Observação direta do contexto; Entrevistas abertas direcionadas a alguns 

educadores da escola incluindo gestores e docentes em exercício; Análise de textos 

produzidos por alunos do agrupamento G, abordando o tema em questão. Para a 

realização da observação direta e outras técnicas incorporadas a partir do método 

etnográfico buscarei a contribuição da Antropologia e dos autores que instituíram 

este método, tais como Malinowski, Geertz, Cardoso de Oliveira, entre outros, os 

quais pesquisadores e teóricos da educação se inspiraram ao adotar a observação 

direta e o método etnográfico nas pesquisas educacionais. Esta é uma pesquisa 

ligada a corrente do interpretivismo e de cunho descritiva, por objetivar dissertar e 

interpretar como um dado fenômeno ocorre. 

 

Discussão dos resultados 

 

A pesquisa se encontra em fase inicial. Até o presente momento realizou-se 

revisão bibliográfica e escrita das categorias de análise que fazem parte do trabalho 

de dissertação. Pesquisa exploratória para conhecer a Escola Municipal Marcos 
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Antônio Dias Batista. E início da pesquisa documental e estudo do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola. 

Os estudos bibliográficos estão proporcionando compreensão ampla do 

objeto de estudo ligado ao social, histórico e cultural. A perspectiva dos estudos 

interdisciplinares e no campo dos direitos humanos proporciona compreender que a 

educação das relações étnico-raciais não é um tema isolado ao campo educacional.  

A inserção em campo proporcionou conhecer o ambiente educacional, 

estrutura e funcionamento da escola, os alunos, os diretores, coordenadores, 

professores e demais profissionais. A inserção em campo foi satisfatória, as 

experiências ajudaram na redefinição de alguns pontos da metodologia e quanto à 

população pesquisada: quais agrupamentos, número de professores e quais 

professores participarão da pesquisa e das entrevistas, dentre outros. Em 

decorrência do estudo do PPP foi possível perceber um pouco da estrutura escolar 

bem como, da concepção pedagógica da instituição. 

 

Considerações finais  

 

A comunicação discorreu sobre alguns dados preliminares da pesquisa.  A 

pesquisa foi empreendida com objetivo de conhecer e perceber como a Educação 

das relações étnico-raciais está sendo construída e desenvolvida tendo como 

referência um estudo de caso em uma unidade escolar específica da Rede Municipal 

de Educação de Goiânia e é neste sentido que a pesquisa caminha no seu 

desenvolvimento, para o alcance dos objetivos e compreensão desta realidade 

educacional. 
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EDUCAÇÃO E BARBÁRIE: 

A ESCOLA E OS DIREITOS HUMANOS NO ENFRENTAMENTO À 

INTOLERÂNCIA 

MORAES, Larissa Messias10. 

 

Resumo:Muitos são os caminhos para se pensar a relação entre barbárie e 

educação. O próprio termo barbárie pode ser analisado a partir de diversos vieses, e 

essa variedade de caminhos nos mostram justamente que é preciso que estes dois 

conceitos sejam muito bem delimitados no espaço e no tempo.Na concepção que 

defendemos neste trabalho, a barbárie se inicia na recusa por enxergar no outro um 

sujeito como igual, detentor de direitos, e se concretiza na erupção da violência para 

com este outro, alvo da intolerância, tendo como consequências muitas vezes 

confrontos, crimes e genocídios. A intenção desta pesquisaé identificar as vias 

possíveis de enfrentamento a esta barbárie resultante da intolerância e, mais 

especificamente, alcançar o nível de contribuição da educação em direitos humanos 

neste enfrentamento dentro do ambiente escolar.Acreditamos que a escola é uma 

das mais importantes portas de entrada para o diálogo sobre a diversidade e a 

pluralidade humana no cotidiano dos alunos. Ao final da pesquisaesperamos que 

seja possível identificar os desafios a serem vencidos para alcançar uma escola que 

seja um ambiente de respeito, tolerância e solidariedade entre os indivíduos e, 

principalmente, que seja um dispositivo social eficaz no enfrentamento à barbárie. 

 

Palavras-chave: Educação; barbárie; direitos humanos; ensino formal 

 

1. Introdução 

 

Historicamente o termo “barbárie” encontra-se vinculado a diferentes 

significados, tantos que se torna um trabalho penoso tentar identificar qual a sua 

                                                             
10
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origem na história ocidental. O entendimento do que é educação também está 

diretamente relacionado a diversas condições sociais, culturais e históricas, e aliar o 

termo ao seu contexto é essencial para que qualquer compreensão se torne 

possível.  

Adiantamos que o termo barbárie pode ser compreendido tendo como 

ponto de partida: o antagonismo com a ideia de civilização; a sua relação com o 

sistema capitalista e a exclusão social; partindo da civilização e da filosofia grega, 

onde se deu a origem do termo; pelo viés psicológico, da agressividade primitiva 

humana; como consequência da globalização e do individualismo contemporâneo; 

enfim, inúmeras são as possibilidades. 

De igual forma, a educação pode ser analisada em suas instâncias formais, 

informais ou não formais, ou podemos nos focar no currículo, no processo de 

ensino-aprendizagem ou nos elementos extra sala que permeiam a formação 

escolar do indivíduo.  

Essa imensa variedades de caminhos nos mostram justamente que é 

preciso que delimitemos muito bem estes dois conceitos no espaço e no tempo se 

quisermos compreender qualquer relação existente entre eles. 

No decorrer das páginas subsequentes apresentamos uma extensa análise 

teórica dos primórdios do surgimento do conceito barbárie, correlacionando-o 

historicamente ao conceito de civilização, e levantando as implicações deste 

antagonismo no imaginário social ocidental. As análises que serão aqui 

apresentadas nos conduziram a uma concepção de barbárie definida como: a 

recusa por enxergar no outro um sujeito igualmente detentor de direitos, e que se 

concretiza na erupção da violência para com este outro alvo da intolerância, tendo 

como consequências muitas vezes confrontos, crimes e genocídios. 

A intenção desta discussão teórica é demonstrar como chegamos à 

concepção acima apresentada e, através dela, alavancar elementos que nos 

permitam compreender a relação entre barbárie e educação – reflexão esta que não 

será apresentada neste trabalho, apenas introduzida. 

A pesquisa a que pertence este trabalho sugere que a educação em 

direitos humanos pode ser um bom arrimo para resgatar a necessidade que Theodor 

Adorno, um dos teóricos basilares dessa empreitada, já destacava de enfrentamento 

à barbárie pelas vias da emancipação humana. Apresentaremos, portanto, no 
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decorrer das páginas, a concepção de barbárie que ofereceu suporte para, na 

dissertação em curso, pensarmos quais os desafios a serem vencidos para 

alcançarmos uma escola que seja um ambiente de respeito, tolerância e 

solidariedade entre os indivíduos e, principalmente, que seja um dispositivo social 

eficaz no enfrentamento à intolerância. 

 

 

2. Discussão Teórica 

 

2.1. Conceituações de barbárie: quem é o bárbaro 

 

Reconhecendo a diversidade de possibilidades de análise para o termo 

barbárie, admitimos que a nossa intenção neste trabalho não será esgotar este 

conceito, mas sim buscar as possibilidades de entendimento que melhor nos 

permitiriam compreender a relação que se pode estabelecer entre este termo e a 

educação. Para tanto, neste item será feita uma breve digressão das utilizações 

históricas desta ideia e a sua evolução no espaço-tempo, de modo a introduzir a 

compreensão de barbárie que concebemos como a que melhor ilumina as reflexões 

aqui propostas. 

 As referências à ideia de barbárie surgiram inicialmente enquanto 

adjetivo (bárbaro), e não como substantivo (barbárie). Nos primórdios da sua criação 

na Grécia Antiga, o termo “bárbaro” era uma adjetivação usada para designar 

aqueles povos cuja fala rude não era compreendida pelos gregos. De acordo com 

François Mattéi, “a primeira aparição da palavra ‘bárbaro’, associada a uma fala 

rude, brutal e ininteligível, se encontra no verso 867 do canto II da Ilíada” (MATTÉI, 

2002, p. 76). Este verso remete à memorável guerra entre aqueus11 e troianos, 

ocorrida quatro séculos antes de Homero redigir sua obra. 

Mattéi ressalta que a “barbárie” da língua dos cários, referida por Homero, 

não se deve à sua inferioridade em relação à língua grega, mas sim à evidente 

dificuldade de dicção e à pronúncia grosseira dos próprios cários. Para este filósofo, 

portanto, a referência inicial de Homero aos cários como bárbaros se dá pela 

                                                             
11A denominação “aqueus” (também chamados por Homero de “dânaos”) se remete a um dos diversos povos 
indo-europeus que constituíam a Grécia antes de chamarem a si mesmo “helênicos”. 
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incapacidade destes em pronunciarem adequadamente a própria língua. Esta seria, 

na tese de Mattéi, a gênese dos diversos desdobramentos posteriores do termo 

barbáro:  

 
Se os filólogos hesitam a respeito da etimologia exata do termo 
bárbaros, talvez uma onomatopeia proveninente de bambaino, “bater 
os dentes”, “tremer de medo” (cf. o latim balbutio), não há dúvidas de 

que a palavra soa mal em grego, com a repetição da primeira sílaba 
(bar-bar) e a rugosidade das duas consoantes b e r que retiram por 
duas vezes a liquidez da vogal. Falar em bárbaro significa falar por 
borborismos, o que não é a melhor maneira de se fazer entender. 
(Idem, p.77, grifos do autor).  
 

 
Com esta afirmação Mattéi defende a hipótese de que no princípio não 

havia um valor etnocêntrico ou uma questão de alteridade étnica no adjetivo 

bárbaro. Só posteriormente que esta denominação se daria não mais somente para 

os cários ou os troianos, mas para todos aqueles que não falavam a língua grega, se 

estendendo em seguida para abarcar todos que estavam para além do território, da 

cultura e, por fim, para além de toda a civilização helênica. 

Na definição da Enciclopédia da Edições Delta barbárie, enquanto 

substantivo feminino, é o mesmo que barbaria, que significa “falta de civilização: 

povos mergulhados na barbaria./ Crueldade, ferocidade: praticar atos de barbaria./ 

Multidão de bárbaros”. (HOUAISS & KOOGAN, 1997, p. 188). Há também o termo 

barbarismo, que é o substantivo no masculino para designar “estado ou condição de 

bárbaro./ Ato praticado por bárbaros.” (Idem).  

A Enciclopédia define também o bárbaro enquanto adjetivo, como aquele 

“que não tem leis nem civilização: povo bárbaro./ Rude, grosseiro; cruel, feroz, 

selvagem” (Idem). O termo bárbarosenquanto substantivo masculino no plural leva a 

seguinte definição: 

 
Nome dado pelos gregos a todos os povos, inclusive os 
romanos, situados fora de sua civilização. Mais tarde, quando 
os romanos se identificaram aos gregos, chamaram-se 
bárbaros todos os bandos armados (godos, vândalos, 
burgúndios, suevos, avaros, francos, etc.) que, do séc. III ao VI 
de nossa era, impelidos pelos hunos, invadiram o Império 
Romano, destronaram os imperadores do Ocidente e fundaram 
Estados mais ou menos duráveis (Idem).  
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Deduz-se, a partir destas definições enciclopédicas, que, para que 

existam pessoas na condição de barbárie, antes é necessário que haja uma 

constatação do “que é” ser bárbaro. E olhando por este ângulo a tese de François 

Mattéi de fato faz sentido: é possível que, historicamente, primeiramente tenha 

surgido a noção de bárbaro enquanto classificação trivial de um povo, para depois 

serem ampliadas as compreensões de barbárie enquanto aquilo que faz oposição a 

um ideal de povo ou, como veremos em breve, a um ideal de civilização. 

A definição da Enciclopédia nos dá um aparato abrangente do que 

ocorreu após a difusão do termo bárbaro na sociedade grega e, futuramente, 

romana, local onde, ainda de acordo com Mattéi (2002), nascerá mais tardiamente 

no século IV d.C, o termo barbárie como forma de designar as forças ofensivas ao 

Império Romano.  

Percebemos, desta forma, que desde os primórdios da formação do 

Ocidente a expressão barbárie denota a ideia de oposição à concepção de 

civilização. O antagonismo neste contexto se dava não só porque “bárbaros” 

designava todos aqueles que estavam além das fronteiras da civilização, mas 

também porque, pelo fato de serem diferentes do ideal de cultura, de moral e de 

convívio social defendido pelos gregos e romanos, involuntariamente já eram por 

isso classificados como rudes, incultos, ignorantes e grosseiros. A diferença nesta 

conjuntura implicava, portanto, inferioridade. 

Na fala de Antônio José Brito, “Desde a Antiguidade, a barbárie 

imaginada em relação ao Outro, construída com base na miopia etnocêntrica, serve 

de justificativa para se estabelecer relações de poder e domínio”. (BRITO, 2010, p. 

21). A separação entre gregos e romanos versus bárbaros, ou seja, superiores 

versus inferiores, representa o princípio de uma hegemonia opressora que perdura 

até os dias de hoje, onde a justificativa da superioridade cede espaço para que 

práticas cruéis e perversas sejam executadas em nome da “civilização”. 

Para compreender as transformações que influenciaram o atual 

entendimento de barbárie, é preciso que compreendamos, antes de tudo, as 

evoluções da imagem do bárbaro na história do Ocidente.  

O auge do Império Romano se deu quando, não só grande parte da 

Europa, mas também parte da Ásia Menor e o norte da África também estavam sob 

o domínio de governadores romanos nomeados pela administração central romana. 
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Neste intermédio, o bárbaro consistia no estrangeiro de fora dos limites da fronteira 

romana, mesmo que estar dentro desta fronteira não significasse compartilhar dos 

costumes, crenças e cultura romanas. Com o início das crises do Império, devido a 

inúmeros fatores12, iniciou-se um processo gradual de ruralização da Europa e, com 

isso, a descentralização do poder de Roma entre outros povos bárbaros que agora 

passavam a constituir seus próprios reinados. Era o início da Idade Medieval 

Europeia.  

Quando Constantino tornou o cristianismo religião oficial romana, no 

séc.IV, ainda antes do declínio de Roma, principiou-se a formação eclesiástica da 

Igreja enquanto Instituição apadrinhada pelo Estado, que ganhou ainda mais força 

com o contexto de transição e insegurança da Idade Média. Brito nos mostra como 

neste período a conotação de barbárie alterou-se e passou a abarcar tanto as 

culturas pagãs quanto os movimentos hereges contra a hegemonia da Igreja:  

 
A ideia da barbárie como negação do Outro por causa da diferença 
se fortaleceu no período medieval, tendo como resultado a fogueira, 
a perseguição e o martírio. Por dissidência religiosa, o rosto do 
bárbaro excluído esteve presente no processo hegemônico do poder 
temporal da Igreja, pois o herege medieval trata-se, em boa parte, do 
bárbaro convertido ou, em última instância, a influência da cultura 
pagã dos bárbaros no seio da cristandade latina romanizada (BRITO, 
2010, p.27). 

 

Além disso, como mostra Edgar Morin, a ideia de purificação religiosa das 

recém nascidas nações europeias abriria espaço também para que um outro ideal 

perigoso ganhasse espaço: o da purificação étnico-religiosa, que culminou em forte 

perseguição aos judeus, muçulmanos e mouros durante as Cruzadas e a Inquisição 

Católica. A cada época novos bárbaros eram criados como forma de justificar a 

perseguição e a pregação da intolerância a todos que divergiam das crenças 

católico-cristãs (MORIN, 2009). 

                                                             
12 Com o início das crises internas - decorrentes do declínio do escravismo, da ascensão do cristianismo e da 
crise econômica – e externas - decorrentes da dificuldade de se gerir tão vasto território e de impedirsua a 
invasão pelos povos bárbaros que, por sua vez, fugiam dos ataques dos hunos – Roma viu o seu grande e 
impetuoso império se esfacelar paulatinamente. A invasão do território romano por parte dos bárbaros gerou 
uma onda de êxodo urbano, decorrente do medo dos ataques às cidades. Neste processo de ruralização, o 
domínio do Imperador sobre as cidades diminuiu drasticamente, e novos povos aos poucos passaram a 
constituir novas coletividades, que posteriormente dariam origem aos feudos medievais. 
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Nos séculos que viriam a seguir, outro grande projeto dos países 

europeus permaneceria marcado na história da humanidade pelo grau de extensão 

dos seus danos a inúmeros povos e nações: a colonização das Américas, da África 

e da Oceania. Tendo como pano de fundo o processo de centralização da Europa 

enquanto ideal de civilização, duas diferentes empreitadas seriam legitimadas por 

este propósito: levar para além-mar a salvação dos povos “selvagens”, e transformar 

as terras improdutivas e ociosas das exuberantes Colônias em riqueza, 

desenvolvimento e prosperidade. Surgia então, neste período, duas novas 

identidades de bárbaro: o indígena nativo e o negro escravo, o primeiro enquanto 

hospedeiro inconveniente, e o segundo, como mal necessário. 

Temos neste período histórico uma das mais concretas demonstrações 

de que muitas vezes, na história do Ocidente, em nome da civilização instaurou-se a 

barbárie. A desconsideração da humanidade tanto dos índios quanto dos negros 

africanos abriu margens para demonstrações injustificáveis de desumanidade e 

perversidade, as quais são ilustradas por Antônio José Brito com alguns relatos de 

religiosos e intelectuais da época:  

 
[...] A crueldade dos conquistadores foi bem denunciada pelo Bispo 
de Chiapas, Las Casas (1991, p. 32): “Faziam apostas sobre quem, 
de um só golpe de espada, fenderia e abriria um homem pela 
metade, ou quem, mais habilmente e mais destramente, de um só 
golpe lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as 
entranhas de um homem de um só golpe”. O autor (1991, p. 32) 
ainda cita: “Arrancavam os filhos do seio das mães e lhes 
esfregavam a cabeça contra os rochedos enquanto que outros os 
lançavam à água dos córregos rindo e caçoando [...]”. (BRITO, 2010, 
p.33). 
 
[...] a melhor escrita sobre a condição do escravo africano é redigida 
por ninguém menos que Montesquieu, quando declara que “[...] 
possuem o nariz tão chato que é quase impossível ter compaixão 
deles. [...] É impossível admitir que essas pessoas sejam homens 
[...].” Ainda, salienta que Voltarie (1999, p. 97) observou que “A 
grande questão entre eles (os negros) é se são descendentes dos 
macacos ou se os macacos descendem deles. Nossos sábios 
disseram que o homem é a imagem de Deus: eis aqui uma curiosa 
imagem do Ser eterno [...].” (Idem, p.53). 

 

Tais atrocidades não passaram despercebidas a todos, e é verificado 

também neste período o despontar de questionamentos sobre “quem de fato era o 

bárbaro”, fugindo da omissão que normalmente caracterizava o posicionamento 
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hegemônico da Igreja e dos pensadores da época (BRITO, 2010; MATTÉI, 2002; 

MORIN, 2009; NOVAES, 2004). Por mais que abafadas, estas indagações com o 

tempo se fortaleceram e, em parte, foram responsáveis pelos estudos posteriores 

que relacionariam a civilização à barbárie, questionando essencialmente sobre “o 

que é ser bárbaro”, e quais critérios normativo determinam esta denominação.  

Entretanto, com os adventos do racionalismo iluminista a ideia de 

civilização fortaleceu-se, reforçando ainda mais a ideia de barbárie enquanto seu 

oposto direto. Como afirma Brito, “a tarefa da modernidade era organizar 

cientificamente a humanidade, tendo como modelo o homem europeu, iluminista, 

branco, cientista” (BRITO, p. 93), o que faz com que a noção de barbárie passe a 

abranger todos aqueles que estão fora do ideal de costume, cultura e racionalidade 

apregoados pela nobreza europeia. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que o movimento pela racionalidade 

abriu margens para afrontas ao princípio da igualdade humana (como por exemplo 

com o racismo científico e o evolucionismo social), também facultou o surgimento de 

áreas do conhecimento que, indo na contramão do pensamento científico corrente 

na época, representaram importante papel em trazer o foco dos estudos sociais, 

culturais e psicológicos para a compreensão da diversidade enquanto característica 

constitutiva da humanidade.  

À medida que novas possibilidades de compreensão da relação com o 

outro diferente eram apresentadas, rompia-se paulatinamente com noções 

evolucionistas e eurocêntricas de cultura e de sociedade. A pouco e pouco se abria 

espaço para novos estudos que questionariam não só o termo barbárie, mas 

também a dicotomia “civilização versus barbárie”, colocando não mais a barbárie 

como oposto de civilização, mas como seu elemento inerente.  

Até então temos levantado alguns entendimentos históricos que giram 

principalmente em torno da construção da imagem do bárbaro, o que nos 

possibilitou de maneira abrangente perceber alguns aspectos acerca da 

compreensão de barbárie em alguns contextos específicos da história do Ocidente. 

Todavia, inúmeras são as possíveis aferições para este termo, e é necessário que 

busquemos destrinchá-lo ao máximo. 

Para atingirmos a amplitude desta discussão, focaremos a partir de agora 

mais detidamente na relação entre barbárie ecivilização, que será elemento chave 
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para alcançarmos uma compreensão sobre o termo barbárie que nos permita melhor 

esclarecer a relação que estabeleceremos entre barbárie e educação. 

 

 

2.2. Barbárie versus civilização ou barbárie e civilização? 

 

As diferentes construções imagéticas do bárbaro criadas no decorrer da 

história do Ocidente possuem um ponto em comum: independentemente da língua, 

da localização, da cor da pele, do modo como se vestem, comem, andam, creem e 

se expressam no mundo; o simples fato de serem diferentes do ideal do indivíduo 

civilizado, branco, europeu, ocidental e cristão já os coloca no patamar comum de 

bárbaros. 

Nos deteremos a partir de agora na tentativa de compreender a complexa 

e histórica relação existente entre civilização e barbárie, dois conceitos já tão 

obscuros por si sós. Como há pouco introduzimos alguns entendimentos de 

barbárie, nos focaremos por ora na ideia de civilização, buscando delinear 

brevemente três momentos diferentes de compreensão deste termo: 1) civilização 

enquanto um ideal de progresso, como modos de se expressar refinados e 

disciplinados; 2) dentro de uma noção relativista e multiculturalista, em oposição à 

ideia de um evolucionismo social; e 3) civilização enquanto um projeto devastador 

que carrega em seu âmago os germes da barbárie. 

De início é importante destacarmos que, por mais que seja historicamente 

evidente a oposição entre as noções de barbárie e de civilização, estas se tratavam, 

como já foi dito, apenas de “noções” de entendimento, e não de termos ou conceitos 

bem definidos e delimitados pontualmente na história da humanidade. Ressaltamos 

também que reconhecemos a multiplicidade e a relevância dos vários enfoques 

possíveis para estes termos, e justificamos que a análise dos três aspectos 

propostos acima foi apenas uma escolha teórico-metodológica visando facilitar o 

encaminhamento da discussão. 

Para Caio Moura (2009), o termo civilização foi utilizado pela primeira vez 

em 1757, na obra L’Amis dês Hommes, de Mirabeau. Luís Filipe Lima (2011), em 

seu notável trabalho sobre a história deste conceito no Império Português, nos 

mostra que essa primeira aparição de civilização “está associada não a 
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pressupostos de secularização e racionalidade, que identificamos às Luzes 

setecentistas, mas à necessidade da religião como freio da humanidade, para que 

nos civilizemos, adoçando os corações e nos confraternizando” (LIMA, 2011, p. 17).  

Isso demonstra que o conceito de civilização, tal como barbárie, foi algo 

construído paulatinamente, tendo como fatores influenciadores os contextos 

políticos, os pensamentos e os costumes de cada época. Moura salienta que “é 

preciso esperar ainda cerca de uma ou duas décadas para que, ao menos entre os 

franceses, a palavra civilização possa adquirir o conteúdo que ainda hoje 

conhecemos, quando começa a ser pensada em moldes iluministas numa oposição 

frontal à barbárie”. (MOURA, 2009, 168). 

Na célebre obra “O processo civilizador” (1994) Norbert Elias 

problematiza amplamente este conceito, demonstrando a complexa tarefa 

enfrentada por todos que se propõem a analisar este termo. Para ele:  

 
O conceito de "civilização" refere-se a uma grande variedade 
de fatos: ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao 
desenvolvimento dos conhecimentos científicos, as ideias 
religiosas e aos costumes. Pode-se referir ao tipo de 
habitações ou a maneira como homens e mulheres vivem 
juntos, a forma de punição determinada pelo sistema judiciário 
ou ao modo como são preparados os a1imentos. (ELIAS, 1994, 
p. 23).  
 

Todavia, para este sociólogo essas são definições que não captam 

integralmente o emaranhado de possíveis acepções que este conceito suscita. 

Retomando a diferença entre cultura (na compreensão alemã) e civilização (nas 

correntes francesa e inglesa), Elias afirma que este conceito objetivamente: 

 
(...) expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. (...) 
Com essa palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que 
lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível de 
sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de 
sua cultura científica ou visão do mundo, e muito mais (Idem). 

 
 

Percebe-se, portanto, que a ideia de civilização até então esteve 

diretamente aliada à ideia de progresso e de desenvolvimento, e o árbitro que define 

a direção a ser seguida é o Ocidente. Política, economia, religiosidade, hábitos 

alimentares, literatura, intelectualidade e costumes, tudo isso é ditado pelos países 
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ocidentais que se autodenominaram “civilizados”. A amplitude das suas influencias é 

percebida em escala global em decorrência das diferentes formas de poder de que 

são possuidores, e a ânsia notável por demonstrarem seus progressos se dá 

justamente porque esta é uma das formas mais eficazes de atestar poder. 

Starobinski confirma a relação entre civilização e progresso afirmando 

que “a palavra civilização, que designa um processo, sobrevém na história das 

ideias ao mesmo tempo que a acepção moderna de progresso. Civilização e 

progresso são termos destinados a manter as mais estreitas relações”. 

(STAROBINSKI, 2001, p. 15) 

Depreende-se disso que, se a civilização é a representação do progresso, 

a barbárie é a imagem do retrocesso e do primitivo, já que presume aquilo que está 

fora deste ideal civilizado. Esta perspectiva abre margens para uma concepção 

evolucionista perigosa, pois permite pressupor que todas as sociedades do planeta 

caminham igualmente por um processo progressivo cujo fim último é este “patamar 

de civilidade” urbanizada, racional e tecnológica. 

Nesse entendimento hierarquizado, encontramos as imagens do bárbaro 

como as já descritas anteriormente: como o reles não greco-romano, como o herege 

que não se curvava ao catolicismo, como o índio preguiçoso e sem pudores, como o 

negro sem alma, bestial, e também como o favelado sujo e violento, como o 

sertanejo rude e inculto, como o oriental tradicionalista e obsoleto. Todos estes, de 

acordo com a perspectiva do evolucionismo cultural, um dia ainda alcançarão a luz 

da civilização, serão tocados pelos costumes refinados, e salvos pela racionalidade.  

O perigo desta visão pretensiosa foi justificado por Francis Wolf, em seu 

artigo que busca exatamente questionar “quem é o bárbaro”. Para este filósofo 

francês: 

 
Quando um país, uma sociedade ou uma cultura se identifica à 
civilização, qualificando como bárbaros seus adversários, quase 
sempre é para justificar iniciativas imperialistas menos 
recomendáveis. Há então outro risco, simétrico ao anterior: o de que 
uma pretensão universalista (a civilização é única, é a mesma para 
toda a humanidade) esteja a serviço de um desejo de uniformização 
(um único modelo de humanidade para toda a humanidade) ou, pior, 
de um objetivo expansionista (“nós somos a civilização, eles são a 
barbárie”). Nesse caso, a escolha histórica com que depararíamos 
hoje já não seria entre “civilização e barbárie”, e sim uma entre duas 
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formas de barbárie: a barbárie destrutiva do fanatismo versus a 
barbárie devastadora da civilização (WOLF, 2004, p.20). 

 
Contrapondo a visão linear de desenvolvimento das sociedades, surgem 

no século XX algumas correntes de pensamento que aos poucos conseguirão 

romper com estes paradigmas hierarquizantes, demonstrando que é possível olhar o 

mundo a partir de outras lentes que não a etnocêntrica.  

Destacamos a contribuição do relativismo cultural na busca por romper 

com noções normativas de bem e mal, certo e errado, civilizado e bárbaro, negando 

qualquer valoração moral ou ética de quaisquer sistemas sociais. Franz Boas, pai 

desta corrente de pensamento, mesmo não tendo cunhado pessoalmente o termo 

“relativismo”, acentuava a importância de se disseminar o entendimento de que a 

“(...) civilização não é algo absoluto, mas sim relativo, e que as nossas ideias e 

concepções são verdadeiras somente até onde vai a nossa civilização” (BOAS, 

2012, p.128, tradução nossa). 

Sob esse prisma verifica-se que não há base concebível para se declarar 

que uma cultura é melhor ou pior do que a outra, visto que ser diferente não implica 

em ser inferior. Relativizar e estranhar a nossa própria condição para compreender a 

condição daquele que é diferente do que se entende por normal é uma estratégia 

indispensável quando se quer extinguir os patamares dicotômicos de bem e mal, tão 

comuns na nossa sociedade até os dias de hoje. 

Na apresentação do livro Antropologia Cultural, uma coletânea de escrito 

de Boas organizada por Celso Castro, este destaca um trecho do diário de Boas que 

nos permite compreender melhor este exercício de “relativizar”: 

 
Frequentemente me pergunto que vantagens nossa "boa sociedade" 
possui sobre aquela dos "selvagens" e descubro, quanto mais vejo 
de seus costumes, que não temos o direito de olhá-las de cima para 
baixo. Onde, em nosso povo, poder-se-ia encontrar hospitalidade tão 
verdadeira quanto aqui? ... Nós, "pessoas altamente educadas", 
somos muito piores, relativamente falando .... Creio que, se esta 
viagem tem para mim (como ser pensante) uma influência valiosa, 
ela reside no fortalecimento do ponto de vista da relatividade de toda 
formação [Bildung], e que a maldade, bem como o valor de uma 
pessoa, residem na formação do coração [Herzensbildung], que eu 

encontro, ou não, tanto aqui quanto entre nós. (BOAS, 2005, p. 9). 
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A proposta relativista nos sugere, portanto, que saiamos de nossas 

cômodas posições de árbitros ocidentais da cultura alheia e admitamos a 

possibilidade de uma humanidade multiculturalista, colocando abaixo quaisquer 

parâmetros que permitam comparar, reduzir ou enaltecer qualquer forma de 

organização social. 

Reconhecemos que, por vezes, esta proposta abre margens para alguns 

conflitos que não podem deixar de ser pensados, como por exemplo: a relativização 

da própria posição relativista; o fato de este entendimento ser, de qualquer modo, 

defendido por intelectuais ocidentais, e não igualmente por todas as culturas 

humanas (havendo, pelo contrário, grupos que combatem o próprio relativismo); a 

negação da existência de valores universais impede, consequentemente, que se 

busque por dignidade, respeito e tolerância em qualquer cultura que seja (WOLF, 

2004). 

 Todavia, a nossa intenção neste momento não é aprofundar no 

entendimento do relativismo em si, ou de seus conflitos - mais à frente estas 

questões serão melhor destrinchadas. Por agora cabe ressaltar apenas que, como 

um dos diversos movimentos contrários ao evolucionismo cultural, o relativismo 

contribuiu grandemente para que surgissem correntes que fossem além das 

dicotomias modernas costumeiras, permitindo pensar a construção de um conceito 

de barbárie autônomo, desvinculado da ideia de civilização (RABINOVITCH, 2005). 

Se o questionamento até o final do século XIX focava em identificar 

“quem é o bárbaro”, com as mudanças dos paradigmas antropológicos e 

sociológicos, a nova questão passava a ser: “que é barbárie”. O foco da discussão 

deixa de estar centrada na posição do sujeito na sociedade para se focar nas 

atitudes e práticas dos sujeitos e grupos em geral, independentemente da sua 

ascendência. 

Antônio Brito em sua tese de doutoramento (2010) destacou dois grandes 

pensadores que, mesmo antes das transformações acima citadas, já se 

posicionavam contra a visão etnocêntrica de mundo: Montaigne e Rousseau. O 

primeiro no renascimento e o outro no iluminismo, ambos destoavam do 

pensamento predominante de suas épocas, publicando abertamente seus 

questionamentos sobre o tratamento opressivo e humilhante conferido pelos 

europeus aos chamados bárbaros da época. Os seus escritos afirmavam 
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abertamente que, por vezes, aqueles que eram denominados bárbaros 

demonstravam compreensão e respeito uns pelos outros e pela vida que a 

arrogância europeia jamais alcançaria (BRITO, 2010). 

O pensamento destes dois autores, amplamente contestados em suas 

épocas, conquistou força com o desabrochar do relativismo e das discussões sobre 

alteridade no início do século XX, favorecendo que ganhassem espaço no meio 

intelectual reflexões que, além de proporem a “desbarbarização” de culturas 

tradicionais, passavam a questionar a barbárie da própria civilização ocidental, foco 

do nosso terceiro questionamento. 

Rompe-se aos poucos com o imaginário da ascensão da racionalidade e 

do indivíduo no centro do conhecimento, consequências de um tempo de intensas 

transformações no seio da sociedade. Os pressupostos do cientificismo, do 

racionalismo e do desenvolvimento tecnológico enquanto salvaguarda da civilização 

deixam de ser o suficiente para afastar das “civilizações ocidentais” a acusação de 

antros de promoção da barbárie, e as duas Grandes Guerras Mundiais favoreceram 

que estes questionamentos se tornassem ainda mais evidentes. 

A racionalidade é apresentada em suas faces ocultas, e o projeto de 

progresso tão almejado pelos países ocidentais passa a revelar o seu custo para a 

humanidade.  Rompendo com a dicotomia civilização versus barbárie, Edgar Morin 

explicita a tênue relação entre estes dois entendimentos, afirmando que: 

 

 
Mesmo que alguns traços da barbárie pudessem caracterizar 
as sociedades arcaicas, é nas sociedades históricas que 
assistimos ao surgimento dos traços de barbárie ligada ao 
poder do Estado e à desmedida demencial, a hybris. 
Conquistas são levadas a cabo para garantir matérias-primas 
ou reservas de subsistência para os períodos de seca ou de 
excesso de chuva. Mas se produz, sobretudo, uma verdadeira 
série de conquistas, que ultrapasssa a simples necessidade 
vital e se manifesta através de massacres, destruições 
sistemáticas, pilhagem, estupros, escravidão. Há, portanto, 
uma barbárie que toma forma e se desencadeia com a 
civilização (MORIN, 2009, p. 15). 
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Também preocupado em denunciar as agruras do propósito civilizatório, 

Walter Benjamin nos apresenta uma perspectiva voltada para o projeto de progresso 

técnico da sociedade capitalista como sendo o responsável por desencadear a 

barbárie moderna, denunciando a sua nova roupagem, que pode ser percebida na 

impessoalidade dos massacres, na legitimação burocrática da guerra e no 

aperfeiçoamento tecnológico dos extermínios (BENJAMIN, 1986). 

Esta proposição de Benjamin sintoniza-se com a afirmação de Rosa 

Luxemburgo a respeito de uma barbárie eminentemente moderna, por meio da qual 

a autora critica a concepção de história como progresso irresistível desencadeado 

pelo domínio da natureza que levará ao desenvolvimento econômico 

(LUXEMBURGO, 1998). A supremacia da técnica sobre a natureza, para estes dois 

autores, longe de ser o cume do desenvolvimento humano, representa na verdade o 

seu declínio em direção à inconsciência de si. 

Em nome da civilização industrializa-se a guerra e a morte, legitima-se a 

destruição e a opressão, ignora-se a violência e a barbárie que acompanham a 

riqueza e o progresso. Em seu ensaio sobre a palavra “civilização”, Starobinsky 

denuncia a violência dissimulada que substitui, nas civilizações contemporâneas, a 

barbárie explícita. Ele conclui suas reflexões afirmando que: “A oposição entre a 

civilização e a barbárie equilibra-se em uma suspensão interrogativa. Isso não leva a 

renegar a civilização, mas a reconhecer que ela é inseparável de seu avesso” 

(STAROBINSKI, p. 56). 

Destacamos um ponto importante desta afirmação de Starobinski: não se 

trata de negar a civilização e a sua contribuição para o aprimoramento dos homens 

enquanto grupos organizados em torno dos seus ideais, em busca do 

aprimoramento intelectual e ético que os leve à sua própria emancipação; trata-se 

de expurgar deste conceito todo e qualquer sentido hierárquico e etnocêntrico que 

ainda reste da influência evolucionista (ROUANET, 1993) e, junto a isso, denunciar 

as bases do projeto de civilização que trazem em si os germens da barbárie que 

vemos despontar pelo mundo dia após dia. 

Além de Morin (2009), Benjamin (1986), Luxemburgo (1998), Starobinski 

(2001), Rabinovitch (2005) e Wolf (2004), diversos outros são os autores que 

tentarão compreender a barbárie e sua relação com a civilização. Todavia, fora este, 

há diversos outros ângulos possíveis que não puderam ser explorados aqui, 



 

 
 

72 
 

atestando que são múltiplas as compreensões de barbárie quando procuramos 

compreendê-la em seus variados contextos histórico-sociais: barbárie como o “não 

civilizado”; como oposição ao humanismo, à ética e aos direitos humanos; como 

consequência direta do sistema capitalista; barbárie significando o retrocesso no 

processo civilizatório; como efeito dos processos de exclusão e desigualdade social; 

como a violência consequente da globalização; como agressividade primitiva 

humana em forma de impulsos de destruição que visam destruir as conquistas da 

civilização (LIMA, 2005). 

Um ponto em comum pode ser encontrado na grande parte destas 

conceituações sobre barbárie: a indiferença, a insensibilidade e o menosprezo à 

condição do outro, entendido aqui como o “diferente do eu”, são condições sinequa 

non para a propagação da barbárie. Nos debruçaremos a partir de agora um pouco 

mais sobre este entendimento. 

 

 

2.3. A barbárie da intolerância 

 

Diante de tamanha diversidade de concepções sobre barbárie é preciso 

que, visando o sucesso desta reflexão teórica, deixemos de lado as contribuições 

das outras perspectivas e adotemos uma que melhor se aplique à proposta desta 

pesquisa. Por este motivo, optamos por tentar captar a perversidade da barbárie 

como um conjunto de forças e ações produzidas por um sistema complexo de 

engrenagens que perpassam comumente tanto os indivíduos quanto a sociedade, e 

não um ou outro particularmente. 

Primeiramente, lançamos mão da contribuição de George Simmel e 

Henrique Dussel para compreendermos a barbárie enquanto atitudes, práticas e 

condutas que tem como ponto de partida a indiferença dos indivíduos uns com os 

outros. 

O conflito para Simmel possui um caráter positivo que atua como uma 

força social integradora, pois coloca os sujeitos sociais frente às suas diferenças e 

similaridades, obrigando indiretamente que as pessoas lidem com os seus 

posicionamentos conflituosos e transformem-nos, se não em respeito, ao menos em 

convivência harmônica. (SIMMEL, 1983). 
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Neste mesmo sentido Dussel propõe, em sua Filosofia da Libertação, 

que: “O Outro é a origem primeira e o destinatário último de todo o nosso ser-no-

mundo. O face-a-face é a experiência primeira, radical do nosso ser homens” 

(DUSSEL, 1977, p. 116). O “Outro” a que Dussel se refere é aquele exterior ao 

mundo individual cotidiano; é aquele que causa um estranhamento ao romper com 

as fronteiras da exclusão social e se afirmar como igual enquanto diferente. Lidar 

com esta “alteridade criadora” é compreender a dimensão humana em seu direito 

absoluto de ser o que se deseja ser, sem por isso ser coibido ou oprimido (DUSSEL, 

1977). 

O alicerce do entendimento do termo barbárie defendida neste trabalho 

perpassa pela compreensão de que a indiferença abre margens para, dentre outros, 

dois fenômenos preocupantes que achamos por bem destacar: o da barbarização do 

“outro”, a partir do não reconhecimento deste como sujeito de direitos e 

potencialidades, que por sua vez permite uma distinção hierárquica entre o eu e o 

outro, sendo o primeiro sempre superior ao segundo; e o extremo oposto da 

indiferença, ao mesmo tempo em que é a sua manifestação mais aguda, que é a 

intolerância e a incapacidade de conviver com o diferente a tal ponto que se justifica 

(ilusoriamente) a sujeição e o extermínio desse outro. 

O foco das reflexões subsequentes se dará nesta segunda dimensão da 

barbárie enquanto consequência extrema da intolerância e da indiferença. A 

incapacidade de lidar com conflitos em relação às diferenças do “outro” enquanto 

indivíduo, grupo, comunidade, cultura, país ou nação, permite que estes conflitos 

não resolvidos culminem em confronto, hostilidade, violência e, consequentemente, 

no que denominamos de “atos de barbárie” enquanto práticas que violam os direitos 

fundamentais à liberdade de expressão, à segurança, à justiça, e a outros elementos 

que permitam a coexistência da diversidade na sociedade. 

A pretexto de uma hierarquia inexistente, de um ideal fundamentalista ou 

de uma superioridade imaginária, indivíduos e grupos incorrem em assassinatos, 

genocídios, etnocídios, mutilações atrozes, sacrifícios e holocaustos - como diz 

Francis Wolf, “fenômenos essencialmente destruidores, manifestações de 

desumanidade incontrolada” (WOLF, 2004, p. 23). Da intolerância irracional resultam 

desfechos lastimáveis que são noticiados cotidianamente por todo o mundo, 

bastando um clique no controle da televisão ou no computador para se ter acesso 
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aos dados aterradores de morte por intolerância racial, sexual, religiosa, de gênero, 

dentre diversas outras. 

Neste entendimento, definimos a nossa perspectiva de barbárie como a 

desconsideração da humanidade do outro a ponto de justificar extermina-lo; é a 

incapacidade de elaborar criticamente e conter as nossas pulsões de ódio 

individuais e coletivas; é a justificação racional do ódio, da intolerância, da 

crueldade.  

Talvez as compreensões aqui desencadeadas nos permitam pensar 

alternativas para as diferentes formas de conflito, e esperamos que assim o seja. 

Todavia, o nosso foco se dará nos conflitos resultantes da intolerância: a barbárie da 

indiferença que impede a simples convivência com o outro, sendo este o “outro 

gênero, a outra cor diferente, a outra sexualidade, a outra raça, a outra 

nacionalidade, o outro corpo diferente, enfim, a outra identidade”. (SILVA, 2000, p. 

97). 

Se quisermos fazer oposição à barbárie, portanto, primeiramente 

devemos buscar os meios para voltar a consciência dos indivíduos para esta 

necessidade: refletir sobre os conflitos humanos e elucidar as tendências (subjetivas 

e coletivas) que nos impulsionam para a barbárie. Mais do que discuti-la, nesse 

estudo buscamos principalmente levantar os meios possíveis de romper com a sua 

perpetuação, visando exterminar os seus germes da nossa sociedade. Como na fala 

de Mário Fleig: 

 

 
Considerando que a relação com o outro nunca é pacífica, visto 
que o encontro com este sempre produz disrupções, o convívio 
humano requer algo que possa sustentar o encontro, evitando 
seus efeitos deletérios. Podemos denominar de pacto simbólico 
ou acordo a dimensão da lei humana fundamental que permite 
temperar este encontro. (FLEIG, 2009, p. 212). 
 

 

Todo o percurso explorado até então visa alcançaras possíveis vias de 

enfrentamento da barbárie: as percepções de barbárie ao longo do tempo; a 

dicotomia barbárie versus civilização; a barbárie inerente à civilização; os elementos 

necessários para que a barbárie não ganhe forças na sociedade.E tudo isso faculta 
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para que, enfim,tenhamos chegado ao ponto crucial da pesquisa em curso: qual a 

contribuição propriamente dita da educação escolar como via de confronto às 

estruturas que permitem a perpetuação da barbárie resultante da intolerância. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Como já apresentado na introdução, a intenção deste trabalho não era 

sintetizar a pesquisa em curso no mestrado, mas sim apresentar a delimitação do 

conceito de barbárie que usaremos para nortear as demais reflexões ainda a serem 

encaminhadas para o término da dissertação. 

Reconhecer o quanto na sociedade ocidental o lugar da barbárie está 

constantemente relacionado ao lugar do “outro”, nos auxilia a perceber o quão a 

nossa aceitação para com as diferenças é frágil e instável. Essa dificuldade em lidar 

com outros modos de existir em suas manifestações mais agudas é o que 

denominamos de intolerância, que é a porta chave para os atos de barbárie que nos 

interessam nesta pesquisa. Admitir esta fragilidade, natural da existência humana, 

traz a necessidade de que estes impulsos de aversão à diversidade sejam 

trabalhados intimamente em cada indivíduo.  

Os impulsos violentos frente à intolerância não devem ser contidos pela 

coerção, mas sim pela consciência crítica a ser fomentada em cada indivíduo 

através da reflexão sobre valores como a igualdade e o respeito. E esta tomada de 

consciência, por sua vez, tem na educação formal o seu ambiente mais fértil, o que 

justifica o objetivo central desta pesquisa de tentar compreender a relação entre 

educação e barbárie.  

É útil esclarecermos que, na dissertação, apresentaremos ainda as 

contribuições fundamentais da Escola de Frankfurt para a compreensão do 

problema aqui colocado, mais especificamente os aportes pontuais de Adorno, 

Benjamin e Honneth no tocante às possibilidades concretas de se dissolver as 

condições da nossa sociedade que nos encaminham para a barbárie. 

Na segunda fase desta pesquisa levantaremos também questões que nos 

permitam questionar quais são as possibilidades concretas de a educação formal, 
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em específico a educação em direitos humanos, atuar de modo a fazer 

enfrentamento às práticas que levam à barbárie. A pesquisa de campo, a ser 

realizada com professores formadores em direitos humanos, coordenadores, 

docentes e discentes de escolas municipais de Goiânia, servirá como subsídio para 

nos mostrarna prática como esta proposta tem sido recebida no cotidiano escolar, e 

se a esperança colocada nos direitos humanos é válida ou ingênua. 

Ao final dessa pesquisa, pretendemos ter elementos para identificar como 

a escola têm atuado diante da barbárie da intolerância, e quais os caminhos a serem 

buscados para que, como na proposta de Adorno que ilumina a nossa compreensão, 

a educação formal seja um instrumento eficaz de enfrentamento à barbárie. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE HOMENS ENCARCERADOS NO 
COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO POR 

VIOLÊNCIA CONJUGAL CONTRA A MULHER 
 

SOUSA, Gaspar Alexandre Machado de13 

 

Resumo: Propõe-se que seja desenvolvida uma pesquisa sistematizada, tendo como tema as 

representações sociais de homens condenados por violência conjugal contra a mulher, praticada 
após o advento da Lei Maria da Penha, em Goiânia-GO. Tal estudo será feito a partir da análise de 
prontuários nos cartórios dos estabelecimentos prisionais e de entrevistas semiestruturadas. 
Passados pouco mais de oito anos da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, questiona-se qual o 
impacto dos mecanismos de punição mais rigorosos criados por esse diploma legislativo nas 
representações sociais de homens condenados por violência conjugal contra a mulher. 
 
Palavras-chave: Violência; Gênero; Masculinidades 

 

Introdução 

Propõe-se que seja desenvolvida uma pesquisa sistematizada, tendo como 

tema as representações sociais de homens encarcerados no Complexo Prisional de 

Aparecida de Goiânia-GO por violência conjugal contra a mulher. Tal estudo será 

feito a partir da análise dos prontuários desses encarcerados e da realização de 

entrevistas semiestruturadas com eles. 

Passados pouco mais de oito anos da entrada em vigor da Lei Maria da 

Penha, questiona-se qual o impacto dos mecanismos de punição mais rigorosos 

criados por esse diploma legislativo nas representações sociais de homens 

encarcerados por violência conjugal contra a mulher. 

 

1. Justificativa. 
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OLIVEIRA, GERALDES e LIMA (1998) apontam que os altos índices 

estatísticos, tanto no exterior quanto no Brasil, da violência contra as mulheres 

praticada por seus companheiros, demonstram a necessidade de um enfrentamento 

sistematizado, além da necessidade de mudanças de comportamento e atitudes do 

homem e da mulher envolvidos na violência conjugal. 

Deste modo, investigações a partir da perspectiva masculina podem 

contribuir substancialmente para uma melhor compreensão desse fenômeno e para 

a percepção de que esse tipo de violência envolve aspectos complexos, cuja 

superação exige a concretização de ações que vão muito além da simples sanção 

criminal prevista em lei (ROSA et al, 2008). 

Por outro lado, além de relevante, o tema escolhido é, também, original. 

Note-se que em países como EUA, Canadá, Inglaterra e Austrália, trabalhos 

acadêmicos e intervenções sobre e com homens autores de violência contra as 

mulheres são uma realidade desde a década de 1980. Todavia, ainda são escassas, 

no Brasil, pesquisas que aliam homens e violência contra as mulheres (LIMA et al, 

2008). 

Desta forma, apesar de já existirem alguns trabalhos monográficos e 

artigos tratando acerca da violência conjugal contra a mulher sob a perspectiva 

masculina, este tema ainda não foi analisado sob o aspecto das representações 

sociais dos encarcerados por esse tipo de violência. 

 

2. Delimitação do Problema. 

O problema que a pesquisa a ser encetada propõe-se a enfrentar é qual o 

impacto dos mecanismos de punição mais rigorosos criados pela Lei Maria da 

Penha nas representações sociais de homens encarcerados por violência conjugal 

contra a mulher. 

A representação social da violência conjugal contra a mulher, que faz parte 

do cotidiano social, recebe significados de acordo com os grupos de pertença e o 

contexto social no qual se encontram situados. Ademais, referidos significados 

resultam da interação entre o senso comum e o conhecimento erudito, porquanto 

existe uma relação de influência mútua e permanente entre estes dois universos, o 

que resulta numa diversidade de significados que transitam por entre os meios de 
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comunicação formais e informais, e que são socialmente assimilados e 

reelaborados. 

Deste modo, as representações acerca da violência conjugal contra a 

mulher por parte de homens encarcerados por esse tipo de prática são muito 

importantes, uma vez que elas foram/são/serão também elementos norteadores de 

suas práticas. 

Nesse sentido, SCHRAIBER et al (2005) ressaltam que trabalhar com os 

homens é fundamental, posto que majoritariamente são eles os autores desse tipo 

de violência, e, caso não tenham condições de refletir sobre o seu comportamento, é 

bem provável que o reproduzirão ao longo da vida. 

 

3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo Geral. 

Compreender o impacto dos mecanismos de punição mais rigorosos 

criados pela Lei Maria da Penha nas representações sociais de homens 

encarcerados no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO pela prática de 

violência conjugal contra a mulher. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

a) Abordar a construção histórica da dominação masculina e sua 

vinculação com o tema da violência conjugal contra a mulher, dentro de uma 

perspectiva de poder; 

b) Analisar os processos de socialização masculina, bem como os 

repertórios interpretativos sobre masculinidade nas sociedades brasileira e goiana, 

especificamente; 

c) Compreender as perspectivas de futuro pessoal e conjugal dos homens 

encarcerados, quando do retorno ao convívio social; 

d) Averiguar se o recrudescimento da punição aos homens que praticam 

violência conjugal contra a mulher tem ou não contribuído para a superação desse 

tipo de violência. 

 

4. Referencial Teórico. 
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Em sua análise da dominação masculina, BOURDIEU (2002) ressalta que 

as estruturas de dominação são produtos de um incessante trabalho de reprodução, 

garantido por instâncias como Família, Igreja, Escola e Estado. Esse autor 

reconhece, todavia, que a dominação masculina não se impõe mais como evidência 

de algo que é indiscutível, sobretudo em virtude do trabalho crítico do movimento 

feminista que, em determinadas áreas do espaço social, conseguiu romper o circulo 

do reforço generalizado. 

De fato, a noção de dominação patriarcal é insuficiente para explicar as 

mudanças que vêm ocorrendo nos diferentes papéis que as mulheres, em situação 

de violência, têm assumido. Assim, a violência contra as mulheres será abordada 

como uma relação de poder, entendendo-se o poder não de forma absoluta e 

estática, exercido em regra pelo homem sobre a mulher, como professa a 

perspectiva do patriarcado, mas de forma dinâmica e relacional, exercido tanto por 

homens como por mulheres, ainda que de forma desigual, na esteira do conceito de 

poder em FOUCAULT (2001). 

Ainda no intuito de melhor compreender o papel exercido pelos homens 

nas relações de violência, pretende-se investigar as representações sociais do 

encarcerados por violência conjugal contra a mulher. 

A história das representações sociais insere-se na inter-relação entre 

atores sociais, o fenômeno e o contexto que os circunda. Elas são formadas por 

processos sociocognitivos e têm implicações na vida cotidiana, influenciando a 

comunicação e os comportamentos. Assim, a representação pode ser concebida 

como um sistema de interpretações da realidade, que organiza as relações dos 

indivíduos com o mundo e orienta suas condutas e comportamentos no círculo 

social.  

Para uma melhor compreensão de como funciona o comportamento 

humano e também do modo como os atores sociais se agrupam, devem ser 

considerados conjuntamente os afetos, as condutas, a organização, a 

sistematização de como compartilham suas crenças, atitudes, valores, perspectivas 

futuras e experiências sociais (MOSCOVICI, 2003). 

Questiona-se também se o estigma – segundo a concepção de GOFFMAN 

(1988) – do encarceramento afeta ou não as concepções desses homens acerca de 

relacionamento e violência conjugal. 
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Por fim, a pesquisa a ser realizada, pretende também refletir, na esteira das 

indagações de NOBRE e BARREIRA (2008, p. 157), sobre a necessidade de serem 

revistas as formas de se julgar e punir os casos de violência conjugal contra a 

mulher. Assim, questiona-se se o recrudescimento da punição aos que praticam 

esse tipo de violência, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei Maria da Penha, 

tem ou não contribuído para transformar relações conjugais marcadas pela violência, 

permitindo às mulheres uma participação mais igualitária nas relações de poder. 

 

5. Metodologia. 

 

Este estudo caracteriza-se como de abordagem qualitativa, e será 

desenvolvido no âmbito do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO. 

Primeiramente, far-se-á um levantamento bibliográfico a partir do 

referencial teórico eleito, para a conceituação de “representações sociais”, “violência 

conjugal contra a mulher”, “masculinidades”, “relações de poder” e “estigma”. 

Ato contínuo, serão examinados prontuários de homens encarcerados no 

Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO por violência conjugal contra a 

mulher. Dados obtidos junto ao GoiásPen, programa de Gestão Penitenciária da 

Secretaria da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás, indicam 

que, em setembro de 2014, havia, no referido Complexo, 40 (quarenta) homens 

encarcerados (presos provisórios e definitivos) em virtude de enquadramento 

específico na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). 

Posteriormente serão feitas entrevistas semiestruturadas junto a tais 

encarcerados, sendo que essas entrevistas serão divididas em duas partes. 

A primeira parte abrangerá itens referentes à identificação 

sociodemográfica dos participantes, complementando o seu perfil, obtido pela 

análise dos respectivos prontuários. 

A segunda parte envolverá a elaboração de um roteiro semiestruturado de 

perguntas, que tomarão por base os objetivos da pesquisa e o cenário atual. 

Referido roteiro trabalhará os seguintes núcleos de interesse: concepções sobre 

relacionamento conjugal e violência; caracterização do cotidiano do casal; descrição 

pormenorizada do primeiro e de outros episódios de violência conjugal; os 



 

 
 

84 
 

sentimentos provocados pelo encarceramento; perspectivas de futuro pessoal e 

conjugal. 

Evidentemente, antes do início das entrevistas realizar-se-á um estudo 

piloto, visando verificar a boa adequação do instrumento, bem como sua validade 

semântica, para só então efetuar-se o estudo definitivo. 
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“O PESSOAL TAMBÉM É POLÍTICO”: A PRODUÇÃO DE NOVAS 

HISTÓRIAS DE VIDA POR MULHERES QUE VIVENCIARAM 

SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA. 

     Borges, Érika Nunes de Medeiros Ferreira14 

 

Resumo: Neste trabalho busco explorar e analisar alguns aspectos relacionados ao fenômeno da 

violência contra as mulheres a partir de pesquisa em curso. Na pesquisa pretendo conhecer a 
biografia reconstruída de um conjunto heterogêneo de mulheres residentes em Goiânia que 
vivenciaram situações de violência desencadeadas por seus parceiros – namorados ou maridos –, 
analisando os significados subjetivos atribuídos às experiências vividas. A pesquisa pretende trazer 
para o espaço público, da ciência uma problemática tida como da esfera das relações amorosas e, 
portanto, de âmbito privado. Teoricamente, torna-se imprescindível trazer elementos da perspectiva 
dos estudos feministas e de gênero tais como o da construção da “masculinidade hegemônica”, que 
alude às identidades de gênero em oposição. Na proposta de trabalho em curso busco compreender 
os processos de subjetivação dessas mulheres, que romperam com a violência sofrida, 
ressignificando suas vidas. Como as mulheres percebem a violência que sofreram? Quais os fatores 
que impulsionaram e que caminhos percorreram, para buscar ajuda? Como reconstruíram suas 
vidas? Essas e outras questões norteiam a pesquisa em andamento e que só poderão ser 
respondidas quando houver a realização do trabalho de campo. 
 
Palavras-chave: Violência contra a Mulher; Gênero; Histórias de Vida; Empoderamento; Investigação 
Feminista 

 

 

Introdução 

 

Estudar e pesquisar o fenômeno da violência contra a mulher e seus 

possíveis significados se constitui uma tarefa complexa. Ela implica compreender 

suas composições, lógicas e ações que revelam a trama das relações e tecnologias 
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de poder entre os gêneros nos quais os homens, como categoria social, estão numa 

posição dominante tanto na esfera pública quanto na privada, gozando de privilégios 

materiais, culturais e simbólicos (WELZER-LANG, 2001) que resulta na 

inferiorização e assujeitamento dos corpos femininos.  

  Esta sujeição é ampliada e reforçada na educação, na família, na mídia, e 

também nas ciências, instituições nas quais são vinculados valores de uma suposta 

superioridade cultural “biológica” masculina. 

Entendendo que esse fenômeno é histórico e social, porque no início do 

século XX até meados de 1980 no contexto brasileiro, os crimes, as diversas 

violências contra as mulheres, e mesmo o homicídio, tinham conotação passional, 

por amor, paixão, ciúmes, em defesa da honra masculina e das famílias, ações que 

eram justificadas pelos agressores em nome da moral e da família. Contudo, essa 

temática se tornou objeto de estudos e pesquisas de mulheres feministas, 

intelectuais e/ou militantes, constituindo-se numa conquista política ao deslocar o 

problema da violência contra as mulheres do âmbito privado ao público (FERREIRA 

e SILVA, 201015).  

 No bojo desta crítica, a violência aparece como violação dos direitos humanos 

das mulheres e um grave problema de saúde pública. Pensando nessas práticas 

sociais, o feminismo, enquanto, movimento político coletivo, 

desconstruiu/desconstrói esse modelo social imposto à mulher, através da luta por 

direitos civis, sociais e políticos, “do direito a ter direitos” pela autonomia da 

sexualidade e pensamentos, o reconhecimento valorização do trabalho feminino, da 

equidade de gênero. A responsabilidade de prevenir, combater, punir e erradicar a 
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 É conveniente a esse trabalho pontuar alguns estudos feministas que se iniciaram na década de 
1980, sobre a temática da violência contra as mulheres no Brasil. Esses estudos trouxeram 
questionamentos valiosos sobre a postura vitimista então vigente, que “é o pior caminho, seja para 
compreender o fenômeno, seja para estimular a ocorrência de transformações substantivas nas 
relações entre os sexos” Gregori (1993, p.143). Segundo essa mesma autora (1993) e para a maioria 
dos estudos sobre a mulher, as mulheres vivem e relacionam de maneiras diferentes, e em contextos 
específicos, com as situações de violência. A desconstrução do papel vitimado da mulher, do ponto 
de vista teórico, (GREGORI, 1993, CHAUÍ, 1985, GROSSI, 1998), foi importante para fomentar a 
discussão sobre o fenômeno da violência contra a mulher, porque não negam a realidade perversa 
dos contextos violentos, nem as medidas legislativas e judiciais que punem os perpetradores dessa 
violência contra a mulher, nem a luta feminista e das mulheres na conquista dos direitos e da 
cidadania, entendem que a violência é uma das principais expressões das desigualdades entre 
mulheres e homens, mas compreende que a mulher participa da relação violenta, que também é 
sujeito nessas relações. 



 

 
 

87 
 

violência contra a mulher, não depende apenas das instituições governamentais16, 

mas compete a toda sociedade civil, a homens e mulheres, a questionarem e 

contestarem as normas e valores socialmente vigentes, procurando refletir sobre 

determinadas construções sociais que são tomadas como naturais. Porque a 

categoria “mulher”, ainda é construída de maneira que implica 

subordinação/passividade/coisificação? Porque certas “masculinidades” são 

tomadas como símbolo da agressividade, virilidade, a repressão das 

emoções/sentimentos, lançando mão da violência contra a mulher, como meio de 

afirmação social? 

 O fenômeno da violência contra a mulher é recorrente em diversas histórias 

de vida que marcam subjetividades e memórias, experiências que nem sempre são 

compartilhadas e ouvidas. Nessa perspectiva, a pesquisa em questão pretende 

trazer para o espaço público, da ciência uma problemática tida como da esfera das 

relações amorosas e, portanto, de âmbito privado. Como unidade de análise, 

pretendo conhecer a biografia reconstruída de um conjunto heterogêneo de 

mulheres17 adultas acima de 18 anos de idade, das diferentes camadas 

socioeconômicas, de pertencimento étnico-raciais diversos, sem restrição quanto à 

escolaridade ou locais de residência, presença de deficiência ou não, residentes em 

Goiânia-GO, que vivenciaram situações de violência perpetradas por seus 

companheiros – maridos e namorados – analisando os significados subjetivos 

atribuídos à experiência e as formas encontradas para reconstruírem suas trajetórias 

de vida. 

Elaine Lawless, citada por Neves (2012) descreve uma investigação realizada 

com mulheres em situação de violência, através das histórias de vida. Sob o ponto 

de vista de Lawless, esta opção metodológica confere a essa mulheres um sentido 

de luta contra a injustiça, uma vez que a contar as suas vivências sentem-se 

envolvidas no processo de denúncia social do problema, adotando uma posição 

crítica em relação a essa mácula ainda conformada pela sociedade. 

                                                             
16

 Um marco importante para essas questões e outras pertinentes a promoção da igualdade foi à 
criação da Secretaria Especial de Políticas para as mulheres em 2003, que possui status de 
ministério, e posteriormente a promulgação da lei Maria da Penha (lei federal 11.340/2006), como 
instrumento de justiça distributiva, reparadora e preventiva, dentro do programa de ações afirmativas 
proposto nas políticas públicas.  
17

 Entendo “as mulheres” de uma maneira não essencialista porque considero as especificidades e as 

desigualdades entre elas, como um conjunto heterogêneo e plural, reconhecendo que essas 
mulheres fazem parte de uma categoria política. 
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Ver a partir do ponto de vista das mulheres que sofreram violência e 

reconstruíram suas vidas de forma positiva nos remete a pensar que os chamados 

“grupos dominados” não são carentes de agência, podendo transformar as relações 

sociais desiguais. Como pontua Louro (1997, p.33), “eles são muitas vezes capazes 

de fazer dos espaços e das instâncias de opressão, lugares de resistência e de 

exercício de poder”. Dito isso, cabe salientar que resistência e empoderamento são 

modos de enfrentar os sistemas de dominação/discriminação/marginalização 

baseados em gênero, raça e classe social, segundo Meneghel, Farina e Ramão 

(2005).  

 Compreendo que a violência contra a mulher gestada pelos homens é uma 

das principais expressões e mecanismos sociais de sustentação do seu poder, que 

provêm da força física, e de dimensões variadas, como a simbólica e psicológica, 

para impedi-las a ter acesso às posições de igualdade, tanto no âmbito público como 

nas relações do mundo privado (BARSTED, 2011), através do medo18 de que ela se 

(re)produza (a violência física), por ser um fenômeno presente cotidianamente, 

torna-se assim um verdadeiro freio a autonomia das mulheres, nas quais tendem a 

preservar as vantagens dadas aos homens coletiva e individualmente à custa das 

mulheres (WELZEL-LANG, 2001, p. 475). Essa realidade social, focalizada 

historicamente, engendra violências múltiplas contra a mulher, sendo constitutiva de 

uma ordem que é ainda falocrática, naturalizada e integrante da normatização, 

representa o controle/regulamentação social e garante a supremacia masculina 

(WERBA, 2004, p. 171). 

 Teoricamente, torna-se imprescindível trazer elementos da perspectiva dos 

estudos feministas e de gênero tais como o da construção da “masculinidade 

hegemônica”, que alude às identidades de gênero em oposição, e a crítica feminista 

ao poder masculino sobre as mulheres. Discussão importante que reflete uma nova 

forma de pensar a violência contra a mulher a partir a relação que existe entre 

identidade masculina e violência, considerando novos contextos e novas questões 

em que algumas masculinidades pautam-se em padrões hegemônicos de gênero, 
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 Segundo um importante trabalho publicado em 2004, o “Social Watch Report”, citado por Barsted 
(2011), destaca que a violência é uma questão de segurança muito distinta para mulheres e homens. 
No entanto, “o medo da violência, incluindo o assédio, se torna um constrangimento permanente 
sobre a mobilidade de milhões de mulheres e limita seu acesso a recursos e atividades básicas” 
(BARSTED, 2011, p. 348).  



 

 
 

89 
 

nas desigualdades de poder entre homens e mulheres. A questão dos “autores de 

violência” exige uma reflexão crítica, sendo significativa para entender que as 

relações de gênero são complexas, fugindo de polarizações essencialistas e 

universalistas, que nos desafiam a complexificar a abordagem da 

estrutura/hierarquia de gênero presente na sociedade brasileira.  

 Nessa mesma perspectiva é salutar afirmar que o processo sociohistórico 

ocidental engendrou e influenciou as construções das identidades de gênero em 

oposição, reproduzindo e naturalizando características que são atribuídas 

socialmente aos homens, como a virilidade que têm como elementos a 

normatividade heterossexual ativa e a violência, o desenvolvimento da força 

física/valentia, a anulação dos afetos/sentimentos, o perigo da feminização, 

referenciais inculcados e valorizados nos homens desde a tenra infância (WELZER-

LANG, 2001; MUSZKAT, 2002), que se desdobram em violências físicas, sexuais, 

verbais, psicológicas, simbólicas e patrimoniais, contra as mulheres, mas também 

aos homens que não se comportam de acordo com esses parâmetros da 

“masculinidade hegemônica” (WELZER-LANG, 2001). 

No entanto, as mulheres estão sujeitas a sofrerem múltiplas violências 

masculinas, seja no trabalho, na rua, na escola, na sociedade ou nas instituições do 

Estado (WELZER-LANG, 2001; BARSTED, 2011, MEDRADO E LYRA, 2008). Mas é 

no local de residência da mulher, no mundo privado como espaço das relações 

pessoalizadas e afetivamente hierarquizadas, que preponderam às situações de 

violência. Como afirma Waiselfisz (2012):19
 

(...) em 68,8% dos atendimentos a mulheres vítimas de violência, a 
agressão aconteceu na residência da vítima; em pouco menos da 
metade dos casos, o perpetrador é o parceiro ou ex-parceiro da 
mulher. No país, foi possível verificar que 42,5% do total de agressões 
contra a mulher enquadram-se nessa situação. Mas ainda, se 
tomarmos a faixa dos 20 aos 49 anos, acima de 65% das agressões 
tiveram autoria do parceiro ou do ex. Se compartilhamos muitas das 
características das agressões contra as mulheres que encontramos 
em outros países do mundo, nossa situação apresenta diversos sinais 
que evidenciam a complexidade do problema nacional: entre os 84 
países do mundo que conseguimos dados a partir do sistema de 
estatísticas da OMS o Brasil, com sua taxa de 4,4 homicídios para 
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 Nesse sistema foram registrados no país no ano de 2011, 107.572 atendimentos relativos a 
Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências: 70.285 (65,4%) mulheres e 37.213 (34,6%) 
homens (74 não tem indicação de sexo da vítima). Praticamente dois em cada três atendimentos 
nessa área foram mulheres, o que resulta um claro indicativo dos níveis de violência hoje existentes 
contra as mulheres, como informa o Mapa da violência, 2012. 
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cada 100 mil mulheres ocupa a 7ª20 colocação, como um dos países 
de elevados níveis de feminicídio (WAISELFISZ, 2012, p. 26). 

 
Esses dados nacionais e internacionais sintetizados são importantes, porque 

dimensionam a intensidade e o crescimento de casos de violências contra as 

mulheres no Brasil. Ainda na mesma pesquisa21, outra informação muito valiosa 

para mensurarmos a discriminação de gênero no âmbito das relações afetivas é que 

em sua maioria são vinculadas ao espaço doméstico/privado, local do incidente que 

originou as lesões que levaram à morte da vítima, no ano de 2010. Entre os homens, 

só 14,3% dos incidentes aconteceram na residência ou habitação. Já entre as 

mulheres, essa proporção eleva-se para 41%.    

 Susan Bordo (1997, p.20) elucida a concepção do corpo como dócil, como 

superfície marcada e estruturada por formas históricas predominantes, como a 

individualidade, desejo, masculinidade e feminilidade, na qual a normatividade 

compulsória à ordem cultural é inscrita:    

 O corpo não é apenas um texto da cultura. É também, como 
sustentam o antropólogo Pierre Bourdieu e o filósofo Michel Foucault, 
entre outros, um lugar prático direto de controle social. De forma 

banal, através das maneiras à mesa e dos hábitos de higiene, de 
rotinas, normas e práticas aparentemente triviais, convertidas em 
atividades automáticas e habituais, a cultura "se faz corpo", como 
coloca Bourdieu. (...) Nossos princípios políticos conscientes, nossos 
engajamentos sociais, nossos esforços de mudança podem ser 
solapados e traídos pela vida de nossos corpos — não o corpo 
instintivo e desejante concebido por Platão, Santo Agostinho e Freud, 
mas o corpo dócil e regulado, colocado a serviço das normas da vida 
cultural e habituado às mesmas. (...) os corpos femininos tornam-se 
o que Foucault chama de "corpos dóceis": aqueles cujas forças e 
energias estão habituadas ao controle externo, à sujeição, à 
transformação e ao "aperfeiçoamento" (BORDO, 1997, p.19-20). 

 

Para Muszkat (1998), essa realidade da violência contra a mulher no Brasil 

está tão inscrita e naturalizada na nossa cultura que muitos homens não sabem que 

estão praticando e reproduzindo a violência, enquanto muitas mulheres também não 

                                                             
20

 Esses dados homogêneos foram retirados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
compreendidos entre 2006 e 2010, e não incluem informações sobre a relação entre vítima e 
agressor. 
21

 Nesse mesmo estudo em 2010, embora não incluam informações sobre a relação entre vítima e 
agressor, e desagregados por idade, sexo e cor, verificou-se em relação aos homicídios contra as 
mulheres nas capitais dos estados no ano de 2010, que em Goiânia-GO foram 46 homicídios a cada 
100 mil mulheres, que corresponde à taxa de 6,8 situado na posição sétima em relação aos outros 
estados, acima também da média nacional das capitais brasileiras com taxa 5,4, correspondendo a 
1.290.    
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percebem que estão em situação de violência. Pois, em verdade, essa violência 

continua sendo exercida pelos homens, utilizada indiscriminadamente como “prática” 

de resolução de conflitos e de controle da relação, elidindo o desenvolvimento de 

relações mais equitativas de gênero, não sendo desnaturalizado pelas 

subjetividades humanas e pelas próprias premissas sobre as quais as políticas se 

apóiam, sendo cabalmente tolerada: 

(...) porque ela se apoia em paradigmas tradicionais da cultura que, 
mesmo considerados anacrônicos para os dias atuais, podem ser 
interpretados como uma forma de denúncia de uma sociedade 
ambígua e perversa que reprime e, ao mesmo tempo, cultua a 
violência (MUSZKAT, 2002, p. 52).  

  

 De acordo com Welzer-Lang (2001, p. 474), os homens possuem uma 

definição de violência distinta das mulheres, em que os homens “autores da 

violência” e as mulheres em situação de violência atribuem significados diferentes 

quando enunciam as violências, mas que, além disso, quanto eles abandonam a 

posição de negação, ou a identidade de “vítima” já que teriam sido condicionados 

culturalmente a serem violentos, atitude defensiva inicial, eles podem definir mais 

violências que suas companheiras. Para eles a violência exercida seria um 

continuum abarcando todas as dimensões (física, psicológica, verbal, sexual) 

vinculadas à intenção de dizer, de exprimir um sentimento, um desejo ou uma 

vontade. Quanto às mulheres, a violência seria definida como um discontinnum 

essencialmente composto por violência física, de maneira mais restritiva, associados 

à intenção de trazer sofrimento. A partir desses relatos de experiências, o autor 

(2001) descreve essas relações de “binômio da violência doméstica”, em que 

dependendo da possibilidade de arrependimento ou lamentação invocado pelo 

agressor, a mulher desqualifica os atos de força física contra si, não os definindo 

como violências, desse modo a prática da violência não é reconhecida como tal, 

sendo “definidas de forma mais abrangente por aqueles que as controlam e as 

praticam do que por aquelas que as sofrem” (WELZER-LANG, 2001, 475). 

Nessa perspectiva, Meneghel et al (2005), verifica e pontua a necessidade da 

mulher, mesmo com problemas sérios, buscar soluções, negar o papel subserviente 

e resignado atribuído culturalmente a ela, indignando-se e desnaturalizando essa 

ordem de gênero sexista que a prejudica e a discrimina em suas relações afetivas:  

Na situação de violência de gênero, o processo de responsabilização 
em si é essencial para o desenvolvimento de autonomia necessária 
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para confrontar a violência (apud, Moreira, 1999). Para que a mulher 

possa reconstruir sua vida é necessário ela reconhecer o abuso e 
perceber que a mudança deve partir dela e não do parceiro, o qual 
raramente reconhece seu comportamento como abusivo. Torna-se 
fundamental desconstruir os mecanismos de acomodação diante da 
situação (MENEGHEL, et al, 2005, p. 114). 

 
Rompendo com a lógica binária do poder, esse trabalho toma o conceito de 

poder de Foucault (1979, p.8), entendo que as mulheres que viveram contextos de 

violência no passado resistiram, produzindo práticas de “contra poderes que 

circulam”, superando e ressignificando sua narrativa de vida.   

Nesse sentido, na proposta de trabalho em curso busco compreender os 

processos de subjetivação dessas mulheres, que romperam com a violência sofrida, 

ressignificando suas vidas. Como as mulheres percebem a violência que sofreram? 

Quais os fatores que impulsionaram e que caminhos percorreram, para buscar 

ajuda? Quais as dificuldades que foram encontradas nas diversas instâncias sociais, 

policiais, judiciais e individuais, para levarem adiante a decisão de romper com a 

situação de violência, e as percepções sobre as respostas institucionais sobre sua 

demanda? Como reconstruíram suas vidas, conhecendo as formas encontradas por 

essas mulheres de superar os conflitos vivenciados e de como reorganizaram ou 

reconstruíram suas vidas em diversos aspectos, dentre eles, o afetivo? Essas e 

outras questões norteiam a pesquisa em estágio inicial de investigação e que só 

poderão ser respondidas e refletidas quando houver a realização do trabalho de 

campo, e que os enfoques analíticos feitos ostentem a possibilidade de contribuir na 

transformação das relações sociais de gênero, concedendo especial atenção às 

potenciais tensões e suas formas de enfrentamento.  Esse trabalho tem como 

procedimento metodológico a abordagem qualitativa através da realização de 

entrevistas em profundidade utilizando o método da História de vida, modalidade 

que incorpora e se concentra nas experiências das mulheres, emoções e 

sentimentos no processo de construção do conhecimento, como fonte primária de 

conhecimento para a investigação feminista lhe dando fundamento teórico e 

metodológico, aliança que por essa razão é politicamente estratégica (NEVES, 2012; 

KIRSCH, 2005). Todo o conhecimento sobre o social vem do mundo vivido, e 

contribuímos para sua construção; a memória permite reinventar o vivido, dando-lhe 
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novos significados, tendo o poder de fazer e de transformar a realidade 

discursivamente (NEVES, 2012). Nesse sentido, Meneghel (2007) pontua:   

  

Histórias de Vida fazem parte de uma região de sombras, que seduz, 
mas é igualmente perigosa, pois produz algo de irracional. A 
subjetividade inerente às histórias de vida e o fato de que produz 
dados que não podem ser assimilados como coisas, são 
considerados por alguns críticos como limitações do método. Porém, 
os cientistas sociais não deixaram nunca de sondar estes abismos 
do mundo de confusão e obscuridade que a civilização ocidental 
rechaça ou, mais precisamente, considera um conhecimento inferior, 
inadequado, um conhecimento de segunda ordem, por conseguinte 
pouco digno de atenção. Palmilhar estes caminhos de sombra, 
colocar as mãos no lado sujo do trabalho de campo, ouvir relatos de 
impensáveis dores, violências ou injustiças, é um modo de dar voz 
aos silenciados da história. E através da voz, deixar aflorar a palavra, 
filha da memória e do poder (MENEGUEL, 2007, p. 125). 

 
 Dessa forma, a partir do enfoque de “conhecimentos situados” (HARAWAY, 

1995), localizados socialmente e por isso interessado, que serão sempre 

conhecimentos marcados22 e por isso limitado, produzir saberes parciais, 

corporificados, subjetivos e posicionados, sendo necessariamente politizados, que 

implicam em responsabilizar-se por nossas práticas e interpretações dos pontos de 

vista das mulheres, por outro lado, sob a ótica feminista, ser uma pesquisadora 

mulher23, pode-se constituir numa vantagem para a pesquisa com mulheres, 

refletindo melhor sobre suas experiências ao invés do olhar objetivador “masculino”. 

Sendo uma forma de compreender e encorajar biografias reconstruídas através das 

falas das mulheres em culturas tradicionalmente sujeitas a uma interpretação 

masculina que acaba nos moldando, diferenciando e subalternizando nossas 

experiências. 
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PARTOS DISCIPLINADOS: REFLEXÕES SOBRE A VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA BRASILEIRA 

FERREIRA, Maíra Soares24 

Resumo: Em toda sociedade há regulação da vida, seja ela cultural, social ou econômica. O 
corpo da mulher, seu sexo, sexualidade e formas de vida vêm sendo - há muito tempo e 
sempre de forma bastante conflitiva - naturalizados, violentados, vigiados e disciplinados, tal 
como mostra Michel Foucault (1985). Nesta direção, pretendo desenvolver algumas 
reflexões sobre o exercício do poder no nascimento, mais especificamente, no corpo da 
puérpera. Uma “disciplina”, atualmente, conhecida como Violência Obstétrica (VO). Apesar 
do termo ainda não ser reconhecido pelo sistema jurídico brasileiro, a “VO” é a violência 
contra a parturiente e a criança, cometida pela equipe profissional do hospital. Uma 
pesquisa de 2010, realizada pela Fundação Perseu Abramo, aponta para dados alarmantes 
sobre a violência obstétrica no Brasil: uma em cada quatro mulheres brasileiras que deram a 
luz em hospitais públicos ou privados relatam algum tipo de agressão durante o parto. 
Contudo, este dado pode ser contestado uma vez que trata-se de uma violência não 
nomeada por muitas mulheres e não reconhecida pela sociedade, atingindo quase 100% de 
impunidade. 
 
Palavras-chave: violência obstétrica, parto, corpos disciplinados, colonialidade e gênero 
 

 

A violência obstétrica brasileira – partos disciplinados e nascimentos vigiados 

A reflexão crítica sobre o modelo de assistência ao parto hospitalar – repleto de 

práticas médicas e farmacológicas que intervêm diretamente sobre o corpo de mulheres e 

crianças supostamente saudáveis – teve início no Ano Internacional da Criança, em 1979. 

No final do século XX, em um momento histórico de reivindicações pela evidência empírica 

da segurança e da efetividade dos procedimentos hospitalares, criou- se um comitê para 

                                                             
24 Doutoranda em Sociologia (CAPES/UFG). Psicóloga, Psicanalista e Mestre em Educação 

(USP/2010). Contato: mairacerrado@gmail.com 
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estudar a morbidade e a mortalidade perinatal e materna no continente Europeu. Este 

comitê, que contou com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), alavancou 

importantes pesquisas sobre a finalidade de tecnologias para desencadear, aumentar, 

acelerar, regular e monitorar o processo fisiológico do parto.  

Como resultado do estudo, encontrou-se uma adoção acrítica de intervenções 

inapropriadas, desnecessárias e até arriscadas. Foram 40 mil estudos sobre 275 práticas de 

assistência perinatal; e o resultado final da análise foi copilado em 1989, numa publicação 

intitulada A Guide of Effective Care in Pregnancy and Childbirth, que passou a ser uma obra 

de referência entre os defensores da medicina perinatal baseada na evidência. Todo este 

movimento ficou conhecido como medicina baseada na evidência científica e se organizou 

em grande medida sob a influência do epidemiologista clínico britânico Archie Cochrane 

(DINIZ, 2001) 25. 

Com base nesses estudos, sobre o parto fisiológico e os altos riscos de uma cesárea 

sem necessidade, a OMS recomenda, desde 1985, uma taxa de 15% cesáreas/ano26. 

Porém, o modelo de assistência ao parto e nascimento no Brasil tem apresentado 

resultados muito aquém, sendo as altas taxas de cesariana, mortalidade materna e perinatal 

as maiores evidências destes resultados desfavoráveis. O relatório Situação Mundial da 

Infância 2011, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mostrou que a taxa 

de cesárea no Brasil é a maior do mundo, 44%. Já os dados oficiais do Brasil mostram um 

percentual ainda maior. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as 

                                                             
25  Por isso, esta colaboração internacional dos grupos de pesquisa é também chamada de 
Iniciativa Cochrane e Biblioteca Cochrane. 
 
26  Em 1985 – após uma reunião da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização 
Panamericana da Saúde (OPAS) realizada em Fortaleza, Brasil, teve como produto uma série de 
recomendações de práticas na atenção ao parto e nascimento baseadas em evidências científicas. 
Após discutir as evidências, o grupo de trabalho desenvolveu uma classificação das práticas 
relacionadas à atenção ao parto, orientando para o que deve e o que não deve ser feito no processo 
do parto: a. Práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; b. Práticas claramente 
prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas; c. Práticas em relação às quais não existem 
evidências suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela, 
até que mais pesquisas esclareçam a questão; d. Práticas frequentemente utilizadas de modo 
inadequado. Estas recomendações representam o rol de boas praticas de atenção ao parto e 
nascimento e devem ser adotadas por todos os serviços que atendem ao parto. A não adoção de 
práticas cientificamente comprovadas como benéficas e protetoras para a vida das mulheres e bebês 
não se justifica, pois significa negligência e iatrogenia no cuidado, colocando em risco desnecessário 
mulheres e bebês. Em seguida, o documento descreve detalhadamente as quatro categorias de 
práticas (Manual prático para a implementação da Rede Cegonha, 2011, p.24-26). 
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taxas de parto cesáreo do setor de saúde suplementar brasileiro são 79,7% e no setor 

público, o Sistema Único de Saúde (SUS), 27,5% 27. 

Para além desta situação observa-se, na grande maioria dos hospitais brasileiros 

públicos e privados, um imenso protocolo de intervenções tanto no corpo materno, em pleno 

trabalho de parto normal, quanto no corpo do bebê ao nascer. Tais medidas “protocolares” 

são, atualmente, entendidas como uma forma de violência institucional e, mais 

especificamente, violência obstétrica. Conforme Marilena Chauí (1985), compreendo a 

violência como: a ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa. 

Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio, de modo que, quando a 

atividade e a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência (CHAUÍ, 1985, p.35). 

Em uma cartilha aos profissionais da saúde – desenvolvida a partir de uma pesquisa 

realizada pela Faculdade de Medicina da USP – Diniz (2002) descreve tal 

institucionalização: 

Hoje em dia, muitos de nossos procedimentos de rotina estão sendo 
questionados. A evidência científica mostrou que vários deles, como o 
enema e a tricotomia, não são necessários nem seguros, além de serem 
desconfortáveis para muitas mulheres. Outros, como o uso de rotina da 
episiotomia, da aceleração do parto com ocitócitos e a cesárea eletiva, 
mostraram-se claramente danosos e devem ser prevenidos. Agora, temos 
a realidade de que as mulheres reivindicam o seu direito à integridade 
corporal e à prevenção de procedimentos agressivos quando esses são 
evitáveis – ou seja, na grande maioria das vezes. Sabemos que 
freqüentemente as intervenções levam a mais intervenções e 
complicações (a chamada cascata de intervenções), e que as pesquisas 
provam que o parto normal pode e deve ser feito em ambiente mais 
acolhedor, como o quarto; em casa de parto ou mesmo no domicílio, e que 
a paciente acompanhada de pessoas de sua confiança tem um parto muito 
mais rápido, tranqüilo e com menos intervenções. E que é um direito das 
mulheres escolherem quem elas querem que esteja no parto (DINIZ, 2002, 
p.5). 

Diante do paradoxo entre uma realidade científica já comprovada e uma persistente 

prática médica hospitalar, já identificada como violência obstétrica, cresce o movimento 

social Human Rights in Childbirth, no Brasil denominado: Humanização da Assistência ao 

Parto e Nascimento. Este movimento, cujo início se deu nas décadas de 1960 e 1970, 

contexto de resistência social conhecido como contracultura, teve forte base nos estudos 

dos obstetras franceses Frederick Leboyer28 e Michel Odent29 que apresentaram pesquisas 

                                                             
27 Fonte: Programa de qualificação/ANS, 2004. Outra pesquisa, realizada em 2009 pela 
Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil (Bemfam), indica uma taxa de 90% de cesáreas na rede 
privada e 35% na rede pública. 

 
28  Leboyer (1976, 1981) ficou conhecido por sugerir novas práticas na sala de parto, desde os 
cuidados com as intervenções médicas, como o corte do cordão umbilical, até uma conceituação 
sobre o ambiente, o contato pele a pele, o banho, a amamentação e a massagem ayvédica para 
bebês conhecida por Shantala. 
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em torno da fisiologia do parto enfatizando a importância de uma rede de cuidados 

sustentada pelo diálogo e respeito. 

No Brasil, desde os anos 1980, organizações como a ReHuNa (Rede pela 

Humanização do Parto e do Nascimento) e outras, têm tido um papel fundamental na 

difusão e consolidação das novas práticas no Brasil. Compostas fundamentalmente por 

mulheres e profissionais da área da saúde, estes coletivos vêm propondo reformulações nos 

serviços de saúde brasileiros voltados à atenção perinatal. Com o objetivo de fazer com que 

as recomendações da OMS se tornem medidas legais, estas organizações visam a 

promoção de políticas públicas com ênfase nos direitos humanos da criança e da mulher 

(TORNQUIST, 2004). Mais recentemente, esta organizações começaram a denunciar  a 

violência obstétrica e lutar pela sua legislação. 

Assim, apesar do termo ainda não ser reconhecido pelo sistema jurídico brasileiro, a 

organização civil define a “violência obstétrica” (VO) como a violência contra a parturiente e 

a criança, cometida pela equipe profissional do hospital. São atos de violência obstétrica: 

submeter a parturiente a procedimentos dolorosos, arriscados, desnecessários e 

humilhantes, como: lavagem intestinal; raspagem de pelos pubianos; mais de um exame de 

toque (ainda assim quando estritamente necessário); dar hormônios para acelerar um 

trabalho de parto em evolução; cortar a vagina sem necessidade; amarrar, empurrar, 

assediar a mulher; negar comunicação, líquidos e alimentos; zombar, recriminar; fazer 

qualquer procedimento sem explicação e sem permissão30 etc. 

Um vídeo documentário de 2012, intitulado Violência obstétrica – a voz das 

brasileiras31, e uma pesquisa de 2010, Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público 

e Privado, realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (SESC)32, apontam para dados alarmantes sobre a violência obstétrica no Brasil: 

uma em cada quatro mulheres brasileiras que deram a luz em hospitais públicos ou privados 

                                                                                                                                                                                              
 
29  Dentre suas obras mais conhecidas citamos Birth Reborn (1984) e A Cientificação do Amor 
(2000). O títulodo primeiro livro mencionado, traduzido para o português “Renascimento do Parto”, é o 
nome do documentário brasileiro de Eduardo Chavet e Érica de Paula, produção da Chauvet Filmes e 
Master Brasil, que está nos cinemas desde o mês agosto de 2013. 

 
30  “Consentimento informado” significa que a mulher deve ser informada a respeito da 
possibilidade e/ou necessidade de uma intervenção e que esta só pode ser realizada caso ela 
concorde, consinta com o procedimento. Conforme o documento, Maternidade Segura - Assistência 
ao Parto Normal: um Guia Prático (1996) da OMS, o consentimento informado passou a ser 
considerado um direito humano e uma questão de justiça social, direito este que inclui o direito a 
serviços de qualidade e informações na gestação, parto e pós parto. 
31  Videodocumentário popular produzido em 2012 por Bianca Zorzam, Ligia Moreiras Sena, Ana 
Carolina Franzon, Kalu Brum, Armando Rapchan. 
 
32  Texto de Venturi; Bokany; Dias (2010). 
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relatam algum tipo de agressão durante o parto. A pesquisa foi realizada com 2.365 

mulheres distribuídas pelo País, seja de área rural ou urbana. Destas, 25% afirmaram ter 

sofrido violência durante o parto e a enumeraram como: exame de toque de forma dolorosa; 

negação de remédios para dor; gritos; xingamento; falta de informação sobre procedimentos 

realizados. Algumas entrevistadas afirmaram que foram amarradas, empurradas e até 

assediadas sexualmente. 

Também em 2012, a organização Parto do Princípio - Mulheres em Rede pela 

Maternidade Ativa entregou o dossiê Violência Obstétrica: Parirás com dor para a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher. Um documento sobre 

violência obstétrica que reuniu informações sobre a violência institucional na assistência à 

gestação, ao parto e ao nascimento, entre elas: a aplicação exagerada de ocitocina para 

acelerar contrações; subir na barriga para expulsar o feto – manobra de Kristeler; 

xingamentos, maus tratos, procedimentos dolorosos sem autorização e impedimento da 

presença do acompanhante durante o parto. 

Por fim, a nomeação violência obstétrica para tais práticas médicas 

institucionalizadas e a inclusão destes direitos humanos na pauta das reivindicações 

contemporâneas dos movimentos feministas ligados parece representar um questionamento 

acerca da distribuição de poder e saberes - entremeados com os conflitos de classe, raça, 

sexo, sexualidade e gênero - no interior da sociedade brasileira.  

 

Objetivos 

Meu objetivo com este trabalho é refletir sobre a violência obstétrica brasileira, a 

tensão dialética entre violência e direito e a tolerância à manipulação do corpo da puérpera. 

Minha hipótese é que, apesar do importante avanço que se dá com o esforço de nomear tais 

práticas como violências, as lutas, conquistas e implementações jurídicas acontecem em um 

campo de tensão que “de-põe” tanto as práticas incentivadas pelos direitos humanos quanto 

as práticas escravocratas ainda preservadas pelas nossas relações coloniais de poder, 

gênero, raça, classe, sexo e sexualidade. 

 

Possibilidades de leitura sobre a violência obstétrica brasileira 

Referenciada no trabalho de Teresa Caldeira (2000), tentarei fundamentar a proposta 

de analisar a “incircunscrição” das puérperas brasileiras. Muito embora o Brasil seja uma 

democracia política (direito à participação, organizações e voto) e seus direitos sociais 

sejam razoavelmente legitimados, os aspectos civis (igualdade perante a lei) da cidadania 

são continuamente violados. Teresa Caldeira (2000) analisa esses processos contraditórios 

de simultânea expansão e desrespeito aos direitos da cidadania denominando-o por uma 
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“disjunção da democracia brasileira”. A autora faz uma associação entre a violência, o 

desrespeito pelos direitos civis e uma concepção de corpo que chama de corpo 

“incircunscrito”. Os limites (ou a falta de limites) para a intervenção no corpo do criminoso 

[caso específico de sua pesquisa] indicam que no Brasil há uma grande tolerância em 

relação a manipulações do corpo, mesmo que violentas (CALDEIRA, 2000, p.343). A 

associação e argumentação da autora sobre a tolerância, a proliferação da violência e a 

deslegitimação da justiça e dos direitos civis iluminam meus estudos em torno da parturição 

brasileira. 

Na trilha dos estudos de Caldeira (2000), questiono a tolerância nacional diante da 

manipulação do corpo materno violentado e há décadas camuflado pelo discurso 

institucionalizado do cuidado médico obstétrico. Como tamanho apagamento social, sexual, 

de gênero e étnico subjaz as diferentes práticas da violência institucional e dos direitos 

humanos? Nessa altura, talvez seja interessante lembrar que [segundo Foucault] sujeitos 

que instituem ações são eles mesmos efeitos instituídos de ações anteriores (...) que fazem 

parte de uma cadeia de ações que não pode mais ser entendida como unilinear ou 

previsível (BUTLER, 1998, p.25). 

Do parto normal nas maternidades públicas33, repleto de intervenções para acelerar 

e agilizar as práticas obstétricas, às cesáreas programadas das maternidades privadas34 e, 

ainda, o parto natural humanizado35, cabe a pergunta: “quem” coordena tamanhas políticas 

do corpo? Diante desta pergunta, Foucault (1986) afirma que trata-se de um conjunto 

extremamente complexo sobre o qual somos obrigados a perguntar como ele pode ser sutil 

em sua distribuição, em seus mecanismos, seus controles recíprocos, seus ajustamentos, 

se não há quem tenha pensado o conjunto (FOUCAULT, 1986, p.151). A partir de seus 

estudos sobre o funcionamento das instituições de saúde e acerca do discurso médico do 

século XIX, e também nas suas análises das relações entre a sexualidade e a repressão, 

                                                             
33 Composto, na maior parte das vezes, por mulheres pobres, afro-brasileiras e indígenas – está 

diretamente relacionado ao alto índice da violência e discriminação étnica, de classe, de gênero e de 

um (suposto) saber. 

 
34  Repletas por uma maioria de mulheres brancas da classe média e alta que, por sua vez, 
parecem viver, com maior freqüência, a violência de gênero e de um (suposto) saber. 
 
35  Conforme Carneiro (2012): “...diferentes são as mulheres que têm escolhido esses modelos 
de parto: brancas, negras, de ascendência oriental e indígena; executivas, artistas plásticas, 
bancárias, advogadas; entre 25 e 42 anos; vegetarianas, “comem de tudo”; umbandistas, 
evangélicas, católicas e ateias; casadas, “juntadas” ou solteiras; mais abastadas e menos abastadas. 
Contudo, em sua grande maioria, heterossexuais, conveniadas a algum plano de saúde privado, 
letradas, conectadas às redes sociais e ao mundo cyber, críticas do sistema de atenção médica dada 
ao nascimento e portadoras do que aqui denominaremos “capital cultural”.”(p.171). 
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entendo que não bastaria olhar apenas para as mulheres e seus corpos maternos 

institucionalizados por meio dos procedimentos protocolares hospitalares, é preciso 

observar e analisar o conjunto dos indivíduos constituídos por essa sociedade colonial 

escravocrata – os modos de vida ou as práticas de subjetivação possíveis na trama de uma 

colonialidade marcada por relações hierárquicas de sexo, gênero, classe, raça e saber. 

Nessa direção, qual o papel que a violência institucional obstétrica desempenha nos 

direitos humanos do parto e nascimento? Os estudos de Michel Foucault (2008), sobre a 

biopolítica, apontam que é por meio dos biopoderes locais (como a instituição médica) que a 

biopolítica se ocupa da gestão da vida: da gestão da saúde, da higiene, da sexualidade, da 

natalidade etc. Conforme Revel (2005), a biopolítica representa uma “grande medicina 

social” que se aplica à população a fim de governar a vida (REVEL, 2005, p.27). 

Compreende-se, pois, que para exercer um controle estatal sobre a vida, é preciso que os 

nascimentos e, por conseguinte os partos, também se tornem objetos da vigilância. 

Segundo Carneiro (2011), sobre essa correlação, o próprio Foucault teria dado sinais ao 

dizer que os nascimentos e a reprodução ter-se-iam tornado focos de atenção da biopolítica 

(CARNEIRO, 2011, p.31). 

Assim, ao perguntar pelos modos de aplicação do poder no corpo das puérperas 

brasileiras – como e a que este se dá, qual sua rede, suas intervenções e seus efeitos – 

pretendo investigar, simultaneamente, quais são as noções disponíveis de violência, direitos 

humanos e gênero para as mulheres e seus familiares. Certa de encontrar uma trama 

complexa e reveladora de uma sociedade escravocrata-colonial marcada por uma hierarquia 

de classe, raça, saber e sexo, penso que as narrativas sobre o parto, poderão me ajudar (e 

muito) nesta busca por uma compreensão (e concepção) sobre que tipo de corpo (político) 

se constrói e se reproduz quando o tema é a parturição brasileira. Nos estudos de Caldeira 

(2000), 

O corpo é concebido como um lócus de punição, justiça e exemplo no 
Brasil. Ele é concebido pela maioria como o lugar apropriado para que a 
autoridade se afirme através da inflição da dor. Nos corpos dos dominados 
– crianças, mulheres, negros, pobres ou supostos criminosos – aqueles em 
posição de autoridade marcam seu poder procurando, por meio da inflição 
da dor, purificar as almas de suas vítimas, corrigir seu caráter, melhorar 
seu comportamento e produzir submissão. Para entender como essas 
concepções e suas conseqüências podem ser aceitas como naturais na 
vida cotidiana, não é suficiente simplesmente desvendar as associações 
de dor e verdade, dor e desenvolvimento moral ou mesmo dor e um certo 
tipo de autoridade. Essas concepções de punição e castigo estão 
associadas a outras noções que legitimam intervenções no corpo e à falta 
de respeito aos direitos individuais. (...) Uma análise completa das 
maneiras pelas quais o corpo é incircunscrito na sociedade brasileira 
provavelmente requereria revisitar as relações coloniais e o legado da 
escravidão e está fora do escopo deste trabalho. Entretanto, gostaria de 
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acrescentar dois exemplos que estão deliberadamente fora do campo da 
punição e do crime. O primeiro vem da medicina, a princípio um campo no 
qual as intervenções no corpo são consideradas legítimas. Há, no entanto, 
várias questões sobre as quais se pode questionar a extensão das 
intervenções. Uma delas é a reprodução e afeta os corpos das mulheres. 
O nascimento através de cesária está se tornando mais comum que o 
parto normal no Brasil. (...) (CALDEIRA, 2000, p. 370). 
 

Sobre o legado da escravidão, percebe-se que são os corpos incircunscritos dos 

dominados os que anunciam como as relações de poder se estruturam, como pactuam os 

privilégios, as violências e suas perpetuações e, ainda, quais os significados sociais que 

circulam, legitimam e preservam os preconceitos sociais, raciais, étnicos, sexuais e de 

gênero. Nesta direção, podemos pensar que talvez a violência obstétrica carregue a função 

social de disciplinar os partos, adoçar os corpos e, assim, desde bem cedo coibir os 

nascimentos (dos sujeitos!). 
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CIRURGIAS DE TRANSGENITALIZAÇÃO: DAS POSSIBILIDADES ÀS 

LIMITAÇÕES DE SATISFAÇÃO SUBJETIVA 

JESÚS, Bento Manoel de36 

 
Resumo: No presente trabalho pretendo analisar dois casos extraídos da mídia referente pessoas 
transexuais transgenitalizadas, com destaque para o investimento subjetivo dessas pessoas em 
relação à cirurgia de transgenitalização, bem como algumas possibilidades e limitações que envolvem 
a realização desse procedimento. Nesse sentido, são relevantes as narrativas de (in)satisfação com o 
corpo cirurgicamente sexuado, com base nas expectativas e nos resultados da cirurgia, levando-se 
em conta a realidade dos programas de transgenitalização. 
 
Palavras-chave: transexualidade, cirurgia de transgenitalização, investimento subjetivo 

 
 

Uma primeira observação a ser feita é que as cirurgias de transgenitalização 

não podem ser tomadas como determinantes na concepção de transexualidade, 

uma vez que muitas pessoas que se declaram transexuais nem sequer desejam a 

realização desses procedimentos. O que se deve levar em consideração é a grande 
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importância dada a tais cirurgias por parte de pessoas que as realizaram ou que 

desejam realizá-las, que geralmente as associam à concretização de um sonho. 

Diante disso, no presente trabalho pretendo analisar dois casos extraídos da 

mídia referente pessoas transexuais transgenitalizadas, com destaque para o 

investimento subjetivo dessas pessoas em relação à cirurgia de transgenitalização, 

bem como algumas possibilidades e limitações que envolvem a realização desse 

procedimento. Nesse sentido, são relevantes as narrativas de (in)satisfação com o 

corpo cirurgicamente sexuado, com base nas expectativas e nos resultados da 

cirurgia, levando-se em conta a realidade dos programas de transgenitalização. 

A cirurgia de transgenitalização é apenas um dos recursos que muitas 

pessoas transexuais utilizam na construção de suas identidades de gênero. Porém, 

é um procedimento que envolve grandes investimentos, seja em termos subjetivos, 

financeiros ou sociais, como mostram as narrativas de pessoas já 

transgenitalizadas. São narrativas que revelam tanto os dramas vividos por essas 

pessoas, quanto as suas satisfações diante de obstáculos superados. Alguns 

dramas estão diretamente relacionados com os resultados das cirurgias, como 

explicita o depoimento de Ana Paula, uma mulher transexual de 42 anos operada no 

Hospital das Clínicas de Goiânia. Ana Paula teve suas reclamações publicadas pelo 

jornal Diário da Manhã em reportagem assinada por Jairo Menezes37:   

 

A minha vagina ficou com tamanho insuficiente. É como se fosse um 
corpo adulto com uma vagina de tamanho infantil. Fiz a cirurgia para 
mudança e outras seis para retoques e estética, mas mesmo assim 
não ficou bem feito. [...] Não conseguiam dar profundidade à vagina. 
Quando davam profundidade, não havia prazer no coito (MENEZES, 
2012, s.p.). 

 

Diante desses resultados, Ana Paula partiu em busca de um tratamento 

corretivo com um médico particular. Segundo ela, a cirurgia corretiva ficou “ótima”. 

Porém, o valor de 10 mil reais arrecadado através de empréstimo e da venda de seu 

carro foi suficiente apenas para a operação. Sem condições de custear os cuidados 

pós-operatórios, que não foram feitos devidamente, Ana Paula teve de enfrentar um 

                                                             
37

 A edição do Diário da Manhã que traz a reportagem em questão é de número 9.163 e data de 29 
de outubro de 2012. Disponível em: 
http://www.dm.com.br/jornal/#!/view?e=20121029&p=5Presidente. Acessado em 24/09/2014. 
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novo problema: a cirurgia abriu e surgiu um sério quadro de infecção. Era essa a sua 

situação à época da reportagem.   

Todavia, o drama de Ana Paula não se resume às consequências de uma 

cirurgia mal sucedida. Em 1998, quando ingressou na fila para realizar a cirurgia de 

transgenitalização, ela já vivia uma situação enfrentada por muitas pessoas 

transexuais que buscam a transgenitalização: submeter-se ao tratamento público 

pela impossibilidade de custear um tratamento particular. A “possibilidade de ter o 

sexo mudado e viver normalmente, como mulher” (MENEZES, 2002, s.p.), teria 

deixado Ana Paula impaciente diante da demora de pelo menos dois anos para a 

realização da cirurgia pelo sistema público. O relato a seguir mostra o seu esforço 

por um tratamento particular: 

Ainda tentei buscar conseguir o dinheiro de alguma forma, com a 
ajuda de políticos que me prometeram mundos e fundos, mas não 
me favoreceram em nada; o Diário da Manhã ainda fez uma 

reportagem comigo à época, quando eu me dispus a vender até um 
rim para conseguir o valor, mas mesmo assim não consegui 
(MENEZES, 2012, s.p., grifos no original). 

 

A preferência pelo tratamento particular não se dá simplesmente pela 

suposição de que esse tipo de tratamento oferece melhores resultados, mas, 

sobretudo, pelo fato de que é muito mais rápido. No caso de Ana Paula, a pressa 

pela transgenitalização a fez cogitar um recurso que nem sequer é legalizado: o 

comércio de órgãos. Isso mostra que o investimento subjetivo na construção da 

identidade de gênero através da transgenitalização pode ser muito forte, no sentido 

de não se medir esforços.  

Um dos esforços de muitas pessoas é a resignação a um período de espera 

pela realização da cirurgia que, não raramente, pode durar muito mais do que dois 

anos, em virtude das grandes “filas” de inscritos e da precariedade dos programas 

de transgenitalização. Numa conversa com Mariana Versolato do jornal A Folha de 

S. Paulo38, a paulistana Andréia Ferraresi conta que esperava pela cirurgia de 

transgenitalização mesmo antes desse procedimento ser regulamentado pelo 

Conselho Federal de Medicina em 1997: “Sofri muito na vida por um conflito de 
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 Edição número 30.3014 de 1 de abril de 2012 do jornal A Folha de S. Paulo. Endereço eletrônico: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/34533-mulher-aos-68.shtml. Acessado em 27/09/2014. 
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identidade e esperei por essa cirurgia desde 1979, quando procurei o HC e recebi o 

diagnóstico de transexualidade” (VERSOLATO, 2012, s.p.). 

Em fevereiro de 2012 encerrava-se uma espera que durou mais de três 

décadas. Contanto à época com 68 anos de idade, Andréia Ferraresi foi finalmente 

operada. Ao contrário de Ana Paula, Andréia relata uma experiência muito positiva 

com a cirurgia de transgenitalização: 

 

O povo dizia: "Mas não é um pouco tarde para você fazer a 
cirurgia?". E eu respondia: "Não, eu ainda preciso viver, não vivi 
minha vida! Estou começando só agora". [...] A cirurgia mudou tudo. 
Esqueci aquele passado de sofrimento. O que interessa agora é 
daqui pra frente. Fiquei muito satisfeita com o resultado. Não tem 
uma cicatriz. Parece que eu nasci assim. Estou até me sentindo mais 
bonita. [...] Hoje me valorizo mais. A vida não se resume em sexo. 
Não é porque fiz a cirurgia que vou ficar no oba-oba. Eu fiz para mim, 
para a minha identidade, para me olhar no espelho e ver que sou 
mulher, não ver aquela coisa estranha que não estava combinando. 
A cabeça da gente muda quando sai da mesa de operação. Ela 
elimina o que você tem de transtorno na sua cabeça. Fui solta de 
uma gaiola que me aprisionou por todos esses anos (VERSOLATO, 
2012, s.p., aspas no original). 

 

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que para algumas pessoas a cirurgia 

de transgenitalização ocupa um lugar central na construção da identidade de 

gênero. Trata-se de um processo que envolve tanto possibilidades quanto 

obstáculos e impedimentos. As formas de lidar com essas situações variam de 

acordo com as condições materiais, a maneira que a questão é socialmente tratada 

e o investimento subjetivo de cada pessoa.  

 As narrativas apresentadas neste trabalho explicitam experiências marcadas 

tanto por dificuldades e obstáculos, quanto por desejos e expectativas em relação às 

cirurgias de transgenitalização. Para Bento (2006), o cumprimento dos protocolos 

utilizados pelos programas de transgenitalização é um dos maiores obstáculos 

enfrentados por quem busca a cirurgia. A autora critica principalmente o fato de 

esses protocolos serem produzidos a partir de uma concepção de transexualidade 

como patologia, que não leva em conta a noção de pluralidade de experiências. 

Ademais, o protocolo retira da pessoa que busca a cirurgia a autonomia sobre seu 

corpo, pois a realização do procedimento cirúrgico não depende apenas de sua 

vontade e decisão, mas de um laudo diagnóstico. 
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Existem também problemas relacionados ao próprio funcionamento dos 

programas de transgenitalização. Conforme observou Murta (2011), de forma geral 

esses programas lidam com sérias dificuldades para se manterem em atividade. 

Uma dessas dificuldades são o preconceito e a resistência tanto de profissionais 

quanto da própria instituição em trabalhar com a transexualidade. Dessa forma, o 

funcionamento de muitos programas depende do esforço pessoal e constante de 

alguns profissionais preocupados de fato com as demandas das pessoas 

transexuais. 

Almeida (2010) também destaca alguns problemas observados nos 

programas de transgenitalização. Segundo o autor, o acesso a tais programas é 

dificultado pela ausência de informações sobre os regulamentos dos próprios 

programas, assim como das instituições que os abrigam. Há também ausência de 

informações sobre a localização dos programas, as formas de se conseguir a 

primeira consulta e quais os requisitos de inclusão e permanência. Além disso, nem 

sequer é divulgado que se trata de um serviço público e gratuito. 

Na atualidade, as cirurgias de transgenitalização são sonhos que vislumbram 

a possibilidade de serem realizados, pois as tecnologias de “mudança de sexo” são 

uma realidade do mundo contemporâneo. Por outro lado, a realização desses 

sonhos pode ser profundamente comprometida pela precariedade dos próprios 

programas de transgenitalização, o que também é uma realidade. Ademais, a 

satisfação com a realização da cirurgia não depende apenas de resultados 

tecnicamente bem sucedidos. Importam também toda a gama de significados que a 

pessoa atribui à cirurgia, bem como a forma que negocia a experiência de 

transgenitalização em suas interações sociais. 
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ASSUNTO DE POLÍCIA: AS PRÁTICAS DOS POLICIAIS EM CASOS 

DE DESAPARECIMENTOS DE PESSOAS E A REAÇÃO QUE 

PROVOCAM 

Paula Marcela Ferreira França39 

 

Resumo: O fenômeno do desparecimento de pessoas é construído na interação de vários atores 
sociais, entre eles, a polícia e os que a buscam com a intenção de resolver o problema. Assim, em 
alguma medida este fato é definido à medida que a polícia classifica e define as ocorrências dos 
desaparecimentos como criminais ou não e pensa as mesmas no conjunto de suas atribuições 
profissionais, seja na prática policial em si, seja na avaliação que os agentes sociais envolvidos 
fazem desta última. Apresentamos possibilidades teórico-metodológicas para a abordagem do 
trabalho policial em casos de desaparecimentos de pessoas, utilizando principalmente sociologias 
pragmáticas e fenomenológicas. 

 

Palavras Chave: prática policial; desaparecimento de pessoas; crimes 

 

1. A prática policial em casos de desaparecimentos de pessoas – a polêmica 

 

A prática policial é objeto das mais variadas discussões, quer pela própria 

polícia quer por outros agentes sociais. Neste debate encontramos, por exemplo, as 
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demandas por articulações positivas entre polícia e cidadania (BEATO; PAIXÃO, 

1997). Aqui o objetivo é apresentar abordagens teóricas e estratégias de pesquisa 

quenos permitam observar o modo como o trabalho policial em casos de 

desaparecimentos é percebido, considerando os desacordos resultado das 

diferentes práticas interpretativas em torno das quais é construído o fenômeno.  

O fenômeno do desparecimento de pessoas é consequência da interação 

de vários atores sociais, entre eles, a polícia e os que a buscam com a intenção de 

resolver o problema. Isto faz com que a prática policial relacionadaaos 

desaparecimentos seja objeto de interesse de outros atores envolvidos e o que se 

percebe é que nestes casos o registro de ocorrências e as investigações são 

questionados.Para a polícia, o desaparecimento de pessoas lhe compete à medida 

que seaproxima do crime. Isto significa que este “fato” fugidio, que não pode ser 

definido como crime, se torna um domínio incerto, de modo que, em alguma medida, 

a definição do fenômeno dos desaparecimentos ocorre paralelamente à construção 

das atribuições profissionais dos policiais. 

Subtendem a essas afirmações a observação de que a polícia costuma 

entender o desaparecimento de pessoas como um fenômeno originado 

principalmente por problemas familiares e, portanto, questiona sua responsabilidade 

no registro das ocorrências. E, paralelamente, outros agentes engajados 

(assistentes sociais, organizações não governamentais, familiares de pessoas 

desaparecidas, etc.)frequentemente consideram que entre as principais causas que 

explicam o fenômeno estão os “problemas de segurança pública” e os “problemas 

de assistência social”, questionando a ação da polícia, denunciando, inclusive, 

falhas nas investigações (FERREIRA, 2011). 

 

2. Possibilidades Teóricas para o Estudo da Prática Policial 

 

2.1 A atividade policial como atividade prática – abordagem 

etnometodológica 
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O ponto de partida da pesquisa é a ideia etnometodológica de que não 

somos dopados culturais, mas agentes competentes capazes de avaliar situações 

em questão e exigir dos outros prestações de contas (accounts) nas quais a 

possibilidade da prática da ação se baseia, ou seja, somos dotados de “capacidade 

crítica” e somos capazes de utilizá-la conforme as práticas em situação apresentem 

características que pareçam contrariar expectativas contextuais (GARFINKEL, 

2006). Esta postura advém de outra segundo a qual as práticas sociais não serão 

examinadas em uma perspectiva analítica que retire os agentes sociais de suas 

atividades concretas e habituais, ou seja, não serão estudadas como ações 

supostamente moldadas por determinantes de uma estrutura social.  

Para garantirmos tal perspectiva, ao observar a prática policial partiremos 

do postulado central da etnometodologia de que as práticas e raciocínios sociais que 

produzem os quadros da vida cotidiana são idênticos aos procedimentos dos atores 

que visam tornar esses mesmos quadros inteligíveis. Como resultado, a atividade 

policial será observada como uma atividade prática revelada na forma de raciocínios 

práticos, dotada de reflexividade que advém de sua própria contextualidade, ou 

melhor, de sua indexicalidade– o que culminará na intenção de se descobrir as 

propriedades formais das ações práticas ordinárias. 

As pessoas, de acordo com a etnometodologia, assim como os cientistas 

sociais, desenham “... um mundo de ‘indexização’ de entes e casos particulares a 

categorias e contextos mentalmente desenhados e acessados (WERNECK, p.80)”. 

Por este motivo, elas também são capazes de não aceitar as categorizações que lhe 

são apresentadas, exigindo “prestações de contas”,accounts, “falas de 

racionalidade”.Isto não quer dizer que os agentes sociais tomam suas ações e 

circunstância como objeto de investigação. Quer dizer o sentido da atividade que 

emerge de uma organização, por exemplo, pode ser avaliado a partir de 

mecanismos cognitivos operantes nesta mesma atividade.  

Ainda quer dizer queas falas de racionalidade estão indexadas a um 

contexto, de modo tal que, ao apresentar uma análise de uma situação concreta, o 

agente social nem sempre declara o que é relatado. Resgatando os princípios 

etnometodológicos e procurando explicitar esta capacidade percebida por Garfinkel, 



 

 
 

116 
 

lembra Giddens (2003) que nem toda consciência das atividades diárias ganha uma 

elaboração discursiva, estando aí a diferença entre consciência prática e 

consciência discursiva. Nas palavras do próprio Garfinkel (op.cit.):  

 

...Lasexplicaciones que danlos membros están reflexiva y 
esencialmente vinculadas, en sus características racionales, a las 
ocasiones socialmente organizadas de sus usos, prescisamente 
porque essas explicacionesson rasgos de las ocasiones socialmente 
organizadas de esos usos (p.12) 

 

Deste modo, uma pesquisa de orientação etnometodológica substitui 

expressões objetivaspor expressões contextuais, de modo que o propósito, a 

biografia de quem as emite as expressões sejam conhecidas, bem como 

circunstâncias em que foram enunciadas, o curso anterior da conversa ou a relação 

particular de interação que existe entre o que se expressa e o que se escuta. Isto 

para interpretar elementos que são acessíveis apenas aos membros da organização 

(em nosso caso a organização policial) e dificilmente compreendidas por leigos 

(BEATO, 1991, 1992,1994; GARFINKEL, op.cit.; PAIXÃO, 1986). 

Certamente há uma preocupação da polícia de assegurar o caráter 

objetivo, consistente, racional, adequado empiricamente de suas práticas. Interessa-

nos observar que a objetividade da produção desses dados, como a de quaisquer 

outros, é contextual. Membros de um arranjo organizado estão constantemente 

obrigados a demonstrar o caráter racional de suas atividades e esta racionalidade 

não advém de procedimentos de investigação concretos ou de regras de 

investigação. Além disso, organizações burocráticas produzem índices e relatórios, 

muitas vezes tomados como fotografias da realidade. No entanto, como demonstra 

Garfinkel (op.cit.) demonstrações adequadas, evidências suficientes, são fenômenos 

organizacionais: 

 

... Estos fenómenos son logros contingentes de prácticascomunes de 
organización y, como logros contingentes, 
estánvariablementedisponibles para los membros como normas, 
tareas y problemas. Sólo de esta manera, y no tomando tales logros 
como categorias invariables o princípios generales, los membros 
definenla “investigación y el discurso adecuados (p.44)  
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Um exemplo disso é uma postura, típica na interpretação de dados em 

organizações - assim como em situações cotidianas, como a necessidade de 

interpretar o que disse uma pessoa, quando ela não falou exatamente o que queria - 

que ele chama de “método documental de investigação”: 

 

El método consiste em tratar a laapariencia concreta como ‘el 
documento de’, ‘aquello que apunta a’, ‘lo que está em lugar de’ 
unpátron base presupuesto. No sólo se deriva elpatrón base de uma 
evidencia documental individual, sino que la evidencia documental, a 
su vez, es interpretada sobre la base de ‘aquello que es conecido’ 
sobre esse patrón base. Cada uno se usa para laelaboracióndelotro 
(p.93). 

 

Uma evidência, portanto, pode ser selecionada, simplesmente porque a 

interpretação que lhe favorece sempre foi assumida. Diante disso, cabe, portanto, 

perguntar: O contexto atua de forma marcante na produção e reprodução do 

conhecimento policial em questão? Elementos específicos são constantemente 

relacionados a situações típicas? Existe um senso comum que orienta os policiais 

nestes casos? As decisões policiais dependem exclusivamente de regras técnicas? 

Qual a relação entre prescrições abstratas e gerais e o desenrolar destas normas no 

espaço delimitado das atividades rotineiras? Na tipificação preliminar dos casos 

existe algum tipo de conhecimento proveniente de orientações contextuais não 

declaradas, “take for granted”?  

Destas perguntas iniciais decorrem outras: Como, quando e a partir de 

quais parâmetros um caso é categorizado como um desaparecimento, na prática 

policial? Como afirmar que a maior parte dos desaparecimentos estão relacionados 

a problemas familiares e não a crimes?Existem casos duvidosos na interseção entre 

fugas e desaparecimentos?Terceiros reivindicam interpretações diferentes do 

fenômeno (suas causa, sua definição, etc.)? Como é resolvido o problema da 

objetividade das investigações? Qual a lógica subjacente às sindicâncias? 

Vale, portanto, descobrir as propriedades formais das práticas policiais 

relacionadas ao desaparecimento, que são contextuais e contingentes. Nos 

documentos cabe observar formalidades, padrões de registros e formas narrativas 
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padronizadas dos casos. Primeiro o policial determina o que será ou não ocorrência 

policial, em um segundo momento, designa a ocorrência com um título que a defina, 

e, em um terceiro momento, produz uma descrição da ocorrência, selecionado fatos 

e relatos. Um caso que provavelmente chamará bastante atenção é aquele que não 

é avaliado como um desaparecimento, mas como uma fuga do lar, decorrente de 

conflitos familiares. Como já foi mencionado, afirmam os policiais que estes são as 

ocorrências mais numerosas, o que lhes traz a percepção de que desaparecimentos 

em sua maioria são “problemas de família” (FERREIRA, op.cit.). 

Juridicamente o desaparecimento é um fato atípico e o campo semântico 

da expressão também é marcado por imprecisão. Falar de desaparecido nos remete 

a algo que Oliveira (2001) chama de desaparecidos civis - casos que excluem e se 

diferem dos desaparecidos políticos, tipos penais - e que são diariamente 

registrados nas delegacias de polícia. Inicialmente qualificados como 

desaparecimentos, estes desaparecimentos civis mais tarde ainda podem ser 

reconhecidos como raptos, homicídios, sequestros ou outros crimes (FERREIRA, 

op.cit.).  

O desaparecimento não é crime, portantoao invés de gerar ‘inquéritos’ gera 

sindicâncias. De qualquer modo, os casos comunicados ou notificados como 

ocorrências são registrados, arquivados e, em alguma medida, investigados, 

compondouma rotina burocrática. Provavelmente, em sua prática de registro e 

categorização dos dados os policiais adotam métodos que consideram técnicos e 

objetivos.  

Observar a rotina dos policiais poderia gerar desconforto. Portanto, uma 

alternativa é que a rotina burocrática seja observada nos arquivos produzidos, as 

sindicâncias, documentos que não possuem o mesmo status do inquérito policia 

eparecem não ser resguardados com o mesmo rigor pelo direito de sigilo. Ao que 

tudo indica, a sindicância é precedida pela Verificação Preliminar de Informação 

(VPI), um conjunto de documentos produzidos na delegacia que inclui o registro de 

ocorrência (RO), termos de declarações resultantes de oitivas do comunicante e 

oitivas de outas pessoas que possam elucidar o caso (estes são documentos de 

investigação) e diligências – conjuntos dos atos investigativos desencadeados pelo 
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RO (FERREIRA, op.cit.).Caberá observar como os casos de desaparecimento são 

tratados na Delegacia Especial de Homicídios da Polícia Civil pelo Grupo de 

Investigação de Desaparecimentos e na Delegacia de Proteção à Criança e ao 

Adolescente. 

 

2.2 A prática policial interpretada por outros agentes sociais – a crítica 

 

Também partindo da ideia etnometodológica de que não somos dopados 

culturais, mas agentes competentes capazes de avaliar situações em questão e 

exigir dos outros prestações de contas (accounts) nas quais a possibilidade da 

prática da ação se baseia,Boltanski e Thévenot (1991) formulam uma sociologia da 

crítica. De acordo com estes autores os agentes sociais não se conformam a 

classificações na qual são colocados pelas ciências sociais ou por dados codificados 

que circulam na sociedade. Aquilo que as sociologias estruturalistas consideravam 

como disposições dos atores sociais é considerado como “estados”, posições 

ocupadas situacionalmente. Ademais, apesar do parentesco com o pragmatismo 

analítico, a sociologia da crítica se afasta do interacionismo simbólico ao fazer da 

situação unidade analítica e não as interações interpretáveis. O actante e mesmo as 

interações enquanto tais são apenas um detalhe nesta abordagem.  

É neste sentido que os apropriaremos das formulações da sociologia da 

crítica para analisar a tomada de posição dos agentes sociais que se defrontam com 

as práticas policiais de registro e investigação dos casos de desaparecimentos. 

Aqueles que comunicam o desaparecimento, os membros do S.O.S. Criança 

Desaparecida, diretores de proteção social da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, representantes de organizações não-governamentais como as Mães da Sé, 

Conselhos Tutelares, entre outros, problematizam a prática policial nos casos de 

desaparecimento, chamando atenção para o modo como a polícia realiza as 

investigações, faz o registro das ocorrências, opera a interpretação do fenômeno, 

inclusive pensando e classificando envolvidos com o desaparecimento.  

A avaliação da prática policial pelos agentes sociais é valorativa, pelo 

menos se pensarmos naqueles que reclamam o fim dos desaparecimentos. Antes 
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de tudo, é moral e não reclama um caráter imparcial, objetivo, como a prática 

policial.Palavras como “denúncia” e “vítima” podem ser usadas por estes agentes 

sociais sem hesitação, enquanto a polícia provavelmente prefere termos como 

“envolvidos” e “comunicantes”. O que é tratado como casos e sofrimentos 

particulares pela polícia no contexto de suas atividades práticas pode ser 

contemplado no plano da generalidade política por outros agentes sociais 

(FERREIRA, op.cit.). 

Entidades organizadas, por exemplo, tem a intenção de criar o Cadastro 

Nacional de Pessoas Desaparecidas, um banco de dados que conteria todos os 

casos registrados pela polícia e geraria estatísticas que serviriam de base para 

políticas públicas de intervenção. 47 instituições, entre elas ONGs, instituições 

policiais, órgãos governamentais e instituições do judiciário integram a Rede 

Nacional para a Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes 

Desaparecidos (ReDESAP), com eventos e encontros periódicos, onde são 

pensadas forma de  prevenção e intervenção.  

Nestes casos, ocorre questionamento acerca da justiça nas intervenções 

que garantam a prevenção dos desaparecimentos e as buscas dos desaparecidos. 

Ou seja, em circunstâncias como esta as pessoas se veem sujeitas a um imperativo 

de justificação, produzindo justificações para sustentar suas críticas e, ao mesmo 

tempo, em contrapartida, cobrando do alvo das críticas - no nosso caso a 

organização policial –que justifiquem suas ações para defender suas causas. Isso 

ocorre, de acordo comBoltanski e Thévenot (op.cit.) porque um traço fundamental da 

vida moderna é a “disposição para o acordo”, o que quer dizer que em alguma 

medida as relações sociais apresentam um “caráter negociado” (BOLTANSKI, 

THÉVENOT, op.cit.; WERNECK, op.cit.). A crítica, por sua vez, em uma perspectiva 

compreensiva 

... é um procedimento segundo o qual se aponta a falta de sentido de 
uma ação. Esta falta de sentido se baseia na aposta de que, na 
determinada situação, o ator que fará a crítica imaginava que 
produzir o sentido corresponderia a estar de acordo com 
determinado vocabulário de motivos, ou, em outras palavras, 
corresponderia a estar de acordo com uma moral (WERNECK, p.65) 
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A crítica implica um método de demonstração do quadro gramatical em 

jogo, o que faz com que as justificações tenham de se situar fora de interesses 

pessoais, em um princípio superior comum. É como se a vida social estivesse 

partida em duas dimensões: uma das ações praticadas e outra do quadro de 

referência que confere legitimidade a essas ações. Este último é um plano 

idealizado, utópico, um espaço de observância do bem comum a que temos que nos 

direcionar constantemente. Se as pessoas falam línguas diferentes e desconhecem 

a gramática da língua do outro, não se entendem (BOLTANSKI, 2000; WERNECK, 

op.cit.). Claro é que a polícia também é constantemente chamada a fazer uma 

avaliação valorativa de suas práticas. Para além de suas práticas, suas justificações 

também são contextualizadas, o que nos leva ao imperativo de observar as 

situações em que a ela justifica suas práticas moralmente.  

De acordo com Boltanski e Thévenot (op.cit.)os quadros de referência do 

bem comum não são tantos assim na sociedade moderna. Os actantes se movem 

entre dois “regimes de ação”: os regimes de disputa e os regimes de paz. Os 

regimes de disputa são aqueles em que os princípios são disputados, sendo a 

justiça um regime de disputa. Neste regime as ações são justificadas, dando-se 

conta delas por meio de princípios superiores comuns aos atores envolvidos, por 

meio de disputas de provas de justificação.As utopias que orientam os quadros de 

referência do bem comum não são algo fantasioso e impossível de realizar, são 

utopias realizadas, como a pólis grega na inspiração aristotélica. Essas utopias 

realizadas consideradas chave na vida moderna são chamadas por eles de cités, 

cuja inspiração são clássicos da filosofia política, que servem de sínteses, 

paradigmas para estas utopias. “A aposta é que seis cités dão conta das principais 

formas de bem comum nas sociedades modernas (WERNECK, op.cit., p.95)”. São 

elas:a) cidade inspirada (Santo Agostinho – A cidade de Deus); b) a cidade 

doméstica (Bousset – La politique tiréedespropres paroles de l’écrituresainte); c) a 

cidade de renome (Hobbes-Leviatã); d) a cidade cívica (Rousseau- Do Contrato 

Social);e) a cidade mercantil (Adam Smith- A riqueza das nações);f) e f) a cidade 

industrial (Saint Simon – Du systémeindustriel). 

Como já mencionado, as citéssão“... vocabulários transituacionais de 

justificação que os atores utilizam e introduzem em concordância nas situações de 



 

 
 

122 
 

disputa para definir os termos do acordo ou do desacordo e coordenar suas ações 

de justiça (VANDENBERGUE, 2006, p.333)”. Elas criam contextos de justificação, 

são um modelo pragmático “arquitetado na competência do julgamento”, utilizado 

quando atores justificam suas pretensões à justiça e manifestam desacordo sem 

recorrer à violência (SOBOTTKA, SAVEDRA, 2012;VANDENBERGUE, op.cit.). 

Podemos imaginar que agentes sociais ao cobrar da polícia prontidão no 

registro das ocorrências, mais eficiência nas investigações, entre outros, disponham 

de referências da cité cívica, marcada pela solidariedade, igualdade, pelo interesse 

coletivo como grandeza. Por sua vez, os policias, atores criticados, podem recorrer a 

esta cité ou outra, como a cité industrial para dar conta de sua posição relativa, 

reclamando a eficiência de seu trabalho, apresentando documentos que a 

comprovem, ou ainda alegando falta de estrutura, conhecimento e legislação 

adequada para agir com mais eficiência nas buscas de desaparecidos. Isto implica 

saber como os policiais reagem às críticas que lhe são direcionadas no trabalho com 

os desaparecidos.  

 

3. Considerações Finais 

 

A prática policial pode ser observada em uma perspectiva fenomenológica, 

microssociológica, quando a intenção é apreendê-la naquilo que possui de atividade 

contextualizada, de caráter local, endógeno, observável em situação. Nesta direção, 

propomos como recurso a etnometodologia e partimos do postulado central desta 

perspectiva, segundo o qual as práticas e raciocínios sociais que produzem os 

quadros da vida cotidiana são idênticos aos procedimentos dos atores que visam 

tornar esses mesmos quadros inteligíveis. 

Mas se a prática rotinizada é manifestada principalmente por meio da 

consciência prática - o que cria o imperativo de captarmos esta para interpretarmos 

aquela -, o acordo tácito - constantemente construído nestas práticas que tecem um 

pano de fundo compartilhado- deixa de valer em determinadas ocasiões, quando 

“alguma coisa falha”. Vocabulários convencionais e repertórios transituacionais de 
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justificação passam então a ser utilizados para definir os termos do acordo ou do 

desacordo e coordenar ações em justiça.  Tendo em mente esta mudança, 

recorremos por fim à sociologia da crítica de Boltanski e Thévenot, que nos permite 

analisar as circunstâncias em que a prática policial é avaliada no plano da 

generalidade política.  

A atividade policial enquanto prática contextualizada, de caráter local, 

endógeno e observável em situação deve interferir no quadro gramatical da 

divergência entre policias e outros agentes sociais envolvidos com 

desaparecimentos. Interferência que, sem dúvidas, tem origens nas respostas que 

policiais dão às avaliações e críticas que recebem.  

 

 

Referências bibliográficas 

 

BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Definição de um fato: Suicídio ou Homicídio? 

Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v.7, n.2 e 3, maio/dezembro de 1992, pp. 92-

106. 

 

BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Médicos, suicidas e senso prático. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, ano 6, n.15, fevereiro de 1991, pp. 53-63.  

 

BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Práticas de Glosa e Anamnese. PHYSIS – Revista 

de Saúde Coletiva, v.4, n.1, 1994, pp.41-56. 

 

BEATO FILHO, Cláudio Chaves; PAIXÃO, Luiz Antônio. Crimes, Vítimas e Policiais. 

Tempo Social, São Paulo, v.9, n.1, maio de 1997, pp.233-248. 

 

BOLTANSKI, Luc; THÉVENOT, Laurent. De lajustification: leséconomies de 

lagrandeur. Paris: Gallimard, 1991. 



 

 
 

124 
 

 

BOLTANSKI, Luc. El amor y lajusticia como competencias: Tresensayos de 

sociologia de laaccíon. Buenos Aires, Amorrortu editores, 2000. 

 

FERREIRA, Letícia. Uma etnografia para muitas ausências. O desaparecimento 

de pessoas como ocorrência policial e problema social. Tese (Doutorado em 

Antropologia Social). Rio de Janeiro, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 2011. 

 

 

 

GARFINKEL, Harold. Estudiosenetnometodología. Tradução de Antonio Pérez 

Hernaiz. Anthropos, Barcelona, 2006. 

 

OLIVEIRA, Dijaci David. Desaparecidos Civis: conflitos familiares, institucionais e 

de segurança pública. Tese (Doutorado em Sociologia). Brasília: Instituto de 

Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, UNB, 2007. 

 

PAIXÃO, Antônio Luiz. A etnometodologia e o estudo do poder: notas preliminares. 

Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v.1, n.2, maio/agosto de 1986, pp. 93-110. 

 

SABOTTKA, Emil A.; SAAVEDRA, Giovanni A. Justificação, reconhecimento e 

justiça: Tecendo pontes entre Boltanski, Honnet e Walzer. Civitas, Porto Alegre, 

v.12, n.1, p.126-144, jan/abr 2012. 

 

VANDENBERGUE, Fréderic. Construção e crítica na nova sociologia francesa. 

Sociedade e Estado, Brasília, v.21, n.2, p.315-366, mai/ago 2006.  

 



 

 
 

125 
 

WERNECK, Alexandre. A contribuição de uma abordagem pragmatista da moral 

para a sociologia do conflito. In: Conflitos de (grande) Interesse – estudos sobre 

crimes, violências e outras disputas conflituosas. Rio de Janeiro, Garamond, 2012a. 

 

WERNECK, Alexandre.A desculpa: as circunstâncias e a moral das relações sociais. 

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012. 

 

 

 

 

 

NEGRITUDE CANDANGA NA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA 
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Resumo: O presente trabalho apresentará o mapeamento da presença negra no contexto da 

construção de Brasília
40

, buscando discutir de forma inicial o processo de trabalho dos homens e 
mulheres negras, entre os anos de 1956 e 1960. Para tanto entrecruzamos três tipos de fontes 
documentais: a) carteiras de trabalho que evidenciam a identificação de trabalhadores como pretos e 
pardos, em conformidade com itens constantes nos Censos de 1950 e 1960; b) fotografias que 
registram o cotidiano na Cidade Livre (núcleo populacional pioneiro), no Aeroporto, nos diversos 
acampamentos, alojamentos e canteiros de obras, contemplando momentos de trabalho e de fruição 
e; c) relatos orais de homens e mulheres que, por meio de suas lembranças, nos remetem a 
memórias que possibilitam apreender os sentidos de pertencimento estabelecidos com o lugar 
naquele período. 
 
Palavras chaves: negro (a), trabalho, construção de Brasília 
 
 
 

1. Trabalhadores (as) na construção de Brasília 

Os primeiros operários da construção de Brasília a pedido do então 

presidente, Juscelino Kubistcheck, antes mesmo da chegada dos candangos41 em 

                                                             
40

 Pesquisa realizada no acervo do Arquivo Público do Distrito Federal 
41

 “A etimologia desta palavra condensa uma boa parcela da história das relações de classe luso-
africanas e luso-brasileiras, antes de ter passado por uma fundamental mas breve redefinição no 
curso da construção de Brasília. Segundo a maior parte das autoridades, é uma corrupção de 
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1956, foram oito quilombolas. Eles construíram as primeiras cantinas, hospedagens, 

refeitórios e escritórios da chamada Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante. Espaços 

estruturais para os trabalhadores que chegariam de outros estados. Sete42 dos 

quilombolas faleceram, apenas Sinfrônio Costa está vivo para relatar a história do 

período. Ele trabalhou no madeiramento do Catetinho43 e fornecimento de alimento. 

O quilombo foi responsável pela ampliação da produção agropecuária e pela 

subsistência dos novos moradores, com o abastecimento de frutas, verduras, 

carnes, leite e doces, que chegavam até a cidade, em carroças e carros de boi. O 

quilombo chama-se Mesquita44, e localiza-se na zona rural do Município da Cidade 

Ocidental – GO, e está aproximadamente 50 Km do Plano Piloto – Brasília, sendo o 

território quilombola mais próxima da Capital Federal.  

 O 1º Recenseamento de Brasília foi realizado em 20/7/1957, pela Inspetoria 

Regional de Estatística Municipal de Goiás, e teve como foco os canteiros de obras.  

O estudo identificou a população no Planalto Central, que computava na época com 

uma população de 6.283 pessoas, sendo 4.600 homens e 1.683 mulheres. Na 

ocasião, Brasília era formada pelo Núcleo Bandeirante e 14 acampamentos45, além 

das pedreiras e olarias. As residências eram de madeira (cobertas de zinco, telha ou 

alumínio), complementadas também por barracas de lonas. 

O Primeiro Censo Experimental de Brasília, divulgado em 17 de maio de 

1959, destacava o excepcional aumento da população, que passou de 6 mil 

                                                                                                                                                                                              
candongo, uma palavra da língua quimbundo ou quilombo, dos bantos do Sudoeste de Angola. Era o 
termo pelo qual os africanos se referiam, pejorativamente, aos colonizadores portugueses. Como tal, 
veio ao Novo Mundo, com os escravos angolanos. No Brasil, aparece primeiramente nas plantações 
de cana do Nordeste, onde os escravos a empregavam dirrisoriamente com relação a seus senhores 
portugueses e, mais tarde, brasileiros (...) os brasileiros terminaram por inverter o alvo da 
depreciação: a palavra candango torna-se um sinônimo de cafuso, o mestiço do índio e do negro; ou, 
mais precisamente, na mescla de tipos raciais brasileiros, o mestiço de um mameluco (filho de índio e 
branco) e do negro (...) a palavra candango tornou-se um termo geral para as pessoas do interior em 
oposição às do litoral, e especialmente para os trabalhadores itinerantes pobres que o interior 
produziu em grande quantidade. Com esses trabalhadores o termo chegou a Brasília” (Holston, 1993, 
p. 209-210). 
42

 Não encontramos registros com os nomes dos outros quilombolas, para citá-los neste trabalho. 
43

 Primeira residência do fundador da capital federal, Juscelino Kubitscheck. 
44

 O quilombo foi certificado pela Fundação Palmares em 07/06/2006. 
45

 Em julho de 1957 a capital possuía os seguintes acampamentos: Acampamento Central da 
NOVACAP, Acampamento da Construtora Rabelo, da Pacheco Fernandes Dantas, da Companhia 
Siderúrgica Nacional, da Cia, Metropolitana de Construções, da COENGE S/A, da Companhia 
Construtora Brasileira de Estradas, da Rodoférrea, da ENAL, da M.M. Quadros, da Saturnino de Brito, 
da Companhia Castor de Construções, da Empresa de Construções Gerais, de empreiteiros de 
desmatamento e da Fazenda do Gama. 
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habitantes em 1957 - no início das obras - a 65 mil moradores em maio de 1959, 

dentre estes, 43 mil homens e 22 mil mulheres.  

Foram identificadas no Censo Experimental, as seguintes localidades: a) 

Acampamentos: Central da NOVACAP, Candangolândia, Praça dos Três Poderes, 

Plano Piloto (Zona Sul); b) Núcleos provisórios, constituídos pelo Núcleo 

Bandeirante e Bananal; c) Núcleos estáveis: Cidade de Planaltina, Povoado de 

Taguatinga e de Brazlândia e d) Zona rural. Para coleta dos dados relativos à 

categoria cor no período da construção de Brasília, o IBGE utilizou as seguintes 

denominações: brancos, pretos, amarelos e pardos, sendo que este último deveria 

compreender todos os casos que não se enquadrassem nas classificações 

anteriores. A questão cor/raça nos censos do IBGE está vinculada aos referenciais 

ideológicos das políticas públicas em cada período, passando por modificações ao 

longo do tempo. Até 1970, em um contexto de ditadura militar, a informação sobre 

cor ou raça não ocupava um papel central na formulação de políticas. Em um 

processo gradativo de reflexão sobre as classificações étnico-raciais, concomitante 

com o processo de redemocratização política, a informação estatística ganha 

relevância e passa a ser fundamental nos procedimentos de identificação da 

população.   

Quando pesquisamos as carteiras de trabalho do período de 1956 a 1960, 

identificamos uma presença expressiva de negros (as) na construção de Brasília. 

Esse dado delineia que a participação desse grupo social estende-se além do 

quilombo Mesquita. Para análise das carteiras, pesquisamos os critérios de 

classificação indicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

naquele período, destacando de um conjunto de aproximadamente 700 carteiras que 

compõem o Fundo Novacap46 (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), 

aquelas em que aparecem as classificações preto (a) ou pardo (a). Essa 

classificação foi encontrada em mais ou menos 60% dos documentos analisados. Se 

considerada a denominação “moreno (a)”, presente em grande número de carteiras 

de trabalho do período, esse percentual chega a quase 80%. Destaca-se a 

existência de significativas gradações nessas classificações, como por exemplo, 

                                                             
46

 Fundo Público composto de um conjunto de fotos, textos, mapas, plantas arquitetônicas e carteiras 
de trabalho que retratam a história da Capital Federal.  
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preto claro ou moreno escuro. A diversidade de adjetivos classificatórios coincide 

com traços fenotípicos também diversificados.  

 As fotografias e relatos orais demonstram que um cenário muito peculiar 

espacialmente se desenhava naquele momento em função da instalação de um 

gigantesco canteiro de obras em torno da nova capital, sendo identificados no Censo 

Experimental de 1959, as seguintes localidades: a)  Acampamentos: Central da  

NOVACAP, Candangolândia, Praça dos Três Poderes, Plano Piloto (Zona Sul); b) 

Núcleos provisórios, constituídos pelo Núcleo Bandeirante e Bananal; c) Núcleos 

estáveis: Cidade de Planaltina, Povoado de Taguatinga e de Brazlândia e d) Zona 

rural. Para coleta dos dados relativos à categoria cor no período da construção de 

Brasília, o IBGE utilizou as seguintes denominações: brancos, pretos, amarelos e 

pardos, sendo que este último deveria compreender todos os casos que não se 

enquadrassem nas classificações anteriores. A questão cor/raça nos censos do 

IBGE está vinculada aos referenciais ideológicos das políticas públicas em cada 

período, passando por modificações ao longo do tempo. Até 1970, em um contexto 

de ditadura militar, a informação sobre cor ou raça não ocupava um papel central na 

formulação de políticas. Em um processo gradativo de reflexão sobre as 

classificações étnico-raciais, concomitante com o processo de redemocratização 

política, a informação estatística ganha relevância e passa a ser fundamental nos 

procedimentos de identificação da população.   

 Na distribuição percentual da população verificou-se uma preponderância da 

classificação como branco (a) (55%), seguida pela identificação como pardo (a) 

(35%) e como preto (a) (9%), além desses, amarelos perfaziam menos que 1% do 

total de habitantes. Percebe-se grande presença de negros e pardos nos 

Acampamentos e Núcleos Provisórios, com menor presença nos Núcleos Estáveis e 

na Zona Rural. No que tange as ocupações predominantes, os três primeiros lugares 

cabem a ocupações típicas da construção civil: serventes de pedreiro (21,4%), 

carpinteiros e marceneiros (10,5%), e pedreiros (7,0%). Acrescentando-se a 

ocupação os armadores de concreto (3%), obtém-se valor global de 41,9% dos 

trabalhadores empregados nessas funções. Evidencia-se que a indústria de 

construção envolvia 54,5% das pessoas economicamente ativas no período, o que é 

condizente com as informações profissionais encontradas nas carteiras de trabalho.  
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 No cotidiano da construção da nova capital as mulheres negras também se 

faziam presentes no espaço do trabalho. Na análise das carteiras de trabalho, elas 

aparecem atuando como: ajudante, servente, lavadeira, auxiliar, escriturária, auxiliar 

de maquetista, copeira, ajudante de acabamento. As profissões identificadas nas 

carteiras de trabalho sublinham a diversificação de ocupações assumidas pelas 

mulheres no período entre 1956 e 1960, assim como o exercício de atividades com 

uma melhor remuneração e hierarquia, tais como: o trabalho com maquetes e a 

escrituração, ofícios que exigiam dessas mulheres habilidades de escrita e aplicação 

de cálculos matemáticos. Observa-se, portanto, que algumas mulheres negras 

conseguiram desempenhar atividades que requeriam conhecimentos técnicos que 

geralmente eram atribuídos aos homens. 

 Os registros fotográficos apresentavam o cotidiano da Cidade Livre, no 

Aeroporto, nos diversos acampamentos, alojamentos e canteiros de obras, 

contemplando momentos de trabalho e fruição. Contudo, nas fotografias 

identificamos poucos homens negros, no caso das mulheres negras, esse fato se 

energiza, pois geralmente quem aparece são as mulheres não negras. 

 A “omissão” da participação desses sujeitos na formação da cidade evidencia 

a importância de estudos que coloquem em cena a atuação efetiva dessas mulheres 

na constituição da capital. A “ausência” de elementos da história feminina na 

construção e desenvolvimento da capital federal permite dizer que a história que se 

conhece hoje sobre Brasília é fruto de uma seleção de registros que privilegiou o 

universo masculino não negro. 

 

Tecendo as considerações não conclusivas 

 A presente reflexão evidenciou como os discursos e as imagens ocultam a 

participação dos (as) negros (as) nos processos de formação histórica e social. Essa 

invisibilidade começou a ser descortinada quando começamos a pensar o lugar que 

os homens e as mulheres ocupavam na construção da capital federal. Na esteira 

desse pensamento, é que acreditamos ser fundamental aprofundar os estudos a 

respeito dos (as) “construtores (as) negras de Brasília”. Esse trabalho constitui, 

portanto o primeiro passo para pensarmos os discursos que os homens e as 

mulheres negras produziram sobre si e os discursos elaborados sobre eles (as) nos 
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jornais e revistas no período da construção de Brasília. Mas essa, certamente é uma 

questão que dará início a uma nova investigação.  
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O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NO MUNDO DO 

CRIME EM BARRA DO GARÇAS– MT 

Valéria Marcia Queiroz1 

 

 

Palavras chave: Mulheres; crime; Barrado Garças - MT 
 

 

Introdução: 
 

 

O trabalho que ora se apresenta é uma proposta de projeto de pesquisa 

que tem como objetivo analisar os fatores que têm propiciado o aumento de 

mulheres presas na Cadeia Municipal de Barra do Garças – MT, nos últimos dez 

anos. Em termos específicos, pretende: - identificar os fatores responsáveis pela 

inserção das detentas no mundo do crime; - conhecer o perfil das mulheres 

detentas; - levantar a trajetória de vida das mulheres presas; - relacionar os 

principais delitos praticados por elas. 
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O interesse de investigar essa questão deve-se ao significativo aumento 

de crimes praticados por mulheres,realidade que pode ser confirmadapelos dados 

estatísticos do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN). 

Segundo essa fonte nos últimos sete anos, entre 2005 e 2012, a população 

carcerária feminina mais que dobrou em todo o Brasil: em dezembro de 2005, era de 

17.086 e, em dezembro de 2012, passou para 35.039 detentas47. 

No estado de Mato Grosso, o aumento de mulheres em atividades 

criminosas também é considerável, pois, em 2005, o número de mulheres presas 

era de 460 e, em 2012, esse número subiu para 68348. 

O município de Barra do Garças, onde pretendemos desenvolver o estudo, 

situa-se na Região Centro-Oeste brasileira, no estado de Mato Grosso, distante 500 

km da capital, Cuiabá, e 400 km de Goiânia-Go, sendo a fronteira entre os dois 

estados. Possui uma população de 56.560 habitantes e configura-se como local de 

passagem entre o Sudeste e o Norte Brasileiro. Com essa localização, o Município 

em questão está na rota do tráfico de drogas, sobretudo, das que vêm da Bolívia 

para serem distribuídas no sudeste do país. O fator que torna o município mais 

importanteque os demais com os quais faz fronteira é o fato de ele estar se 

constituindo como polo educacional, de saúde e de comércio, na região Sudeste do 

estado, fato este que, paralelamente, tem propiciado um aumento populacional e, 

também, da criminalidade. 

Isso posto, vale ressaltar que a realidade de Barra do Garças – MT , em 

relação ao aumento do envolvimento de mulheres em ações delituosas, não tem 

sido diferente do restante das localidades que possuem características semelhantes, 

uma vez que o número de mulheres presas também variou, nos últimos anos, 

alterando de 17 prisões femininas, em 2005, chegando a 42, em 2011, e 41, em 

2012 e 32, em 201349.Um estudo preliminar indica que os principais delitos, nos 

quais estão envolvidas, são furtos e tráfico de drogas, sobretudo, este último. Tal 

fato pode estar ocorrendo devido a localização geográfica do município, que situa-se 

na rota do tráfico de drogas, podendo estar influenciando, assim, no elevado número 

                                                             
47

 Fonte: Sistema Integrado de Informações Penitenciárias - INFOPEN 
48

 Fonte: Idem 
49

 Fonte: Mapa de Movimentação de Presos da Cadeia Pública Municipal de Barra do Garças - MT 
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de mulheres presas, na região, principalmente por envolvimento com o tráfico de 

drogas. 

Desse modo, tem sido comum, em Barra do Garças – MT, a divulgação, 

principalmente pela mídia local, do envolvimento de mulheres em práticas 

delituosas, algumas das quaisaparecem como comparsas de seus companheiros, 

desenvolvendo atividades criminosas, até mesmo como chefes de “boca de fumo”. 

Tal fato, que era comum apenas nas cidades de grande porte, no entanto, se torna 

um fato corriqueiro também em cidades de porte menor, como Barra do Garças. 

Issodespertou nosso interesse de pesquisar questões relacionadas às ações ilícitas 

praticadas por mulheres para poder analisar os fatores que têm propiciado sua 

inserção em tais práticas.  

Ao percebermos que as mulheres estão se envolvendo, a cada dia mais, 

na criminalidade, alguns questionamentos foram sendo elaborados:Quais os motivos 

que as levam para a criminalidade? Quem são essas mulheres: qual a escolaridade, 

a faixa etária predominante, o estado civil, etc?Estão inseridas no mercado de 

trabalho? Possuem familiares ligados à criminalidade? As relações familiares se 

mantiveram após o aprisionamento? Quais são os crimes mais comumente 

praticados por elas? Essas mulheres são residentes na comarca de Barra do Garças 

ou foram presas estando de passagem pelo município?Essas reflexões contribuíram 

para definir o problema de pesquisa: Quais são os fatores que têm propiciado o 

aumento de mulheres presas na Cadeia Municipal de Barra do Garças – MT, no 

período de 2003 a 2013? 

Acreditamos que o desenvolvimento deste estudo poderá contribuir de 

alguma forma com reflexões e ações sociais, bem como com políticas públicas, 

presentes e futuras que possam intervir nesse contexto. 

 

Fundamentação Teórica: 

Para o desenvolvimento deste trabalho fundamentar-se-á nos estudos de 

autores que investigaram a criminalidade feminina em outros municípios brasileiros. 

Assim, as pesquisas de Salmasso (2002), Nascimento (2009), Bastos (2009) e 
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Carvalho e Jesus (2012), poderão contribuir para a criação de instrumentos que 

possam caracterizar as mulheres envolvidas em ações delituosas, presas na Cadeia 

Municipal de Barra do Garças, visto que seus estudos apresentam o perfil de 

mulheres criminosas.   

Em relação aos fatores que impulsionam as mulheres à criminalidade, 

observa-se que os estudiosos dessa questão acabam por apresentar explicações 

que podem ser correlacionadas as teorias clássicas da violência. Assim, se dividem 

entre àqueles que entendem tal prática feminina como resultante de uma situação 

de crise; os que acreditam que a violência é uma ação consciente, voluntária de 

quem a pratica e os que defendem uma associação entre violência e cultura. 

No primeiro grupo estaria Ilgenfritz(2003), para quem a inserção no mundo 

das drogas está relacionada a uma situação de crise sócio-estrutural. Segundo ela  

[...] entrar ou não para o tráfico nunca chegou a ser uma opção, 

uma escolha livre, mas uma necessidade e uma imposição, já 

que a maioria procede de favelas e dos bairros da periferia, 

onde o tráfico impera como uma máquina de fazer dinheiro 

para uns e uma máquina de destruir vidas para outros. 

(ILGENFRITZ: 2003, p. 06). 

 

 Identificando a inserção de mulheres na criminalidade como atitude voluntária, 

consciente na busca do poder, mas, também, como uma consequência das crises, 

sobretudo, econômicas está Barcinski, 2009b. Dando maior ênfase a questão do 

protagonismo feminino ela defende que  

[...] o valor pessoal – o poder – desses jovens é dado pelo 

impacto que causam nos outros, pelo medo que suscitam ao 

portarem armas pesadas e ao serem reconhecidos como 

membros de um grupo criminoso.[...] ser mulher envolvida no 

tráfico distancia as participantes de outras mulheres ao seu 

redor, fazendo com que elas experimentem o poder outrora 

somente experimentado por homens.(BARCINSKI, 2009B, p. 

1847). 

 

Procurando correlacionar as práticas criminosas femininas com as 

abordagens clássicas da violência temos a terceira teoria que associa a violência 
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com a cultura.Nesse grupo estão àqueles estudiosos que entendem a prática da 

violência feminina como sendo impulsionada por suas relações afetivas. Entende-se 

aqui que, as mulheres, uma vezque, submetidas a uma cultura machista que as 

subordina aos homenssão capazes de praticarem atos delituosos. 

Apontando os relacionamentos amorosos como fator relevante para se 

compreender a inserção das mulheres na criminalidade,Steffensmeierapud Barcinski 

(2009b) defende que os crimes femininos são de caráter relacional, pois as 

pesquisas apontam que a influência de homens na iniciação de mulheres em 

carreiras criminosas é um fato recorrente apontado pelas pesquisas. Jacinto (2011), 

a partir de um estudo desenvolvido com mulheres presas por tráfico de drogas, de 

modo mais enfático, defende essa mesma ideia afirmando que “As mulheres 

condenadas por tráfico de drogas majoritariamente relataram se envolver nesta 

atividade em virtude da união afetiva com alguém que traficava.” (JACINTO, 2011, p. 

49).Zaluar (1993), também entende as mulheres no mundo do crime como “meras 

coadjuvantes ou vítimas”. (ZALUAR, 1993, p.141). Para esta autora a participação 

da mulher em práticas ilícitas deve-se ao envolvimento afetivo com um bandido, ou 

pelo vício. Participam de tais atos delinquentes para ajudar o namorado ou para 

sustentar o vício. 

Em termos de conclusão, valeressaltar que somente com o 

desenvolvimento deste estudo será possível analisarquais são os fatores 

responsáveis pelo aumento do aprisionamento de mulheres, no município em 

questão, procurando, ainda, investigar se há a sobreposição de algunsdos fatores 

sobre outros, como determinante da inserção de mulheres no mundo do crime em 

Barra do Garças – MT. 

 

Metodologia: 

 O estudo será desenvolvido, utilizando-se o método dialético, visto que as 

categorias totalidade, historicidade e contradição serão utilizadas para analisar o 

tema em questão. Para analisar os fatores que levam as mulheres ao mundo do 

crime, faremos uso da pesquisa quali-quantitativa.Serão utilizadas a análise de 
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documentos e a entrevista semiestruturada. Os documentos a serem analisados 

neste estudo serão as Fichas de Qualificação e Matrícula de Reeducando e os 

Mapas de Movimentação dos Presos. 

O universo a ser investigado serão as mulheres que estiveram presas na 

Cadeia Municipal de Barra do Garças – MT, no período compreendido entre 2003 e 

2013. Esse recorte temporal deve-se ao fato de que somente a partir dessa data é 

que se encontram, na cadeia local, registros sistematizados sobre a detenção de 

mulheres. Acredita-se que esse recorte cronológico possibilitará compreender tal 

fenômeno na sociedade atual por meio de uma análise de sua evolução no curso do 

tempo. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS NOÇÕES DE CAMPO E BIOPODER PARA A 

REFLEXÃO SOBRE A (DES)IGUALDADE JURÍDICA. 

                       SANTOS, iza50 

Resumo: O texto a seguir se propõe a problematizar o princípio da Igualdade Jurídica, no 

âmbito da Justiça da Infância e Juventude, na esfera do ato infracional. Nesse intuito são 
mobilizadas, sobretudo, a noção de campo jurídico, de Pierre Bourdieu, e a de biopoder, de 
Michel Foucault, em intercessão com a noção de direito.  Esses conceitos nos fornecem um 
percurso teórico para abordagem da (des)igualdade jurídica.  

Palavras-Chave: Igualdade Jurídica; Ato Infracional; Direitos Humanos 

 

Introdução 

A Constituição Brasileira em vigor, conhecida como Constituição Cidadã (1988), 

pontua no Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, referente ao Titulo II - 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, o princípio da igualdade jurídica (art.5). Esse 

princípio balizador das constituições democráticas modernas foi originariamente 

proclamado no período da França revolucionária, na Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (1789). Segue-lo, conforme expresso na Constituição Federal do Brasil: 
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Seminário da Linha de Pesquisa Direitos Humanos, Diferença e Violência deste Programa de Pós-
Graduação, em 9 de Outubro de 2014. 



 

 
 

139 
 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes... (Constituição Federal do Brasil, 

1988)  

 

Sobre o princípio da Igualdade Jurídica, o sociólogo Sérgio Adorno em artigo 

intitulado “Crime, Justiça Penal e Desigualdade Jurídica. As mortes que se contam no 

Tribunal do Juri”, esclarece: 

Por esse princípio entende-se, por um lado, que todos os cidadãos devem 

estar submetidos às mesmas leis, independentemente de suas diferenças 

de classe, gênero, etnia, procedência regional, convicção religiosa ou 

política; por outro lado, que esses cidadãos devem gozar dos mesmos 

direitos assegurados constitucionalmente, vale dizer, as leis não podem 

discriminar privilégios e, por essa via, promover a exclusão de uns em 

benefício de outros.” (ADORNO, 2002, p.311) 

 

Esse princípio, porém, conforme pontua Adorno no mesmo artigo, se encontra 

restrito em muitas sociedades à sua “expressão simbólica”, na medida em que se verifica 

uma distância entre o direito e os fatos por meio da perpetuação de situações de 

discriminação e exclusão que colocam em cheque os critérios universais de juízo 

(ADORNO, 2002). Adorno conclui seu artigo fruto de pesquisa sobre práticas de produção 

da verdade jurídica a partir da análise de julgamentos de crimes dolosos contra a vida, 

afirmando: 

Tudo revela uma outra origem: a de uma justiça penal incapaz de traduzir 

diferenças e desigualdades em direitos, incapaz de fazer da norma uma 

medida comum, isto é, incapaz de fundar o consenso em meio às 

diferenças e desigualdades e, por essa via, construir uma sociabilidade 

baseada na solidariedade. Razões dessa ordem concorrem para que o 

privilégio da sanção punitiva sobre determinados grupos – negros, 

migrantes e pobres em geral – se tranforme de drama pessoal a drama 

social  (ADORNO, 2002, p.336) 

Discussão 

A circunscrição do princípio da igualdade jurídica à sua “expressão simbólica” 

conforme pensada por Adorno, é, em Bourdieu, dotada de eficácia – eficácia simbólica - 

tendo em vista que o campo51 jurídico estrutura-se na retórica da autonomia, da 
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neutralidade e da universalidade, retórica essa que dificulta, ou mesmo impede, que as 

discriminações e exclusões sejam percebidas como tais. Na perspectiva de Bourdieu o 

direito legitima-se no silenciar do seu arbitrário, que é justamente a sua diretriz, o cerne do 

seu posicionamento, o lugar do qual fala. A evidência do arbitrário é, também, a evidência 

da inconsistência dos princípios da universalidade, neutralidade e absoluta autonomia e, 

sobretudo, a revelação da luta simbólica. A eficácia simbólica do direito é exercida como 

violência simbólica52, pois serve à perpetuação das relações de dominação existentes. A 

ocultação do arbitrário dá-se através do mecanismo da doxa do campo, mecanismo esse 

que violenta sem ser, assim, notado. Sobre a doxa: 

 

 

O conceito de doxa substitui, dando maior clareza e precisão, o que a 

teoria marxista, principalmente a partir de Althusser, denomina “ideologia”, 

como “falsa consciência” (Bourdieu e Eagleton, 1996:267). A doxa é aquilo 

sobre o que todos os agentes estão de acordo. Bourdieu adota o conceito 

tanto na forma platônica — o oposto ao cientificamente estabelecido —, 

como na forma de Husserl (1950) de crença (que inclui a suposição, a 

conjectura e a certeza). A doxa contempla tudo aquilo que é admitido 

como “sendo assim mesmo”: os sistemas de classificação, o que é 

interessante ou não, o que é demandado ou não (Bourdieu, 

1984:82)”.(Thiry-Cherques, 2006, p. 37) 

 

Em Bourdieu, os campos têm certa autonomia em relação uns aos outros, porém 

conforme já manifestado, essa autonomia não é absoluta, os campos se permeiam. A 

retórica da universalidade e neutralidade do direito são, assim, componentes da doxa do 

campo jurídico, e, também, da doxa do campo social, sendo nesse facilmente introjetada 

devido ao efeito acentuado de homologação do campo jurídico, que se constitui como mais 

uma violência simbólica em relação àqueles que não compartilham os códigos do universo 

jurídico.53 Assim, também, acordando com o autor, o campo jurídico tem acentuada a 

característica da permeabilidade a outros campos; por isso, à medida que a força dos 

                                                                                                                                                                                              
os bens produzidos.” (MAGALHÃES & AMARAL, 2011, p3) 
 
52

 Para Bourdieu, a violência simbólica ocorre na imposição do arbitrário cultural, que legitima a 
cultura dos grupos dominantes. O desconhecimento das significações culturais como fundamentadas 
em relações de poder, ou seja, o desconhecimento do arbitrário que motiva as construções culturais é 
o meio pelo qual a violência simbólica é perpetuada. (BOURDIEU & PASSERON, 2008) Também 
sobre a violência simbólica, Bourdieu coloca que a autoridade Jurídica é a forma por excelência da 
violência simbólica legítima (BOURDIEU, 2004) 
53

 O efeito de homologação é acentuado no campo jurídico na medida em que é esse campo, por 
excelência, o responsável por instituir em regras os esquemas que governam as condutas no estado 
prático – trata-se de sua função de formalização e codificação -; e, também, pelo fato dos códigos 
que institui não serem de fácil apreensão daqueles que não participam desse campo (BOURDIEU, 
2004) 
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agentes dominados é expandida seja no campo social ou no campo político com sindicatos 

e partidos, por exemplo, o campo jurídico tende a acompanhar o movimento de maior 

equilíbrio de força - entre aquelas tradicionalmente dominantes e aquelas tradicionalmente 

dominadas - desses outros campos. Sobre isso, acrescenta Bourdieu:    

 

A representação justa sanciona e santifica a visão dóxica das divisões, 

manifestando-a na objetividade de uma ortodoxia por um verdadeiro ato 

de criação que, proclamando-a a vista de todos e em nome de todos, lhe 

confere a universalidade prática do oficial(...) Novas categorias de 

percepção e de apreciação (...), nova visão das divisões e das 

distribuições, (...) só fazem advir aquilo que anunciam, novas práticas, 

novos costumes e, sobretudo, novos grupos, porque elas anunciam aquilo 

que está em vias de advir, o que se anuncia; elas são mais oficiais do 

registro civil do que parteiras da história.(...) Assim, só um nominalismo 

realista (ou firmado na realidade) permite explicar o efeito mágico da 

nomeação, ato de força simbólica que só é bem sucedido porque está 

bem fundado na realidade. (BOURDIEU, 2004, p 238-239) 

 

Michel Foucault, em análise referente às novas formas de poder desenvolvidas a 

partir do século XVIII no ocidente, que se voltam para a gestão da vida por meio de 

técnicas de disciplina dos corpos e regulação das populações, por ele chamada de 

biopoder, coloca que entramos em uma fase de regressão jurídica, na medida em que nas  

sociedades organizadas nesse tipo de poder, a lei adquire característica de norma e a 

instituição judiciária  se integra mais aos aparelhos médico e administrativo, por exemplo, 

que têm função, sobretudo, reguladoras. Sobre isso, diz Foucault: 

um poder dessa natureza – biopoder - tem de qualificar, medir, avaliar, 

hierarquizar mais do que se manifestar em seu fausto mortífero; não tem 

que traçar a linha que separa os súditos obedientes dos inimigos do 

soberano, opera distribuições em torno da norma. (...) (FOUCAULT, 

1977:135) 

 

Pelo fato desse poder ocupar-se da execução da vida e não da morte – 

característica essa última do poder soberano - operando sobre ela de forma normativa e 

reguladora, Foucault coloca que a resistência ao biopoder se dá no objeto sobre o qual ele 

investe: “a vida do homem enquanto ser vivo, (...) entendida como as necessidades 

fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtualidades, a 

plenitude do possível...” (FOUCAULT, 1977:136). As lutas políticas se deram, portanto, 

acordando com o filósofo, em torno da vida e não do direito, ainda que elas se formulem em 

afirmações de direito.  
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Considerações finais 

A partir das constatações de Foucault, torna-se interessante voltarmos para o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, um instrumento jurídico originário das lutas sociais e 

políticas em defesa dos direitos específicos do público infanto-juvenil. Esses direitos 

nasceram em uma sociedade normatizada, seguindo o raciocínio de Foucault sobre os 

Estados Modernos, o que pode contribuir para que eles, conforme previstos em lei, 

encontrem restrições para sua implementação prática, por meio de atitudes, por exemplo, 

que perpetuem a desigualdade jurídica. Nesse sentido, Foucault acrescenta que o jogo 

entre poder soberano e biopoder encontra-se inscrito em qualquer Estado Moderno, e, 

assim, no regime do biopoder, não se pode exercer o direito soberano de  

 

“ ‘expor à morte’, ‘multiplicar para alguns o risco de morte’, ou decretar ‘a 

morte política, a expulsão, a rejeição’, sem passar pelo racismo, sem 

demonstrar a monstruosidade do inimigo, do criminoso, do infrator...” 

(ARANTES & VAZ, 2012: 84-85).  

 

Nessa pactuação entre biopoder e poder soberano é preciso justificar a morte, a 

rejeição, por motivos que dizem respeito a uma afronta a “todos” não somente ao soberano, 

uma afronta, sobretudo, à lógica normativa e reguladora. Assim,  a vontade de saber, ou 

seja, a produção de um saber a partir de uma motivação historicamente situada, acordando 

com Foucault, embasa a escolha daqueles que vivenciarão retaliação, expulsão, rejeição.  

(FOUCAULT, 1977) 

Se tomarmos o ECA como um mecanismo de regulação, em conformidade com o 

pensamento foucaultiano, fundado na sedimentação de uma vontade de saber que constrói 

a figura do adolescente como sujeito de direitos, podemos tecer a proposição de que o ECA 

ao contrário de romper com a prática da desigualdade jurídica, torna-se mais um elemento, 

no interior da lógica normativa democrática, onde opera o  poder soberano, não mais 

diretamente com o discurso biologizante do nazismo, cenário ideal do estudo foucaultiano 

acerca do biopoder, mas com seu correlato democrático.   

Segundo essa linha de raciocínio, colocarei algumas questões com o intuito de 

ampliar a discussão e torná-la mais palpável. Elas podem ser divididas em dois grupos, o 

primeiro tratando do tema “quem é marginalizado?” e, o segundo, relativo às noções 

universalismo e particularismo, ambos em associação com o ECA. Seguem, as do primeiro 

grupo: Será que a maior parte dos adolescentes escolhidos para encaminhamento para 

medidas socioeducativas  são  oriundos das periferias criadas pelo poder financeiro? Ou 
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seja, não estaria o ECA, em certa medida, embasando a marginalização daqueles já 

marginalizados? E, as do segundo: Em que medida ao pensar os adolescentes como iguais 

o ECA não daria margem a um tratamento jurídico desigual, que não passa por 

considerações acerca das diferenças sociais e culturais entre os indivíduos, ou, o que seria 

o mesmo, dá margem para que as diferenças sociais sejam tratadas como perversidades 

individuais? Em que medida essa vontade de saber que prioriza a perspectiva universalista 

em detrimento das vivências particulares, oculta, como coloca Bourdieu, um arbitrário 

cultural? 

Por fim, interessante colocar que o correlato democrático do discurso biologizante, 

forjado em uma vontade de saber universalista, pode incorrer justamente na aproximação 

de construções biológicas, que explicam as diferenças comportamentais entre adolescentes 

não a partir de particularidades sociais mas “naturais”. Distinguir, por exemplo, aqueles 

mais capazes dos menos capazes, a exemplo do que pode sugerir a meritocracia, é uma 

forma interpretativa de mundo amparada no racismo. Assim, também, significar uma atitude 

como monstruosa excluindo-lhe a humanidade, alude a uma construção biológica. Levanto 

aqui a hipótese de que a prática jurídica pode operar apropriando-se do ECA para fazer 

morrer aqueles que não são universais.  
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USO DE DROGAS ILÍCITAS E ÁLCOOL NO CONTEXTO SOCIAL DA 

VIOLÊNCIA: HOMICÍDIOS EM GOIÂNIA E REGIÃO 

METROPOLITANA 

SIQUEIRA, Roberta Cristina de Morais54 

Resumo: Não há dúvidas de que o número de homicídios tem crescido e assustado a população 

urbana. Da mesma forma, sabe-se que grande parte das estatísticas são ocupadas por criminosos 
que, no momento da prática do delito, tinham feito uso de algum tipo de droga ilícita ou álcool. Nossa 
intenção é estabelecer o nexo de causalidade entre o uso das substâncias psicoativas e a prática da 
violência para, ao final, propor soluções ou incentivos às ações de políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Homicídio; Drogas; Violência 

 

Introdução 

Há uma linha muito tênue entre o uso de substâncias psicoativas e a prática do 

delito de homicídio, pois várias circunstâncias podem interferir nessa relação, tais como o 

meio social, o tipo de substância ingerida, além da própria motivação do crime.  
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Essa pesquisa se justifica por se inserir em um momento de perplexidade frente à 

banalização da violência onde muitos dos homicídios têm sido cometidos por usuários de 

drogas. Assim, através da reflexão sobre as causas da violência, associada ao uso das 

substâncias psicoativas, tentaremos construir uma ponte que tem a pretensão de 

estabelecer uma conexão entre os temas, de modo que teremos elementos para distinguir 

se a violência é inata do pesquisando ou se pode ser realmente adquirida através do uso 

das substâncias entorpecentes. 

Dias atrás, Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, 29 anos, foi indiciado pelo latrocínio 

de um estudante de direito, no Setor Bueno, em Goiânia-GO, e, também, pela tentativa de 

latrocínio contra um agente prisional. Um dos motivos alegados pelo autor dos crimes é que 

estava roubando carros para pagar dívidas de drogas. Do mesmo modo que no caso 

mencionado, inúmeras outras ocorrências de crimes violentos são associados à 

dependência de drogas e álcool, entretanto, não conhecemos os argumentos científicos 

desta associação ou se realmente esta junção faz com que os criminosos se tornem mais 

violentos. Dessa forma, um estudo acadêmico, além de ser inovador – a maioria dos 

estudos está na área da saúde pública – também, daria subsídios para o oferecimento de 

políticas públicas adequadas. 

A metodologia apropriada para viabilizar tal plano de trabalho será do tipo 

qualitativo, consistente com a própria natureza do objeto analisado e com as referências 

teóricas apontadas, e, dependendo do resultado das análises, poderá ser reempregado 

outro método, se assim for mais indicado. Pretende-se, num primeiro momento, que a coleta 

de dados se realize através de pesquisa bibliográfica em documentos, livros, revistas e 

artigos científicos onde o tema da pesquisa é a figura central, e, em momento posterior, 

através da pesquisa de campo e de estudo de casos.   

A pesquisa de campo e estudo de casos será feita pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento e atividades se deseja conhecer: usuários ou ex-usuários de 

substâncias psicoativas que cumpriram ou cumprem pena pela prática do crime de 

homicídio. Basicamente, será realizada a solicitação de informações a este grupo de 

pessoas acerca do problema estudado, para em seguida obter conclusões correspondentes 

aos dados coletados, através da análise de conteúdo destes dados e, deste modo, chegar-

se à construção da tese.  

O objetivo geral a que nos propusemos é o de identificar, descrever e analisar a 

relação causal entre a prática dos crimes de homicídio em Goiânia e na sua região 

metropolitana, com a dependência de drogas ilícitas e o álcool e, a partir daí, propõe-se 

como objetivos específicos definir violência e homicídio; levantar as ocorrências de 

homicídios em Goiânia e na região metropolitana; distinguir o usuário de drogas e álcool e o 
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toxicômano; estabelecer a proporção de homicídios cometidos pelos dependentes químicos 

e usuários de álcool; analisar a relação do uso da droga ou álcool com o tipo de violência 

empregada no crime; buscar o intercâmbio entre o uso de drogas e álcool no campo das 

ciências sociais e os profissionais da saúde, direito e educação; fornecer subsídios para o 

debate atual em torno das alternativas de políticas públicas relacionadas à dependência de 

drogas ilícitas e álcool. 

A delimitação teórica preliminar tem, num primeiro momento, a violência como 

referência, pois não há como tratar do homicídio, sem aclarar que se insere em uma das 

modalidades ou tipos de violência física. Compreendemos que, conceituar violência não é 

tarefa fácil, porém, é consenso que traduz-se em algum tipo de mal que atinge a sociedade 

e que esse fenômeno vem se desenvolvendo, alastrando e se modificando com o passar 

dos tempos. Entretanto, é preciso que se desmitifique que a violência acarreta apenas 

prejuízo de ordem física nos seres humanos, pois existem várias espécies de violência, 

dependendo do lugar e situação a serem observadas. 

Apesar de saber que o fenômeno da violência sofre influências dos mais variáveis 

campos, se torna importante conceber o que significa o termo além da percepção de como 

ela afeta o meio em que vivemos. Há violência quando, numa situação de interação, um ou 

vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a 

uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 

integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais 

(MICHAUD, 2001, p. 10-11). 

Num segundo momento, será necessário que aprofundemos nas teorias da 

criminologia para definição precisa de nosso objeto de estudo: o delito de homicídio. 

Abordaremos duas tendências, a de se considerar a violência como inerente à natureza 

humana, através da análise de diversas características somáticas presentes no indivíduo, 

conforme perspectiva Cesare Lombroso, rememorada por Calhau (2003-2004) e a de Tarde, 

trazida à lume por Consolim (2010), que acredita ser o criminoso um produto da sociedade e 

que age de maneira profissional, podendo aprender as técnicas criminosas. 

Em uma terceira fase da pesquisa, analisaremos as mudanças bio-psico-sociais 

que podem causar a violência, momento em que as observações teóricas de Fagan (1990, 

1993) e de Goldstein (1985, 1989) serão úteis. Os discursos dos especialistas tem sido no 

sentido de que as drogas e o álcool têm papel importante nas atividades violentas, mas qual 

seria esta atribuição específica ainda não está claro. Minayo e Deslandes (1998, p. 37) 

esclarecem que nessa tarefa, alguns determinantes precisam ser analisados, tais como o 

nexo causal entre essas substâncias e atos violentos, o status legal das drogas e as 

complicações envolvendo tráfico e leis que o reprimem, as influências do meio e as 
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características individuais dos usuários de drogas e álcool, além das correlações precisas 

entre violência e uso dessas substâncias. 

 

 

Discussão dos Resultados 

 

O presente trabalho encontra-se em andamento, na fase de pesquisa qualitativa, 

onde os estudos bibliográficos estão sendo desenvolvidos, de modo que, ainda não temos 

dados coletados, o que nos levaria a um provável resultado de confirmação ou não da 

hipótese proposta. Entretanto, já podemos notar que a pesquisa se divide em dois grandes 

eixos teóricos: da violência e criminalidade e das substâncias psicoativas. 

Já é notório, até o momento, que o conceito de violência não é estável na 

doutrina. Também já pode ser relatado que os referenciais teóricos a respeito do assunto 

divergem bastante quanto à caracterização dos agentes indutores da prática do delito de 

homicídio e que, também, não há um levantamento preciso de dados estatísticos 

relacionando os homicídios às suas causas determinantes. 

Outro ponto que podemos nos adiantar, diz respeito à classificação que se dará 

aos usuários das substâncias entorpecentes, quanto ao intuito de indagar se existe uma 

quantidade ou tipo de substância específica que interfere mais ou menos no comportamento 

do agente. Já conhecemos que o álcool é a droga mais frequente, tanto em vítimas quanto 

em infratores (MINAYO, 2006). Estudos preliminares igualmente indicam que não se pode 

fazer uma interpretação linear dos dados a serem coletados, como nos sugere Minayo e 

Deslandes (1998), pois o número de pessoas que se utilizam das substâncias psicoativas é 

muito maior do que o número de pessoas que cometem o delito de homicídio. 

 

 

Considerações Finais 

 

Do que foi exposto, pode-se inferir que o delito de homicídio tem ocupado lugar de 

destaque entre as causas básicas de óbito, se revelando em um dos principais motivos de 

morte por causas externas em nosso país.  

 A violência manifestada na morte por agressão física é uma das formas mais 

cruéis, porque aniquila a vida. Segundo os estudiosos, há várias modalidades de atuação da 

violência, algumas provocando danos à própria pessoa e outras à sociedade e essa 

modalidades podem se reproduzir nas estruturas, nas relações ou nas subjetividades 

(MINAYO, 2009). 
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Estudos também demonstram (FAGAN, 1990, 1993) que o abuso de álcool pode 

gerar mais agressividade e que o uso de cocaína ou anfetaminas podem motivar as 

atitudes, comportamentos e ações violentas. Entretanto, paira a incerteza de que a falta de 

uso não levaria as pessoas envolvidas nos atos de violência a cometer os mesmos atos, ou 

seja, não há relação estabelecida entre o uso de drogas como fator que causa o homicídio e 

o uso de drogas associado a outros fatores como causador dos delitos de homicídio. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE JUVENTUDE E VIOLÊNCIA 

NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

MENDES, Gardene55 

Resumo: neste trabalho, apresento o andamentode uma pesquisa de doutorado, que pretende 
investigar as representações sociais de jovens de Goiânia sobre os discursos midiáticos 
hegemônicos, envolvendo a temática da criminalidade e violência, a respeito de si.  
Palavras-chave: representações sociais; juventude; violência; mídia 

 

Introdução 

 

Esteé um trabalho de doutorado em andamento, com o objetivo de investigar 

as representações sociais de jovens de Goiânia sobre os discursos midiáticos 

envolvendo a temática da criminalidade e violência, a respeito de si. Assim como 

proposto por Porto (2010), através de uma sociologia compreensiva, tentarei 

compreender os conteúdos de sentido sobre mídia, juventude e violência, via 

representações sociais.  
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Sá (1998) reforça que é viável tentar evidenciar a objetivação das 

representações sociais nos meios de comunicação, pois é neles que se 

concretizam ideias que se tornam familiares e comuns à grande parte da 

população: 

...Além de constituírem importantes fontes de formação das representações 

no mundo contemporâneo, é neles - na televisão, em especial - que melhor 

se configura a tendência à concretização das ideias em imagens. Como já 

assinalamos, esta não é uma prática correte de pesquisa, cabendo pois 

incentivá-la junto aos novos pesquisadores das representações sociais (SÁ, 

1998, p.58). 

 

O estudo das representações sociais sobre a violência entre os jovens 

ganhou espaço nos últimos anos por meio da Teoria das Representações Sociais. 

Contudo, a recepção de jovens sobre as representações sociais em diversos 

produtos midiáticos é objeto de pouquíssimos estudos, como argumenta Sá (1998).  

Segundo Porto (2010), a violência é uma categoria de tratamento empírico 

que encontra-se cheia de conteúdos valorativos, acarretando a impossibilidade de 

ser compreendida sem que se interrogue os sentidos, os valores e as crenças que 

estruturam a vida social. A autora afirma que estes são conteúdos, por excelência, 

das representações sociais, fazendo desta teoria instrumento teórico-metodológico 

extremamente pertinente à análise sociológica desse objeto.  Em vez de centrar a 

análise nos dados brutos da violência, a autora interroga-se sobre os imaginários 

construídos sobre a mesma.  

Portanto, a pesquisa centrada nas representações sociais se constitui 

enquanto conhecimento do social. As subjetividades presentes as representações 

referem-se, direta ou indiretamente, aos processos de organização e às relações 

sociais. “Afirma-se a relevância de centrar o foco da compreensão nos indivíduos, 

sem desconhecer que eles não pairam no ar: movem-se e movem suas práticas 

sociais em contextos específicos” (Porto, 2010, p.84) 

No caso do objeto de estudo deste trabalho, percebi que há na mídia goiana a 

tendência da vinculação de um estereótipo criminal sobre o jovem das periferias, o 

que contribui para um padrão de pensamento que o vincula à criminalidade. 

Palavras como “violento, baderneiro, criminoso, arruaceiro, drogado etc”, estão 

sempre presentes nestes discursos (Mendes, 2011).   
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Para Cabecinhas (2009), atualmente o conceito de representação social é 

utilizado em diversas ciências humanas e sociais, sendo aplicado no estudo de 

questões muito diversas (ambiente, justiça, discriminação social etc), constituindo-se 

em um campo de investigação dinâmico e vivo. Moscovici (2012) afirma que sua 

estratégia tem sido sempre combinar abordagens mais flexíveis com abordagens 

mais estruturadas nas pesquisas em representações sociais. O conceito tem 

permitido fazer a ponte não só entre várias áreas da psicologia social, como como 

entre diversas ciências sociais e humanas.  

 

Discussão dos resultados 

 

Durante o ano de 2013 e o primeiro semestre de 2014, além do cumprimento 

das disciplinas do curso, participei de grupos de pesquisa que me auxiliaram nos 

estudos do doutorado. Como produto das reflexões teóricas, produzi artigos 

científicos que me proporcionaram publicações em eventos, além da participação 

em outras atividades acadêmicas. Os artigos têm me possibilitado dar início à 

construção da estrutura do texto. Atualmente, estou escrevendo dois capítulos, com 

reflexões sobre a teoria das representações sociais, a mídia e o seu papel na 

cobertura da violência e o referencial metodológico da pesquisa. 

Esta tese desenvolverá uma pesquisa em uma abordagem qualitativa, devido 

ao fato de não ser viável reduzir a dados quantitativos a atribuição de significados 

que jovens dão aos discursos midiáticos hegemônicos a respeito de si e, ainda, em 

que medida esses discursos influenciam na constituição de suas subjetividades. 

Segundo Demo (2009), a pesquisa qualitativa caracteriza-se pela abertura de 

perguntas, rejeitando toda resposta fechada, dicotômica e totalizante.  

A proposta é utilizar como referencial metodológico a Teoria das 

Representações Sociais, fundada por Moscovici (2012)e a Hermenêutica da 

Profundidade, de Thompson (2007), que propõe uma análise em três fases, que 

exige uma construção simbólica de interpretação e reinterpretação: 1) a análise 

sócio histórica, que prevê que se leve em consideração as questões sociais, 

históricas, de tempo e espaço do objeto estudado; 2)  a análise e interpretação dos 

argumentos e da estrutura simbólica dos discursos; 3) fase de reinterpretação, que 

permitirá identificar os aspectos ideológicos presentes no contexto estudado. 
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Segundo o sociólogo, as três fasesde análise não acontecem necessariamente 

sequencialmente.  

A partir deste referencial teórico-metodológico, a proposta é realizar a análise 

do conteúdo das notícias publicadas em 6 meses no Jornal Daqui em 2010 e 2014, 

em análise comparativa, verificando quais as representações sociais presentes 

envolvendo a temática da juventude, violência e criminalidade.  

Em seguida, busca-se reconhecer quais as representações sociais que os 

jovens têm dos discursos midiáticos sobre si mesmos. Com relação à técnica 

empregada para conhecer as representações sociais construídas por esses jovens, 

trabalharei com o grupo focal. O grupo focal, nesse caso, ajudará a apreender as 

representações sociais dos jovens sobre os discursos midiáticos a respeito de si.  

Minha proposta é realizar dois grupos focais, com no máximo 10 

participantes, formados por dois grupos de jovens (de 14 a 19 anos) e outro (de 20 a 

29 anos) moradores das periferias de Goiânia e outro formado por jovens de classe 

média ou alta residentes nas áreas nobres da cidade. Os grupos serão realizados 

em uma sala adequada no Labicom da Faculdade de Comunicação e Informação da 

UFG.  

Para encontrar os jovens que residem em bairros periféricos, irei em feiras 

públicas, praças e escolas públicas de bairros periféricos da cidade de Goiânia. No 

caso de jovens de classe média e classe alta, irei no Parque Vaca Brava, aos 

domingos, no Alpha Mall (shopping ao lado do Alphaville - condomínio fechado de 

moradores de classe alta, em Goiânia) e na porta de escolas particulares do setor 

Bueno, em Goiânia. Um outro local de encontro desses jovens são os shoppings 

centers da cidade, como o Shopping Flamboyant.  

No momento do convite para participar da pesquisa feito aos jovens, será 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que os mesmos 

assineme levem para sua casa para que seus pais ou responsáveis possam assinar 

também. Caso seja necessário, irei na casa desses jovens explicar como se dará o 

processo de investigação aos seus pais ou responsáveis, para recolher a assinatura 

de ambos. Todas as assinaturas serão conferidas antes da realização do grupo 

focal.  

Os jovens participantes da pesquisa e os seus responsáveis (para menores 

de 18 anos) assinarão o termo de consentimento livre esclarecido, para que a 
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pesquisa tenha aparato legal de realização, e responderão a um questionário de 

entrevista previamente elaborado para identificação de seu perfil socioeconômico. 

Nos grupos focais, a partir da discussão de material de comunicação sobre a 

condição juvenil, serão levantadas as percepções que esses jovens têm sobre os 

discursos hegemônicos que revelam a compreensão que se tem deles, e as suas 

próprias percepções a respeito de si. No decorrer dos encontros, serão 

apresentados materiais jornalísticos sobre jovens em situações semelhantes às 

suas, produzidos pelos veículos de comunicação impressa do estado de Goiás. Após 

esgotadas as discussões com os jovens durante a realização dos grupos focais, 

seguirá a análise dos dados. Esta análise será posteriormente submetida aos jovens 

participantes do processo de investigação. Os resultados desta pesquisa serão 

tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não à hipótese inicial da pesquisa. Os 

resultados serão divulgados aos participantes do processo de investigação e à 

comunidade científica. 

 

Considerações finais 

 

Thompson (2007) confirma que vivemos hoje em um mundo em que a 

circulação generalizada de formas simbólicas, através da grande mídia, 

desempenha um papel fundamental e sempre crescente. Segundo o autor, com o 

desenvolvimento da comunicação de massa, os fenômenos ideológicos de 

dominação podem tornar-se fenômenos de massa, afetandoum grande número de 

pessoas. 

Ciente do poder dos meios de comunicação de massa na sociedade 

contemporânea, conforme exposto, o objetivo desta pesquisa é compreender as 

representações sociais de jovens de Goiânia sobre os discursos midiáticos 

hegemônicos, envolvendo a temática da criminalidade e violência, a respeito de si. 

A hipótese é que o cotidiano dos jovens é atravessado pelas representações 

midiáticas estereotipadas envolvendo a temática da juventude e criminalidade, 

havendo identificação desses jovens com esses discursos midiáticos.  
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