SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

Revista

Psicologia Política

I S S N 1519-549X

VOL. 2 – Nº 4 – JULHO/DEZEMBRO DE 2002

Abertura.p65

177

11/04/03, 19:38

Sociedade Brasileira de Psicologia Política
Presidente
Salvador Antonio Mireles Sandoval (PUCSP/Unicamp-Brasil)
Vice-Presidentes
Centro Oeste
Ana Raquel Rosas Torres (UCG-Brasil)
Sudeste
Cornelis van Stralen (UFMG-Brasil)
Norte
Enock Pessôa (UFAC-Brasil)
Nordeste
Leoncio Camino (UFPb-Brasil)
Sul
Louise Lhullier (UFSC-Brasil)
Secretário Geral
Marco Aurélio Máximo Prado (UFMG-Brasil)
Conselho Fiscal
Karin von Smigay (UFMG-Brasil)
Maria Palmira da Silva (ESP-Brasil)
Cícero Pereira (UCG-Brasil)
Alessandro Soares da Silva (PUCSP-Brasil)

Comitê Editorial da RPP
Editores
Marco Aurélio M. Prado
(UFMG-Brasil)
Salvador Antonio Mireles Sandoval
(PUCSP/UNICAMP-Brasil)
Editores Executivos
Alessandro Soares da Silva (PUCSP-Brasil)
Márcia Prezotti (PUCSP-Brasil)
Soraia Ansara (PUCSP-Brasil)

Abertura.p65

178

11/04/03, 19:38

Conselho Editorial
Ana Raquel Rosas Torres (UCG – Brasil), Bert Klandermans (Free Univ. of
Amsterdam – Holanda), Cecília Coimbra (UFF – Brasil), Celso Pereira de Sá
(UERJ – Brasil), Celso Zonta (UNESP – Brasil), Cornelis van Stralen (UFMG
– Brasil), Elísio Estanque (Univ. de Coimbra – Portugal), Iray Carone (USP
– Brasil), John Hammond (CUNY – EUA), Jorge Valla (Univ. de Lisboa –
Portugal), Jose Sabucedo (Univ. de Santiago de Compostela – Espanha),
Karin von Smigay (UFMG – Brasil), Louise Lhullier (UFSC – Brasil),
Lucília Reboredo (UNIMEP – Brasil), Márcia Regina de Oliveira Andrade
(ITESP – Brasil), Maria da Graça Correa Jacques (UFRGS), Maria de Fátima
Quintal de Freitas (UFPR – Brasil), Maria Aparecida Morgado (UFMT –
Brasil), Maritza Montero (UCV – Venezuela), Odair Sass (PUC/SP – Brasil),
Osvaldo Yamamoto (UFRN – Brasil), Pedrinho Guareschi (PUC/RS – Brasil),
Telma Regina de Paula Souza (UNIMEP/PUCCAMP – Brasil)
Os artigos da RPP são de responsabilidade dos autores.
Endereço para correspondência
Núcleo de Psicologia e Movimentos Sociais Programa de Estudos Pós Graduados em
Psicologia Social Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP
Rua Monte Alegre, 984 Perdizes
CEP 05439-080 - São Paulo - São Paulo - Brasil - E-mail: revistapsipol@uol.com.br
www.psicologiapolitica.com
Revisão técnica de língua inglesa
Jason E. Hoffman - PUC/SP
Diagramação e editoração eletrônica
YM Studio Gráfico e Fotolito Ltda.
Lina Maeda – Fone: (11) 283-5040
Tiragem
500 exemplares/Impresso em 2003
Indexações
INDEX PSI (Conselho Federal de Psicologia)
Geodados (Universidade de Maringá)
Revista psicologia política / Sociedade Brasileira de Psicologia
Política – vol.2, nº 4 - (Jul./Dez. 2002). – São Paulo: SBPP,
2002Semestral
ISSN 1519-549X
1. Psicologia política – Periódicos 2. Psicologia social –Periódicos
3. Psicologia e política – Periódicos.
CDD-320.019
Bibliotecária: Rosangela Ap. Marciale CRB 8/5846

Abertura.p65

179

11/04/03, 19:38

REVISTA PSICOLOGIA POLÍTICA

Volume 2 – Número 4 – Jul./Dez. 2002

Mensagem da Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia Política-SBPP ... 182
Linha Editorial ........................................................................................................... 185
Editorial ...................................................................................................................... 186
Estado Del Arte: Psicología Política
Y Colectiva Mexicana
Graciela A. Mota Botello - Universidad Nacional Autónoma del México ................... 191
À Beira Do Caminho: A Jovem Guarda Prepara A Mudança Social
Francisca Eleodora Santos Severino - Universidade Católica de Santos ............... 209
Tempo Como Categoria Analítica da Subjetividade
Ernesto Pacheco Richter - Universidade Guarulhos
Eliane Rivero Jover - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Deise Cardoso Nunes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul ..................... 233
Vidas Apagadas: Vítimas De Linchamentos Ocorridos
No Brasil (1990-2000)
Lídio De Souza - Universidade Federal do Espírito Santo
Paulo Rogério Meira Menandro - Universidade Federal do Espírito Santo .............. 249

Psicanálise e política no pensamento de Cornelius Castoriadis
Marília Novais da Mata Machado - Universidade Federal de
São João del Rei ......................................................................................................... 297
Resenhas: Temas e Autores ................................................................................... 305
Relações de Gênero em movimento – das relações
cotidianas à participação política
Betânia Diniz Gonçalves Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ........... 307
Publicando na RPP ................................................................................................... 314

180

Abertura.p65

180

11/04/03, 19:38

Sumário

A Justificação da Desigualdade em Discursos Sobre a Posição
Social do Negro
Pedro de Oliveira Filho - Universidade Estadual da Paraíba .................................... 267

REVISTA PSICOLOGIA POLÍTICA

Volume 2 – Número 4 – Jul./Dez. 2002

Mensagem da Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia Política-SBPP ... 182
Linha Editorial ........................................................................................................... 185
Editorial ...................................................................................................................... 186
Political and collective Mexican psychology:
State of the art
Graciela A. Mota Botello - Universidad Nacional Autónoma del México ................... 191
By the road side, also the Young Guard prepares the social change
…
Francisca Eleodora Santos Severino - Universidade Católica de Santos ............... 209
Time as analytical category of subjectivity
Ernesto Pacheco Richter - Universidade Guarulhos
Eliane Rivero Jover - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Deise Cardoso Nunes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul ..................... 233

Justification of Inequality in Discourses about
Black’s Social Position
Pedro de Oliveira Filho - Universidade Estadual da Paraíba .................................... 267
Cornelius Castoriadis’ thought on psychoanalysis and policy
Marília Novais da Mata Machado - Universidade Federal de
São João del Rei ......................................................................................................... 297
Book Review .............................................................................................................. 305
Gender relationships: from the everyday relationships
to political participation
Betânia Diniz Gonçalves Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ........... 307
Submission guidelines ............................................................................................ 314

Contents

Extinguished lives: victims of lynching cases
occurred in Brazil (1990-2000)
Lídio De Souza - Universidade Federal do Espírito Santo
Paulo Rogério Meira Menandro - Universidade Federal do Espírito Santo .............. 249

181

Abertura.p65

181

11/04/03, 19:38

SBPP

Sociedade Brasileira de Psicologia Política

Salvador A. M. Sandoval

Neste momento crítico da humanidade quando nos parece que uma ordem internacional de colaboração entre as nações é ameaçada pelas políticas
unilaterais e etnocêntricas de duas potências nacionais e que o fundamentalismo
religioso avança no campo político de muitos países, o papel dos conhecimentos em psicologia política para se compreender estes fenômenos se tornam ainda mais relevantes. Por estes motivos, a luta e os inúmeros esforços
dos membros da Sociedade Brasileira de Psicologia Política (SBPP)
para consolidar e propagar este campo de conhecimento é ainda mais importante e urgente. Partindo deste propósito e, em face à crise do realinhamento
da ordem internacional, apresentamos nesta ocasião a publicação do número
quatro da Revista Psicologia Política.
A SBPP, os editores da Revista e seus colaboradores comemoram o reconhecimento dado à alta qualidade dessa publicação pela comunidade científica brasileira através da dotação de auxílio para publicação para o ano 2002 concedido
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq – dentro de sua política de apoio às revistas científicas de qualidade
nacional. Esta dotação marca um momento significativo na breve história da
Revista e da SBPP, sendo que em apenas dois anos de existência deste periódico,
os esforços e o trabalho dos editores e de seus assistentes são reconhecidos pela
qualidade. Aliados a isso, comemoramos o espaço que a Revista vem conquistando dentro da comunidade das ciências humanas no país. Com o auxilio do
CNPq, o ano de 2002 e, oxalá o de 2003, promete ser um período de intensa
dedicação de nossos colegas ao mais novo periódico científico brasileiro.
182
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Mas as boas notícias não param por aí. No segundo semestre de 2002, a SBPP
realizou o II Simpósio Nacional de Psicologia Política na Universidade Federal
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento contou com a participação especial
do psicólogo social holandês Bert Klandermans, além de outros 44 acadêmicos
brasileiros que apresentaram trabalhos nas 10 mesas redondas e mini-cursos do
simpósio. O evento também contou com a presença de mais de 300 participantes
inscritos, bem como com a presença de muitas outras pessoas não registradas. Neste
momento, queremos agradecer, por parte da comunidade de pesquisadores e estudiosos em Psicologia Política, os esforços extraordinários da comissão organizadora
composta pelos seguintes colegas: Dr. Cornelis Johannes van Stalen (UFMG), Ms.
Alessandro Soares da Silva (PUC/SP), Dra. Karin von Smigay (UFMG), Dra. Vanessa
Barros (UFMG), Ms. Betânia Diniz Gonçalves (PUCMG), Aparecida Spínula
(Cenex-FAFICH-UFMG). Sem o trabalho destes colegas, o maior evento da SBPP
não teria sido possível. O II Simpósio Nacional de Psicologia Política também
marca um momento importante na trajetória da SBPP, com a presença firme de um
núcleo de pesquisadores e pesquisadoras na capital mineira dedicados ao estudo da
Psicologia Política.
Em 2002, a SBPP também participou do Fórum Nacional de Entidades de
Psicologia. O objetivo dos trabalhos do Fórum foi a organização do I Congresso
Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão realizado no mês de setembro deste ano
na Universidade de São Paulo. No congresso, a SBPP organizou mini-cursos sobre
Psicologia Política e Comunidade, Comportamento Eleitoral e Psicologia dos Movimentos Sociais. O grande interesse dos participantes do congresso nos cursos da Sociedade indica que a área de Psicologia Política vem ganhando reconhecimento como
campo de pesquisa e trabalho no Brasil.
A Sociedade ainda esteve presente no tradicional encontro científico da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPEPP – através
da participação de seus membros no IX Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico realizado em Águas de Lindóia no segundo semestre de 2002. No Grupo de
Trabalho em Comportamento Político, membros da Sociedade tiveram a oportunidade de estabelecer um intercâmbio intelectual com colegas mexicanos convidados
a fazer parte dos trabalhos da Sociedade nesse encontro. O contato com Dra. Graciela
A. Mota Botello e Raul Rocha da Universidade Nacional Autónoma do México
e da Sociedade Mexicana de Psicologia Social promete abrir oportunidades de
colaboração com pesquisadores mexicanos em projetos futuros de interesse no desenvolvimento da Psicologia Política latino-americana. Um primeiro passo nesse sentido, é a inclusão neste número da Revista do artigo da Professora Graciela Mota Botello
sobre a Psicologia Política no México.
183
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Através da Dra. Graciela Mota Botello, presidente da Sociedade Mexicana de
Psicologia Social e com o auxilio do Ministério de Educação Público do Governo
Mexicano, a Sociedade Brasileira de Psicologia Política, representado por seu
presidente, foi convidada a participar no encontro científico onde aconteceu a
fundação da União Latino Americana de Entidades de Psicologia – ULAPSI.
A ULAPSI foi criada por várias entidades da América Latina em reuniões durante o
VI Congresso Ao Encontro da Psicologia Mexicana / II Congresso Latinoamericano de Alternativas em Psicologia, realizado na cidade de Puebla no
mês de novembro de 2002.
Esperamos que, através dos esforços multinacionais, a Psicologia Política latinoamericana e, especificamente, os trabalhos científicos de nossos colegas brasileiros,
alcancem uma nova etapa no avanço e na contribuição ao conhecimento científico para
o melhor conhecimento dos processos de transformação de nossas sociedades e para a
obtenção da paz e justiça mundial.

184
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LINHA EDITORIAL

Linha Editorial

A

Revista Psicologia Política é um periódico semestral vinculado a
Sociedade Brasileira de Psicologia Política (SBPP). A Revista é uma
publicação dirigida ao campo de estudos interdisciplinar da Psicologia Política. Constitui-se, portanto, em um periódico de estudos das
problemáticas no campo da Psicologia Política que tem como epicentro a reflexão sobre o comportamento político nas sociedades contemporâneas. O ponto
de intersecção entre estas duas áreas científicas – Psicologia e Política – tem
sido a preocupação com a construção de um universo de debate no qual nem
as condições objetivas nem as subjetivas estejam ausentes, pelo contrário,
estão sendo compreendidas, por diferentes abordagens teóricas, como codeterminantes, portanto, constituintes dos comportamentos coletivos, dos discursos, das ações sociais e das representações que constituem antagonismos
políticos no campo social. A Revista preocupa-se com o desenvolvimento
deste campo interdisciplinar de reflexão e prática investigativa, no qual os
principais debates têm sido reunidos em torno de questões como o preconceito social, diferentes formas de racismos e xenofobias, ações coletivas e movimentos sociais, violência coletiva e social, socialização política, comportamento eleitoral, relações de poder, valores democráticos e autoritarismos, participação social e políticas públicas, bem como os estudos sobre opinião pública e
meios de comunicação de massa. Reunem-se, ainda, nestas preocupações, os
estudos sobre análise de discursos e ideologias, de universos simbólicos e de
práticas institucionais. As questões referentes aos debates teóricos e
metodológicos neste campo são bem recebidas por este conselho editorial que
tem a preocupação de debater cientificamente o aprofundamento das temáticas
constituintes da interface entre os aspectos políticos e os psicológicos.
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RPP em momento de consolidação
no cenário nacional
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Editorial

O

alargamento das fronteiras: novos leitores e propostas de socialização da produção no campo da Psicologia Política
O crescimento da Revista Psicologia Política (RPP) tem
sido acelerado. Mais acelerado do que poderíamos imaginar quando começamos a investir na árdua tarefa de veicular, socializar e produzir conhecimento em um campo ainda pouco divulgado no Brasil, no entanto,
bastante consolidado em muitos países da Europa e das Américas.
Temos recebido cada vez mais manuscritos para possível publicação
e, a cada dia, um número incontável de mensagens de pesquisadores,
professores e interessados no campo da Psicologia Política. A Revista
passou a ser uma importante referência de consulta, aprendizado e base
de informações para profissionais e pesquisadores nas áreas da Psicologia
Social e Política, Sociologia e Ciências Políticas.
Com o intuito de aumentar o acesso ao conteúdo da Revista Psicologia Política é que estamos reformulando nosso sítio na internet e
disponibilizando todos os artigos de números anteriores. Assim, leitores
de diferentes regiões do Brasil e de outros países poderão acessar e ler o
conteúdo integral das publicações anteriores sem nenhum custo. Basta
possuir o programa de leitura “acrobat reader” para ler os artigos
disponibilizados. Além disso, estaremos juntamente com o Grupo de
Trabalho: Comportamento Político e Movimentos Sociais da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Psicologia (ANPEPP), produzindo uma seção em nosso sítio de informação sobre relatórios de

EDITORIAL

iniciação científica, relatórios de pesquisas de docentes, dissertações de mestrado
e teses de doutoramento no campo da Psicologia Política. A partir do mês de maio
de 2003, os interessados poderão acessar todo este conteúdo no
www.psicologiapolitica.com.br
Este número que o leitor tem em mãos, representa o aniversário do segundo
ano de vida da RPP. E, com ele, inauguramos uma nova fase institucional com o
importante apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico), dos dois Núcleos de Pesquisa executores deste periódico e dos
respectivos Programas de Pós Graduação e Departamentos em que os Núcleos se
inserem. Tanto o Núcleo em Psicologia Política e Movimentos Sociais do Programa de
Estudos Pós Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC/SP), como o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Participação Social do Programa de Pós Graduação em Psicologia da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) não têm medido esforços no
sentido de garantir a existência deste periódico, não só no que diz respeito ao
tratamento junto aos autores, pareceristas e consultores, como também à política
que garante a qualidade e a exeqüibilidade da RPP. Assim, gostaríamos, como editores e professores dos respectivos Núcleos, de agradecer publicamente os inúmeros esforços de estudantes de graduação, bolsistas de iniciação científica, alunos
de pós graduação e colegas de Programas e Departamento que, direta ou indiretamente, são colaboradores fundamentais na concretização deste sonho de consolidação de um periódico de respeito e qualidade no campo da Psicologia Política,
não somente no âmbito nacional como também internacional.
Neste número, os leitores e pesquisadores poderão acompanhar a continuidade de duas iniciativas que têm sido sustentadas na política de produção da RPP: a
publicação semestral de um artigo de um autor internacional e a publicação anual
de resenha sobre livro e/ou pesquisa de interesse para o campo de pesquisa em
questão. Desta forma, abrimos o caminho de leitura com o texto de autoria da
Professora mexicana Graciela Motta Botelho da Universidad Nacional Autonoma del
Mexico, que não só tem se destacado pela sua incansável militância na organização
da Psicologia Social e Política na América Latina, como também tem sido importante interlocutora do campo da Psicologia Política em vários países. No artigo
intitulado “Estado del Arte: Psicología Política y Colectiva Mexicana”, o
leitor poderá conhecer a produção mexicana no campo da Psicologia Política e
Psicologia Coletiva e, ainda, mergulhar nos principais estudos que estão norteando
este campo em alguns dos países latinos mais importantes na produção da Psicologia Política.
Em seguida, apresentamos textos de diversas temáticas que estão presentes no
187
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campo da Psicologia Política. O artigo de Francisca Eleodora Santos Severino trata de
uma análise do movimento da jovem guarda no Brasil. Polêmico na idéia principal,
o artigo busca evidenciar a complexidade de análises políticas sobre fenômenos
culturais e bens simbólicos. Em seguida, apresentamos artigo resultado de pesquisa desenvolvida por diferentes autores sobre o tempo como um vetor de análise
da constituição da subjetividade de trabalhadores. A reflexão destes autores, além
de trazer uma apreensão filosófica e psicológica importante sobre o tempo como
categoria analítica, apresenta a relação entre o tempo e o emprego/desemprego na
análise do depoimento de trabalhadores. O artigo de autoria de Lídio de Souza e Paulo
Rogério Meira Menandro sobre os linchamentos no Brasil, traz para o campo de reflexão da Psicologia importante contribuição na compreensão da violência social.
Baseando-se em notícias de jornais sobre o justiçamento popular, os autores apresentam uma análise da violência social de forma a sistematizar as principais características das vítimas do processo de violência social no Brasil e evidenciar as
questões psicopolíticas presentes nos complexos processos de linchamentos públicos. Importante ressaltar que com esta temática de pesquisa, os autores retomam temas clássicos de estudo no campo da Psicologia Política da década de 40 do
século passado. Em seguida, o leitor terá acesso aos dados de pesquisa sobre preconceito e justificação da desigualdade social que vem sendo desenvolvida por
Pedro de Oliveira Filho. O autor, neste artigo, apresenta relevante contribuição ao
analisar os discursos da população branca acerca do posicionamento social da população negra. Esta contribuição traz novos elementos para a compreensão do
discurso racializado que, como o autor nos informa, se não está mais inflamado
pela defesa de privilégios, está sim repleto de atribuições, sejam naturalizadas ou
históricas, que individualizam o debate e personalizam as causas da desigualdade e
do preconceito. Por último, apresentamos artigo de Marília Mata Machado sobre o
pensamento de Cornelius Castoriadis. O texto, de caráter ensaístico, não se limita
a uma apresentação da teoria do autor, mas mais do que isto, permite o leitor
compreender como a política pode ser pensada, na trajetória intelectual e militante
do autor de Socialismo e Barbárie, a partir de uma revisão de alguns conceitos
freudianos. A obra de Castoriadis tem sido importante fermento para os trabalhos
em análise institucional e psicossociologia em diversos países onde a Psicologia
buscou um diálogo com os problemas sociais.
Na seção de resenhas, o leitor poderá conhecer o trabalho de Maria das Graças
Rua e Miriam Abramovay sobre as mulheres nos assentamentos rurais do Brasil. A
resenha esclarecedora de Betânia Diniz Gonçalves está, entre as muitas colaborações,
somando a necessidade de socialização de obras que abordem os movimentos sociais no Brasil a partir de categorias psicossociológicas.
188
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Com este respaldo, a Revista Psicologia Política número 4 chega, com um
pequeno atraso, nas mãos de seus leitores. É importante ressaltar, neste espaço de
apresentação, que hoje este periódico já se firmou muito além da vida acadêmica e
tem sido procurado por estudantes de diferentes áreas, pesquisadores e, mais recentemente, por psicólogos e trabalhadores sociais, assim como sindicatos e organizações não-governamentais preocupadas com as complexas problemáticas que
temos vivido no tempo presente.
Esperamos que mais uma vez, o leitor possa se surpreender com os debates e
idéias aqui selecionadas e, com esta esperança, apresentamos mais esta contribuição na construção de um pensamento crítico e científico sobre a participação da
Psicologia Social e Política na constituição deste campo de fronteira que se dispõe
a debater os problemas políticos, tanto do ponto de vista teórico como analíticoprático, na sociedade brasileira.
Os Editores
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Estado del arte: Psicología Política
y colectiva Mexicana
Political and collective Mexican Psychology:
State of the art

Graciela A. Mota Botello*
e.mail: gamb@servidor.unam.mx

Resumen
La psicología política mexicana ha tenido sus antecedentes en el desarrollo y
transformación de la psicología social en psicología colectiva y la forma como
esta forma de abordar lo político ha conducido a desarrollar modelos
interpretativos y no solo positivos en ciencia. Este articulo describe la forma
como lo inédito de los hechos de la globalización; y las democracias actuales
pusieron en el contexto de la psicología, el punto de partida para explicar
desde la complejidad, cognición y pragmática de la vida cotidiana, no sólo la
forma como construimos el conocimiento, sino también el lenguaje, las
interpretaciones y técnicas alternativas que nos reafirman que la forma como
la acción colectiva se corrobora en la globalidad y la democracia, refiere que
no hay un mundo sino muchos posibles y estos tienen que converger en paz.
Palabras clave
Socioconstructivismo, intersubjetividad, comunicación, democracia, historia
y vida cotidiana.
Abstract
Mexican political psychology has its precursors in the development and
transformation of social psychology into collective psychology and in the way
this approach of the political has provoked the development of interpretive
and not only positive models in science. This paper describes the new
aspects of globalization and current democracies in a psychological context,
a starting point from which to explain the complexity, cognition and
pragmatics of daily life. This includes not only the form with which we
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construct knowledge, but also the language, interpretations and alternative
techniques that reaffirm how the form of collective action contributes to
democracy, thus confirming that there are many possibilities in the world
and these must converge in peace.
Kee words
Socioconstructivism, intersubjectivity, democracy, daily life’s styles, grassroots.
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Textos y Contextos
La articulación de muchos mundos reales y posibles, nos han obligado a caminar los
caminos de la psicología política.
En medio de la diferenciación con respecto a otras formas de trabajo, la gran riqueza de
contenido y creatividad de los autores que nutren la investigación contemporánea en México, constituyó un primer paso que dió lugar a este enfoque de la psicología, a partir de poner
en relevancia la asimetría que en los hechos existe entre la acción colectiva y el carácter
vigente de las leyes y discursos de la esfera política, definidores de la forma como se relacionan
los políticos, los medios masivos y las explicaciones tendientes a hacer hegemónica, la ilusión
técnica de vivir en una sola realidad.
Volver a dar sedimento a la política como el legítimo interés que se expresa en lo público
donde se privilegia el escenario de la acción ciudadana, hace de esta especialidad, un enfoque
politizador que no ideologizado por supuesto; donde todo dogma impuesto por criterios
que intenten aplicar instrumentos aislados o explicar los hechos por sí mismos y sin referentes contextuales, quedan desenmascarados por su trivialidad tecnico-explicativa, que más
bien aspira a legitimarse por medio de la persuasión instrumental, porque intenta imprimir
explicaciones simplistas de los hechos mismos, por encima de la construcción colectiva.
Las condiciones en las que se ha gestado la Psicología Política en México, han dado por
resultado múltiples enfoques, plurales, interdisciplinarios la mayoría sumamente creativos y
convergentes en investigaciones de corte cualitativo (interpretativo y comprensivo) por
encima de la restricción cuantificadora, de la tradición positiva, donde la riqueza de sus
aportaciones metodológicas, más allá de restringirse a las publicaciones científicas
convencionales, ha residido en que no se han permitido especular por encima de las preguntas
que de inicio se han formulado sus propios autores. Por el contrario. Mas bien han sido las
inciertas miradas y el análisis crítico de cada investigador, quienes han obligado a recorrer
nuevas rutas para buscar y encontrar más de una sola perspectiva, tanto técnica como instrumental, en beneficio de profundizar el análisis de los hechos, con el sello de la interpretación
rigurosa que exige el recorrido mismo de la investigación.
Desde esta perspectiva, la psicología social, lo mismo en México que otros países,
ha reorientado sus enfoques y desde esta nueva reflexión, ha ido construyendo rutas de
la mano con exigencias múltiples que la vida cotidiana ha ido imponiendo a nuestras
investigaciones, para entender que uno no actúa supeditado al manejo utilitario de
ciertas relaciones o interpretaciones restringidas a los objetos positivos de la vida, sino
más bien, como resultado de un mundo inédito que lo habitamos y actuando lo significamos y lo hacemos relevante porque lo dolemos, lo convocamos y lo posibilitamos
en el tiempo, independientemente de “quererlo o no”.
La acción colectiva tiene una estructura afectiva más que racional. Estética más que refleMOTA, G. A. B. ( 2002) Estado del arte: Psicología Política y colectiva mexicana. Psicologia Política, 2(4), 191-208.
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xiva. Por este motivo, su propia vía de interpretación es la que se representa por sí misma,
como construcción que persuade e involucra a la acción mediante la articulación de un
lenguaje que por el carácter de su significación, a veces puede decirse con palabras y a veces
no. No todo lo que nos comunicamos en la vida cotidiana está atravesado por palabras.
Desde esta perspectiva, la psicología social y política contemporánea, tuvo que rescatar su
tradición colectiva en diversos autores de finales del S. XIX y mediados del XX para reorientar,
no solo sus paradigmas de investigación, sino también la forma como sus modalidades de
formación y desarrollo profesional, debían concentrarse en el análisis de la construcción del
sentido que daba contenido a la forma como la acción cotidiana iba asentando el impulso de
la esfera política democrática, principalmente situada en la articulación de consensos
incluyentes y alternativos, mediante la revaloración participativa del ciudadano.
El ciudadano como paradigma de la democracia contemporánea, es un estilo de vida que
se aprende para enriquecer el sentido de la vida común.
La ciudadanía se torna el punto de partida para la consolidación de una perspectiva psicológica colectiva dirigida a explicar su acción cotidiana en las diferentes esferas de la sociedad
(intima, privada, semipública, publica y civil). Haber caracterizado al ciudadano de esta
forma, ha facilitado también que el psicólogo pueda abordarlo como objeto de estudio y
modelo de trabajo profesional, principalmente a partir de conformar estrategias para el desarrollo
de habilidades y destrezas para la vida cotidiana.
Con estos enfoques, asumimos que la historia se narra nuevamente desde el tiempo
presente que da sentido a reconstruirla y como la fuente de este sentido es colectivo, nadie
puede tener una sola verdad por sobre los demás cuando se convoca a realizar recorridos
inéditos y alternativos
El enriquecer las conversaciones y contenidos que se protagonizan en la interacción de la
vida semipública y publica de la civilidad, es la condición para hiperbolizar las potencialidades
de instauración de comportamientos mas complejos susceptibles de narrar e instaurar las
formas, códigos y espacios sociales inéditos de las formas como la construcción ciudadana,
pueda ser capaz de imprimir vigencia, calidad e historicidad a la democracia.
Con esta óptica, a partir de 1990 apareció el primer volumen de psicología política
2
mexicana: publicado por SOMEPSO y la UNAM con el título de Cuestiones en Psicología
Política en México.
A lo largo de todos estos años a la fecha se han ido publicando una serie de artículos y
3
libros principalmente por la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM, mismos
que entre otros, cabe señalar el lugar especial que ocupan los análisis exhaustivos de Fernández

2

3

Mota G. coord. (1990) Cuestiones de Psicología Social Mexicana. México, Sociedad Mexicana de Psicología Social (SOMEPSO) y Centro
Regional de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Se enlistan en la sección de la bibliografía.
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Christlieb en torno la psicología y afectividad colectiva.
Vale la pena consultar los destacados trabajos de Almeida (2001), Cisneros Puebla (2000),
Bustos (2001), Ferreira (1998), Sanders (1998), Juárez Romero (1991), González Navarro
(1995), Uribe Patiño (1997), Quiroz Palacios (1999), Vázquez Ortega (2000), Guerrero Tapia
(2000), Acosta (1997), Nateras O. (2001), Javiedes (2001), Ito (1994), Conde (1999), Meza
(1991), Tinoco (2001), Soto ( 2001), Arciga Bernal (2001), Dudet (1999), Domingo I. & Pérez
C. F (1990), Rodríguez Cerda (1991), Jiménez Domínguez (1994), Aguilar (2001), González
4
P. & Mendoza G. (2001) .
En medio de esta trayectoria, en 1999 logramos integrar un estado del arte titulado:
5
Psicología Política del Nuevo Siglo convocador de una serie de autores nacionales e internacionales
que otorgaron principal interés y descripción a la pluralidad de enfoques, perspectivas
metodológicas y temáticas que se han desarrollado, que no agotado a la fecha.
De aquí se han formado otros proyectos editoriales con nuevos autores dirigidos a exaltar
el papel de la psicología colectiva, las representaciones sociales, los significados y el
socioconstructivismo en la democracia, la cultura política, la perspectiva de género, la
ciudadanía, la afectividad, el pensamiento social, la religiosidad, la vida de la calle, la psicología
de la liberación, el poder, los medios de comunicación, los espacios vividos, los sistemas
complejos, la prospectiva, la imagen y el discurso político, la educación cívica y ciudadana, lo
mismo que la reinstitucionalización de alternativas curriculares y nuevos grupos de estudio
6
e investigación .
En medio de esta agenda y trabajos de investigación que no se restringen ni pretenden ser
agotados en este artículo, nuestras líneas de investigación, se han ampliado y consolidado al
grado de haber obtenido la sede mexicana para la realización de la Conferencia Mundial de
Psicología Política con el título de Culturas de Paz, Culturas de Violencia en julio del 2001.

De la Psicología Individual y Social a la Intersubjetividad
Desde la década de los 70’s, era de vigencia revolucionaria y liberadora, la psicología
latinoamericana se vio emplazada a incorporar un discurso critico a través de dos principales
tendencias:
1) Los procesos de liberación nacional continental influidos por la Revolución cubana y
los movimientos sociales de los 60’s que entran en una crisis del modelo de desarrollo
capitalista de posguerra.
4

El orden de esta presentación nada tiene que ver ni con las primeras o ultimas publicaciones de los autores. Su aparición solo tiene como objeto
mencionar algunas de sus aportaciones.
5
Mota, G coord. Sabucedo, Montero, Sanders & Ferreira (comps) et al (1999) Psicología Política del Nuevo Siglo: Una Ventana a la Ciudadanía.
México SOMEPSO y SEP.
6
Como el recién creado seminario de Memoria y Olvido colectivo encabezado por la Mtra. Blanca Reguero en la Facultad de Psicología de la
UNAM.
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2) El desarrollo de cuadros científicos y profesionales formados principalmente en EUA
que regresan a México para consolidar la Facultad de Psicología con una tendencia experimental dirigida a la profesionalización de la Psicología.
Ambas tendencias nutrieron ramas de investigación en torno a estas iniciativas:
A) Los estudios transculturales sobre la psicología del mexicano encabezados por el Dr. Díaz
Guerrero (1994) orientados a detectar la serie de transformaciones de las premisas socioculturales,
evaluaron el impacto de la cultura en la transformación de la vida social y política de nuestro país
durante la consolidación del Estado moderno, mediante el surgimiento y fortalecimiento de las
clases medias urbanas, principalmente situadas en cinco grandes ciudades.
B) El auge del pensamiento liberador en América Latina incrementó las perspectivas
ideológicas que sentaban las bases para promover nuevas prácticas de análisis y quehacer
psicológico donde el objetivo central se apoyaría en los modelos de concientización.
C) La posguerra y la necesidad de reorientar un nuevo mundo, destina para el caso de
América Latina, un modelo de modernización (Plan Marshall) apoyado en el fortalecimiento
de los estudios de la comunidad. La modernidad se focalizó en el crecimiento inusitado del
desarrollo urbano y el desplazamiento de la vida rural que garantizó una economía de
sobrevivencia en el siglo pasado, a una de carácter urbano donde amplios sectores de la
población tuvieran acceso a otros tipos de servicios.
D) Durante esta fase el psicólogo social principalmente se concibió a sí mismo como
un factor de cambio a través de tres procesos: a) Los clásicos modelos asistenciales del
desarrollo comunitario basados en la necesidad de superar la resistencia al cambio y b) los
enfoques concientizadores impulsados principalmente por modelos de alfabetización
(Paulo Freire) y c) los llamados modelos militantes impulsados por los partidos de izquierda.
E) La investigación sobre Confianza a las instituciones de Almond y Verba (1963) impactó
los trabajos sobre Identidad y Carácter Nacional realizados por Béjar y Cappello en México
(1989) y los de nacionalismo de Salazar en Venezuela (1993), cuya perspectiva psicosociológica
demostraba la forma como el aceleramiento de la crisis política, económica y social, iba
repercutiendo en la desintegración de las naciones así como en la separación entre gobierno
y sociedad civil. La transformación de los estados nacionales fue evaluada a partir del
desdibujamiento de la afiliación, apego y participación colectiva con las instituciones nacionales
(definidoras de la esfera pública y civil de la sociedad), en comparación con la exacerbación
de los esquemas de tipo cultural, expresivo y conspicuo de la vida cotidiana, como consecuencia
del ensanchamiento de la esfera semipública de la sociedad.
F) A su vez, la psicología social promovió la experimentación de campo con el objeto de
incrementar perspectivas profesionales de corte pragmático, que por su parte redundaran en
la reproducción técnica dirigida a incidir en procesos de comunicación persuasiva, organización
y cambio social. Aquí se reprodujeron estudios de liderazgo, poder, cooperación, competencia,
grupos, manejo de conflictos, etc. que permitieron el desarrollo de la psicología organizacional
196
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y del trabajo de la mano con el desarrollo empresarial y urbano que trajo consigo la modernidad.
G) Frente a los procesos de liberación nacional, Latinoamérica entró en un proceso
golpista con la consecuente crisis militar y dictatorial, por lo que el papel de las encuestas de
opinión pública fueron fundamentales para impulsar el papel de los medios y su capacidad
reproductora en gran escala, para conformar una nueva ilusión de gobernabilidad y vida
pública mediante modelos democráticos. Con los avances exponenciales del modelo
globalizador, la decadencia del socialismo real y los avances electrónicos apoyados en la
comunicación satelital, Mc. Luhann, el autor de La Aldea Global, realiza su sueño de mantener
informado de igual manera a todo ser humano del planeta que tuviera acceso al radio o a la T.V.
H) En este horizonte, el poder de la comunicación masiva se ha tornado un asunto de
poder mundial que impacta a la agenda de los medios que se convierte por igual en tema de
carácter planetario, lo mismo que en propio proceso de transformación política de los Estados nacionales que inevitablemente se fortalecen mas desde afuera pero se debilitan hacia
adentro, a la luz de la cada vez mayor homogeneidad de la información transmitida. Ambas
tendencias se han ido combinando y cristalizando en la destrucción del paradigma positivista
que debatió frente al marxismo e influyó en nuestra producción académica, en las practicas y
orientaciones profesionales mediante preguntas de investigación en pro de una psicología de
compromiso.

Antinomias en Psicología
Del Binomio sujeto-objeto al trinomio de la alteridad
Posturas racionalistas
Cuantitativos
Modelos asistencialistas
Concientizadores
Militantes
Psicología Social

vs.

Sociocostructivistas
Interpretativos
Modelos de participación-acción
Pragmática de la vida cotidiana
Génesis de Identidades Colectivas
Psicología comunitaria y la
Psicología de la liberación

De lo nacional a lo global
Civilización o Barbarie
Frente a las ausencias la psicología social positiva, la tradición colectiva asume que
lo que se vive diariamente no se restringe a la atribución y explicación lingüística, sino
que su unidad, emerge y se intensifica al contagiar o sentir el carácter de la significación
compartida más allá de las palabras. La acción colectiva irrumpe!
Debido al impacto que ha tenido el recorrido de la globalización de la economía en
MOTA, G. A. B. ( 2002) Estado del arte: Psicología Política y colectiva mexicana. Psicologia Política, 2(4), 191-208.
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el proceso de la integración de un nuevo orden mundial, las ciencias sociales han visto
la necesidad de derrumbar muchos de sus postulados teóricos vigentes, a la luz de la
falta de congruencia teórico metodológica, con respecto al surgimiento de los
acontecimientos mundiales tan poco previsibles en las últimas décadas, caso en que la
psicología social no se quedó al margen.
Como resultado de esta tradición, cada vez más se ha incrementado la tendencia de
la investigación internacional en torno al estudio de la acción y el discurso político que
en contraste con los estilos tradicionales de liderazgo y poder, han generado grandes
potenciales de comparación transcultural, que documentan el surgimiento y desarrollo
de nuevos movimientos sociales en la gestación de las democracias contemporáneas, así
como sus efectos en la generación de nuevas identidades colectivas, culturales y nacionales, que
se aúnan a su contraparte afectiva caracterizada por el miedo, angustia, la parálisis, el
sentimiento de opresión y alienación, todos elementos que al conjuntarse, narran la
historia de la vida pública y construcción ciudadana de finales de siglo.

Influencias Teóricas
Nuestra tradición teórica responde a antecedentes varios que provienen de multiples
tendencias. Las más importantes representadas por los fundadores de la psicología experimental del siglo pasado (Wundt 1912), de principios de siglo en el enfoque de la
psicología de las masas y los públicos (Le Bon 1895 & Tarde 1903), el interaccionismo
simbólico de Mead (1932) la escuela de Frankfurt (Horkheimer (1972), el humanismo
de Fromm (1941), la multidimensionalidad de Marcuse (1964), la Personalidad
Autoritoria de Adorno (1950), las masas del fascismo Reich (1933) la Memoria Colectiva de
Halbwachs (1925), la psicología colectiva de Blondel (1928). Las aportaciones de autores
norteamericanos como Hoffman (1965), Osgood (1955), Kelman (1965) o Campbell
(1986). La Psicología del Mexicano de Díaz Guerrero (1994) los estudios de identidad y
carácter nacional Cappello y Béjar (1989) y la tradición latinoamericana de Salazar, J.M.(1993)
Montero, M. (1987) y Martín-Baró I. (1986).
Para el caso de otras influencias que también han enriquecido a nivel teórico y
metodológico y técnico de esta disciplina en México, se incorporan los estudios de
psicólogos sociales de la relevancia de Serge Moscovici (1984), Rouquette (1989),
Abric (1994), Frederick Munné (1986), Gabriel Mugny (1987), Willhem Doise (1985),
Denise Jodelet (1984), Tomas Ibáñez (1992), Gergen K.J. (1985), (1997) Harré (1994),
Byrne (1997), así como la teoría compleja de Bruner y la complejidad cognitiva de
Bieri (1955) o la cognición situada (Vera & Simon 1993).
Se suma a ellos, el impacto de la interpretación y comprensión crítica en las ciencias
sociales a partir de la perspectiva etnometodológica de Garfinkel (1967), constructivista
198
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de Berger & Luckmann (1967) y cualitativa de Shütz (1969) y Ricoeur ( 1996).
Es un hecho que estas perspectivas son la consecuencia del pensamiento filosófico
del siglo XX a través de autores como Husserl (1950) Simmel (1918) Heidegger (1921)
y teorías como la analítica pragmática de Peirce (1900) y Apel (1974) aunada a la
hermenéutica de Gadamer (1975) y la teoría de la acción comunicativa de Habermas
(1984). Cada uno ha sido determinante para el desarrollo de metodologías cualitativas
en los estudios sobre el significado y el análisis de la estructuración e interpretación
semántica de lo colectivo.
En este horizonte de la vida cotidiana, la psicología política ha profundizado en el
análisis de fenómenos contemporáneos tales como los efectos de la globalidad en la
desesperanza aprendida, la representación social de crisis y ausencia de futuro, la
percepción social de ingobernabilidad o falta de legitimación frente a la construcción
social de la incertidumbre de modelos políticos en transición que ponen en juego las
perspectivas de crecimiento y desarrollo de la democracia o también del surgimiento
de movimientos democráticos o no.

La perspectiva de la Intersubjetividad
(Escenarios Supra Individuales)
El escenario del mundo y de lo vivido, emerge en una situación donde surge la paradoja
de un poder unilateral (dictatorial o autoritario) en que lo individual se torna encerrado y
fragmentado en un callejón sin salida de cara al otro que a su vez, se torna intersubjetivo. Por
intersubjetividad comprendemos la convergencia de múltiples relaciones triádicas capaces
de crear un propio sentido de comunicación.
Haciendo remembranzas de lo que en La Fenomenología del Espíritu desde 1807 Hegel denominó las
figuras de la autoconciencia cuando describe la dialéctica del amo y esclavo, vale la pena rescatar el sentido
7
originario que emerge en nuestra época como el escenario del mundo vivido , donde el sentido de la sociedad aparece
par excellence, interpretado como lo propiamente colectivo en el alter.
a) Si tu eres tu propia identidad tienes que negarme para reconocerte a ti mismo.
b) Si tu reconocimiento está basado en que no eres otro, tu existes gracias a que no eres
como son las otras individualidades.
c) Como diferente a los otros si te diluyes y te segregas ante ellos (tu comunidad) a su vez
ella te margina y no reconoce tu espacio, es decir, si el otro no te reconoce, implícitamente
tampoco eres sujeto de reconocimiento y no existes ni puedes ser escuchado.
d) Si estas negado por tu comunidad, para solo ser tú, o buscas una nueva comunidad
donde puedas lograrlo o no sobrevives.
7

mundo-de-la-vida en la Teoría de la Acción Comunicativa en Habermas
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Para la psicología política, la democracia representa un estilo de vida apoyado en la
supraindividualidad cuya manifestación se presenta con dos características sobresalientes:
irrumpe y es irracional. La preocupación radica en como tornarla articulación que sedimente
alternativas de vida susceptibles de permanecer e instaurar una nueva vigencia donde el
principio de la pluralidad de las diferencias rija, no solo la convergencia entre si, sino la
sobrevivencia de los desiguales?

La Democracia es un Estilo de Vida
que se Auto Genera por Igual en Todas las Esferas Sociales
Intima

Yo soy el “otro”. Soy un diálogo como diferente.

Privada

Como actúo y después dialogo, debo ser responsable con mi entorno a
partir de negociar, dialogar, proponer, actuar, confrontar y readecuar.

Semipública

La pluralidad, tolerancia, corresponsabilidad, y supervisión se actúa mediante la adecuación de la diversidad a la creación de nuevos escenarios,
certidumbres, valores, espacios sociales, públicos y civiles.

Pública

La organización reconstruye la trama del poder y debe acordar recomponer
el sentido de la violencia y el resentimiento social vs. la corrupción, el
abuso y la prepotencia.

Civil

La Sistematización de los cambios mediante la articulación de consensos
en beneficio de integrar las libertades individuales a los derechos colectivos,
políticos y sociales.

Legislativo

Los cambios se institucionalizan y garantizan, como proceso de
fortalecimiento de un estado de derecho.

El sentido de la vida democrática tiene que ver con la posibilidad de articular un destino
común compartible y deseable, susceptible de aportar consecuencias y garantías que en los
hechos, beneficien a los diferentes sectores y protagonistas sociales en una perspectiva de
pertenencia y corresponsabilidad histórica. En este sentido, el siguiente cuadro expone
esquemáticamente la orientación de los debates.
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Debate contemporáneo
De la Democracia Representativa a la Participativa
Premisas:
Electoral
Sin contenido
Fortalecida afuera
Desligitimadora de
las diferencias
Institucionaliza a la
Oposición
Agudiza las diferencias
la violencia

Participativa
Con contenidos constitucionales
Legitimada hacia adentro
Promueve bienes materiales,
económicos y culturales
Requiere de la acción ciudadana
Exige el respeto a los derechos
civiles y políticos

Hacia una Psicología Política de la Colectividad:
La Cultura Ciudadana
El ciudadano constituye la premisa que permite poner de manifiesto la comprensión de
nuestra condición supra individual por excelencia, en tanto que si no somos reconocidos
como sujetos de reconocimiento, tampoco podemos ser ciudadanos.
Los valores que han permitido que la democracia como principio de gobernabilidad y
articulación de nuevos consensos sea válida, radica en promover la consolidación de la civilidad
y legislar aquellos principios que nos permitan respetar las diferencias de los otros para
enriquecer el sentido mismo de nuestra comunidad.
Este hecho, ha orientado el sentido de una amplia gama de investigaciones dirigidas a
reconocer que precisamente la sedimentación de una transición democrática, depende de
nuestra capacidad de contribuir y profundizar en el desarrollo de explicaciones y tendencias
destinadas a hacer válida la vía de la palabra y la negociación, lo mismo que de la política como
ideario de alternidad, coexistencia y tolerancia hacia los diferentes, para hacer de las prácticas
profesionales de la psicología política, una propuesta alternativa para el desarrollo de la
cultura democrática.
En esta vocación histórica, la psicología política busca estudiar a la colectividad que
conversa consigo misma en forma cotidiana, a través de los individuos que la protagonizan y
adquieren voz pública, por medio de la figura de la civilidad. En consecuencia, es claro que
esta disciplina surge como posibilidad de organizar explicaciones diferentes de las ya dichas
porque busca hacer comprensible y comunicable lo que aun carece de palabra articulada,
pero obedece al orden del contexto y la acción colectiva.
La psicología política es una disciplina que va mas allá de la psicología misma. Responde
a las vertientes de investigación y análisis de la vida publica desde tres ópticas:
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a) El racionalismo y positivismo centrado en el análisis de individuos cuyas
metodologías se concentran en análisis estadísticos por lo general tradicionales.
b) La visión comprensiva e interpretativa que permite avanzar a una psicología
colectiva en una tradición crítica y diferente cuyos temas entonces abren lugar a nuevas
metodologías, sobre todo de corte cualitativo y a nivel cuantitativo, incorpora
tradiciones del caos, modelos complejos, análisis sofisticados y modelos
computacionales novedosos (ej. Nudist, Etnograph,etc.).
c) La tradición interpretativa que intenta abrir paso a una fenomenología de corte
científico pero que al pretender ser también poética, está emplazada a distinguir el
sentido ontológico que ello implica y abrir paso a conversaciones y horizontes filosóficos.
Las diferencias entre la psicología política actual y la psicología política que debería
existir, responde al enfrentamiento entre tradiciones teórico-metodológicas que
concentran principalmente el espectro de la mismas polaridad que se refleja en el
mundo contemporáneo: El carácter de la globalidad (polaridad norte-sur) y el sentido
de la diferencia, obligan a avanzar en el carácter de nuevos tópicos sobre todo de corte
colectivo y socioconstructivo.

Paradigmas en Confrontación Histórica
A) Democracia Representativa
apoyada en el regimen
de partidos
Modelos históricos ya creados
Autoritarismo y hegemonía
Frente a la verdad Técnica
Surge la razón técnica e
instrumental
La verdad no es más que la razón
B) Características Ideológicas
La realidad es objeto positivo
Lo real es
La necesidad es macro estructural
El poder es individual
Macro historia
La sociedad es Opinión Pública
Razón instrumental
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vs.

vs.

Democracia Participativa
apoyada en la gestión colectiva y
acción concreta
Autonomía de realidades creadas
Crítica a la Autoridad y
orientación a la articulación de
consensos
La realidad comunicada y actuada
negociada.
Características Cívicas
El mundo es el “otro:
la vida cotidiana es mediada
La necesidad se define en lo público
El poder se asienta en el “otro”
Micro historia
La sociedad son Estilos de Vida
Razón construida en la experiencia
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La psicología política puede aspirar a recuperar las aportaciones mas avanzadas de la
psicología en general y la psicología social tradicional, en medio de una discusión
transdisciplinaria, no solo del conocimiento sino también de las áreas prospectivas de
profesionalización contemporáneas, tales como: urbanismo, desarrollo sustentable, derechos
humanos, la paz, la construcción y desarrollo de la democracia aunada a la gran necesidad de
avanzar en el fortalecimiento de culturas políticas ciudadanas (ensanchamiento de la esfera
semipública y pública de la sociedad) para incorporarlas en una dimensión participativa
auténticamente publica y civil de la sociedad.
Es un hecho que la desigualdad y la miserabilidad de amplísimos sectores de la población,
fomenta el desarrollo de culturas de resentimiento y lumpenización que favorecen el
surgimiento del fascismo. La psicología política puede ser mas ambiciosa tanto en sus enfoques
como en horizontes posibles, ya que como una disciplina de punta, su espectro converge con
el caleidoscopio temático de nuestra sociedad contemporánea.
El perfil y los vicios que enmarcan los protagonistas de cada una de estas diferencias
puede ser razón suficiente para promover enfoques fundamentalmente cualitativos serios a la
investigación y sobre todo, volviendo como diría Husserl a las cosas mismas.
Si consideramos la gran necesidad de incidir en modelos participativos que tiendan a
desarrollar todas las habilidades ciudadanas potenciales para la vida, que respondan a la relevancia
de las esferas privadas y semipúblicas en el ensanchamiento de los estílos de vida democráticos, estaremos en condiciones, no solo de explicar sino de dimensionar la dinámica que ha
adquirido y puede adquirir la acción colectiva, más allá de una sociedad de consumidores. La
contraparte postula una concepción de civilidad atomizada y restringida al proceso electoral
que responde más a un carácter clientelar de la publicidad política, que al ensanchamiento
cultural de la sociedad en beneficio de la gobernabilidad democrática.
En esta perspectiva, la psicología política convoca a las diferentes alternativas teórico
metodológicas de las áreas vinculadas con la optimización de potencialidades para la vida
cotidiana y la democracia, para que se unan a nosotros y converjan en este objetivo, para
constituir una agenda de análisis y discusión prospectiva que imprima aires de futuro y
vinculación tanto a nuestras investigaciones como a la convergencia de acciones profesionales
de en beneficio de la disciplina psicológica mexicana.
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À beira do caminho:
A jovem guarda prepara a mudança social
By the road side, also the Young Guard
prepares the social change
Francisca Eleodora Santos Severino*
frasev@uol.com.br
Resumo
No momento de grandes mudanças sociais que marcaram o esforço de
inserção do Brasil na nova ordem mundial, os jovens brasileiros viram-se
frente ao desafio de dar conta de uma visão de mundo mais totalizante.
Numa linguagem mais concisa e menos retórica do que a linguagem oficial,
diferentes segmentos de jovens, procedentes de classes populares, da Universidade, artistas, compositores e cantores, refletiram, em seus trabalhos, um
momento de estratificação social da sociedade brasileira. Momento altamente simbólico que aconteceu na simultaneidade da passagem desses adolescentes para a vida adulta e também das mudanças sociais que ocorrem com o
processo de modernização nacional nas décadas de 60 e 70. Este trabalho
faz um paralelo, no que concerne aos padrões de apropriação e consumo dos
objetos culturais, entre esses jovens e o processo de transição da tradição para
a modernização. Enfatiza que, mediante a apropriação de bens simbólicos,
colocados a sua disposição pela Indústria Cultural, o jovem do segmento
representado pela Jovem Guarda desempenhou, mesmo que à beira do
caminho, papel fundamental na mediação cultural para a instauração da
modernidade nacional.
Palavras-chave
Mudança social, estratificação social, bens simbólicos, alegoria, rito de
iniciação.
Abstract
In the moment of great social changes which heralded the effort for the
insertion of a new world order in Brazil, Brazilian young people faced the
challenge of accounting for a more totalizing world vision. Young people
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from universities, from different segments of the popular classes, artists,
composers, and singers reflected a moment of social stratification of Brazilian
society in their work, in a more concise and less rhetorical language than the
official one. This is a highly symbolic moment, as the passage of these
adolescents to adult life occurred simultaneously with the social changes that
accompanied the national process of modernization in the 60s and 70s.
This paper draws a parallel, in terms of the standards of appropriation and
consummation of cultural objects, between these young people and the
transition of the modernization process. It emphasizes that, by means of the
appropriation of symbolic goods, placed at their disposal by the Culture
Industry, the youth of the “Jovem Guarda” played, albeit indirectly, a
fundamental role in the cultural mediation of the instauration of national
modernity.
Key-words
Social change, Social stratification, symbolic goods, allegory, initiation rite
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Introdução
Este trabalho pretende, mediante a análise do processo de inserção da juventude brasileira na nova ordem mundial, ressaltar o momento altamente simbólico de estratificação da
sociedade brasileira que acontece na simultaneidade da passagem dos adolescentes brasileiros à vida adulta e das mudanças estruturais que ocorrem com o processo de modernização nacional. Buscar-se-á fazer um paralelo, no que concerne aos padrões de apropriação
dos objetos culturais, entre os diferentes segmentos da juventude nacional: jovens estudantes, jovens da bossa nova, jovens da classes populares no processo de transição da tradição
para a modernização. Para tanto, buscar-se-á ressaltar que mediante a apropriação dos bens
simbólicos, colocados a sua disposição pela indústria cultural, o segmento representado
pela Jovem Guarda, desempenhou um papel fundamental na mediação política para a
instauração da modernidade.

Preparando a mudança: a iniciação ritualística
“E derrepente eu comecei a ficar com medo de ser possuido por aquela coisa do rock tal como a gente
tem medo de ser possuido por um orixá em terreiro de candomblé” (Caetano Veloso).
A sensibilidade de Caetano Veloso, expressa na declaração da epígrafe, nos permite
ressaltar uma dimensão ritualística que está implícita no tema da inserção do Brasil na nova
ordem mundial como um rito iniciático. Dificilmente se poderia falar dessa dimensão se
dentre as contradições sócio-políticas que marcam esse processo, não aparecesse um fenômeno de massa chamado ‘Jovem Guarda’. É porque a Jovem Guarda abriga uma massa de
adolescentes que transitam da juventude para a maturidade, que se pode falar de um ritual
de iniciação vivido por esses jovens num momento crucial de transformações estruturais
da sociedade brasileira.
Trata-se do período que vai dos fins da década de 50 até meados da década de 70, período
marcado por lutas sociais e políticas que têm por contrapartida mudanças nos padrões
culturais, na estética do gosto popular que se desdobra numa dupla dimensão: a primeira
dimensão conduzida pelo marketing que cerca a figura romântica de Roberto Carlos e a
segunda, que sintetiza a primeira de forma mais elaborada e intelectualizada, a Tropicália,
liderada por Caetano Veloso. O rock reenergizado de “Os Mutantes”, o gestual de Caetano
as letras de Gil construindo imagens cinematográficas e os arranjos musicais do maestro
Rogério Drupat, conseguem naquele momento, resgatar e sintetizar a dinâmica do gosto
popular, produzida pela Jovem Guarda. Com isso, potencializam a interação comunicativa
com a massa, numa grande comunhão em que o reconhecimento e a reciprocidade
estabelecida com os jovens, recuperam os nexos sociais permitindo assim, a emergência de
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uma nova forma de sociabilidade mais “igualitária”. Igualdade que entretanto se observava
apenas no âmbito das metamorfoses do gosto que naquele momento aconteciam sob a
batuta da Indústria Cultural. Caetano radicaliza e denuncia brincando os ‘Podres Poderes’,
não poupando nem mesmo os intelectuais que buscavam firmar os conceitos de nação e
nacionalismo articulados à idéia de povo e de identidade cultural. Esse comportamento
acaba provocando sua expulsão e a de Gil do país, uma vez que, sendo também Indústria
Cultural, a desconstruiam por dentro. Uma vez em Londres, Caetano e Gil, contrariando
o policiamento ideológico da esquerda jovem, recebem em sua casa - Roberto Carlos,
homenageando-o com a música Muito Romântico, de autoria de Caetano. Gesto polêmico e
aparentemente contraditório que, entretanto, recupera a grande contribuição de Roberto
Carlos, não só para a música popular brasileira mas também para a inserção da massa de
jovens brasileiros na nova ordem mundial, respeitando a especificidade do gosto popular
que, de fato, naquele momento, pouco tinha a ver com os elaborados discursos dos segmentos sociais culturalmente mais intelectualizados.
Mais tarde, Roberto retribuiria o gesto com a música Embaixo dos caracóis de seus cabelos, de
autoria da dupla Roberto e Erasmo. Paulo de Tarso chama a atenção para um pequeno
deslize de Roberto Carlos, ao gravar Muito Romântico, de Caetano:
“Roberto, ao invés de dizer, canto somente o que pede prá se cantar, como estava no original (e
como Caetano canta), diz, canto somente o que se pede prá cantar. O contexto em que esse verso
está inserido torna o deslize mais sintomático: nenhuma força virá me fazer calar / passo no tempo
soar minha sílaba / Canto somente o que pede prá se cantar / Sou o que soa, eu não douro pílula
/ tudo o que eu quero / é um acorde perfeito maior. / Com todo mundo podendo brilhar / num
cântico / canto somente o que não pode mais se calar / Noutras palavras / sou muito romântico.
/ À figura do criador intuitivo que, sendo porta-voz dos desejos, força alguma pode fazê-lo calar
é, prosaicamente, substituída pela figura do cantor popular de olho na expectativa do público ou
do empresário da gravadora. Em outro nível, — já que os versos são de Caetano Veloso —
ressurgem aí aquela permanente ambigüidade observada entre o mundo da mercadoria e o
mundo dos sentimentos. (...) Essa tensão presente no Roberto Carlos posterior à Jovem Guarda
insiste em retornar, como a indicar que a história e a violência das relações sociais decididamente
invadem a sensibilidade e contaminam o olhar lírico, determinando a impossibilidade de transparência dos sentimentos. Resta calar, subjugar-se ou incorporar o dado contemporâneo para
burilá-lo no eco da experiência sensível, condenando-se assim, a permanente reinvenção.”
(Medeiros, 1984: 82-3).
O resultado do referido “rito” simbolizador constitui-se hoje como mais uma
entre as múltiplas linguagens que foram produzidas nesse momento tão complexo da
vida nacional. Extrapolando o segmento jovem, essa nova linguagem atende ao padrão
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do gosto popular uma vez que permite múltiplas metamorfoses acompanhando as
modulações estéticas que se embutem nos objetos de consumo popular. De uma certa
forma, a Jovem Guarda antecipou uma nova linguagem que atendesse simultaneamente
o gosto popular e fosse mais condizente com os padrões globais da realidade
mundializada. Paradoxalmente, esse gosto se forma num segmento popular que ficara
um pouco à deriva, à margem dos interesses dos intelectuais mediadores da nova
cultura em formação. Tal fato abre uma grande brecha para a atuação da Indústria Cultural que, com o regime militar, se modernizara para atender a um duplo interesse: de
um lado a doutrina de segurança nacional e de outro, o modelo concentrador de renda,
econômica e socialmente excludente. Nessa época, o mercado de discos crescia, do
mesmo modo que crescia a insatisfação social com a ditadura militar bem como crescia o número de aparelhos de TV. A TV Record comandava o espetáculo fazendo com
que a população inerte na frente da televisão se sentisse como se o auditório fosse sua
sala de visita. Paulo de Tarso, comentando a aparição da Jovem Guarda, diz:
“A parte considerada ‘séria’ das atividades culturais daquela famosa casa ficava com o Fino da
Bossa, programa comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues e que se tornaria o porta-voz
dos anseios nacionalistas da intelectualidade e da camada politizada das universidades. Na
Record, também aconteciam os históricos festivais da música popular brasileira, motivos de
acirradas disputas ideológicas. A pretexto de torcer pela vitória desta ou daquela canção
concorrente, essas disputas revelariam o imenso grau de expectativa política projetada em torno
das canções, num Brasil descontente debaixo das botas dos militares pós-64. (Medeiros,
1984: 37).
Observa-se que a ação da mídia produziu efeito ambíguo tanto na população quanto na classe artística, visto que as expectativas de manutenção ou superação do regime
militar refletiam-se de modo diverso nas diferentes formas de manifestação musical. A
questão do político ocupa espaços que, não poucas vezes, estava marcado por
antagonísmos, dificultando, assim, a concretização de um novo espaço político balizado
por valores democráticos.
“Na música popular o debate que opunha de um lado a ‘arte engajada’ e de outro a ‘arte pela arte’
ou ‘arte alienada’ se projetou na divisão criada, primeiro entre o Fino da Bossa e a Jovem Guarda
e depois com as atenções voltadas para os festivais na ‘oposição’ Chico Buarque, Geraldo Vandré,
Edu Lobo versus Gilberto Gil, Caetano Veloso e os Mutantes. Tendo como parâmetro as lutas
políticas institucionais, para o ‘time’ que torcia por Chico, Vandré e Edu, os artistas brasileiros
deveriam assumir sua parcela de responsabilidade política diante da ditadura militar e das
injustiças sociais” (Medeiros, 1984: 54).
SEVERINO, F. E. S. (2002) À beira do caminho: A jovem guarda prepara a mudança social. Psicologia Política, 2 (4), 209-232.

Capitulo 2.p65

213

11/04/03, 19:41

213

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

Arrombando a festa
Alheios a essas disputas políticas, os integrantes da Jovem Guarda arrombavam a festa,
cercados por um grande merchandising que açulava a sexualidade tanto de garotos e garotas na
adolescência quanto de jovens mães donas de casa. De acordo com Medeiros, foi o publicitário Carlito Maia, da MM&P, que batizou a Jovem Guarda com uma frase de Lenin: “o futuro
pertence à jovem guarda”. Ironia, uma vez que a Jovem Guarda, a partir de 66, contribuiu para o
fortalecimento de mercadorias consumidas avidamente pela juventude nacional (anéis, colares, pulseiras, chaveiros e calças coloridas que competiam com as calças jeans dos jovens
universitários. Fortalecendo a economia de mercado, promovendo a hierarquização entre as
classes sociais, contraditoriamente a Jovem Guarda, ao mesmo tempo que opunha o segmento popular aos jovens universitários, provocava a inserção das camadas populares nos padrões
de consumo do capitalismo moderno.
É nesse contexto que McLuhan afirma que
“(...) a colonização americana começou quando a única cultura ao alcance da maioria dos
homens era a do livro impresso. A cultura européia era então, como agora, tanto uma
questão de música, pintura, escultura e comunicação como de literatura. Tanto assim que até
os dias de hoje os norte-americanos associam principalmente a cultura com livros. Mas,
paradoxalmente, é na América do Norte que os novos meios de visão e de som obtiveram
maior impacto popular”. (McLuhan, 1982: 145).
Não há como negar que, no Brasil, esse impacto foi muito maior no meio juvenil
à “deriva,” que produzia sua cultura mediante a leitura de gibis, fotonovelas e filmes de
José Mojica Marins, o popular Zé do Caixão. Juventude pobre dos subúrbios cariocas,
da periferia de São Paulo, Belo Horizonte ou mesmo cidades do interior do Brasil que
não se incluía entre os 2% de estudantes que naquele momento partiam para o
engajamento político da luta nacional.
Como num espelho, pode-se ver no Iê-iê-iê uma dimensão da simbolização produzida
pelos homens em sociedade, produção que pode se iniciar no sentimento religioso, da
reciprocidade grupal e desdobrar-se para além do grupo como linguagem social. O jovem
Caetano expressa o medo e o fascínio pelo desconhecido próprio daqueles indivíduos que a
antropologia define como jovens em trânsito. Numa situação limiar, que marca a posição do
indivíduo na sociedade quando este inicia sua trajetória rumo à vida adulta.
Por seu lado, também Erasmo Carlos aponta para essa liminaridade: “quando ouvia o rock and
roll me dava uma vontade danada de ficar nu e sair pulando. Depois soube que isso acontecia a milhares de jovens.
Até parece que o rock foi um negócio austral que aconteceu a milhares de jovens para mostrar o caminho e mudar
tudo”. A originalidade da Jovem Guarda transcende a análise que aponta para a massificação; de
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fato, ela tem sua especificidade na exposição do gosto popular de massa que começara a se
formar com Carmen Miranda e a se diferenciar naquele momento. Augusto de Campos
aponta para essa condição quando diz:
“Se é certo que a BN é um movimento musical mais complexo e de conseqüências sem dúvida muito
mais profundas, não se pode deixar de reconhecer que a JG, com todas as suas limitações e o seu
primarismo, nos ensina uma lição. Não se trata apenas de um problema de moda e de propaganda.
Como excelentes ´tradutores´ que são de um estilo internacional de música popular, Roberto e
Erasmo Carlos souberam degluti-lo e contribuir com algo mais: parecem ter logrado conciliar o
mass-appeal com um uso funcional e moderno da voz. Chegaram, assim, nesse momento, a ser os
veiculadores da ‘informação nova’ em matéria de música popular, apanhando a BN desprevenida,
numa fase de aparente ecletismo, ou seja, de diluição e descaracterização de si mesma, numa fase até
de regresso, pois é indubitável que a ‘teatralização’ da linguagem musical (correspondendo a certas
incursões compositivas no gênero épico-folclórico) se vincula às técnicas do malsinado bel canto de
que a BN parecia nos ter livrado para sempre” (Campos, 1993: 56).
Curiosamente, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa e outros irão também, da
mesma forma que Caetano, e em diferentes momentos, deixar transparecer o medo das forças
dionisíacas que se mostram no rock mas que também agitam o jovem internamente na
adolescência. Com efeito, a adolescência se marca por uma situação de mudanças biológicas
que desencadeia no âmbito sócio-cultural uma série de rupturas que colocam o sujeito em
estado de transição num movimento ininterrupto de separação e posterior agregação. Separação da infância e dos laços emocionais que prendem essa criança à família e reagregação do
jovem à sociedade mediante novas relações, particularmente relações de trabalho. Olgária
Matos comentando a concepção de história em Benjamin aponta para a mesma direção :
“A tradição é para Benjamin, a dimensão na qual se aloja a ‘aura’do tempo. a consolidação
da experiência coletiva, a sanção, a autoridade que garante o acesso do indivíduo à dimensão
de sua ancestralidade, tradição que pulsa em cada instante do ‘agora’. A repetição em um
sentido preciso garante a ‘recordação coletiva’, substância mesma da tradição: recordação
(Eingedenken) é a anamnese da experiência coletiva na sua forma social. Eingedenken é a
recordação de dias rituais, a celebração de ritmos gerais de um passado coletivo, cuja mais
evidente elaboração é o calendário dos dias de festa”. (Matos, 1989: 31).
A fala de Caetano aponta para um movimento oscilatório entre dois tempos que se
interpenetram e se separam obrigando-o a uma parada para a reflexão: medo de ser possuído
por aquela coisa do rock, tal como a gente tem medo de ser possuído por um orixá. O sagrado
e o profano se imbricam na frase de Caetano, revelando a necessidade de escolha entre duas
SEVERINO, F. E. S. (2002) À beira do caminho: A jovem guarda prepara a mudança social. Psicologia Política, 2 (4), 209-232.

Capitulo 2.p65

215

11/04/03, 19:41

215

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

forças igualmente dionisíacas. A força da sensualidade que poderá ser experenciada no rock
ou a força dos segredos da natureza que, na simbolização humana, foram codificados como
linguagens rituais em que os excessos da natureza sendo exorcizados afastam o perigo da
desagregação, permitindo dentro de algumas regras, serem experenciados nos rituais de
candomblé. Da mesma forma que essas forças aparecem na fala de Caetano, manifestam-se
também nas letras das músicas e no comportamento dos jovens da Jovem Guarda, que oscilam entre o bom-mocismo da educação tradicional e a transgressão dos novos usos e costumes praticados pela juventude mundial. Nesse oscilar temporal registrado por Caetano, há
uma parada. Ele fica como que suspenso no ar entre esses dois tempos. Entretanto, ele deve
fazer uma escolha rápida. Escolha que fará ao liderar um outro movimento: a Tropicália que,
curiosamente, mistura de uma forma criativa e original não só os dois tempos e as forças do
sagrado e do profano, tão comuns na tradição brasileira, mas também todas as inovações
tecnológicas e os novos ritmos, entre eles o rock e a pop-art internacional, finalizando numa
grande síntese a trajetória de nova linguagem, mais próxima do gosto popular, (iniciada talvez
nas décadas de 40 e 50 com Carmen Miranda e Adoniran Barbosa, na música, Cassandra Rios
e Carolina de Jesus, na literatura, Dercy Gonçalves, no cinema e no teatro, e Chacrinha, na TV,
entre outros) e dinamizada pela Jovem Guarda. Como se pode ver neste depoimento de
Augusto de Campos:
“Houve um momento, por volta de 1966, em que a música popular brasileira apresentava uma
curiosa e extrema polarização: de um lado, as criações musical e literária sofisticadas da Bossa
Nova evoluíam para composições de protesto, apoiando-se em temas melódicos do cancioneiro
nordestino e em versos de crítica social. De outro, suportados por uma campanha publicitária de
maior envergadura, a temática e o ritmo cosmopolitas do iê,iê,iê inundavam o país de composições
ingênuas, pouco mais que infantis, de comunicação fácil e direta”. (Campos, 1993)

O terceiro momento: a síntese
Foi então que apareceram, num dos muitos festivais, “Alegria alegria” e “Domingo no
Parque”, Caetano e Gilberto Gil, os maestros Rogério Drupat e Damiano Cozzela. O
novo estilo musical teve a virtude de desagradar a todos. Menos, porque se opusesse
frontalmente a qualquer dos dois pólos. Mais, porque sintetizava em um terceiro
movimento o que de verdadeiramente criativo e artístico havia neles. Feita a síntese
cada uma das parcelas perdeu a razão de continuar existindo isoladamente. (Cf. Fascículo 22, História da Música Popular Brasileira).
De acordo com Van Gennep, um dos aspectos mais interessantes dos ritos de passagem é
aquele que aponta para a existência de um momento de parada, um ponto morto entre
situações contrastantes de separação e agregação. Há aí um movimento dialético que nega,
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transcende e supera o momento anterior, permitindo que nessa parada se incorpore e se
experimente elementos novos para a síntese posterior. Nesse ponto de parada, que é rico de
possibilidades, o indivíduo se prepara para auto-determinar-se como adulto e aí poderá
correr o risco de fazer novas escolhas que modularão sua vida futura. E é nessa parada que
aparecem o fascínio e o medo pelo desconhecido. Fascínio pela pulsão dionisíaca e possibilidade de vivenciar a exacerbação dos sentidos, ao mesmo tempo que o medo coloca limites
para essa experimentação. Experimentação que, por mecanismos ritualísticos, vai sendo contida e, educando os sentidos, leva o indivíduo a passar o corpo biológico do âmbito da
natureza para o âmbito da cultura. Nesse processo, o gosto estético vai manifestar sua autonomia, pois a possibilidade de escolha é quase infinita. Nas fissuras da ordem social, o jovem em
trânsito vai posicionar seu corpo biológico preparando-se para iniciar a vida adulta. As canções da Jovem Guarda deixam passar o conteúdo ambíguo dessa situação familiar: a família,
ciente dessa condição, reprime e tenta canalizar as pulsões e desejos ao mesmo tempo que a
sociedade “abre” espaços para uma nova postura do jovem que se prepara para a vida. As letras
dos rocks de Erasmo e Roberto Carlos falam dessa situação.
Com efeito, Roberto Carlos canta: “É proibido fumar / eis o aviso que eu li / é proibido fumar / pois
o fogo pode pegar / mas nem adianta o aviso olhar / pois a brasa que eu vou mandar / nem bombeiro pode apagar.”/
Denuncia a Candinha, colunista social da época, que implica com sua gíria e com suas roupas:
“A Candinha vive a falar de mim e tudo / Diz que eu sou louco, esquisito e cabeludo, / que eu não ligo para nada,
/ que eu dirijo em disparada..../ Acho que a Candinha gosta mesmo de falar. / (...) A Candinha quer fazer da
minha vida um inferno. / Já está falando do modelo de meu terno, / que a minha calça é justa, / que de ver ela se
assusta / e também a bota que ela acha extravagante./ Ela diz que eu falo gíria / e que é preciso maneirar. / Mas a
Candinha quer falar. / (...) Mas a Candinha agora já está falando até demais / Porém, ela no fundo sabe que eu
sou um bom rapaz / e sabe bem que essa onda é uma coisa natural / e eu digo que viver assim é que é legal. / Sei
que um dia a Candinha vai comigo concordar, / mas sei que ainda vai falar! /
Na adolescência a sensibilidade estética está particularmente acentuada e como o jovem
vive situações de separação e desagregação, os momentos de parada são ricos e permitem
escolhas originais que, entretanto, sofrerão modulações culturais. Em nenhuma sociedade, a
vida flui sem marcações temporais que auxiliam e modulam a natureza do jovem na passagem
para a vida adulta. São práticas culturais e se realizam no âmbito da simbolização ritualística.
Particularmente o nascimento, a adolescência e a morte sofrem essas marcações simbólicas
que mudam de acordo com os grupos culturais. É curioso notar como Caetano, com a frase
da epígrafe, resgatou num só tempo, não só a memória da sua cultura baiana mas também os
limites e as marcações ritualísticas que apontavam para a experimentação dionisíaca do rock.
A sensibilidade de Caetano acentuou o seu momento de suspensão das práticas cotidianas,
destacando junto a memória de um momento crucial da sociedade brasileira. Entretanto, por
mais paradoxal que pareça existe aqui um caráter diferencial do tempo histórico que é descrito por Benjamin. “A experiência do transitório é o sentido da hesitação do homem na história’. Esse momento
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de pausa, Benjamin o caracteriza como jetztzeit, elemento primordial de uma nova interpretação do passado, da
tradição, como construção.” (Matos, 1995: 32).

Brasil, uma história barroca?
A noção de identidade tangencia o tema Jovem Guarda duplamente. Se de um lado o
enfoque privilegia a idéia de identidade subjetiva na luta pelo futuro, de outro lado, essa luta
expropria a realização dessa subjetividade antecipando esse futuro no presente uma vez que
dos anos 50 aos 60, devido ao clima de utopia política os diferentes segmentos produtores de
cultura associavam o fazer cultura ao fazer político. Essa antecipação tem por conseqüência a
exigência da compreensão de uma nova dimensão temporal em que o tempo evolutivo se
cruza com a dimensão simbolizadora da dimensão sincrônica temporal. Os jovens que viveram esse momento fundiram a questão da exigência da felicidade egocêntrica e gratificação
pessoal ao tema da busca de uma identidade nacional. A história então se produzirá como um
processo em que a memória coletiva desempenhará papel fundamental.
A matriz poética e musical, que serve de base para Roberto e Erasmo Carlos, já se delineara nas versões ingênuas, feitas por Fred Jorge e Hervê Cordovil, dos rocks internacionais, e
interpretadas por Cely Campello, mas Roberto e Erasmo tornam-se ‘independentes’, deixando que a própria intuição os dirigisse. Erasmo confessa que não sabe inglês. Ouve o rock
e coloca a música que sua sensibilidade determinar. Inspirado nos estilos e nas estruturas das
histórias em quadrinhos, que era a literatura consumida por eles naquele momento, reproduzem a teatralização de sua situação peculiar de transição. Assim, constroem uma trama em que
os desejos, o imaginário fantástico de conquistar garotas em carrões, o medo, a cidade, a lei, o
desenvolvimento econômico e o cosmopolitismo aparecem em ritmo veloz. Os símbolos
de ostentação vão aparecendo, o calhambeque é trocado pelo carrão. A ostentação demonstra
que a criação estética da música da Jovem Guarda encontra-se mergulhada na lógica da mudança social. Da mesma forma que o Brasil ascendia para a modernização econômica, pelo
advento da indústria automobilística, o imaginário da juventude também ostentava os mesmos emblemas.
A Jovem Guarda está entre dois grandes golpes políticos: o golpe de 64 e o AI-5. O Brasil
vive um momento crucial de sua história. Ao mesmo tempo que se insere de forma dramática
na nova ordem mundial, os militares condutores desse processo promovem a exposição das
vítimas expiatórias como se vivêssemos um ritual de iniciação. Entretanto, esta não é uma via
de mão única e no bojo dos movimentos sociais, os intelectuais interferem nesse processo, da
mesma forma, que a indústria cultural, que nas mãos dos militares, promove um processo de
estratificação social. Esta interferência realiza uma mediação simbólica para a formação da
consciência nacional, incorporando modelos teóricos, bandeiras da esquerda comunista e
socialista, elementos da pop art e da produção artística internacional.
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“Nesse aspecto, os teóricos da esquerda no Brasil trouxeram contribuições de valor
inestimável para se repensar o país. As teorias de interpretação da realidade brasileira se
multiplicavam e, aos poucos, surgiram seus efeitos na prática. É bem verdade que, em
alguns momentos, sua interpretação se dava de forma radical e equivocada. Às vezes,
pueril. É o caso, por exemplo, do CPC — Centro Popular de Cultura, criado oficialmente em dezembro de 1961. Seu objetivo era, por meio de manifestações da cultura
popular (teatro, literatura, cinema, música, etc), levar o cidadão brasileiro a refletir sobre
sua própria condição humana, sua realidade cotidiana.” (Caldas, 1995: 113).
Pode-se dizer então que os ritos são definidos por um conjunto de atos e de práticas
culturais, que se realizam sempre da mesma forma, em ocasiões determinadas. Nascimento,
puberdade, casamento, morte são exemplos clássicos em que se observa o comportamento
ritual. Ele não é uma conduta vazia de significado ou mecânica, ao contrário está carregado de
forte eficácia da ação simbólica. Nos ritos da puberdade, está pressuposta a exacerbação dos
sentidos, particularmente a sexualidade e a emoção. Também fora do âmbito
familiar, pode-se observar o comportamento ritual. Mesmo que envolvido por
relações mais complexas, não deixa de transparecer as marcações que registram
as passagens de uma situação à outra, de modo especial, as mudanças de status.
Contudo, como as marcações rituais não dispensam o rito e, no caso das sociedades
complexas, essas vivências tendo sido superadas, a possibilidade dessa experiência só
pode acontecer enquanto teatralidade.
Nos atos especiais que acompanham a passagem do jovem brasileiro para a vida adulta em
meados da década de 50, pode-se observar sinais das transformações estruturais da ordem
política da vida brasileira. Os primeiros sinais do rock no Brasil foram detectadas pelos
jovens Erasmo e Caetano, como emanações de forças dionisíacas e religiosas, que no espaço
social de sua intervenção, colidem com características culturais peculiares de um país em
transformação no qual não só os elementos religiosos, mas também os raciais e os estruturais,
se mesclam, dificultando a compreensão do fenômeno. Ainda hoje Caetano afirma que:
“(...) quando Milton Nascimento surgiu, no festival da canção da Record, cantando uma composição de Baden Powell, Gil me chamou a atenção para a originalidade de seu talento. Essa
observação Gil viria confirmar nas primeiras composições de Milton. Eu, no entanto, se fiquei
impressionado com a presença pessoal do recém-chegado (sua beleza nobilíssima, de máscara
africana, sua atmosfera a um tempo celestial e triste, sua aura mística e sexual), não fui capaz de
detectar a grandeza musical do seu trabalho num primeiro momento”. ... “claro que em breve, veria
que muito do que nós baianos tínhamos sublinhado — a saber: rock pop, sobretudo, Beatles, além
da América Espanhola — também estava incorporado ao repertório de interesses do Milton”
(Folha de S. Paulo, 31/07/96).
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Na memória de Caetano, mesclam-se elementos do passado e do presente, da tradição e
da modernidade. Não escapam de suas reminiscências nem mesmo aqueles elementos da
memória coletiva que na construção do conceito de povo brasileiro contemplava o negro
reconhecendo-lhe a dignidade da raça. Elementos que, no início do rock no Brasil, afloravam
da dinâmica das mudanças estruturais pelas quais o país passava. Não se pode esquecer que o
ponto de partida do nacionalismo está ligado ao desenvolvimento econômico e a formação
do estado moderno, ao mesmo tempo que se articula à busca de riquezas nacionais e à
afirmação da identidade cultural.
“A ‘história barroca’ se depara com o efêmero, o acaso, entra em contato com um mundo de ruínas e
de morte, de ‘progresso e de eterno retorno’. Trata-se de uma‘dialética’ a um só tempo dialética da
Aufklärung e dialética barroca— quer dizer, petrificada, possuída por uma ‘rigidez de cadáver’: é
precisamente o moderno que sempre cita a historia primeva”. (Matos, 1995: 32).
Para compreender os efeitos dessa articulação passado/presente, vivenciada pelos jovens
que se iniciavam nas relações sociais do país nesse momento histórico, faz-se necessário
compreender o mito que impregna as marcações ritualísticas do rito de iniciação dos jovens
no âmbito da vida adulta.

Mito e ressignificação histórica
Mas, o que é o mito? O mito é apenas uma saturação da versão da história humana marcada
pela imaginação. Em diferentes dimensões e de diferentes maneiras, os diversos segmentos
nacionais viverão essa saturação das versões da história da modernidade. O passado arcaico da
tradição brasileira vai se mesclar com o presente moderno na preparação da modernidade
nacional e a iniciação dos jovens pelo rock refletirá a intensidade dessa contradição. O mito é
uma das linguagens da memória, da experiência passada e o fio condutor da tradição como
força vivificadora do presente. Nessa versão mítica, o modelo do presente e do futuro pode,
em algumas circunstâncias, ser o passado. Assim, Tarik de Souza, ao comentar, em maio de
1980, a entrada do rock no Brasil, disse que
“(...) o rótulo de ‘jovem’ foi descoberto quase que por acaso nos infatigáveis laboratórios do show-biz
americano. ‘Em 1936, moças e rapazes cantaram jitteburg nos corredores do teatro Paramount de
Nova Iorque, ao som da buliçosa orquestra de Benny Goodman. Porém, em 44, garotas de uma
geração marcada pela guerra, desacompanhada de rapazes, molharam as poltronas’. A cena está no
livro O romântico do século 20, de Arnold Shaw, uma biografia autorizada de Frank Sinatra. Foi
ele o primeiro cantor das adolescentes bobby-sockers. O diretor da Paramount teve sua atenção
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despertada para a afluência quase exclusiva e massiça da platéia de jovens, pela primeira vez na
história do teatro. E um funcionário descreveu o fenômeno a Shaw: aquele Sinatra acertava em cheio
bem no rim das garotas. No fim do dia, havia mais urina nas poltronas e nos tapetes que nos
banheiros’. Era algo que começava a ultrapassar a comportada admiração musical. E a juventude
começaria a demonstrar sua influência na década de 50 quando as ligas moralistas dos Estados
Unidos foram obrigadas a engolir ‘The Pelvis’, o rebolante Elvis Presley, Sua primeira apresentação na TV foi censurada da cintura para baixo. Elvis promovia ainda outra perigosa ligação. A
música negra encharcada de sexo. A partir da sugestão do título rock and roll, com a juventude
branca, dita alegre e sadia. Caíam de uma só vez os tabus sexual e racista, mas o sistema daria o
o
troco”. (Folhetim, n . 174. Folha de S. Paulo, 18/05/1980)
Por esse comentário, percebe-se que o Brasil, um pouco mais tarde, também cultuará
seus ídolos nos auditórios de suas TVs. No caso de Elvis, a memória de Sinatra funcionou
como fio condutor da tradição, vivificando a possibilidade de reapropriação do corpo pelos
jovens. É de se notar que, junto com o novo (Elvis e a nova forma de dançar), o que está sendo
experimentado são expressões de fragmentos do passado caduco da arcaicidade (choro, urina), ou seja, o chamado corpo grotesco que aparecia nas festas do solstício de inverno, como
esclareceu Bakthin (1989). O que aparece são os elementos da arcaicidade já superada. Como
fragmentos caducos ou como alegorias, fazem reaparecer no presente o citado corpo grotesco, na expressão de Bakthin (1989), centro do mundo carnavalesco, aberto ao contato com o
outro e com o mundo. (Comendo, bebendo, vomitando, defecando, urinando, copulando,
parindo, apodrecendo). O indivíduo, na comunhão do sentimento comum, transforma-se
no outro, numa interpretação de formas humanas ou num travestimento de formas ou funções. O velho fantasiado de jovem, o homem fantasiado de mulher”. Para Bakthin, a festa ( o
carnaval) retém dos grandes festivais de inverno esse cunho de renovação universal. A festa
carnavalesca, enquanto popular, desempenha uma função importante na sociedade medieval:
a oposição à cultura oficial dominante, representando a capacidade de renovação e de regeneração do corpo popular.
Também Benjamin (1977) aponta nessa mesma direção ao descrever sua concepção
de história como teatralidade. Nessa concepção, a alegoria e a memória possibilitarão a
emergência dessa força vivificadora na experimentação dos sentidos da arcaicidade. Para
ele, a modernidade abriga contraditoriamente duas concepções de história: de um lado,
a expressão lógico-conceitual que deriva do simbolismo positivo ou da concepção de
progresso, cuja expressão é o simbolismo abstrato; de outro lado, o que ele chama de
simbolismo negativo da concepção arcaica ou anti-clássica. Daí a sua preferência pela
alegoria, que ele considera a forma de linguagem mais adequada para expressar a
negatividade ou a experiência reprimida. Com a emergência da Jovem Guarda, no conturbado processo de inserção do Brasil na modernidade, vamos experimentar esta conSEVERINO, F. E. S. (2002) À beira do caminho: A jovem guarda prepara a mudança social. Psicologia Política, 2 (4), 209-232.
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cepção de história enquanto teatralidade. Os jovens, estudantes ou não, no embate pela
apropriação dos signos dessa modernidade, reatualizam essas forças que, embora arcaicas, dinamizam no presente a tradição. Com isso, por alguns momentos, ao resgatar o
passado, antecipam o futuro na experimentação do presente.
No caso brasileiro, o contexto em que aparece o rock na voz dos irmãos Cely e Toni
Campello é, naquele momento, o de um país agrário em vias de industrialização. Entretanto,
já no rock cantado por Cely, a memória vai funcionar para projetar a emancipação feminina que
se insinua na letra do rock Banho de Lua. Cely canta no momento que antecipa a publicação de
Eros e Civilização, de Marcuse, ao mesmo tempo em que explode o feminismo no mundo. É
curioso notar o caráter mimético que se impregna na letra no aparentemente ingênuo e bem
comportado rock da garota Cely Campello: “Fui à praia me bronzear,/ me queimei, escureci./ Mamãe
bronqueou./ Nada de sol./ Hoje só quero / a luz do luar./ Tomo um banho de lua, / fico branca como a neve. / Se
o luar é meu amigo, / censurar ninguém se atreve. / É tão bom sonhar contigo. / Oh!, luar tão cândido. / Tim, tim,
tim, raios de lua, / tim, tim, tim, baixando vem ao mundo, / Oh! cândida lua, vem.”
As referências aos mitos femininos são claras: a noite se opondo ao dia, a lua se opondo ao
sol, a brancura associada ao frio, introspecção e isolamento, entre outros signos de uma
linguagem essencialmente feminina. A jovem e bem comportada Cely está concorrendo, no
contexto brasileiro, na faixa de ídolos internacionais do rock, tais como Brenda Lee, Paul
Anka e Neil Sedaka. Entretanto, como uma sacerdotisa, inicia a trajetória do jovem brasileiro
rumo ao universo oculto, sombrio, profundamente criativo, da alma feminina. Mais tarde,
em meados de 70, Caetano Veloso vai afirmar um desejo: sua identificação com a mulher:
“(...) é, cheguei a dizer isso. Às vezes, eu tenho a vontade de ter um harém, às vezes, eu tenho a
vontade de ser mulher. E, ao mesmo tempo, é uma coisa assim de precisar da presença e do carinho
feminino e às vezes precisar muito, em quantidade (risos), daí a idéia do harém, mas a ponto de me
o
confundir, né? e aí há uma identificação também feminina muito grande minha” (Folhetim, n .
37. Folha de S. Paulo, 02/10/87).
Voltando aos irmãos Campello, Toni também fazia apologia da mulher num pequeno rock ligeiro: (versão de Fred Jorge): “Dançando ela é notável. / Garota formidável. / Baby
rock, / Baby rock. / Seu ritmo é perfeito. / Dançando desse jeito./ Baby rock! / A turma bate palma e o
velho perde a calma, / Baby,Baby, Rock”.
Mas qual era o mito brasileiro que animava a alma da burguesia nacional naquele momento? De acordo com Heloisa Buarque de Hollanda, vivia-se um momento de intensificação do
processo de industrialização que dava alento e otimismo à burguesia. Ela buscava uma articulação, nem sempre real, da ordem democrática com o desenvolvimento econômico. Juscelino Kubitschek liderava esse desenvolvimentismo que faria o país caminhar 50 anos em 5! O
desenvolvimento do nacionalismo desdobra-se numa dupla direção: de um lado, anima o
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imaginário da burguesia nacional que anseia pela inserção do Brasil na nova ordem mundial.
De outro lado, difunde-se por uma intensa campanha ideológica, liderada por intelectuais
que acalentam a idéia da formação de uma consciência nacional que superasse a consciência
coletiva da concepção colonial tradicional. O desenvolvimento do nacionalismo difunde-se
assim por uma intensa campanha ideológica em que a idéia de desenvolvimento de um Brasil
vigoroso, de um lado, está apoiada pela implantação de um parque industrial automobilístico
e, de outro, pela fundação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. “Passa-se por
um momento estimulante e propício à articulação de uma produção cultural brasileira, capaz de responder, em
diversas áreas, ao projeto nacional de desenvolvimento” (Hollanda, 1989: 33).
Na busca de sua inserção na nova ordem global, o Brasil se agita rumo à modernização.
Paradoxalmente, pulsa numa dupla direção: no plano econômico-cultural, pulsa para a transformação; no plano político, pulsa para a conservação e é esse paradoxo que vai projetar as
forças nacionais num ritual iniciático em que se envolvem todos os segmentos nacionais,
inclusive a esquerda com seu projeto de emancipação.
Nos primeiros anos da década de 60, Paulo Freire escreve seu método de alfabetização e
afirma: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão”. Chamava seu método de “ação dialética na educação”. Nesse momento, promoviam-se no Brasil,
vastas campanhas de alfabetização popular, das quais participavam a CNBB, o MEB, a Comissão Nacional de Cultura Popular, a Comissão Nacional de Alfabetização, Movimento de
Cultura Popular e o CPC da UNE, entre outras entidades. Enfim, os intelectuais de todos os
matizes estavam empenhados em realizar um trabalho ativo de mudança social. Os intelectuais, e entre eles os jovens estudantes, voltavam seus interesses para a cultura popular e se
punham a educar o povo nas praças e nos sindicatos. Até o ano de 64, o teatro de cultura
popular expressava-se a partir de valores regionais.
Em Pernambuco, Miguel Arraes promove um amplo projeto de ação educativa que
abrangia desde os métodos de alfabetização até o teatro participante, que incluía cursos
profissionalizantes. Junto com outros grupos do sul do país, divulgava o que era realizado nas
artes brasileiras. Nomes, hoje tão conhecidos, como Leon Hirschmann, Arnaldo Jabor,
Vianinha, Carlos Lira, eram estudantes e fundavam no Rio o CPC da UNE, fazendo uma arte
que eles mesmos denominaram de ‘arte revolucionária popular’.
“No terreno da atividade artística, o ambiente de otimismo e de projeção de um salto bem sucedido
para o desenvolvimento estimulava a prática de uma polêmica vanguarda literária — o movimento
da poesia concreta — que se dedicava à experimentação de novas linguagens capazes de expressar as
feições modernas e que se afiguravam na sociedade brasileira. Abertos à absorção de informações da
modernidade artística e da cultura urbano-industrial, — os mass media, a propaganda, o cinema,
etc — os poetas concretos pediam, sintomaticamente, ‘poemas à altura dos novos tempos, à altura dos
objetos industriais racionalmente planejados e produzidos’. Na música popular, ‘os novos tempos’
SEVERINO, F. E. S. (2002) À beira do caminho: A jovem guarda prepara a mudança social. Psicologia Política, 2 (4), 209-232.

Capitulo 2.p65

223

11/04/03, 19:41

223

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

assistiam ao surgimento da Bossa Nova, onde a musicalidade brasileira era recriada com a assimilação de harmonias que, em sua originalidade, muito deviam às formas musicais do jazz e da melhor
canção internacional. Na área teatral, encenava-se o grande espetáculo, na linha tão bem cuidada
quanto comportada, do Teatro Brasileiro de Comédia. Em contrapartida, surgiam novas experiências como o Teatro de Arena e o Oficina, que ao longo dos anos 60, desempenhariam um papel
renovador e crítico no meio teatral”. ... “ Filho da sociedade industrial, o cinema encontraria nesse
período um ambiente certamente favorável ao seu florescimento”. (Hollanda, 1989: 32-33).
Após a experiência fracassada da Vera Cruz, que se vê em 1957 obrigada a fechar
suas portas, a juventude passa a se interessar pelo cinema demonstrando um vivo desejo de
organizar um cinema “capaz de se inscrever de forma crítica no processo cultural brasileiro” (ibidem, 35).
No dizer de Glauber Rocha, nossa geração “tem consciência: sabe o que deseja. Queremos fazer filmes
antiindustriais; queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser um artista comprometido com os
grandes problemas do seu tempo; queremos filmes de combate na hora do combate e filmes para construir no
Brasil um patrimônio cultural” (Hollanda, 1989: 37). Caetano Veloso registra esse processo,
plasmando influências internacionais com essa experiência do cinema novo.
“Lembro do pianista David Tudor em 1961/62, apresentando peças de John Cage no salão
nobre da reitoria da Universidade da Bahia. ... Uma das composições previa que, a certa
altura, o músico ligasse um aparelho de rádio ao acaso. A voz familiar surgiu como respondendo ao seu gesto: ‘Radio Bahia, cidade de Salvador’. Toda platéia caiu na gargalhada. A cidade
tinha inscrito o seu nome no coração da vanguarda mundial com uma tal graça e naturalidade,
com jeito tão descuidado, que o professor Koellreutter, entendendo tudo, riu mais do que toda
platéia. Nunca mais esqueci o nome de David Tudor, mas não foi aí que o nome de John Cage
fixou-se em minha mente. ... Não sei dizer porque eu já chegara de Santo Amaro preparado
para coisas assim. Eu simplesmente ansiava por elas. Um conto de William Saroyan lido
acidentalmente na infância, Clarice Lispector na Revista Senhor, o neo-realismo italiano, mas
sobretudo João Gilberto tinham me levado a uma idéia do moderno com a qual eu me
comprometi desde cedo. (...) O que aconteceu na Bahia no final dos anos cinqüenta ao início
dos sessentas é ainda um aspecto pouco conhecido embora determinante da história recente da
cultura brasileira. ( .... ) Basta dizer que talvez a Escola de Teatro tenha centralizado nossa
visão — de Bethânia e minha — do impulso modernizante da época. E Glauber repetiu
inúmeras vezes que a montagem da Ópera de Brecht tinha lhe dado tudo. Martim montou
Claudel e Brecht, Tennesse Williams e Camus, os Seminários Livres de Música apresentavam de Brahms a Gershwin, de Bach a Cage”.(Folha de S. Paulo, 15/10/86).
Em outro momento Caetano afirma: “A bossa nova (João Gilberto) levou-me a compor e
cantar, a me interessar pela modernização da música brasileira. Mas esse interesse estava incluido no fascínio
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que exercia sobre mim a descoberta de um Brasil culturalmente novo: eu lia a revista Senhor encantado; (...)
lia todos os artigos de Gláuber Rocha (...); descobri, assombrado, Clarice Lispector, depois Guimarães
Rosa e, por fim, João Cabral de Melo Neto (...); redescobri Caymmi e persegui a ‘plasticidade’ sonora que
encontrava em suas canções; ouvi jazz, principalmente cantores (Billie Holiday e os blues tradicionais)”.
A literatura nesse momento é fundamental paro o jovem engajado que abandona o rock
preferindo freqüentar bares intelectualizados. Nesses bares, embalados pela Bossa Nova
ou ao som do samba, promoviam discussões acadêmicas sobre o pensamento de Sartre,
Eric Fromm, Simone de Beauvoir. Os estudantes filiam-se a organizações de esquerda de
todos os matizes ideológicos. Em 1963, a UNE vincula-se radicalmente ao processo político que se intensifica com a renúncia de Jânio quadros e com o golpe militar de 64.
Érico Veríssimo, Jorge Amado e Antônio Callado produzem uma literatura mais adequada ao grande publico e pela primeira vez no país, é produzida uma literatura popular
que de forma alegórica fala da violência cotidiana destacando a brutalidade da vida nas
grandes cidades. Marcos Rey, Dalton Trevisan, dão ênfase à marginalidade e à prostituição,
Cassandra Rios destaca o lesbianismo como tema e Adelaide Carraro coloca a tônica de sua
literatura na corrupção política, enquanto que José Mauro de Vasconcelos prefere descrever cenas bucólicas nas quais homens e natureza compartilham de uma saudável ecologia.
Os dilemas do cotidiano popular e seus desafios passam enfim, para o centro das atenções
transformando-se agora em grandes temas.
De repente, bem no centro de toda essa efervescência, acontece o fechamento autoritário. Paulatinamente o governo militar intervem nas instituições da sociedade civil na
tentativa de controlá-las. Dentre elas, as organizações estudantis sofrem particular atenção
com a lei Suplicy, da mesma forma que a lei de Imprensa (1967) limitava a função política da
imprensa nacional, controlando a divulgação da informação. No Brasil, como no resto do
mundo, o movimento estudantil explodiu em 1968. Entretanto, até o enfrentamento muitas coisas vão acontecer.
“A doutrina de segurança nacional serviu também para justificar a atuação do governo na área da
cultura, uma vez que a ‘Integração Nacional’, ou seja, a ‘unificação política das consciências’,
deveria ser realizada pelo Estado. Reconhecendo com essa finalidade a importância dos meios de
comunicação, os governos militares, em sintonia com o espírito da época, empreenderam uma
política modernizadora nas telecomunicações. Em 1965, foi criada a Embratel (Empresa
Brasileira de Telecomunicações) e o Brasil associou-se à Intelsat (Sistema Internacional de
Satélites); em 1967, foi criado o Ministério das Comunicações e, entre 1968 e 1970, um sistema
de micro ondas interligava todo o território nacional. Com isso, a televisão se efetivamente num
veículo de comunicação de massa. Mas o regime militar atuou ainda em outras esferas culturais,
reconhecendo que a cultura poderia atuar em benefício do poder, desde que controlada pelo
Estado. Nesse sentido, podem ser entendidas algumas instituições então surgidas, como o
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Conselho Federal de Cultura e o INC ( Instituto Nacional de Cinema ). Assim, o
regime militar não só reprimiu mas também interveio na produção cultural. Através da
censura, o regime impedia a divulgação de uma determinada produção cultural,ou melhor, os produtos culturais contrários à sua ideologia e aos seus interesses, mas não a
atividade cultural como um todo. Nesses anos, o crescimento do parque industrial e do
mercado de bens materiais foi também acompanhado pelo crescimento da industria da
cultura e do mercado de bens culturais. E nenhuma contradição opunha o empresariado
da área cultural ao governo militar e suas diretrizes econômicas”. (Paes, 1995:55).
Nesse período, a TV Record de São Paulo está em franca ascenção e a família
brasileira descobre, deslumbrada, a televisão. A aparente calmaria revela sinais de ebulição, o governo militar, a família, os diversos segmentos sociais, os agentes culturais
procuram conter e canalizar as energias liberadas para a necessária mudança estrutural.
É quando, em 1965, a TV Record convida Cely Campello e Roberto Carlos para comandar um programa musical para a juventude, nas tardes de domingo. Cely Campello
recusa e, em seu lugar, entra a “ternurinha” Wanderléa que irá quebrar o comportamento tradicional de boa menina. Transforma-se na garota papo-firme que anda em disparada, de minissaia. Ela encarna a imagem da mulher ativa, liberada, meiga e sensual. De
fato, essa imagem passa a ser veiculada como o perfil da mulher idealmente liberada
que irá competir no plano social pela sua inserção no mercado de trabalho. Wanderléa,
ao mesmo tempo que rompe com os padrões comportamentais, mistura a moral arcaica e familiar com essa imagem. Por seu lado, Erasmo Carlos, no imaginário popular, vai
adequar os padrões machistas a um novo imaginário social:
“Meu bem às vezes diz / que deseja ir ao cinema / Eu olho e vejo bem / que não há nenhum
problema / Mas digo não, / não insista com esta fita. / Não posso torturar meu coração. / Garota
ir ao cinema / é uma coisa normal / mas é que eu tenho de manter / a minha fama de mau!”.
O cantor se vê oscilando entre valores. Ele está refletindo o processo da liberação
feminina, que vem do exterior, mas o Brasil ainda é provinciano. Se, de um lado, há
uma abertura para a liberação feminina, de outro, o machão ainda precisa afirmar-se
como indivíduo poderoso que comanda as decisões. Erasmo Carlos, entre os elementos do grupo, era o mais bem informado sobre os acontecimentos mundiais. Era ele
que lia o Pasquim e informava o amigo Roberto sobre os horrores da guerra do Vietnã.
Roberto Carlos vai continuar representando o bom mocinho que migra para a cidade
grande, rompe com os padrões tradicionais e vence sem perder os vínculos originários,
como atesta a letra da música Minha Tia. Nessa música, Roberto agradece a tia por tê-lo
hospedado quando migrou para o Rio de Janeiro, em busca de uma carreira de cantor.
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“Titia Amélia, / há quanto tempo a gente não se vê! / Mas eu não me esqueço nunca de você. /
Não me esqueço daquele tempo e a saudade me machuca / Quando eu ficava em sua casa, numa
vila na Tijuca. / (...) Você sabia que eu queria ser cantor profissional / e ia cantar lá na Rádio
Nacional / Usando aquele meu tão surrado blusão de couro / (...) / Troquei a vida lá da vila por
arranha-céus gigante / e aquela sua comidinha tem sabor de restaurante! / Já não faço a minha
cama, como antes eu fazia / e a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia / O meu endereço
é uma grande confusão / estou morando atualmente dentro de um avião. / Os problemas, a
senhora sabe muito bem / em Niterói, Tijuca ou Londres, todo mundo tem! / A minha vida
mudou, eu sei / mas as lembranças eu guardarei. / Tudo vai bem, titia, pode crer / e eu me lembro
sempre de você.”
O jovem amadureceu e se profissionalizou. Aparecem os sinais de ostentação e riqueza.
Entretanto, ele não perdeu o jeito familiar de garoto bonzinho. Os objetos citados, avião,
arranha-céu, lavanderia inserem-se na produção de uma estética mergulhada na lógica da
mudança social. Tais objetos são sutilmente inseridos na música para não serem compreendidos pela maioria. A sua função é a de ser, primeiramente, signos distintivos de status,
daqueles que se destacaram como vitoriosos.
De acordo com Baudrillard (1995), a lógica da diferenciação cultural vai impor a negação dos valores baseados num privilégio natural. E isso aparece claramente na letra da citada
música que Roberto oferece a sua tia. Aparentemente, Roberto denota fraqueza quando faz
referência ao início de sua carreira; no entanto, essa fraqueza nada tem de natural. Ela é
sancionada pelos valores morais e é deduzida pela devoção das classes inferiores pelas
coisas artificiais. Para Baudrillard, a fraqueza mascara a função social da inovação formal
que, de fato, é uma função de discriminação social.

Considerações finais
“Agora eu vou ser outro, igual a mim mesmo”
(Roberto Carlos)
Corria o ano de 66 e o programa Jovem Guarda estava no auge, divulgando gírias e novas
posturas comportamentais. O marketing apostava no novo mercado que toma corpo na
juventude que chora, ri, pula, grita ao som do Iê-iê-iê, novo ritmo que mistura rock (o novo)
e baladas românticas (o velho).
À medida que esse mercado, com seus gostos e rostos, foi se formando, a indústria
musical aparelhou-se especificamente para atendê-lo, permitindo que os novos produtos
se impregnassem dos desejos e das novas pulsões culturais.
Através da apropriação desses objetos, a juventude firmou sua posição de classe na
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sociedade brasileira, não tanto por uma consciência crítica, muito mais por um diálogo
estabelecido com a ordem social. A função social dos objetos apropriados, particularmente a música popular brasileira, transcendeu no processo de apropriação a realização
econômica do mercado. De fato, essa função social não se expressou naquele momento
em categorias da economia política, muito embora a indústria fonográfica tenha se desenvolvido muito na exploração do fenômeno. Ao contrário, a função social expressouse como um novo discurso simbólico na consumação dos objetos pelos jovens que na
apropriação dos mesmos, promoveram novas práticas culturais que modularam a
estratificação hierárquica das classes sociais do Brasil em processo de mudança. Na
verdade, não só contribuíram para a estratificação das classes como promoveram a sua
própria integração na nova ordem cultural. “Nesse aspecto vale registrar que a participação na
cultura de sua sociedade não é feita de forma aleatória, mas principalmente pela sua posição no quadro social
e pela instrução anteriormente recebida para ocupá-la” (Caldas, 1980: 87).
O jovem da década de 60 estava premido pela família na zona urbana. Vivia um
mundo estranho de intensas mudanças mundiais cujo sentido ele não compreendia.
Fora da área estudantil, sobrava-lhe uma faixa muito reduzida de atuação. Sitiado por
regras que lhe eram impostas, sua participação se restringia aos limites estabelecidos
pelo sistema. Foi assim que ele buscou, através dos objetos que circunscreviam seus
ídolos (cantores populares), estabelecer um nexo com a realidade social. Nexo que
construiu mediante a reprodução simbólica em que o consumo se apresentava como
uma função social democrática, uma vez tornava disponível a apropriação dos objetos sem discriminação de classe social. Entretanto, naquele momento, o consumo
não respondia às necessidades vitais, ao contrário, respondia sim a motivações ideológicas universais da sociedade em mutação. De fato, respondia mais a uma função
empírica universal. Antes de atender as necessidades vitais, organizava mediante a
reprodução simbólica, a nova ordem estrutural.
Nas sociedades capitalistas, há uma grande ambigüidade no consumo que, pretendendo atender as necessidades concretas e necessidades espirituais, faz parecer
que a circulação dos objetos vem possibilitar um fator de democratização. Esse “álibi
democrático”, que é ressaltado por Baudrillard, só pode ser compreendido numa
dimensão simbólica temporal ritualizada. É por isso que esse autor desvela a condição ritualística que ainda se produz (como tradição e arcaicidade em Benjamin) e
que se faz necessária para a mediação entre as classes que lutam para a apropriação
legítima dos direitos de cidadania.
O fenômeno Jovem Guarda pode exemplificar como essa condição ritualística se fez
presente num momento de transformações estruturais e de modernização da sociedade
brasileira. Foi de forma ritualística que cada segmento estratificado (jovens estudantes,
jovens intelectuais, jovens artistas e jovens das camadas populares) pode fazer uso dos
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objetos culturais disponíveis naquele momento para o consumo (cinema novo, o rock
de Elvis e dos Beatles, a arte pop, a filosofia de Marcuse, Simone de Beauvoir, Sartre,
feminismo e a música popular brasileira (que atravessava um momento de grande
criatividade, etc.). Entretanto, esse uso obedeceu a um padrão comportamental que
melhor traduziu sua identidade grupal e o seu capital cultural, como foi observado na
trajetória e no ‘rito iniciático’ de Roberto e Erasmo Carlos, Caetano Veloso e dos estudantes intelectualizados. Roberto e Erasmo não tiveram acesso à formação universitária
e nem conviveram com intelectuais do nível dos irmãos Campos, de Glauber Rocha,
muito menos tiveram acesso à literatura de Guimarães Rosa ou de Clarice Lispector.
Mesmo assim tal situação não comprometeu sua sensibilidade aurática, mas a forma
como se apropriaram da herança cultural da MPB e de João Gilberto foi bastante diferente da forma como Caetano, Gil, Chico dela se apropriaram.
A música popular, a bossa nova, o rock foram paulatinamente sendo apropriados como
objetos e, enquanto tais, sofreram uma impregnação de sentido cultural que, na sua
expressão estética, traduzia a herança de quem os adquiria e os consumia, reelaborandoos numa nova dimensão. De outro lado, esse consumo/reelaboração permitiu também o
reconhecimento mais geral de todos, mesmo que em alguns momentos uma grande
tensão tenha tangenciado os diferentes segmentos de jovens que se apresentavam e disputavam espaço nos palcos das Tvs ou nos grandes festivais.
É aqui que entra a dimensão do consumo ostentatório: enquanto a juventude universitária representada por Chico, Edu Lobo, Geraldo Vandré, Elis Regina, ostentavam
erudição e conhecimento, Caetano, Gil, Bethania, Gal, Milton Nascimento, ostentavam,
além desses atributos, religiosidade e tradição étnica, enquanto Roberto e Erasmo,
desqualificados para tamanha competição, ostentavam, além da sensibilidade e criatividade,
os carrões, os iates, as namoradas, objetos do desejo e do imaginário coletivo nacional.
Esta lógica, sendo uma instituição social de simbolização abstrata, promoveu, no
bojo das lutas políticas e sociais, a integração social de todos os indivíduos que desse
processo participavam direta ou indiretamente. De fato, ou no consumo ou na reelaboração do gosto popular da MPB, todos os nossos jovens brasileiros dessa geração foram inseridos não só na estratificação estrutural brasileira mas também nos
padrões da globalização cosmopolita, preparando o caminho para a diversificação do
gosto no momento atual.
Tornar-se adolescente e precocemente adulto, para os jovem da geração 68, foi
muito mais que viver a aventura de uma metamorfose. Os múltiplos aspectos da adolescência, suas etapas e suas crises, foram tangenciados por uma crise maior, esta também uma crise de identidade; não apenas uma crise de identidade individualizada ou
grupal, mas uma crise que marcou a emergência de uma nova expressão da identidade
nacional, que buscava a sua realização e reconhecimento, para além das fronteiras
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locais. As tarefas implícitas nessa difícil fase do ciclo vital, foram potencializadas pelo
medo da desagregação de uma sociedade em processo de modernização sob a batuta de
uma política totalitária, que a todos amordaçava. Sendo uma crisálida em absoluta
transformação, essa geração de brasileiros, em particular os excluídos dos benefícios
de uma boa educação, não se recolheram à condição de larvas em seu casulo. Ao contrário, quando chamados para a realização da metamorfose social de homens em massa
consumista, simplesmente atribuíram aos objetos que lhes era permitido consumir
outros significados, significados que não eram exatamente aqueles esperados pela
Industria cultural e pela tecno-burocracia militar. A metabolização desses objetos não
foi fácil; no entanto, com o recurso da memória arcaica, da mímese e da alegoria,
conseguiram, de forma fantástica, driblar não apenas o sistema mas também aqueles
intelectuais que, despreparados, não souberam ver o novo nascer das formas de vida
degradada. Com certeza, a geração que hoje está perto dos 60 anos lembra-se do anel
que Roberto Carlos usava e que virou, para alguns, objeto de desejo e de auto-afirmação e, para outros, os felizes proprietários do Volkswagen, um verdadeiro pesadelo!
Alguém aceita o desafio de debater numa próxima oportunidade o significado do
“Brucutu”? Quem não se lembra daquela pecinha horrorosa que servia para jogar água
no vidro do Fusquinha com o objetivo de limpá-lo, ampliando o campo de visão do
felizardo motorista, e que todo jovem, ao roubá-lo e transformá-lo em anel, ganhava
status e respeito de sua turma?! Uma reflexão cuidadosa sobre aquela “caveira” que os
adolescentes da Jovem Guarda chamavam “Brucutu” possa talvez contribuir para o
esclarecimento da necessidade de se reeducar os sentidos para a construção de um
novo projeto de emancipação humana.
Finalmente é preciso esclarecer que este artigo não objetiva aprofundar a reflexão
sobre o movimento estudantil da época. Mesmo reconhecendo a sua importância para
a construção nacional naquele momento e também que há muitos detalhes que ainda
não foram suficientemente explorados, volto-me para aquele segmento de jovens que
muito embora sonhassem com os carrões, iates do Roberto Carlos, de tão pobres e
despossuídos que eram, contentavam-se com o anel de caveirinha, com a calça surrada
ou, na versão de duas cores, oferecidas nas gôndolas do Mappin, quando adentravam o
período duplamente liminar de seu rito de passagem.
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Resumo
O tempo, seguidamente, é alvo de discussões filosóficas e psicológicas; no
entanto, não se chegou a uma concepção homogênea sobretudo no que se
refere ao tempo subjetivo. Este trabalho procura fazer um percorrido nas
diferentes concepções acerca do tempo construídas pela mitologia, religião e
ciências humanas. Seus aspectos subjetivos são revistos a partir de filósofos
como Kant, Bergson e Bachelard e do diálogo que eles estabelecem com a
teoria psicanalítica e a psicologia social. Para além do tempo cronológico,
enfatiza-se o tempo vivido subjetivamente por processos conscientes e inconscientes.
Em seguida, o texto busca fazer uma apreciação de como as mudanças nas
relações de trabalho advindas da Revolução Industrial influenciaram a
maneira de o homem ocupar seu tempo, bem como as concepções sobre o
tema. Na tentativa de ilustrar a utilização do tempo como categoria de
análise da subjetividade, apresentam-se alguns depoimentos de funcionários demitidos dos pólos petroquímicos de Camaçari e Triunfo, em função do
processo de privatização.
O trabalho aponta a existência de uma lógica reguladora do tempo subjetivo
diferente da marcação objetiva e linear, mas alicerçada na plenitude e significação, concluindo que o tempo subjetivo exerce grande influência sobre a
psique humana.
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Abstract
TiTime is often the main focus of philosophical and psychological discussions.
Nevertheless, a homogeneous concept has not been reached, especially if
subjective time is considered. This study highlights different conceptions of
time, in the light of mythology, religion and the humanities. Time’s subjective
aspects are revisited through Kant, Bergson and Bachelard and their
interaction with psychoanalytical theory and social psychology. Therefore,
this paper emphasizes time as it is subjectively experienced by human
conscious and unconscious processes; it does not approach its chronological
aspect. We demonstrate how changes in labor relations resulting from Industrial Revolution have influenced the way people spend as well as conceive
of their time. In order to illustrate this scenario, some statements from workers
who have been dismissed, due to the petrochemical privatization process in
Camaçari and Triunfo, are included. This study indicates the presence of a
regulating logic, in which subjective time differs from its objective and linear
aspect, but based, at the same time, on the fullness of meaning, thus concluding
that subjective time exerts great influence on the human psyche.
Key words
Time, subjectivity, work, meaning, unemployment.

234

Capitulo 3.p65

RICHTER, E. P. et al. ( 2002) Tempo como categoria analítica da subjetividade. Psicologia Política, 2 (4), 233-248.

234

11/04/03, 19:42

REVISTA PSICOLOGIA POLÍTICA

Introdução
Atualmente, o tempo parece-nos totalmente estruturado e organizado, o que pode
ser evidenciado por meio da dimensão e força que tomou em nossas vidas, uma vez
que, cada vez mais, nos regulamos a partir dele. Nossas ações e relações são determinadas pelo tempo cronológico; nada mais fazemos sem termos a noção temporal presente, inclusive em nossas horas de lazer. Seu poder de regulação é imenso. No entanto,
sua concepção e a influência que exerce sobre nossas vidas nem sempre foram assim.
Basta retrocedermos na história da civilização humana para nos apercebermos disto.
O tempo sempre exerceu fascínio sobre grande número de pensadores, sobretudo
filósofos, os quais se interrogavam e ainda se interrogam acerca dele. Indagações sobre
sua origem, sua relação com o movimento, sua eternidade e sobre muitos outros
aspectos perduram até nossos dias.
Ainda que essas questões permaneçam relevantes, parece existir um certo consenso entre os filósofos quanto à ligação íntima da idéia de tempo com a experiência de
mudança. Aristóteles já dizia que o tempo não existe sem a mudança, enquanto Hume
afirmava que quando um homem dorme profundamente ou está fortemente ocupado
com um pensamento fica insensível ao tempo, pois não percebe as mudanças ao seu
redor (Fraisse, 1957).
Não interessa especialmente no nosso trabalho construir um conceito fechado de
tempo, mas buscar entender como o homem reage à situação de viver num mundo em
que o tempo interfere enormemente na sua psique. Ou seja, como ele vivencia as
condições temporais de sua existência, que é influenciada e modificada incessantemente pelos meios físico e social no qual está inserido.
Habitamos, no nosso cotidiano, diversos espaços físicos que nos remetem constantemente a estabelecer variadas relações sociais. É no trabalho, porém, que passamos
a maior parte de nossas vidas, e é ele que em geral regula toda a distribuição de nosso
tempo. O tempo que aqui nos importa não é o objetivo e mensurável; estamos nos
referindo ao tempo subjetivo e qualitativo, que parecem tomar dimensões distintas
quando estamos empregados e desempregados.
Assim sendo, apresentaremos, de forma sucinta, a concepção mítica, filosófica e
científica do tempo, abordando questões sobre sua origem e seu desenvolvimento
dentro da física. A seguir, nos afastaremos da idéia clássica de tempo medido espacialmente e compartilhado coletivamente, para tentarmos entender como se constitui o
tempo subjetivo. Nesse sentido, há contradições importantes entre Bergson, Kant e
Bachelard, as quais serão apresentadas.
Por fim, exploraremos as relações existentes entre trabalho e tempo, as quais sofreram transformações significativas com o advento do capitalismo. A industrialização
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propiciou uma organização específica, marcada pelo controle e quantificação do tempo, segundo o horário de entrada e saída das fábricas. Dessa maneira, o tempo natural
passou a se caracterizar como uma submissão do homem ao tempo.
O fato de o trabalhador estar empregado ou desempregado marca a relação que este
estabelece com o tempo. O desemprego não se limita somente a uma perda material,
mas também à perda deste elemento que é simultaneamente opressor e organizador o tempo laboral. O tempo objetivo continua o mesmo; contudo, a maneira como é
vivenciado modifica-se radicalmente. O sofrimento psíquico que advém desta situação se manifesta de várias formas, entre elas, a fadiga e o estresse.
Diante de tais considerações, buscamos refletir sobre a relação entre tempo e
(des)emprego, bem como a ressignificação destes a posteriori, utilizando depoimentos
de funcionários demitidos dos pólos petroquímicos de Camaçari - BA e Triunfo - RS,
em função do processo de privatização ocorrido na década de 90.

Tempo mítico, filosófico e científico
Para pensarmos sobre a origem do tempo, analisaremos os mitos referentes à criação do universo e, conseqüentemente, devemos recorrer às religiões, visto que elas são
fontes inesgotáveis quando queremos definir se há ou não um começo do tempo.
Em algumas religiões acreditava-se que havia um momento específico de criação,
ou seja, existiria um ponto zero e, conseqüentemente, um tempo zero. Este é o caso da
explicação simbólica trazida pelos índios Hopi dos Estados Unidos.
“O primeiro mundo foi Tokpela. Mas antes, se diz, existia apenas o Criador, Taiowa.
Todo o resto era espaço infinito. Não existia um começo ou um fim, o tempo não existia,
tampouco formas materiais e vida. Simplesmente um vazio incomensurável, com seu
princípio e fim, tempo, formas e vida existindo na mente de Taiowa, o Criador. Então Ele,
o infinito, concebeu o finito” (Gleiser, 1997:26).
Como podemos observar, há nesse mito claramente um momento de criação
do universo, sendo que o tempo não existia anteriormente, pois o próprio universo não existia. Contudo, há algumas religiões que negam essa idéia; a hindu é um
exemplo disso.
“Na noite de Brama (a essência de todas as coisas, a realidade absoluta, infinita e incompreensível), a Natureza é inerte e não pode dançar até que Xiva assim o deseje. O deus se
alça de seu estupor e, através de sua dança, envia ondas pulsando com o som do despertar,
e a matéria também dança, aparecendo gloriosamente à sua volta. Dançando, Ele sustenta
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seus infinitos fenômenos, e, quando o tempo se esgota, ainda dançando, Ele destrói todas as
formas e nomes por meio do fogo e se põe de novo a descansar” (Gleiser, 1997: 27).
Observamos que nesse mito a dança está simbolizada de forma cíclica, e desta
forma ela se repete ad eternum, bem como o tempo que nesse caso não apresentaria
início nem fim, seria circular. Ou seja, universo e tempo sempre existiram.
Deixaremos de lado os mitos para adentrarmos o mundo grego, com as idéias de
vários pensadores daquela época. O pensamento aristotélico sobre o tempo é importante, porém muitos estudiosos antes dele também se dedicaram ao tema. Embora não
haja precisão sobre o que cada uma das muitas escolas na Grécia Antiga dizia a respeito
do tempo, sabemos que esse assunto era seriamente discutido.
Para Aristóteles, o tempo era apenas um número e, como tal, poderia somar-se a
um outro número anterior, o que definiria seu caráter infinito do tempo. Para ele,
ainda, o tempo aparecia como uma propriedade do movimento, a qual nós abstraímos
medindo seus intervalos. Assim como Aristóteles considerava o tempo infinito em
direção ao futuro, ele também o considerava com relação ao passado; logo o mundo era
eterno, concepção que se diferenciava da de Platão, que postulava que o mundo fora
criado por Demiurgo, isto é, não era infinito (Barreau, 1983).
Santo Agostinho foi o primeiro a declarar que passado e futuro são pensados ao
mesmo tempo em que o presente, isto é, há um tempo passado, um presente e um futuro,
mas os três coexistem na consciência do indivíduo que pensa no momento presente.
Conseqüentemente, a noção de tempo estaria ligada à experiência psicológica.
“O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros nem pretéritos. É
impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse
próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das presentes,
presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra
parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras” (Agostinho, 1998:284).
Durante o século XVI, dois eventos trouxeram conseqüências importantes à noção
de tempo: primeiro foi a nova concepção de universo lançada por Copérnico, na qual
o sol era o centro do universo e não mais a Terra, o que modificava o entendimento que
se tinha sobre movimento e, conseqüentemente, a noção de tempo na qual estava
baseada. O segundo evento foi o desenvolvimento do artesanato, do mercado e do
urbanismo, que provocou a perda da dimensão sazonal do tempo. Ele tornou-se, então,
linear e não mais circular.
Muitos campos da ciência se desenvolveram entre Copérnico e Galileu, como a
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cosmologia, a mecânica e a matemática. Entretanto, na obra de Galileu não há nenhuma
consideração direta sobre o tempo, apesar de ele ter estudado o movimento uniforme
e também o movimento dos pêndulos, que contêm implicitamente a noção de tempo
- este último estudo possibilitou o desenvolvimento do relógio, que tanto influencia
o trabalhador. Segundo Rosmorduc (1983), Einstein define o tempo de duas formas –
absoluto e relativo. O tempo pode existir independente de haver ou não movimento
ou matéria, o que o torna um conceito metafísico.
No curso do século XVIII e grande parte do XIX, as idéias de Newton sobre o
tempo vão reinar, sendo amplamente aceitas pelos filósofos. Kant, influenciado por
Berkeley, Hume e Locke, colocou a questão do tempo de forma original: é uma instituição transcendente, de pura intuição, e sua noção nasce da experiência. Bergson, em
oposição ao tempo dos relógios e ao tempo medido da concepção clássica newtoniana,
afirma que a duração é imensurável (Roger, 1983), aproximando-se, a exemplo de
Santo Agostinho, da perspectiva psicológica de tempo.

Tempo subjetivo
Não se chegou a uma concepção filosófica ou psicológica homogênea do que seria
o tempo. Se nos afastarmos da idéia clássica de tempo medido espacialmente e compartilhado coletivamente, para tentarmos entender como se constitui o tempo subjetivo, a situação se complica ainda mais. Não podemos falar em consenso: Gaston
Bachelard se contrapõe à idéia de duração e continuidade de tempo evolutivo defendida por Henri Bergson, por exemplo. Bergson, por sua vez, critica a teoria kantiana que
faz do tempo um meio homogêneo e universal de existência, encontrado
aprioristicamente. Também de Immanuel Kant, o psicanalista Chaim Samuel Katz
observa o seguinte paradoxo: se de um lado, o tempo é anterior à experiência humana,
de outro, o tempo inexiste sem o homem.
“A temporalidade transcendental é ao mesmo tempo produção do sujeito e funda o sujeito em
sua especificidade. O tempo em Kant não se determina pelo regime legalista do “tempo
objetivo”, pois este tempo inexiste sem o homem. Este é o paradoxo do tempo em Kant, pois
ele não se impõe como lei externa ao sujeito, já que é uma capacidade sua. Não há existência
do tempo sem a afirmação subjetiva” (Katz, 1995: 13).
A psicanálise deparou-se desde sempre com a questão do tempo. Já nos seus primeiros escritos sobre “lembranças encobridoras”, Sigmund Freud questionava-se acerca da
falta de organização cronológica da memória. Lembranças eram recuperadas e reportadas
na situação de análise em uma organização temporal arbitrária. O tempo inconsciente
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desrespeita a cronologia dos fatos. Como observa Alfredo Jerusalinsky, o tempo subjetivo não é métrico, tampouco tem uma ordenação seqüencial linear. Neste caso, o tempo
subjetivo respeitaria algum princípio lógico? E que princípio lógico seria esse, que não
o do relógio ou do calendário? São essas perguntas que Jerusalinsky busca responder no
ensaio Pequena História do Tempo Lógico em Psicanálise, publicado na coletânea História, Clínica
e Perspectiva nos Cem Anos da Psicanálise (Slavutzky, Brito e Sousa, 1996).
A primeira resposta seria positiva. Entendendo-se a lógica por sua eficácia
enunciativa, isto é, por sua coerência interna, suas sentenças independem totalmente
das circunstâncias histórias sob as quais são proferidas ou da sua relação com a realidade. Uma asserção lógica tem que ser válida, não necessariamente verdadeira. Sobre o
tempo do inconsciente, Jerusalinsky afirma:
“Um tempo que é da ordem de uma lógica não-linear, mas tem lógica, e precisamente uma
lógica. Rigorosamente, se trata muito mais da ordem duma certa lógica que da ordem de
uma seqüência fenomênica. Poderíamos dizer com precisão, então, que não é da ordem da
métrica, é um tempo que se encontra na ordem da lógica, em virtude da propriedade que tem
a lógica de constituir enunciados independentes de seu conteúdo, autônomos do tempo real
(Jerusalinsky, 1996:183).
4

Freud (1915) caracteriza os processos do inconsciente como isentos de contradição interna, intemporais e substitutivos da realidade externa pela psíquica. Quanto ao
seu caráter de intemporalidade (diferente de atemporal, pois existe um tempo específico do inconsciente), é categórico: “Os processos do sistema Ics. são intemporais; isto é, não são
ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo. A referência ao tempo vincula-se ao
trabalho do sistema Cs”. (Freud, 1915:192).
A ordem a que o tempo subjetivo respeita, afirma Jerusalinsky (1996), é o da
significância. Assim, por meio de lembranças, o homem constrói e reconstrói a história de sua existência e de sua origem em forma de ficção, sem que haja precisão infalível
com os dados da realidade. Segue-se daí uma nova questão: o que determinaria a
significância?
Uma primeira tentativa de resposta a essa pergunta pode ser buscada em Três Ensaios
para uma Teoria da Sexualidade (1905), texto em que Freud propõe a seqüência libidinal
das fases oral, anal, fálica, latente e genital. O tempo lógico inconsciente seria traduzido, aqui, em uma distribuição temporal-corporal das pulsões. Poder-se-ia argumentar

4

Nas referências bibliográficas dos textos freudianos constam as datas originais de publicação, por uma questão de fidelidade histórica. No entanto,
quando houver citação literal, o número da página refere-se à Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro,
Imago, 1996.
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que essas fases seguem uma ordem cronológica. Idealmente, talvez. Contudo, não se
pode esquecer que se trata de uma construção teórica que visa, sobretudo, caracterizar
a distribuição da energia psíquica em zonas do corpo: não existem determinações
rígidas de faixas etárias nesse sistema, bem como regressões e pontos de fixação são
elementos constitutivos. Ou seja, o tempo cronológico é sempre desrespeitado, sem
que se perca a logicidade dessa distribuição temporal-corporal.
Outra tentativa de resposta está nas diferentes teorias do trauma elaboradas por
Freud que, embora antecedam historicamente a teoria de distribuição da libido,
oferecem um material mais rico de trabalho. (Afinal, não é de tempo histórico que
estamos falando no momento!). O termo trauma diz respeito à evocação de um
acontecimento que, de alguma forma, entrou em choque com o sujeito (na primeira teoria, tratava-se de um choque com a moral; mais tarde, com um elemento
inconsciente).
Note bem que o que traumatiza não é o dado factual, não é o acontecimento, mas
sua evocação, sua lembrança – esse traço mnêmico que é carregado de afeto e, portanto,
de significância. O termo a posteriori (ou nachträglichkeit) é constantemente utilizado por
Freud, a fim de indicar essa ressignificação que o traço mnêmico sofre. Na verdade,
como explica Ana Costa, não se trata propriamente de uma ressignificação, mas da
emergência de uma significação antes ausente. Assim, “O nachträglichkeit introduz uma
subversão no conceito corriqueiro de tempo. Isso porque estamos acostumados a uma idéia de tempo
progressiva, enquanto o nachträglichkeit é uma suspensão que produz, a um só tempo, passado, presente
e futuro” (Costa, 1998: 39).
A segunda teoria do trauma constitui a terceira formulação freudiana a respeito do
tempo lógico. Aqui, o trauma associa-se ao sintoma, reaparecendo de forma disfarçada
como ato. Mais uma vez, o trauma e o sintoma nada têm a ver com a violência ou a
espetacularidade do acontecimento objetivo, mas com sua violência, com seu arrebatamento subjetivo. Sob a forma de sintoma, esse arrebatamento é irreconhecível. O
sintoma surge justamente para amenizar a angústia que o trauma traz; ele amortece a
significância desse traço mnêmico, fazendo-se notar pela compulsão à repetição. O
sujeito repete porque está impossibilitado de recobrir tudo com a palavra.
“Trata-se, então, de um ordenamento do tempo guiado por este princípio da repetição
daquilo que, por não ser redutível ao campo do significante, tende a se manifestar nas suas
repetições como sempre idêntico. Uma identidade da qual o sujeito tenta safar-se para
produzir sua singularidade. Isso exige desse sujeito o esforço suplementar de ligar esse resto
idêntico ao campo da identificação, ou seja, transformá-lo em traço. O que se manifesta sob
a forma de atribuir sentido àquilo que não o tem” (Jerusalinsky, 1996: 189).
240
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Sendo o tempo ordenado pela repetição, o sujeito passa a atribuir sentidos para
poder suportá-lo. O que opera na ordem da repetição, o sujeito insiste em afirmar que
se situa na ordem da contingência, criando a ilusão de que a repetição está assujeitada à
contingência temporal, a essa organização que dependeria dele mesmo. Pontuamos
nosso tempo lógico com o tempo cronológico e criamos o que Jerusalinsky chama de
“nossa neurose cotidiana”: “(...) essa que provoca nossa queixa constante de que não temos tempo
para fazer o que temos que fazer” (Jerusalinsky, 1996:189).
No que concerne à sua compreensão consciente, o tempo leva a alguns paradoxos.
Santo Agostinho diz no livro XI das Confissões: “O que é, por conseguinte o tempo? Se
ninguém me perguntar, eu sei; se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, já não
sei”. Como já vimos, quando tenta explicar o tempo como existente, ele de fato cai em
contradição: o passado já foi, o futuro não é ainda, e o presente, quando se fala nele, não
é mais. Ana Costa (1998) observa que Santo Agostinho expressa o tempo através do
ritmo e do intervalo.
Esses dois elementos se fazem presentes também nas concepções de Bachelard,
sobretudo em A Dialética da Duração (1994), texto em que ele se contrapõe à noção de
tempo contínuo defendido por Henri Bergson. Como explica Figueiredo (1991),
Bergson atribui a todos os fenômenos vitais uma característica temporal, no sentido de
que toda a vida é impulsionada para frente, é mudança, significa evolução: “A duração é o
progresso contínuo do passado que rói o futuro e infla ao avançar (...) Onde quer que alguma coisa viva,
haverá aberto em alguma parte um registro onde o tempo se inscreve” (Bergson citado por
Figueiredo, 1991:126). É nesse sentido que a metafísica bergsoniana nos envolve a
todos em um “elã vital”.
Bachelard discorda desta noção de mobilidade contínua como pressuposto da existência, de que o negativo só existe a partir do positivo. Para Bachelard, ao contrário, o
nada é uma possibilidade tanto na palavra quanto na ação: “Ora, se é bem verdade que não
podemos esvaziar senão aquilo que antes estava cheio, é igualmente exato dizer que podemos encher senão
aquilo que estava antes vazio” (Bachelard, 1994:18). A duração, portanto, comporta lacunas.
A memória constituir-se-ia de lembranças de instantes, sendo a noção de continuidade
uma prerrogativa da razão, e não da duração temporal.
“Gostaríamos de ter um contínuo de atos e de vida para contar. Mas nossa alma não
guardou uma lembrança fiel de nossa idade nem a verdadeira medida da extensão de nossa
viagem ao longo dos anos; guardou apenas a lembrança de acontecimentos que nos criaram
nos instantes decisivos do nosso passado. Em nossa confidência, todos os acontecimentos são
reduzidos à sua raiz num instante. Nossa história pessoal nada mais é assim que a
narrativa de nossas ações descosidas e, ao contá-la, é por meio de razões, não por meio da
duração, que pretendemos dar-lhe continuidade” (Bachelard, 1994:39).
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O tempo, caracteriza-se, desta forma, de uma falta de objetividade quantitativa,
sinal de relativismo essencial. Bachelard, assim, coloca a extensão do tempo em segundo plano. A dimensão que importaria seria a da densidade, da profundidade, da intensidade – da plenitude, enfim. O tempo só é conhecido pelos seus ritmos de ação e
inação. O comentário corriqueiro de que “(...) quanto mais o tempo é ocupado, mais curto ele
parece” coloca em evidência a relação inversa que Bachelard diz existir entre extensão
psicológica de um tempo e sua plenitude.
Abre-se, assim, uma janela interessante para se vislumbrar a relação entre tempo e
desemprego.

Tempo e emprego
O advento do capitalismo trouxe mudanças marcantes na relação entre trabalho e
tempo. A organização sazonal do tempo caracterizava a indissociação entre os diferentes tempos sociais: família, trabalho, festividades, relações domésticas e coletivas. A
industrialização propiciou uma organização específica, marcada pelo controle e
quantificação do tempo, segundo o horário de entrada e saída das fábricas. A difusão do
relógio mecânico é o símbolo disso. Já existia antes a marcação do tempo, seja por
ampulhetas ou relógios solares, contudo ela não ditava as atividades laborais dos homens. O que antes se configurava como uma harmonia entre o trabalho do homem e o
tempo natural passa agora a se caracterizar como uma submissão do homem ao tempo.
“O trabalho nas sociedades pré-industriais é consagrado a uma tarefa, isto é, uma atividade
a ser cumprida no quadro de ritmos habitualmente marcados pelo tempo natural. Com a
industrialização, ao contrário, o trabalho é regulado pelo tempo ou, mais precisamente, pelo
tempo mecânico do relógio” (Gasparini, 1996:112).
Esse controle temporal evidencia-se nos modelos industriais taylorista e fordista,
em que a maximização do rendimento é obtida pela modulação tanto do tempo interno
quanto externo. Este diz respeito à duração da jornada de trabalho, no qual o tempo é
quantificado. Aquele representa a cadência e o ritmo da atividade dentro da jornada;
mede-se aqui a intensidade e produtividade do tempo de trabalho. A mensuração do
tempo influencia não só o trabalhador individualmente, mas também o trabalhador
inserido nas suas relações sociais, bem como o próprio funcionamento do sistema
capitalista. O movimento trabalhista passa a incorporar o tempo como elemento de
reivindicação: diminuição da carga horária e pagamento de horas-extras.
Castells (1997), ao analisar a sociedade russa, observa que a imperiosidade do tem242
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po não era exclusividade do capitalismo. Lênin admirava o modelo taylorista de
otimização do tempo. Se no capitalismo, o máximo rendimento visava ao lucro, no
socialismo, objetivava o benefício do Estado. Talvez a maior distinção entre capitalismo e socialismo não esteja nas horas trabalhadas, mas no aproveitamento do tempo
livre. Hannah Arendt (1993) observa que, no capitalismo, consumo e labor são dois
extremos de um mesmo continuum.
Com o advento da informatização e das novas formas de gestão administrativas,
houve a possibilidade de uma maior flexibilidade do horário de trabalho - ao contrário
do que se poderia esperar, não houve um incremento do tempo livre. Na realidade, a
carga laboral sofreu um aumento. A exigência subjetiva (decorrente de uma exigência
objetiva) de produzir cada vez mais tem sua motivação na vivência opressora e constrangedora do tempo.
O trabalhador brasileiro, além de sujeitado a esta nova organização do tempo laboral,
traz no seu imaginário os resquícios de relações trabalhistas arcaicas firmadas desde a
escravidão. São comuns entre trabalhadores explicações do tipo: ‘quem não trabalha
ou é vadio ou é doente’. Esta idéia, apesar da sempre tão presente associação de trabalho
com sofrimento, exclui a visão do trabalho como causa de alguma doença. Há uma
tendência de atribuir a doença não ao trabalho, mas sim a causas externas a este. Isto
porque no imaginário popular a doença é uma espécie de desculpa para o não trabalho;
e quase nunca uma causa deste (Jacques, 1995).
Por esta razão, os trabalhadores tentam negar a doença, visto que esta os incapacitaria para o trabalho e os tornaria improdutivos. Tittoni (1994) coloca que os trabalhadores petroquímicos rasgam o atestado médico, voltam ao trabalho e somente procuram
tratamento na medida em que a doença passa a afetar realmente a sua produtividade e a
sua vida. A organização do trabalho, bem como o medo do desemprego e a negação da
doença são motivos para o trabalhador demonstrar uma imagem de normalidade, onde
não lhe é permitido expressar seus anseios e desejos.
Entretanto, sabe-se que as doenças psicossomáticas, tais como hipertensão, infarto,
doenças coronárias, gastrites, úlceras, neuroses, psicoses, asma são desencadeadas por
um desconforto emocional (estresse, ansiedade, tensão) e por esta tentativa de manter
a normalidade. E, provavelmente, elas tenham como principal causa o trabalho.
Várias são as situações que provocam o adoecimento lento causado pelo trabalho.
Entre elas estão a repetitividade e a monotonia das tarefas, que usurpam do trabalhador
o seu potencial criativo - atributo que lhe diferencia das outras espécies. Também as
formas de pagamento, que podem ser por produção, comissões ou prêmios, obrigando
o trabalhador a dispensar muitas vezes uma força sobre-humana e horas a mais de
trabalho para manter em equilíbrio o seu padrão de vida. Este tempo e força despendida
a mais no trabalho limita o tempo que o trabalhador passará com a sua família e o seu
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convívio social, pois os períodos em que tem folga são utilizados com o intuito de
descansar fisicamente. Outras causas de adoecimento são a inexistência de pausas suficientes durante a jornada e o regime de trabalho em turnos alternados. Este causa uma
desregulação do organismo, já que os períodos de atividade e repouso não mantêm um
ritmo fixo (Rebouças et al., 1989).

Tempo e desemprego
A situação de desemprego não se limita somente a uma perda material, mas também
à perda deste elemento que é simultaneamente opressor e organizador – o tempo
laboral. O tempo objetivo continua o mesmo; contudo, a maneira como é vivenciado
modifica-se radicalmente. O sofrimento psíquico que advém desta situação se manifesta de várias formas, entre elas, a fadiga e o estresse.
O estresse é uma tentativa de resposta da pessoa a uma situação que possa representar risco à sua integridade física ou psicológica. Ocorre uma aceleração do ritmo natural objetivando mais realizações em menores espaços de tempo. Os momentos de
descanso e as lacunas de tempo não são experienciadas com tranqüilidade. Já a fadiga
corresponde a uma exaustão das forças. Ao contrário do estresse, a pessoa não encontra
motivação para preencher seu tempo de forma prazerosa, caracterizando-se por um
cansaço crônico. Em casos graves, a fadiga pode levar à depressão.
Durante a década de 90 várias empresas que compõem o Pólo Petroquímico de
Camaçari, na Bahia, e o de Triunfo, no Rio Grande do Sul, foram privatizadas. Em
função deste processo, elas sofreram reestruturação com a implantação de novas formas de gestão e informatização de ponta, o que fez com que vários trabalhadores
perdessem seus empregos. Os depoimentos utilizados neste trabalho são de dois funcionários demitidos de duas dessas empresas, uma de cada pólo.
“Quando eu estou em casa, eu fico no quarto e ligo a televisão e fecho a porta do quarto. Para
todos os efeitos eu não tô em casa. Ou pego palavras-cruzadas e vou fazer. Loco uma fita e
vou ver um filme. Às vezes. (...) eu estou em casa, mas não estou em casa para ninguém. Eu
não estou em casa prá ninguém. Inclusive nem para ela eu estou em casa. Ela briga com os
meninos, reclama comigo e eu não digo nada. Não faz sentido você não estar trabalhando
e ficar numa praia”. (Depoimento 1 do primeiro trabalhador).
Este depoimento parece ser de uma pessoa com sinais de fadiga: o trabalhador passa
o dia em casa, fechado no quarto, isolado do ambiente e de contato social. Ele está em
casa, mas não se sente em casa (“Para todos os efeitos eu não tô em casa”). Como no imaginário
coletivo brasileiro, ser bom trabalhador equivale a ser um bom homem, um pai de
244
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família respeitável, a situação de desemprego faz com que ele se sinta desvalorizado e
negue sua própria presença dentro de casa. Ele não se sente sequer merecedor de
desfrutar das lacunas do tempo, de que Bachelard fala: “Não faz sentido você não estar
trabalhando e ficar numa praia”. Desempregado, ele se esforça em não se sentir vagabundo.
A idéia corriqueira de que é o homem que deve sustentar a casa aparece internalizada
pelo depoimento. Na única ocasião em que se refere à mulher, coloca-a em um lugar
de cobrança e queixa (“Ela briga com os meninos, reclama comigo e eu não digo nada”). Nada
indica que essa não tenha sido sempre a dinâmica do casal; porém, a atual resposta
silenciosa dele parece legitimar o discurso da mulher. Ela briga com o marido como
quem briga com os filhos; a perda do emprego implica a perda do lugar de pai de
família, e a fala da mulher ganha uma nova significação – uma ressignificação a posteriori
(nachträglichkeit).
“Tem pessoas que não conseguiram mais emprego. É só você chegar lá em Itaparica,
você vai vê. Tem o Sindicato lá, um bar, que se chama Sindicato. Tem tudo lá. Tem
pedreiro, carpinteiro, operador, marceneiro, mecânico, eletricista. Eles bebem o dia
todo, se você chegar às 3 horas da manhã e o bar está fechado, eles estão ali do mesmo
jeito. As pessoas estão lá bebendo porque estão desanimadas. Vão para a praia, pescam
siri, pegam ostras, levam para casa, as mulheres estão lavando roupa de ganho. E eles
estão aí. Eles chamam este bar de Sindicato, porque tudo que você precisar lá tem.
Todo tipo de mão de obra você encontra neste bar. Eles estão ali parados”. (Depoimento 2 do primeiro trabalhador)
Aqui se depreende um tempo que, embora extenso, não é pleno, é vazio de significação. Como prevê Bachelard, a dimensão que importa aqui é a da plenitude (uma
dimensão qualitativa e subjetiva), e não da marcação cronológica (quantitativa). Embora esta última não deixe de existir, a qualquer hora que “você chegar lá em Itaparica”,
verá o mesmo: homens parados, desanimados, indiferentes à passagem do tempo (“Eles
estão ali parados”; “eles estão ali do mesmo jeito”). No primeiro depoimento, apesar de o
espaço físico mudar (do bar para a casa), a sensação do tempo parado é a mesma.
Nem mesmo atividades como ir à praia, pescar, pegar ostras, são capazes de preencher esse tempo e evitar a fadiga. Isso porque elas não se legitimam como trabalho,
visto que trabalho e emprego estão imbricados.
“Ontem eu ‘tava’, ontem eu realmente não poderia te atender, te receber, porque eu passei a
manhã inteira fazendo anúncios. Fazendo a colocação de anúncios nos jornais. Depois, no
final da tarde eu vou lá nos jornais revisar. Eu tenho esse atendimento. Como eu sou
pequeno, ‘né’? Eu penso assim: a nossa agência é pequena. É minúscula perto das grandes.
RICHTER, E. P. et al. ( 2002) Tempo como categoria analítica da subjetividade. Psicologia Política, 2 (4), 233-248.
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É minúscula. É um grão de areia na praia ou um pingo de água no oceano. (Depoimento 1 do segundo trabalhador).
Este trabalhador parece se colocar na posição de defesa da integridade do seu trabalho (que aqui representa a integridade de sua família), obrigando-se a realizar mais
coisas em menor tempo. Ele usa a competitividade do mercado como justificativa de
seu ritmo, que pode levar a um estado de estresse. O fato de ele se sentir tão pequeno
diante de outras empresas o impele a trabalhar cada vez mais, preenchendo todo o seu
tempo. A impressão que se tem é que ele não permite que haja qualquer interrupção
desse ritmo.
“Eu não fui escolhido para continuar no time, que eles chamavam entre aspas, né. Porque
eu tinha já greve nas costas, eu tinha um posicionamento bem afirmado, eu sempre tive
personalidade, então eu não baixava a cabeça para as coisas que tentavam te lavar cerebralmente, né. (...) eu discutia, eu polemizava, então, eu sempre tive esse posicionamento forte,
em todas as minhas atividades, agora também, pode ser que seja por isso que eu perca muitas
situações, até de trabalho”. (Depoimento 2 do segundo trabalhador)
“A (empresa) para mim, como eu te falei pelo telefone, eu não tenho que reclamar, tanto é que
em 94, eu sou testemunha de uma colega que entrou na justiça, quando saiu. Nós todos
pedimos demissão, não fomos demitidos, saímos com vantagens inclusive. Isso não dá para
se negar, pagaram um monte de coisas a mais, e até deixaram com assistência médica por um
ano. Coisas assim, que, tá, que eu achava que até seria obrigação, mas é, eles deram a mais.
E é lógico eu não entrei, porque eu acho que a (empresa) apesar de todas essas coisas que eu
estou te contando, ela, tudo que eu tenho, as coisas que eu consegui, foi com o meu trabalho,
e o da minha esposa também, mas foi porque eu trabalhei lá e ela me deu condições de
conseguir algumas coisas, então eu não posso reclamar”. (Depoimento 3 do segundo
trabalhador)
Os dois depoimentos evidenciam uma contradição da posição desse trabalhador
perante a empresa. Se no depoimento 3, ele parece descrever uma relação pacífica com
seu antigo emprego (“eu não posso reclamar”), no depoimento 2, ele conta que era um
funcionário visado por se contrapor às exigências da empresa (“eu não baixava a cabeça
para as coisas”).
Os benefícios da demissão (“pagaram um monte de coisas a mais e até deixaram com assistência médica por um ano”) e a possibilidade de ter montado sua própria empresa podem ter
ressignificado a impressão que esse trabalhador tinha do seu antigo emprego. Se estivesse hoje desempregado, possivelmente ele não faria as mesmas considerações acerca
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de sua demissão ou da postura da empresa frente aos funcionários. Isso demonstra
como o a posteriori, como lembra Ana Costa, leva a uma “emergência de uma significação antes
ausente”. O passado se constrói no presente.
Os momentos atuais distintos dos dois trabalhadores fazem com que eles percebam sua demissão e o tempo de forma diferente. Os vários tempos experimentados
no desemprego podem trazer conseqüências diferentes para a vida psíquica do trabalhador.

Considerações finais
O tempo influencia a psiqué humana na medida em que ele não se reduz a um
controle cronológico externo. A medição linear do tempo é um artifício social, embora seja internalizada pelo sujeito e regule suas atividades. Existem, porém, duas outras
dimensões, com lógica própria, que dizem respeito tanto à percepção subjetiva consciente quanto à organização do inconsciente. Como observa Katz (1995), não há existência do tempo sem a afirmação subjetiva.
Existe, portanto, uma lógica subjetiva que escapa à linearidade externa (passado,
presente e futuro). O fenômeno a posteriori de que nos fala Freud implica uma subversão: não é mais o passado determinando o futuro, mas o presente influenciando o
passado.
Quando a repetição passa a ser compreendida a partir da sua associação com o
sintoma, evidencia-se o retorno do mesmo sob formas diferentes. A relação do primeiro trabalhador com o tempo insiste em se repetir, ainda que sob formas distintas,
no bar e em casa. O segundo trabalhador ilustra aquilo que Jerusalinsky chama de
“neurose urbana”, pois justifica seu ritmo de vida como contingência do tempo. A limitação da objetividade quantitativa do tempo faz com que a intensidade (a maneira como
ele é ocupado) seja mais importante que sua extensão.
Assim como a monotonia do trabalho causa sofrimento psíquico, a situação tediosa
do desemprego também. De um lado, a exigência de plenitude do tempo pode levar ao
estresse. De outro, o não preenchimento do tempo, marcado pela inação, pode causar
fadiga e, em casos mais extremos, até depressão.
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Resumo
Através da análise do conteúdo de 751 notícias sobre linchamentos e tentativas ocorridos no Brasil, veiculados na imprensa escrita entre 1990-2000,
o presente trabalho objetivou identificar características das vítimas e discutir
o que tais características revelam sobre o fenômeno do justiçamento popular.
Além do número de vítimas fatais o estudo focalizou as seguintes características das vítimas: idade; características étnicas; sexo; vinculação ao mercado
de trabalho; porte de arma de fogo e tipos de agressão sofridos. Verificou-se
que as ocorrências vitimaram 714 pessoas, 312 de forma fatal. As vítimas
são quase sempre do sexo masculino e, na grande maioria dos casos, jovens.
Considerando-se os casos nos quais foi possível saber características étnicas
das vítimas, constata-se super-representação de negros e mulatos. Além do
espancamento usual nos linchamentos, mais de 10% das vítimas foi alvo de
manifestações adicionais de violência tais como queima, enforcamento ou
esquartejamento, inclusive após ocorrência de óbito. A comparação com
dados de estudos anteriores realizados no Brasil não possibilitou a identificação de diferenças dignas de nota.
Palavras-chave
Psicologia Política linchamento; vítimas de linchamentos; pesquisa documental; violência.
Abstract
Through content analysis of 751 news reports on lynching and attempted
lynchings in Brazil, published between 1990 and 2000, this paper sought
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to identify victim characteristics and discuss what such characteristics reveal
about the phenomenon of lynch law. In addition to the number of fatal
victims, the study focused on the following victim characteristics: age; ethnicity;
sex; link to the work market; gun ownership and forms of injury suffered.
It was verified that the occurrences victimized 714 people, 312 fatally. The
victims are almost always men and mostly young. Considering the cases in
which it was possible to identify the victims’ ethnic background, an overrepresentation of Afro-Brazilian descendants was found. In addition to
beatings, common in lynching cases, more than 10% of the victims suffered
additional forms of aggression, such as burning, hanging or quartering, even
after death. Comparison with data from previous studies in Brazil did not
show significant differences.
Key words
Political Psychology, lynching; lynching victims; documental research;
violence.
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“(...) Qualquer comunidade às voltas com a violência,
ou oprimida por uma desgraça qualquer, irá se lançar, de
bom grado, em uma caça cega ao “bode expiatório”.
Os homens querem se convencer de que todos os seus males provêm
de um único responsável, do qual será fácil livrar-se.”
(Girard, 1990:104)
O fenômeno da violência no Brasil, embora seja histórico, só passou a ser objeto
freqüente de estudo sistemático das ciências humanas a partir da década de 70. Várias
questões foram propostas desde então, tais como: critérios para delimitar o que é ou
não violência; critérios para dimensionar sua ocorrência; caracterização dos segmentos populacionais mais vulneráveis; o status ocupado pela violência no âmbito do
sistema capitalista de produção e distribuição de riquezas e, mais recentemente, no
âmbito da globalização do capital; proposições políticas para o seu controle e contenção; programas educativos preventivos, entre outras problematizações.
Barros (1980) já alertava para a possível utilização político-ideológica da violência,
através de uma ampla campanha que enfatizava como crescentes e alarmantes os índices de violência comum que, de certa maneira, justificariam a intervenção do Estado
através das forças repressivas, especialmente a polícia. A campanha mencionada pelo
autor refere-se a uma faceta específica da violência ainda hoje enfatizada e dramatizada
pelos meios de comunicação: a criminalidade violenta.
Embora tratemos neste trabalho de uma forma de criminalidade, o extermínio de
pessoas suspeitas de terem cometido algum tipo de delito, na concepção que adotamos
de violência ela não é redutível à criminalidade. Entendemos que violência refere-se a
qualquer processo que opere a transformação do sujeito em coisa, reduzindo as suas
possibilidades de exercício pleno da cidadania (Chauí, 1980). O conceito engloba
portanto todas as formas de assujeitamento do outro, desde os procedimentos de
silenciamento, sejam normas jurídicas, teorias científicas ou métodos educacionais,
sejam as ocorrências criminais.
A despeito das visíveis dificuldades relativas ao dimensionamento da violência brasileira, decorrentes principalmente dos interesses políticos refletidos no
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança (Ferreira, 1985) e pela
saúde pública (Njaine, Souza, Souza Minayo e Assis, 1997), que se encontram em
processo de contínuo agravamento, diversos trabalhos recentes (Freitas, Paim,
Silva e Costa, 2000; Deslandes, Silva e Ugá, 1998; Barata, Ribeiro e Moraes, 1999;
Cordeiro e Donalísio, 2001) informam sobre o aumento considerável de vários
tipos de crimes, principalmente, mas não exclusivamente, nas capitais brasileiras
nas últimas décadas.
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Mesmo que a violência não tenha crescido tal como preconizado pela citada campanha de difusão de índices alarmantes de criminalidade, é certo que o imaginário
social foi grandemente afetado por ela. Dados fornecidos por Teixeira (2000) indicam
que o ramo de atividade econômica que mais cresceu em 1999 foi o de segurança e
vigilância privada. Segundo este autor, o Brasil conta hoje com um exército de 800.000
homens dedicados a esta tarefa, 300.000 deles clandestinos. São utilizadas nas atividades
de vigilância sofisticadas inovações tecnológicas (inclusive o GPS, Global Position
System, e o Skymark-AVL, sistemas de localização com a utilização de satélite) e
estima-se que 55% do mercado de seguros esteja relacionado com a proteção contra a
violência. Outra indicação indireta pode ser obtida no trabalho de Deslandes, Silva e
Ugá (1998), em que se pode verificar informações importantes sobre os tipos de violência urbana e sobre o seu custo social a partir de registros em hospitais públicos do
Rio de Janeiro.
Podemos verificar também que a arquitetura nas grandes cidades brasileiras mudou, senão em função da violência concreta iminente, em decorrência da violência
imaginada e incorporada ao cotidiano. Atualmente, boa parte das edificações reproduz
em escala mais simplificada a arquitetura descrita por Delumeau (1993) ao discutir os
efeitos do medo no ocidente.
Um outro aspecto digno de ser mencionado é que, a despeito das dificuldades
que se apresentam para o estudo da violência, que nos impedem de ter clareza e
certezas sobre a sua dimensão e o modo como cresce, já se constata que houve
redução na expectativa de vida em função de mortes por causas externas. Dados do
PNAD (IBGE) e do DATASUS, indicam que, entre 1980-1995, os homens residentes no Rio de Janeiro tiveram a expectativa de vida reduzida em 3,84 anos em função
1
de morte violenta .
O medo e o sentimento de insegurança entretanto, conforme indica Adorno
(1998), não são infundados, possuem materialidade. São forjados nas experiências cotidianas dos indivíduos, “(...) embora as relações que se possam estabelecer entre
as duas ordens de fenômenos – o sentimento de medo diante do crime e o crescimento dos
crimes – não guardem necessariamente correspondência em termos de causalidade ou homologia.”
(p.228) Tais sentimentos são mobilizadores não somente para a proteção pessoal e dos familiares nos edifícios aparentemente cada vez mais fortalecidos.
Quando associados, por exemplo, à descrença no funcionamento das instituições sociais e à valorização das relações primárias (Carvalho, 1999), contribuem para forjar modos de resolução dos conflitos cotidianos de caráter ora pre-

1

Morte violenta reduz a expectativa de vida dos brasileiros em 2,7 anos. Folha de São Paulo, 01.02.2000, 3º caderno, pp.1-2
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ventivo, ora punitivo, criando campo fértil para a proliferação de juridicidades
alternativas (Junqueira e Rodrigues, 1991). Na história brasileira recente, adquiriu visibilidade uma diversidade considerável de possibilidades para a solução de conflitos: o esquadrão da morte, as milícias em bairros de periferia, os
pistoleiros e os linchamentos.
Compreender as diferenciações existentes entre os tipos de justiçamento que
proliferaram no Brasil não é tarefa fácil. Tarefa mais simples talvez seja, através
de discursos iluminados tomados como verdades, elaborar críticas sobre os discursos competentes construídos a respeito deles. A fim de fornecer um contorno mais definido aos tipos de ocorrência que produziram as vítimas aqui analisadas, tomaremos a definição de linchamento utilizada por Menandro e Souza
(1991), que nos parece suficientemente clara e auxilia a apreensão de alguma
diferenciação: “(...) qualquer ação pública em co-participação com o objetivo de executar
sumariamente um ou mais indivíduos supostamente responsáveis pela prática de uma ação
considerada inaceitável, sem qualquer julgamento legal” (p.19). A ausência de julgamento
legal é uma característica que julgamos fundamental pois, na perspectiva que
utilizamos, a vida humana não pode ser relativizada por qualquer matiz ideológico, embora freqüentemente o seja. Neste sentido, não é possível tratar o extermínio de sindicalistas por pistoleiros como assassinato e o extermínio de supostos marginais pela população como forma legítima de justiçamento, por mais que
sejam compreensíveis as diferenças que apresentam em termos de seus significados políticos e sociais. Além disso, temos que ter cautela e sensibilidade para
perceber que os linchamentos não são todos iguais. Em relação à emergência de
lideranças, por exemplo, existem aqueles em que as lideranças são legítimas,
surgidas da comunidade e de seus interesses, mas a análise cuidadosa de algumas
ocorrências indica que ocorrem manipulações sobre lideranças e facilitações
para sua ocorrência. Fechar os olhos para estas diferenças é deixar de apreender a
diversidade contida no rótulo linchamentos e incorrer em explicações por demasiado simplistas.
2
Notícias recentes, de diferentes fontes jornalísticas , informam sobre vítimas de linchamentos na Somália, Venezuela, Haiti, Guatemala, México, África
do Sul, República Democrática do Congo e também nos Estados Unidos, onde
se supunha que os linchamentos haviam sido suprimidos na década de 60, em
função do fortalecimento dos movimentos pelos direitos civis dos afro-americanos e da maior agilidade do judiciário na punição dos participantes (Chesnais,

2

As notícias a partir das quais se faz esta afirmação encontram-se relacionadas no final do artigo.
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1981). No Brasil, os linchamentos passaram a ter maior visibilidade a partir do
início dos anos 80, período marcado por forte mobilização pela abertura democrática e por maior liberdade de imprensa.
Em 1991 foi publicado um livro (Menandro & Souza, 1991) que descreve um
extenso estudo sobre as ocorrências de linchamentos e tentativas de linchamentos no
Brasil, incluindo episódios ocorridos desde o século XIX. Naquele momento ainda
eram escassos os estudos sobre os linchamentos ocorridos no Brasil, apesar dos inúmeros episódios desse tipo de justiçamento acontecidos e amplamente divulgados
pela imprensa: Azevedo (1974); Benevides (1982); Benevides & Fischer Ferreira (1983);
Souza (1986); Rios (1988); Júlio (1987) e Martins (1989).
O estudo realizado por Menandro e Souza (1991), pela extensão de tempo coberto
e pelo volume de casos analisados, é estudo de grande fôlego sobre o tema e trouxe
contribuições novas e proposições explicativas colocadas ao debate. Infelizmente, nos
últimos dez anos, o tema dos linchamentos permaneceu praticamente ignorado pelos
pesquisadores brasileiros, encontrando-se raros estudos desenvolvidos recentemente
(Martins, 1996; Hass, 1999). Apesar da escassez de estudos, a imprensa continuou a
noticiar, com freqüência muito significativa, novos episódios de linchamentos em
todo o país.
Um único esforço de uma nova abordagem ao tema (como alternativa ao estudo
documental a partir de material da imprensa) foi empreendido (Souza, 1995; 1996).
Trata-se de um estudo de caso com dados obtidos a partir da análise de processos e de
entrevistas com moradores de uma típica cidade brasileira de interior, moradores
esses relacionados, em algum grau, a um episódio de linchamento ali ocorrido e que
teve repercussão nacional. Pode ser citado ainda outro estudo publicado na década de
90, que se utilizou de dados obtidos em material da imprensa escrita (Menandro &
Souza, 1996).
Parte considerável dos estudos iniciais sobre linchamentos caracteriza-se, principalmente, pela preocupação com a descrição das características das ocorrências,
dos participantes e das vítimas, apresentando reduzida articulação teórica, fato
compreensível numa fase inicial de estudos. Os trabalhos mais recentes procuram
estabelecer comparações com os dados já acumulados e uma articulação com as
teorizações disponíveis em diferentes áreas, e indicam que caracterizar os linchamentos como medievais e atribuir a sua ocorrência à irracionalidade das massas
constitui uma simplificação que contribui muito pouco para a apreensão de seus
possíveis significados sociais e políticos (Souza, 1995; Souza, 1999). Entendemos
que o seu sentido deve ser procurado na articulação entre as instituições sociais e
as intersubjetividades, com evidentes destaques para a atuação do judiciário e da
polícia, as facilitações sociais de diversos tipos, a representação que a população
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possui a respeito de penalização e de justiça, a organização comunitária em torno
3
de formas de juridicidades alternativas, entre outros .
O presente trabalho é parte de um empreendimento mais amplo de coleta de dados
disponíveis na imprensa escrita sobre os linchamentos e tentativas de linchamentos
ocorridos na última década (1990 a 2000), e seu objetivo é o de sistematizar os dados
relacionados às vítimas e analisá-los em confronto tanto com dados de pessoas vitimadas em períodos anteriores, para detectar possíveis alterações de características, quanto com os indicadores de vítimas decorrentes de causas externas. Dar visibilidade às
pessoas vitimadas pelos linchamentos, destacando suas principais características e indicando os segmentos sociais dos quais são originárias, pode contribuir para uma
discussão mais profunda sobre o modo como a sociedade brasileira se organiza em
torno dos problemas da violência, da criminalidade e da justiça, estimulando direta ou
indiretamente a gestação de juridicidades alternativas.
A caracterização do contexto em que os linchamentos ocorrem, os tipos de crimes
que desencadeiam as ocorrências, a caracterização dos grupos de linchadores e a atuação da polícia e do judiciário, que são elementos fundamentais para formação de um
quadro onde as ocorrências possam se tornar mais compreensíveis, serão objeto de
outros trabalhos dado o volume de dados e a complexidade que oferecem.

Método
1. Fontes
As fontes de dados foram semelhantes àquelas já utilizadas em estudo anterior
(Menandro e Souza, 1991): 751 notícias sobre linchamentos e tentativas de linchamento, publicadas na imprensa escrita brasileira no período entre 1990 e 2000,
referentes a 469 ocorrências de linchamentos e tentativas de linchamentos. As
notícias foram coletadas em quatro bancos de dados, dois situados em São Paulo
(Banco de Dados da Folha de São Paulo e Banco de Dados de O Estado de São
Paulo) e dois situados no Rio de Janeiro (Banco de Dados de O Globo e do Jornal
4
do Brasil) . A escolha de tais bancos de dados se justifica por serem os mais com-

3

Já é possível no entanto encontrar uma produção científica cujo objeto é constituído pelos “discursos competentes” produzidos acerca dos linchamentos.
Utilizando-se de um discurso iluminado, mitificador de explicações sociológicas, Singer (2000) elabora uma crítica bastante contundente em
relação à produção acadêmica sobre o tema.
4
As notícias analisadas foram veiculadas nos jornais A Tarde (BA); A Gazeta (ES); A Tribuna (ES); Correio Brasiliense (DF); Diário Popular
(SP); Folha de São Paulo (SP); Folha da Tarde (SP); Jornal do Brasil (RJ); Jornal da Tarde (SP); O Estado de São Paulo (SP); O Globo
(RJ); O Dia (RJ) e na revista semanal ISTOÉ.
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pletos do país e incluírem material publicado por diversos jornais brasileiros (muitos deles de circulação regional), o que amplia o raio de cobertura do levantamento
de notícias realizado.

2. Procedimentos
As notícias foram examinadas na perspectiva da análise de conteúdo (Bardin, 1977),
com ênfase em informações quantitativas.
Selecionamos vários aspectos (que denominamos recortes) das ocorrências que julgamos ser de interesse para a obtenção de dados empíricos passíveis de serem utilizados em operações de relações de equivalência, de ordem, de implicação, de busca de
regularidades. Cada um dos itens de informação era inicialmente isolado, classificado
em uma folha de registro e incluído em um banco de dados para posterior sistematização. A ficha de registro utilizada incluiu as seguintes informações de interesse em
relação às vítimas:
1) Número de vítimas; 2) Número de mortos nos casos de linchamentos com mais
de uma vítima; 3) Idade da(s) vítima(s); 4) Sexo da(s) vítima(s); 5) Características
étnicas da(s) vítima(s); 6) Menção ao fato da vítima ter um trabalho regular; 7) Menção
ao fato da vítima portar arma de fogo no momento do linchamento; 8) Menção ao fato
da vítima ser doente mental; 9) Menção a exposição exemplar da vítima; 10) Menção a
ocorrência de erro de vítima; 11) Tipos de agressão impetrados contra a vítima.

Resultados
Antes de iniciarmos a apresentação dos resultados é necessário relativizar os dados
coletados, considerando que as fontes utilizadas, como já foi enfatizado por estudos
anteriores, podem apresentar problemas decorrentes do modo como são preparadas e
transformadas as informações no processo editorial. Da mesma maneira que os estudos anteriores, não podemos afirmar que o presente estudo abrangeu a totalidade de
ocorrências do período ou que as características apreendidas sejam, seguramente,
generalizáveis.
O fenômeno analisado fornece limitadas possibilidades de coleta de dados, conforme já foi exaustivamente debatido em estudos anteriores, condicionando boa parte
das pesquisas à utilização de dados secundários, geralmente provenientes de notícias
de jornais e revistas. Tais dados, ainda que apresentem diversos problemas de precisão,
podem nos auxiliar a apreender um pouco melhor as principais características das
ocorrências e suas conseqüências.
As 469 ocorrências de linchamentos e tentativas de linchamento analisadas no
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período vitimaram 714 pessoas, sendo 312 delas vítimas fatais (43,7%), o que demonstra considerável grau de “eficácia” deste tipo de mobilização. Destacamos aqui
que, em apenas 8 ocorrências (1,7%), as notícias mencionaram ter ocorrido erro em
relação à vítima que, nestes casos, era confundida com alguém suspeito ou acusado
de ter cometido um crime ou algum outro tipo de atividade considerada intolerável.
Esse pequeno percentual é razoavelmente discrepante do que foi constatado em
estudo anterior já mencionado (5,5%, em Menandro e Souza, 1991).

Quadro 1 - número total de vítimas das ocorrências
Número de
Vítimas dasTotal
Ocorrências
1 (uma)
2 (duas)
3 (três)
4 (quatro) ou mais
Total

Número de ocorrências
Linchamentos
186
29
25
9
249

Tentativas
161
28
16
15
220

Total
347
57
41
24
469

%
74,0
12,2
8,7
5,0
100,0

Vítimas
347
114
123
130
714

O Quadro 1 mostra o total de indivíduos vitimados nas ocorrências analisadas,
incluindo tanto as vítimas das tentativas como dos linchamentos consumados. Verifica-se que 74% das ocorrências vitimaram um indivíduo, embora se possa observar
também que, em parte considerável dos episódios (26%), foram vitimadas duas ou
mais pessoas. O número mais elevado de vítimas foi 17, em uma tentativa de linchamento. Os dados revelam também que, quando o número de vítimas é maior do que 4,
a execução é dificultada, finalizando-se as ocorrências, geralmente, como tentativas de
linchamento.

QUADRO 2 - IDADE DAS VÍTIMAS
IDADE DAS VÍTIMAS
Entre 10 e 20 anos
Entre 21 e 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

Freq.
125
184
78
26
15
428

%
29,2
43,0
18,2
6,1
3,5
100,0
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Os dados contidos no Quadro 2 permitem verificar que as vítimas se situam de
forma preponderante na faixa etária entre 21-30 anos (43%) mas vale notar que um
número considerável de vítimas (29,2%) encontra-se na faixa entre 10-20 anos de idade.
É importante mencionar que em relação a 286 vítimas (40,1% do total) as fontes de
informação não registraram a idade. Uma afirmação possível a partir dos dados é a de
que as vítimas mais freqüentes dos linchadores são jovens.
Em relação às características étnicas é fundamental informar que foi possível
sua identificação para uma pequena quantidade de vítimas (37 - 5,2% do total). É
possível notar, no pequeno grupo de vítimas, a presença expressiva de negros
(43,2%) e mulatos (32,4%) em comparação com brancos (24,3%). Se tais características se distribuíssem do mesmo modo pelo total de vítimas, seria possível
associar ao motivo desencadeador do episódio a intolerância decorrente do preconceito racial existente em nossa sociedade, e que tem como alvo os negros e
seus descendentes.
Embora os dados relativos à vida profissional tenham sido identificados para
apenas 26,9% das vítimas, foi possível verificar que um número considerável
dessas vítimas (182 - 94,8%) foi descrito como possuindo trabalho regular, com
5,2% encontrando-se em situação de desemprego. Tal número indica que o
justiçamento por linchamento não visa unicamente aqueles indivíduos constantemente rotulados como desocupados ou “vagabundos”. Por outro lado, tal conjunto de dados pode estar contaminado pela prática jornalística comum de identificar protagonistas de notícias da seção policial pelo nome de uma atividade
profissional (por exemplo, pedreiro ou ladrilheiro) o que confunde qualificação
com emprego.

Discussão e Conclusões
O estudo desenvolvido por Menandro e Souza (1991) consistiu no levantamento e análise dos linchamentos e tentativas ocorridos entre 1853 e 1990. Em
relação às vítimas aquele estudo detectou que 753 pessoas foram vitimadas, sendo que 434 delas foram vítimas fatais. O presente estudo, relativo a um período
de onze anos, incluindo parte das ocorrências de 1990, identificou 714 vítimas 312 vítimas fatais - que poderiam ser caracterizadas como sendo, predominantemente: do sexo masculino (97,3%); da faixa etária entre 21-30 anos (43%); negros
e mulatos (75,6%).
Estes dados permitem verificar que mesmo considerando-se as possíveis falhas
no registro e divulgação jornalística das ocorrências do final do século XIX e início
do século XX, cuja incidência provavelmente é maior do que os registros disponí258
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veis apresentam e levando em conta, ainda, a maior disponibilidade de registros
jornalísticos recentes, o número total de vítimas identificado neste estudo para a
5
última década é, proporcionalmente, maior do que o de 150 anos .
No presente estudo, embora se note um aumento na freqüência das ocorrências,
observou-se que a proporção de vítimas fatais é consideravelmente menor: 43,7%
contra 57,3% no estudo de 1991. A diferença observada, provavelmente decorre de
diferentes fatores impeditivos circunstanciais, entre os quais se inclui a atuação mais
efetiva da polícia.
Os dados relacionados ao sexo das vítimas são semelhantes aos encontrados por
Menandro e Souza (1991). Vale mencionar que o único item de informação que consta
para todas as vítimas é o sexo; em relação aos demais as notícias são, muitas vezes,
omissas. No estudo de 1991 constatou-se que 98,0% das vítimas eram do sexo masculino. Esta constatação não surpreende se considerarmos que os homens envolvem-se
com a criminalidade violenta muito mais freqüentemente do que as mulheres. Além
disso é forçoso reconhecer que existem barreiras culturais que reduzem as chances de
intensa agressão grupal pública contra mulheres. Em muitos dos casos de linchamentos em que a vítima era do sexo feminino o que houve de fato foi o linchamento de um
grupo de supostos criminosos do qual fazia parte uma mulher – daí a vítima mulher. É
bom ressaltar no entanto, que a constatação de que o número de vítimas do sexo
feminino é reduzido nos linchamentos e tentativas, não anula as múltiplas violências a
que as mulheres são submetidas cotidianamente, estudadas e documentadas na extensa
literatura sobre violência doméstica e de gênero.
Os dados aqui apresentados sobre vítimas de linchamentos são compatíveis com os
resultados sobre vítimas de homicídios em geral encontrados por Barata, Ribeiro e
Moraes (1999). Eles observaram variação considerável em relação ao sexo das vítimas
de homicídios no período que analisaram: 161 óbitos por 100.000 habitantes para os
homens, contra 7,53 para as mulheres. Freitas et al. (2000), verificaram que a taxa de
mortalidade masculina por causas externas apresentou-se quatro a seis vezes maior do
que a feminina e que, em todos os grupos etários considerados, o maior risco de morte
violenta atingia os homens.
6
Estudo desenvolvido com o patrocínio do Banco Mundial sobre vitimização
em várias cidades latino-americanas, apesar de envolver algumas controvérsias,
constatou que nos casos de crimes com motivação econômica e de crimes vio-

5

Em decorrência da diversidade de recursos, inclusive metodológicos, utilizados pelos autores, não há consenso sobre o número de ocorrências,
mesmo das últimas décadas, quando a informação está mais acessível. Martins, em estudo não publicado, informa ter catalogado 2000 casos
ocorridos nos últimos 50 anos em que constatou a participação de 700.000 pessoas. (JB, 14.05.2001, p.4)
6
Vítimas condenadas pelo crime. Jornal do Brasil, 10.06.2001, p. 23.
SOUZA, L. de. et al. (2002) Vidas apagadas: vítimas de linchamentos (1990-2000) Psicologia Política, 2(4), 249-266.

Capitulo 4.p65

259

11/04/03, 19:43

259

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

lentos, os homens correm riscos, respectivamente, 43% e 35% maiores de serem
vítimas do que as mulheres. A suposição aventada é a de que os homens são mais
sujeitos à violência devido à sua maior exposição e maior proximidade com os
agressores. Gianini, Litvoc e Eluf Neto (1999) complementam o quadro indicando risco aumentado de vitimização para homens solteiros, provavelmente
decorrente de modos de comportamento que implicam maior exposição e, conseqüentemente, maior risco.
7
Em outro estudo, utilizando dados do PNAD (IBGE) e do DATASUS, Simões
constatou que: 1) a chance de um homem da região sudeste morrer aos 20 anos é
quatro vezes maior do que a de uma mulher; 2) a faixa etária masculina em que
ocorre o maior número de mortes é a de 20-29 anos; 3) entre as mulheres cariocas
o número de anos perdidos pela mesma razão é de apenas 0,58. A continuar este
índice de crescimento, Simões faz a previsão de uma conseqüência inusitada: dentro de aproximadamente 10 anos, as mortes por violência superarão as doenças do
aparelho circulatório, que hoje são a primeira causa de morte entre os indivíduos
de sexo masculino. Para se ter uma idéia aproximada da evolução do problema,
“(...) Em 1980, as mortes por causas ligadas ao coração representavam 32% do total, enquanto as
causas externas eram responsáveis por 16,89%. Em 1995, a porcentagem de mortes por doenças do
coração no Rio caiu para 27%, enquanto a violência foi motivo de 20% dos óbitos registrados.”
(FSP, 01.02.2000, Cad. 2: 3)
Em relação à idade das vítimas é preciso registrar, inicialmente, que é uma informação omitida em parte considerável dos casos (40,1% do total – no estudo de 1991 a
omissão de tal informação foi verificada em 32,8% dos casos). Considerando-se os
dados disponíveis, é possível verificar que na maioria dos casos as vítimas se concentram na faixa etária que corresponde ao ingresso formal no mercado de trabalho. Estes
dados coincidem com os resultados encontrados por Menandro e Souza (1991:29), 2%
de vítimas com menos de 20 anos no presente estudo e 33,7% nos dados de 1991; 43%
de vítimas com idades entre 21 e 30 anos no presente estudo e 48,4% nos dados de 1991.
Coincidem também com os dados apresentados por Barata, Ribeiro e Moraes (1999):
o grupo de 20-29 anos apresentou a mais alta taxa de mortalidade por homicídios, em
São Paulo, no período entre 1979-1994. Os dados parecem autorizar a afirmação de que
é na idade de ingresso no mundo formal do trabalho adulto que muitos jovens, pressionados por diferentes circunstâncias, acabam ingressando no mundo da criminalidade,
mundo este caracterizado por alto “risco ocupacional” e baixo nível de “desemprego”,
inclusive pela “regulação” decorrente das mortes violentas.

7

Morte violenta reduz a expectativa de vida dos brasileiros em 2,7 anos. Folha de São Paulo, 01.02.2000, 3º caderno, p.1:2
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Com relação às características étnicas, no estudo desenvolvido por Menandro e
Souza (1991) já havia sido detectada a super-representação de negros e mulatos (61,5%)
entre as vítimas, considerando as características da população como um todo. No
presente estudo destacamos, inicialmente, que as notícias omitiram largamente as
indicações de características étnicas, que foram mencionadas para apenas 37 de um
total de 714 vítimas. No entanto, considerando-se apenas as vítimas para as quais tais
características foram mencionadas, podemos notar que 75,6% eram negros ou mulatos.
Se considerarmos as características do longo período de escravização que vigorou
no Brasil e o modo como se desenvolveu o processo abolicionista, fica fácil compreender porque os descendentes dos negros escravizados são mais suscetíveis aos conflitos também – mas não apenas - no âmbito das atividades marginais e tipificadas como
criminosas.
Boa parte das ocorrências analisadas aconteceu em Salvador (BA) e certamente a
composição étnica da população, do estado e da cidade, e sua vinculação com as condições econômicas, se refletem diretamente nas “vítimas preferenciais” dos linchamentos. Evidentemente, o fato de a Bahia ter sido o cenário predominante não explica tudo.
Em estudo realizado por Lima (1999), no Rio de Janeiro, os dados relativos à vitimização
indicam que os negros são mais vulneráveis no contato com policiais: sofrem mais
agressões, ameaças, detenções e desrespeitos. Os negros são agredidos por desconhecidos e pela polícia, mais freqüentemente do que os brancos, o que revela a existência
de representações relacionadas à imagem de criminoso que são socialmente compartilhadas (Souza; Rosa; Effgen; Paiva; Toniato e Alvim, 1998). Além disso, os negros são
mais frequentemente presos e condenados conforme indicam estudos desenvolvidos
por Adorno (1994) e Vargas (1999). Entretanto, os estudos não são consensuais. No
estudo realizado por Gianini, Litvoc e Eluf Neto (1999) não se verificou associação
significativa entre raça e risco de vitimização por agressão física, relacionando-se a
agressão ao status econômico das vítimas.
Mesmo repudiando uma associação simplista entre pobreza e conflito/
criminalidade, é imperativo assumir que as condições de vida dos jovens pobres, marginalizados e sem perspectivas são mais suscetíveis aos tipos de conflitos que podem,
mais provavelmente, desencadear linchamentos ou tentativas. Além disso, não é surpresa que encontremos nestes segmentos, com acesso precário às instâncias de resolução de conflitos, posição mais favorável à aplicação de penalidades e castigos extralegais (Oliveira, 1999).
Não se trata, portanto, de associar, automaticamente, elementos raciais com pobreza e com marginalidade. As práticas marginais existem em todos os segmentos sociais.
O que parece ocorrer é um diferencial no funcionamento da justiça penal (Adorno,
1994) e nas práticas de justiçamento extra-judiciais. Conforme os dados coletados, a
SOUZA, L. de. et al. (2002) Vidas apagadas: vítimas de linchamentos (1990-2000) Psicologia Política, 2(4), 249-266.
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justiça informal repete a justiça formal: raros são os membros das elites que são alcançados por este tipo de prática.
Chama atenção o fato de mais de 10% das vítimas terem sido alvos de manifestações
de violência adicionais aos espancamentos, característicos dos linchamentos. Foram
registrados 28 casos de vítimas queimadas (6,0% do total); 13 casos de fuzilamento
(2,8%); 5 vítimas de enforcamento (1,1%); 3 casos de dilacerações (0,6%) e um caso de
esquartejamento (0,2%). Mesmo que o volume de tais casos não seja muito expressivo,
interessa discutir os aspectos ritualísticos nos quais as vítimas cumprem papel fundamental. De certa maneira elas representam o que há de negativo e ameaçador no contexto social dos linchadores e o seu extermínio funciona como uma espécie de exorcismo dos demônios que ameaçam o cotidiano.
O dilaceramento e o esquartejamento, que guardam semelhança com os rituais de
execução das bruxas acontecidos entre os séculos XVI e XVIII, parecem cumprir uma
função pedagógica importante no espetáculo público em que se constituem as execuções através de linchamentos. Ao mesmo tempo em que demonstram o extermínio
daquela vítima, sem deixar possibilidades de sobrevivência, funcionam como mecanismo intimidatório. Com estas práticas se demonstra, através do caso exemplar, o que
ocorre com pessoas que, de algum modo, perturbam a ordem do lugar (Souza, 1999).
A queima das vítimas, em alguns casos, encerra o episódio fazendo renascer os rituais
de “purificação” através do fogo.
Os aspectos ritualísticos das ocorrências vinculam-se de modo peculiar à cultura
em que os linchamentos ocorrem. No prefácio do livro Without Sanctuary: Linching
8
photography in America , o historiador Leon F. Litwack escreveu a respeito do espetáculo
dos linchamentos ocorridos nos EUA:
“Matar a vítima não era suficiente; a execução se tornou teatro público, um ritual participativo
de tortura, um espetáculo voyerístico prolongado (certa vez por sete horas) para o prazer da
multidão. Em inúmeras ocasiões, jornais anunciavam com antecedência a hora e o local de
um linchamento, trens de excursão transportavam espectadores, trabalhadores eram por
vezes liberados para participar, pais pediam às escolas que dispensassem seus filhos para o
evento, e famílias inteiras compareciam”.
Matéria jornalística informa que o Museu de Cera dos Grandes Negros, em
9
Baltimore , possui uma sala de linchamento com a reprodução das mais diferentes
peças que eram levadas pelos participantes: estão expostos recipientes contendo glo-

8
9

Imagens de um passado obscuro dos EUA. O Globo, 30.01.2000, pg.41.
Cenas de linchamentos e torturas atraem cada vez mais visitantes. O Estado de São Paulo, 22.06.1999
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bos oculares de cera, corações e genitálias. A matéria informa ainda que levar pedaços
de cadáveres como lembranças era uma parte ritual dos linchamentos e a sua
comercialização era um negócio lucrativo na época, aspectos que as abordagens estritamente sociológicas e psicológicas ainda não são capazes de compreender e explicar
de modo consistente.
Com base nos dados aqui apresentados, pode-se suspeitar que os linchamentos
estejam em processo de popularização e naturalização e, em conseqüência, tendem
a produzir mais e mais vítimas, embora continuem tendo pouca visibilidade social, caracterizando-se como um fenômeno de segunda classe. Os linchamentos não
se constituem como figura jurídica e suas vítimas são apagadas pelas estatísticas ou
encontram-se camufladas pelos termos técnicos utilizados nas delegacias e hospitais públicos.
Este contingente de vítimas traduz, a um só tempo, o resultado da nossa tolerância
e intolerância, no sentido negativo indicado por Bobbio (1992). Intolerância como
exclusão/extermínio do que é diferente de “nós” e tolerância como “sinônimo de
indulgência culposa, de condescendência com o mal, com o erro, por falta de princípios, por amor da vida tranqüila ou por cegueira diante dos valores” e “deixar as coisas
como estão, de não interferir, de não se escandalizar nem se indignar com mais nada”
(210:211). Posturas, muitas vezes, legitimadas pelas verdades nem sempre sensíveis
contidas em discursos críticos que, na essência, operam em uma miopia que toma
como equivalentes o que a realidade é o que ela poderia vir a ser.
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A Justificação da Desigualdade em Discursos
Sobre a Posição Social do Negro
Justification of Inequality in Discourses
about Black’s Social Position
Pedro de Oliveira Filho*
Pedro_filho@uol.com.br

Resumo
São analisados neste trabalho discursos de membros da população branca
acerca da posição social dos negros no Brasil. Focaliza-se especificamente a
ação ideológica de termos, descrições, explicações e argumentações na justificação da desigualdade entre negros e brancos. A posição social do negro no
Brasil aparece nos discursos desses sujeitos como um produto de características dos negros, um produto do racismo ou um produto desses dois fatores.
As causas do racismo são, nesses discursos, a natureza humana (a natureza
psicológica do homem) ou a história (o passado escravista). A defesa de
posições grupais (a defesa de privilégios grupais no presente) não aparece
como causa do racismo. As supostas características negativas dos negros, que
explicariam sua posição social, raramente são atribuídas a determinismos
raciais; aparecem principalmente como produtos de fatores históricos ou
sócio-culturais. Mas o sentido dominante em tais discursos é o mesmo do
velho discurso explicitamente racializado: os negros são os principais responsáveis por sua condição social.
Palavras-chave:
Racismo, Estereótipos, Desigualdade, Discurso, Posição Social.
Abstract
This paper analyzes the discourses of white people with respect to the social
position of blacks in Brazil. It focuses specifically on the ideological role of
discourse terms, descriptions, explanations and arguments to justify the
inequality between whites and blacks. In these discourses, the social position
of blacks appears to be a product of black qualities, of racism, or of both these
factors. The causes of racism in these discourses are human nature or history
(slavery). The defense of group positions (the defense of present group
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privileges) does not appear as a determining factor of racism. The alleged
negative qualities of blacks, which would explain their social position, are
rarely attributed to racial determinism and appear mainly as a product of
historical and socio-cultural factors. However, the dominating theme in
these discourses is the same as in old discourses: blacks themselves are
mainly responsible for their social position.
Key words
Racism, Stereotypes, Inequalities, Discourse, Social Positions
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O objetivo principal deste trabalho é detectar a justificação da desigualdade entre negros
e brancos no Brasil em discursos supostamente não racistas. Discursos que responsabilizam
o negro por sua posição social, mas que usam, ao invés dos velhos conceitos e teorias que têm
por base a idéia de superioridade racial, conceitos e teorias culturais, históricos, sociológicos
e psicossociológicos.
Seguimos aqui a abordagem teórico-metodológica adotada por um grupo de pesquisadores na psicologia social ( Potter & Wetherell, 1987; Potter et al, 1990; Wetherell & Potter, 1992;
Wetherell, 1996; Potter, 1996; Billig, 1985, 1987, 1991) que enfatizam a função e a variabilidade
(inconsistências, contradições, ambigüidades) do discurso e também a sua natureza construtiva e retórica.
Nessa perspectiva teórico-metodológica, o modo como o discurso é organizado, o discurso em ação, é o que determina seu sentido. Portanto, no que diz respeito ao discurso
racista, não tentamos neste trabalho, seguindo estratégia adotada por Wetherell e Potter (1992),
revelar na fala dos sujeitos um conteúdo específico indicador de racismo, deslocamos o foco
analítico para a prática discursiva e para suas conseqüências.
Essa abordagem do racismo parece-nos a mais adequada à nova face do discurso
racista no Ocidente. O racismo, enquanto fenômeno ideológico, é bem mais difícil de
ser detectado hoje do que há algumas décadas atrás no mundo ocidental. Hoje, por
exemplo, se usa muito menos o conceito de raça nas explicações de supostas características dos grupos minoritários. Essa nova realidade se reflete em algumas concepções de
racismo contemporâneas (Guimarães, 1999; Wellman,1993; Wetherell & Potter, 1992;
Gilroy, 1990; Miles, 1989; Taguieff, 1987) que não consideram o discurso sobre raças uma
condição necessária para identificar o racismo.
Mas não só o conceito de raça está cada vez mais ausente dos modernos discursos racistas.
Conceitos que se referem a características somáticas estão cada vez mais sendo substituídos
pelo conceito de cultura ou por outros conceitos semelhantes. Essa nova realidade, nos
Estados Unidos da América e na Europa, determinou o aparecimento de termos como
“racismo simbólico” (Kinder & Sears, 1981), “racismo sutil” ( Pettigrew & Meertens, 1995).
Nos estados Unidos, esse novo tipo de racismo se caracteriza, entre outras coisas, pela
ausência do discurso que afirma a inferioridade intelectual dos negros, ou do discurso que
prega a sua segregação. Esse novo racismo pode se manifestar, por exemplo, no discurso
segundo o qual os negros violam valores dos norte-americanos quando recebem supostos
privilégios estatais.
Na Europa, o discurso da diferença é usado como arma de discriminação por grupos de
ultra-direita. É o racismo diferencialista (para uma análise desse racismo, ver Wieviorka,
1992). Esse racismo difunde a idéia segundo a qual nações, grupos étnicos, não são superiores,
nem inferiores uns em relação aos outros, são diferentes, e, para que preservem sua verdadeira
natureza, devem se manter separados.
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No Brasil, antes do surgimento do atual “racismo sutil” dos americanos, as expressões
abertas de racismo já eram reprimidas, e os mais diversos discursos não racializados eram
usados para justificar a posição subordinada do negro. Diversas estratégias e recursos discursivos
analisados neste trabalho expressam bem um aprendizado mais longo da sociedade brasileira,
em comparação com os Estados Unidos e Europa, na arte de ser racista sem parecê-lo.
O tema em questão neste artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla, na qual foram
entrevistados 60 (sessenta) sujeitos, fenotipicamente brancos, residentes na cidade de Campinas-SP. 34 (trinta e quatro) sujeitos são do sexo masculino e 26 (vinte e seis) são do sexo
feminino. Em termos de escolaridade, 23 (vinte e três) sujeitos têm escolaridade superior e os
outros 37 (trinta e sete) sujeitos se dividem em três grupos: um grupo formado por sujeitos
com o segundo grau (completo ou incompleto); um grupo formado por sujeitos com o
primeiro grau (completo ou incompleto); e um pequeno grupo formado por sujeitos cuja
escolaridade não passou do primário.
Em termos de renda familiar mensal, podemos dividir os nossos sujeitos em três grupos
principais: um grupo formado por 34 (trinta e quatro) sujeitos no qual a renda familiar mensal
dos seus integrantes não ultrapassa 2.000 (dois mil) reais; um segundo grupo formado por 15
(quinze) sujeitos no qual a renda familiar mensal dos seus integrantes varia de 2.000 (dois mil)
a 4.000 (quatro mil) reais; e um último grupo formado por 11 (onze) sujeitos com renda
familiar mensal superior a 4.000 (quatro mil) reais. É importante assinalar que a maioria dos
sujeitos desses dois últimos grupos tem escolaridade superior. É uma amostra, como se pode
ver, constituída basicamente por um grupo que poderíamos chamar de classe média
escolarizada e outro formado por sujeitos das classes média-baixa e baixa.
Todos os sujeitos foram submetidos ao mesmo roteiro de entrevista. Roteiro parcialmente estruturado e formado por questões abertas. Para a obtenção dos discursos analisados
neste artigo (discursos acerca da posição social do negro no Brasil), usamos o seguinte item
do supracitado roteiro de entrevista: “Diversas pesquisas indicam que a população negra, na sociedade
brasileira, tem, de um modo geral, piores condições de vida que a população branca. Na sua opinião, por que a
população negra tem piores condições de vida que a população branca?” Depois da primeira fala do sujeito,
fazíamos, se necessário, novos questionamentos. É importante destacar que conteúdos
discursivos que tinham alguma relação com esse questionamento apareceram também nas
respostas a outras questões do roteiro. Tais conteúdos foram considerados na análise.
Os sujeitos foram abordados diretamente pelo entrevistador em seus locais de trabalho e
em locais públicos. Também foram abordados por conhecidos do entrevistador para posterior entrevista. Na abordagem dos sujeitos havia uma explicação sobre os objetivos da pesquisa e garantia de anonimato. Sobre os objetivos da pesquisa, era dito que ela procurava entender
o que as “pessoas” pensam sobre a população negra e sobre as relações entre negros e brancos
no Brasil.
Todas as entrevistas realizadas com os nossos sujeitos foram gravadas e os seus conteúdos
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foram transcritos na íntegra, inclusive as intervenções do entrevistador. A transcrição (realizada pelo próprio autor deste trabalho) segue o mais fielmente possível a fala dos sujeitos em
termos de transgressões gramaticais, pronúncia e interrupções. Todos os sujeitos de nossa
pesquisa receberam pseudônimos no ato da transcrição.
No processo de análise do nosso material discursivo, passamos por dois momentos
principais: o momento da codificação e o da análise propriamente dita.
A codificação, na abordagem analítica adotada neste trabalho, não se confunde com a
análise; não objetiva encontrar resultados, é uma preliminar para a análise. Em outras palavras,
as categorias usadas na codificação têm por objetivo facilitar a análise propriamente dita. As
categorias, diferentemente do que ocorre na técnica de análise de conteúdo, são tão inclusivas
quanto possível; são construídas sem muita preocupação com os seus limites. (Potter e
Wetherell, 1987).
A análise propriamente dita é constituída por duas fases estreitamente ligadas. Em primeiro lugar, procuram-se padrões nos dados (os padrões se apresentam em forma de variabilidade [contradições, inconsistências, ambigüidades] e de consistência). Em segundo lugar,
procura-se identificar a função e as conseqüências dos discursos ( Potter & Wetherell, 1987).

A Problemática do Preconceito
A condição social do negro no Brasil aparece nos discursos da grande maioria de nossos
sujeitos como um produto de ações do branco (ou de instituições criadas pelo branco), como
um produto de características dos negros, ou como um produto das duas coisas.
Quando a população branca aparece como causa da condição social do negro, a “discriminação”, o “preconceito” e o “racismo” são termos muito citados. Freqüentemente, tais palavras aparecem relacionadas a mecanismos concretos de exclusão social.
João- “Olha, pelo o que eu sei, eu tive conversando com algumas pessoas, disseram o seguinte: eh...
(trecho incompreensível) muitos discriminam, né?, a cor...porque geralmente você vai num...trabalhar
assim numa firma, alguma firma às vezes não...não pega a pessoa.”
Carla: “Ah, pelo preconceito, né? Ninguém...Por exemplo: na empresa que eu trabalho, eles não
contratam negros pra trabalhar, não contratam. Quando entra uma menina branca e uma negra da
mesma escolaridade, as mesmos condições, eles preferem as brancas pra trabalhar. Acho que por isso.”
Mas o que nos discursos de nossos sujeitos determina o “preconceito”, o “racismo”, os
atos discriminatórios contra os negros? Uma parte das teorias usadas por nossos sujeitos para
explicar o “preconceito”, a “discriminação” e o “racismo” estão contidas no interior do que
Wetherell e Potter (1992) denominam de “problemática do preconceito”:
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Ana Júlia- “Porque as...as pessoas gostam de se identificar com o que é igual, tudo que é diferente,
não é?, ele não...não aceita. E também porque existe a...culturalmente a gente gosta mais do alto, do
loiro, do olho azul, né. Então, isso aí é cultural.”
Paulo- “Pequenês de espírito natural do ser humano mesmo. De...do...quem...do menor sempre
sofrer. E o branco é maioria, né?”
Cássia- “Por quê? Falta de Deus. Na minha opinião falta de...de uma religião, de Deus, né?
Deus não vê...não faz acepção de pessoas, quem somos nós?”
Anália- “Eu acho que é um pouco de...de idiotice eu acho, né? Pessoas medíocres ainda. Se julgam
superiores.”
Tereza- “Eu acho que é alguma coisa mais cultural, de educação, de falta de informação mesmo,
acho que...ainda é muito cultural. Tanto quanto o...o machismo, né? Ainda acho que é bem cultural,
essa discriminação.”
Entrevistador-Uma coisa da cultura das pessoas que discriminam?
Tereza-Isso.Elas não têm...Não têm um porquê. Falar: sou racista por causa disso, não.
Perguntar: por que é racista? Ah, porque meu avô era, alguma coisa assim.”
Selma- “Ignorância, né?, porque pra mim nós somos todos iguais. Preconceito...eu acho que...tem
nada a ver, uma coisa totalmente ultrapassada. Nem...Nem ultrapassada, né?, desumanidade,
desumanismo, assim. Não existe uma explicação.”
Maciel- “Na minha opinião uma...simplesmente ignorância. Não tem...não tem por que ter
preconceito com relação a cor. Não existe...pra mim não existe isso de cor. Ignorância.”
Wetherell e Potter usam o termo “problemática” porque, segundo eles, trata-se de uma
estrutura “relativamente integrada” de enunciados, questionamentos e problemas. Esse discurso aparece de maneira mais integrada, como não poderia deixar de ser, nos textos de
psicologia social e mais inconsistente e “contraditório” no senso comum (Wetherell & Potter,
1992).
Nos domínios da problemática do preconceito, o racismo é psicologizado. Na psicologia social, duas perspectivas teóricas, uma psico-dinâmica e outra radicalmente cognitivista,
são exemplares típicos desse discurso psicologizante. A primeira é encontrada na obra “Personalidade Autoritária”, escrita por Adorno et al (1964), na qual o racismo é visto como
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produto do irracionalismo de personalidades patológicas. A outra, bem analisada e criticada
por Billig (1985), e encontrada nas obras de diversos teóricos da “cognição social”, entende
que os sujeitos procurando tornar mais racional o mundo são obrigados a “simplificar e a
distorcer” os dados da realidade social. O preconceito nessa perspectiva seria mais um produto de “limitações da racionalidade” do que um produto de mentes irracionais (Billig,1985)
Nenhuma das falas dos nossos sujeitos, citadas acima, pode ser considerada um caso puro
dessas duas perspectivas. Mas todas elas, de um modo ou de outro, se encontram dentro dos
limites impostos pela problemática do preconceito.
Nas falas de Ana Júlia e Paulo o racismo é naturalizado; aparece como uma tendência
psicológica determinada pela natureza humana. Para Ana Júlia, o racismo é resultado de uma
aversão natural à diferença; para Paulo, o racismo é resultado de uma “pequenês” de espírito
natural do ser humano”, de uma tendência para a opressão do mais fraco pelo mais forte. Na
fala de Ana Júlia, ao lado dessa aversão natural à diferença, que é a causa fundamental, aparece
uma causa complementar, “cultural” que ajuda a entender a peculiaridade do racismo no
Brasil, o fato do brasileiro gostar mais do “loiro”, do nórdico.
Esses dois casos podem ser mais bem entendidos se forem colocados em um dos polos
de uma tensão encontrada no interior da problemática do preconceito: a tensão entre o
otimismo que acredita na reforma dos “indivíduos desviantes” e o pessimismo conservador
que entende o preconceito como “uma aversão inconsciente ou mesmo instintiva à diferença” e que é céptico em relação a uma possível reforma da “natureza humana”. (Wetherell &
Potter, 1992). Os discursos de Ana Júlia e Paulo se encontram claramente no polo pessimista
dessa tensão.
Na problemática do preconceito encontramos também, como mostram Wetherell e
Potter (1992), a universalização e a particularização do preconceito. A abordagem
psicodinâmica é claramente particularizante: o preconceito é encontrado em um tipo específico de personalidade. A universalização, por outro lado, é típica de algumas teorias do
campo da cognição social que, como vimos anteriormente, entendem o racismo como um
produto de “limitações da racionalidade”, algo, portanto, inerente a todos os seres humanos.
As falas de Ana Júlia e Paulo nos fazem entender o racismo como uma tendência universal da
natureza humana. Mas nesses discursos o que é universal não são as falhas no processamento
da informação, como nas teorias da cognição social, o que é universal é a tendência quase
instintiva para desprezar, odiar e oprimir o diferente.
O discurso de Cássia implicitamente particulariza o racismo, pois ele é típico das pessoas
que não têm Deus; também se encontra no polo otimista da tensão citada anteriormente, pois
a conversão religiosa aparece implicitamente como um remédio eficaz para o racismo. Anália
também particulariza o racismo: o racismo é algo típico de pessoas idiotas, “medíocres”. Essa
fala é bem próxima das abordagens psicodinâmicas em psicologia social que acentuam o
caráter diferenciado do indivíduo preconceituoso; se encontra no pólo otimista da tensão
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entre otimismo e pessimismo no que diz respeito à erradicação do racismo. O Indivíduo
“medíocre” e “autoritário” sempre pode ser educado, ser submetido a psicoterapias, etc.
Os discursos de Tereza, Selma e Maciel também são otimistas e particularizantes. Nesses
discursos, o racismo aparece como um resíduo cultural de gerações passadas, algo totalmente
ultrapassado. Quando Tereza, Selma e Maciel falam em “falta de informação” e “ignorância”
para qualificar o racismo, estão reproduzindo o discurso otimista e particularizante que
ressalta os benefícios terapêuticos da educação e da informação para erradicar o racismo
(Wetherell & Potter, 1992)
Nos discursos dos sujeitos supracitados, tanto nos otimistas quanto nos pessimistas, o
racismo aparece totalmente desligado das relações estruturais entre negros e brancos no
Brasil. Todas as vantagens e privilégios obtidos pela população branca com a posição subordinada do negro no Brasil são obliterados. O discurso pessimista diz implicitamente que não
há solução para o racismo brasileiro, pois não podemos mudar a natureza humana. O discurso
otimista sugere implicitamente, como soluções para o racismo, a educação, a reforma moral
e as estratégias terapêuticas.

Conseqüências Negativas da Escravidão
Nos discursos de nossos sujeitos, outra maneira de posicionar os brancos como causa da
condição social do negro é relacionar tal condição à escravidão (um regime social criado
pelos brancos). A escravidão aparece nesses discursos como produtora de efeitos sócioeconômicos (os negros foram abandonados após a abolição da escravidão nas classes mais
baixas da sociedade) e/ou de efeitos sócio-psicológicos (preconceito, racismo, etc.) na população branca. Vejamos alguns exemplos:
Sandra- “Pela própria origem dela no Brasil, uma origem como escravo; libertos sem nenhuma
condição, foram deixados soltos; não tiveram como competir com os brancos, sempre mais ricos,
donos do poder; e portanto eles ficaram sempre marginalizados. E continuam, né?”
Acácia- “Ah, tipo assim, eu aprendi que, com a escravidão, eles já não tiveram tanta oportunidade
de subir na vida, né. E isso pode ter vindo acarretando até nos dias de hoje, né, e influenciar.”
Geraldo-“Acho que em função exatamente do período que...do país ter passado um período de
escravidão muito longo, e, mesmo depois dessa...dessa...do término da escravidão, você não teve condição
de tá alocando no mercado de trabalho tanta população. Acho que isso é um legado desse período.”
Abílio –“Eu acho que é muito uma questão de tradição histórica. Por ter...pela...pela imigração ter
sido por meio da...da escravidão, né? E eu acho que isso acabou...acabou criando um rótulo,
associando a cor a uma condição de inferioridade e submissão.”
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Maria- “Ah, eu acho que é pelo...eh...como que fala? Pelo racismo das pessoas, mesmo, né? Acho
que, assim, quando as pessoas vão procurar emprego têm...hoje em dia eu acho que tá um pouco
diferente, mas ainda existe, se for um negro e um branco, muitas vezes eles vão preferir o branco do
que o negro. Eu acho que é pelo próprio racismo mesmo. Isso aí o pessoal já tem na...na cabeça, que
negro era escravo, é não sei o que, tem menas...eh...muitas vezes tem...Acha que ter um negro na
empresa vai denegrir a imagem da empresa. Eu acho que...”
Jandira- “Eu acho que existe uma certa discriminação, né, já da própria cultura do povo brasileiro,
e a própria história que a gente já viveu, né, que a gente conhece, isso já vem já enraizado a um certo
tempo. Talvez por isso essa discriminação.”
Ana- “Isso no Brasil é uma...uma questão histórica, de formação de nosso povo e, se você pega
pelo lado histórico, é óbvio...quer dizer...são...Nós tivemos um regime terrível de escravidão no
Brasil, eu acho que ainda a gente sofre as conseqüências desse período bastante longo da nossa
história, e, mesmo após o que se chama de libertação dos negros, a gente sabe muito bem que
do ponto de vista econômico-social eles sempre ficaram a margem da nossa sociedade. Eu acho
que é um trabalho muito longo da própria população negra de...conquistar o seu espaço e...de
desfazer uma série de preconceitos, de estereótipos, que a sociedade branca, que...que não é a
maioria demográfica no nosso país, mas no entanto são...eh...o segmento da população que
ocupa os cargos de poder, de influência política e econômica na nossa sociedade. Enfim, eu acho
que ainda tem uma batalha muito grande, apesar de algum espaço que a população negra já
conquistou.”
Em alguns dos discursos supracitados, a escravidão e o modo como a escravidão foi
abolida pela população branca (fatos que, evidentemente, não devem ser desprezados na
análise da condição atual do negro) colocam no esquecimento os interesses materiais e
simbólicos que estão em jogo no presente, determinando a desigualdade entre negros e
brancos no Brasil. O presente é inocentado.
No discurso de Geraldo, até a violência estatal no momento da abolição do regime
escravista é inocentada, afinal não havia “mercado de trabalho” para absorver todos os
negros libertos. Discursos desse tipo negam implicitamente ou explicitamente que o
racismo, na sociedade brasileira, possa ter um papel determinante sobre a situação do
negro. Como afirmou um estudante, numa lanchonete da Unicamp, numa mesa ao lado da
mesa na qual se encontrava o autor deste trabalho: “Não foi a cor, eles (os negros) foram abandonados sem herança alguma”.
Em outras palavras: o racismo não é responsável pela condição social do negro na atualidade, o responsável é um abandono pós-escravidão. A partir deste discurso não somos necessariamente obrigados a concluir que não tem havido e que não há racismo no Brasil, mas
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somos obrigados a concluir que o racismo brasileiro não interfere em nada, ou interfere
muito pouco, na vida da população negra. Mais ainda: somos induzidos a pensar que os
negros, mesmo tendo começado atrasados em relação aos brancos, podem um dia se igualar
a eles. Que a concretização de tal fato é só uma questão de tempo.
O argumento segundo o qual a escravidão é responsável pela condição social do negro,
por ter associado o negro, na subjetividade do branco, a uma condição de inferioridade, faz
referência ao racismo do branco em relação ao negro. Mas aqui o racismo tem uma causa
histórica, diferentemente dos sentimentos e atos racistas que foram explicados por alguns
sujeitos na seção anterior a partir da natureza psicológica do homem.
O discurso que responsabiliza a escravidão pela condição social do negro, afirmando que
esta tornou o negro sinônimo de inferioridade para o branco, tem um outro mérito. Nesse
discurso, a condição social do negro na atualidade não aparece como uma decorrência de
supostas qualidades morais ou psicológicas negativas do negro, produzidas pela escravidão.
Discursos que relacionam supostas qualidades negativas dos negros com a escravidão, como
será visto posteriormente neste trabalho, foram comuns na literatura acadêmica e são encontrados também em nossos sujeitos.
No entanto, a ênfase sobre a subjetividade do branco, sobre sua suposta incapacidade de
ver o negro como igual (como decorrência da escravidão), é ainda uma explicação parcial e
ideológica. Enfatiza um aspecto da questão e omite outro talvez mais importante: omite que
os atos, pensamentos e sentimentos dos brancos em relação aos negros no Brasil são determinados também pelo presente, pela defesa, consciente ou inconsciente, dos privilégios grupais
decorrentes da posição social de negros e brancos no Brasil. Se tais sentimentos são representados somente como produtos de um passado que insiste em não morrer, somos induzidos
a não cogitar sobre os efeitos positivos que uma mudança estrutural teria no combate a tais
sentimentos. Somos, enfim, induzidos a não pensar em mudanças que promovam efetivamente a igualdade entre negros e brancos no Brasil.

Estereótipos e Ideologia
Uma parte significativa dos nossos sujeitos entende que a condição social dos negros no
Brasil é um produto de características específicas dos negros, características dos negros
enquanto grupo. O papel de tais estereótipos na manutenção da desigualdade entre negros e
brancos, sua mobilização nos argumentos de nossos sujeitos e as teorias culturais, históricas,
sociais e psicológicas mobilizadas para desracializar tais estereótipos são alguns dos temas
abordados nesta e nas quatro seções seguintes.
Os estereótipos são um fenômeno cognitivo e discursivo de fundamental importância
dentro do conjunto de estruturas e processos ideológicos do racismo. A análise dos discursos acerca dos grupos sociais estigmatizados de qualquer sociedade (e também dos grupos
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avaliados positivamente) revela com facilidade a ação ideológica dos estereótipos.
Os estereótipos são definidos por Hogg e Abrams (1988) como crenças segundo as quais
todos os membros de um grupo social específico tem as mesmas qualidades, as quais o
definem e o diferenciam de outros grupos sociais. Esses autores ressaltam que há uma variabilidade nesse processo: os grupos podem ser vistos como mais ou menos homogêneos.
Numa perspectiva mais discursiva, deve-se enfatizar que os estereótipos não são somente
crenças, os estereótipos são atos discursivos que procuram igualar os membros de um determinado grupo social atribuindo supostas qualidades (que freqüentemente aparecem como
qualidades essenciais) a todos os membros desse grupo ou a uma parte dele.
Os estereótipos “provêm” das relações intergrupais e são “estruturados” por elas (Tajfel,
1983). Levando-se em conta a posição historicamente subordinada do negro na sociedade
brasileira, não surpreende a diversidade de estereótipos negativos que estão associados à sua
figura. Uma análise dos estereótipos relativos aos negros na literatura brasileira, feita por Bastide
(1973), revela a violência simbólica que acompanhou e sustentou as relações de dominação
entre negros e brancos no Brasil escravista (a análise não vai além da escola naturalista do final do
século dezenove). A população negra nessa literatura é retratada como supersticiosa, servil,
malcheirosa, sensual, imoral, simiesca, malvada, própria para o trabalho braçal, feia, cruel, amante do prazer, amante da preguiça, traidora, ridícula, incivilizada, infantil, etc.
Azevedo (1987) observa a mesma violência no discurso dos paulistas do final do século
dezenove que pregavam a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Nesse discurso, o
nacional descendente de africanos é descrito como incapaz para o trabalho livre, devido a sua
indisciplina e irresponsabilidade; como alguém de nível mental inferior, irracional, predisposto à “vagabundagem” à criminalidade, ao alcoolismo.
Numa outra pesquisa, realizada no final dos anos 50 do século vinte (Bastide & Bergue,
1971, p. 304) pode-se observar que grande parte dos estereótipos negativos acerca do negro,
típicos do período escravista, permanece no imaginário do século XX. Os estereótipos foram
detectados entre estudantes brancos da cidade de São Paulo:
“Os estereótipos mais largamente aceitos são: falta de higiene (aceito por 91% para negros), falta de
atrativos físicos (87%), superstição (80%), falta de previdência financeira (77%), falta de moralidade
(76%), agressividade (73%), indolência (72%), falta de constância no trabalho (62%), ‘perversidade’ sexual (51%), e exibicionismo (50%)”
Tais estereótipos têm claramente importantes funções ideológicas no interior das relações entre negros e brancos no Brasil. As funções ideológicas dos estereótipos (explicação,
justificação, diferenciação grupal ) no interior das relações intergrupais têm sido destacadas
por diversos autores (Duncan, 1976; Doise, 1978; Tajfel, 1983; Kephart, 1954).
Um estudo experimental de Duncan (1976) ilustra bem a função explicativa. Foi pedido
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a sujeitos de cor branca que observassem uma discussão de dois sujeitos, um negro e outro
branco. As condições experimentais permitiam a percepção de um comportamento agressivo do sujeito de cor negra em relação ao branco ou vice-versa. Quando convocados a explicar
o comportamento agressivo dos dois sujeitos, o grupo de sujeitos de cor branca explicou o
comportamento do sujeito de cor negra a partir de fatores pessoais: ou seja, o sujeito negro
teria uma “predisposição” para tal comportamento. Já o comportamento do sujeito branco foi
explicado em “termos situacionais”.
Nesse exemplo, o comportamento do sujeito de cor negra aparece nos discursos dos
brancos como uma decorrência natural de uma essência grupal específica que habita os
indivíduos negros. O sujeito de cor negra aparece implicitamente em tais discursos como um
representante de uma categoria social cujos membros têm como marca distintiva, entre
outras, a violência.
Explicando a posição social dos grupos subordinados a partir de supostas características
desses grupos, os estereótipos justificam a desigualdade intergrupal e têm, portanto, um papel
ativo em sua reprodução. Os estereótipos, nesse sentido, enquanto processos e conteúdos
psíquicos, e enquanto práticas discursivas, constituem as práticas e processos discriminatórios
que reproduzem a desigualdade intergrupal, não são um simples reflexo de tais coisas.
Os estereótipos reproduzem as desigualdades intergrupais não só porque constituem as
práticas dos grupos dominantes. Setores dos grupos subordinados tendem a tornar seus os
discursos negativos acerca de si próprios difundidos pelos grupos dominantes (Montero,
1996), e tais discursos produzem práticas e subjetividades no interior dos grupos subordinados que facilitam a reprodução das desigualdades intergrupais. No contexto educacional
brasileiro, por exemplo, não devem ser desprezados os efeitos negativos dos estereótipos que
circulam na escola sobre o desempenho escolar das crianças negras (Pinto, 1992).

Estereótipos no Discurso
A aversão dos brasileiros a manifestações explícitas de racismo é bem conhecida Fernandes
(1972) denominou essa característica de “preconceito de ter preconceito” e outro autor, Pinto
(1998), denominou-a de “cripto-melanismo”. No Brasil essa aversão é continuamente
reproduzida pelo discurso segundo o qual o Brasil é uma democracia racial, um país sem
ódios raciais.
Mas a aversão a manifestações explícitas de racismo não é exclusividade do povo brasileiro. Como mostram diversos estudos (van Dijk, 1987; Billig, 1991; Wheterell e Potter, 1992),
nos países ocidentais a maioria das pessoas procura em discursos e ações seguir a norma social
que proíbe expressões explícitas de racismo.
É verdade que, quando as pessoas se encontram entre conhecidos, ou quando não há uma
situação formal de entrevista com um estranho, algumas pessoas se sentem mais a vontade
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para expressar sentimentos racistas em relação aos membros de grupos minoritários. O autor
desta pesquisa ouviu em Campinas, em conversas informais com algumas pessoas, frases
como “negro é horrível”, “o problema é a cor”, “fede como um negro”.
Nas entrevistas com os nossos sujeitos, no entanto, expressões explícitas de racismo
como as supracitadas não foram registradas em momento algum.
Na verdade, nossos sujeitos, em sua maioria, procuraram se mostrar desvinculados de
uma posição racista. A busca desse objetivo (se mostrar desvinculado de uma posição racista)
e a força da ideologia que responsabiliza o negro por sua condição social, atribuindo-lhe
características inadequadas para o progresso material, produziram discursos contraditórios e
inconsistentes. Vejamos alguns exemplos desses discursos:
Orestes- “Ah, é difícil de...de explicar uma coisa assim. Eu acho que...Eu quero entender que seja
um...um fato normal, eu acho que por desgraça o negro é...tem uma questão financeira pior que
a...que os brancos, eu acho que deve ser por...por um azar da vida, mas não quero crer que...que seja
por...pelo racismo ou pelo...por uma outra coisa.”
Orestes- “Tenho, tenho vários amigos negros; tenho vários amigos negros.
Entrevistador- A relação é...é?...
Orestes- A relação é normal como...quanto uma pessoa branca. O único diferente do...dos
negrinho é que...são um pouco assim devagar, né? São muito tranqüilo, vivem seu mundo e...Então
é a única diferente, mas eu acho que são seres humanos e eu...eu particularmente tenho amigos negros
e...e a amizade que a gente tem é bastante forte.”
Júlio- “Olha, é difícil de falar sobre isso aí, eu não...não tenho conhecimento sobre isso [sobre as
causas da condição social do negro no Brasil].”
Júlio-“Eu acredito que isso aí é coisa da própria raça, entendeu? Que eles próprios se discriminam
a si mesmos, entendeu? Que não é tudo isso aí que...que falam.
Entrevistador- O senhor acha que...que...não só...
Júlio- Eles têm que fazer a parte deles.
Entrevistador- O que seria a parte deles ? É...é....
Júlio- É...procurar formatura, procurar..., entendeu? Tirar isso da cabeça, que eu acho que eles
próprios tão se discriminando, não é que o povo branco esteja discriminando eles.”
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Fausto- “Primeiro porque ela representa cinqüenta e dois por cento da população do Brasil. Ela é
uma maioria. Sendo uma maioria, tem uma tendência a ter um número maior, também, de pessoas
menos favorecidas. E existe o preconceito, com toda certeza existe o preconceito, apesar de tá num país
misto. Mas ainda é um país muito preconceituoso.
Entrevistador- Por que as pessoas são preconceituosas?
Fausto- Cultura, educação. Você não nasce racista, te fazem racista.”
Fausto- “Por que a colocação de que os brancos ainda... usam os negros dessa forma? Eu
não...não...não vejo essa colocação não. Sabe, essa pergunta ela é muito...eh...a pergunta colocando
um racismo aí...
Entrevistador- Não, mas essa é uma afirmação feita por...por muitos movimentos negros no
Brasil, né. De que...eh...a população negra é explorada pelos brancos, no Brasil. Isso, alguns
movimentos negros afirmam isso. Você não concorda?
Fausto-Eu não concordo. Até porque eu conheço vários negros muito bem sucedidos, tá?,
eh...com ótima formação, tanto de cultura quanto financeira, no geral. E não têm esse pensamento porque foram pessoas que lutaram a vida inteira, estudaram, conseguiram atingir um
objetivo, está lutando por mais, e não vejo, não conheço nenhum negro que seja explorado da
forma que tá sendo colocado essa pergunta, tá? Pode, sim, ser explorado de que forma: porque
as funções hoje que os negros executam no Brasil são trabalhos pesados, eh...trabalhos...trabalhos,
vamos dizer, que não exigem tanta cultura, tá? Existe essa...essa situação, sim. Mas até porque
o próprio negro em si ele se classifica numa situação degradável, inferior.”
Felipe- “Ah, aí eu não sei te dizer certamente, né, mas eu acho que é porque...é porque...Acho que
é por causa do racismo mesmo.
Entrevistador- Racismo, né? Na sua opinião por que a população...eh...tem racismo...é racista
em relação ao negro?
Felipe- Porque Deus dá asas pra quem não sabe voar. Pra quem sabe voar alias. Mais ou menos
isso. Não sei se você entendeu aí.
Entrevistador- Entendi.
Felipe- Eu entendo assim.
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Entrevistador- Eh...você quer dizer que...Deus dá asas...Não seria pra quem não sabe voar?
Qual o significado disso?
Felipe- Ah, porque é o seguinte...eh...nessas condições aí de...de...nas condições de...de...do branco
ser melhor que o preto...eh...porque o branco estuda, trabalha e vai à luta; o negro também tem...pode
fazer isso, mas ele não faz, entendeu? E quando faz ele é minoria, e fica meio acuado. É isso.”
Jorge- “Ah, isso já vem de...preconceito racial, desde antigamente, né? Desde quando começou o
descobrimento do Brasil, já veio a escravidão, né? Então isso aí ainda continua o preconceito, ainda
até agora, né? Até o momento ainda continua. Tanto é que o preto é marginalizado tanto...prisão...sempre
considerado como uma pessoa...Sempre ele é condenado, né? Ele sempre é excluído, então ele tem
sempre que provar que ele é diferente da maioria. Então é por isso que...o preconceito, né?
Entrevistador- Por que a população branca é racista, tem preconceito?
Jorge- Por quê ? Ah, eu acho que já vem de...já vem de antes, né. Já vem em herança dos pais, né?
Da...da...da história, né, de antes que já era considerado...isso aí vai passando...E é considerado
como eles são... como você falou, os negros são...tipo assim: eles têm uma maneira de agir mais
diferente, né. Mais liberal, né. Que branco é mais... acho que é mais reprimido, né? E o negro é mais
liberal. E como ele não aceita, não aceita essa liberdade, então fica...tentando segurar a liberdade deles,
e não é por esse lado, né. Tentar ajudar, né.”
Alan- “Acho que é falta de oportunidade mesmo, né?
Entrevistador-O senhor acha que é falta de oportunidade. Por que que falta oportunidade pra eles?
Alan- Eh...tem o negócio do racismo, mesmo. Tanto no emprego...Já tive patrão que não aceitava
preto e japonês.
Entrevistador- Preto e japonês.
Alan- Preto e japonês. Ele era gerente em São Paulo, veio pra cá, (trecho incompreensível) pôs os
pretos pra fora.
Entrevistador- Por que que o senhor acha que as pessoas são racistas?
Alan- Sei lá, acho que já nasce assim.
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Entrevistador- Já nasce assim.
Alan- Já nasce assim. Eu não sou, inclusive até a minha filha do meio é casada com um preto. Cê
vê como que é a coisa: tá preso. Agora, não é que eu sou racista, tenho bronca dele! Mas
infelizmente...calhou bem a coisa, entendeu? Quem cria o meu neto sou eu. Mas...”
Alan- “Ah, eu vou falar pra você que (trecho incompreensível), foi boa coisa não, porque eu
já tinha experiência com a mais velha, né? Já tava namorando esse rapaz aí. Foi brabo.
Brabo porque já apareceu grávida. Já foi um outro (palavra incompreensível). Aí casou,
vou fazer o que? Mas não gostei, não. Vou falar pra você, não gostei. E parece que a sina
do...do...do preto se confirmou. Logo na entrada ele já aprontou. Uma que já casou
grávida. Aproveitou da minha separação da minha mulher pra entrar dentro da minha casa
e fazer coisas, engravidar minha filha. (trecho incompreensível) aprontou mais ainda, né?
Roubar. Ele não conhece o filho que...quando ele foi preso minha filha tava longe. Não
conhece até hoje. E ele liga ameaçando! Lá, não sei onde ele arruma telefone,
naquela...Quando ele tava na penitenciária de Hortolândia, liga, ele ligou no Natal
ameaçando: eh, quando sair daqui vou matar todo mundo! E é isso e aquilo! Então você
começa (trecho incompreensível): será que isso é sina mesmo? O cara tá confirmando que ele é preto? Então eles mesmo se condena mais.”
Os discursos de todos esses sujeitos apresentam um mesmo padrão discursivo. Primeiramente, diante do questionamento sobre os determinantes da condição social do negro no
Brasil, os sujeitos evitam a emissão de discursos que os associem a uma posição racista
(diferentes estratégias, nem sempre bem sucedidas, são utilizadas nesse sentido: a condição
social do negro é atribuída [comicamente] ao “azar”, alega-se falta de conhecimento sobre o
tema, ou simplesmente atribui-se tal condição ao racismo dos brancos). Em seguida, no
entanto, ainda argumentando sobre os determinantes da condição social do negro ou sobre
outros tópicos da entrevista, os sujeitos passam a responsabilizar, de maneira explícita ou
implícita, o negro por sua condição social.
Nos discursos de Fausto, Felipe, Jorge e Alan, afirma-se, num primeiro momento,
que o racismo dos brancos (ou o “preconceito” ou a “discriminação”) é o responsável
pela condição social do negro, sem que haja qualquer atribuição de responsabilidade
aos negros; em seguida, no entanto, afirma-se que os negros são os responsáveis, no
todo ou em parte, por sua condição social.
Num primeiro momento, para Fausto, o preconceito é uma das causas da condição social
do negro. Num segundo momento, no entanto, quando questionado sobre a reivindicação de
uma política de cotas nas universidades e empresas(questionamento no qual se faz referência
à exploração e discriminação da população negra), ele nega que o racismo (ou o “preconcei282
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to”) tenha algum efeito em termos de produção e reprodução da atual condição social do
negro. Afinal, ele conhece negros que “estudaram”, “lutaram” e que, portanto, tiveram sucesso. Sugere-se, nesse discurso, que os negros terão sucesso se estudarem e lutarem mais. Além
disso, esse discurso sugere que o negro deve ser mais confiante em si mesmo, pois uma das
causas da grande quantidade de negros nas classes inferiores (fazendo serviços braçais e
desqualificados) é o sentimento de inferioridade da população negra: “(...) O próprio negro
em si ele se classifica numa situação degradável, inferior”.
Felipe primeiramente afirma que é o racismo o responsável pela condição social do
negro. Em seguida, no entanto, quando questionado sobre as causas do racismo, sugere
que há algo de negativo no comportamento do negro (o negro não “sabe voar”). Essa
suposta qualidade negativa do negro aparece nesse momento, no discurso de Felipe,
como uma causa indireta da condição social do negro, ao produzir o racismo que impede
a sua ascensão social. Num segundo momento, no entanto, enfatiza-se o comportamento
do negro como uma causa direta de sua condição social. Nesse momento do discurso de
Felipe, o negro tem uma condição social inferior simplesmente porque não “trabalha”,
não “estuda”, não vai à “luta”. Esse momento do discurso de Felipe anula quase totalmente a força do fator racismo (que aparecia como único no início de sua fala) na produção da
desigualdade.
Na fala de Jorge, há uma pequena diferença que a torna aparentemente menos contraditória. Nesse discurso, o racismo não é afirmado como a causa da condição social do negro no
início da fala e depois substituído por supostas características do negro: o racismo dos brancos é justificado, pois é motivado por características morais e psicológicas dos negros. O
racismo perde status nessa fala: no começo aparece como causa fundamental e no fim se torna
uma causa secundária. Supostas características dos negros (o negro age de maneira “diferente”, é mais “liberal”), que determinariam o racismo, se impõem como responsáveis fundamentais por sua condição social.
O discurso de Alan se diferencia dos três anteriores porque não afirma de maneira
explícita que o racismo e/ou a condição social do negro sejam decorrentes de alguma
característica deste último. Alan primeiramente afirma que o racismo (algo quase genético,
pois o racista “já nasce assim”) é o responsável pela condição social do negro. Cita inclusive
um exemplo contundente de racismo. No entanto, ao mesmo tempo que nega ser racista,
vai descrevendo a população negra com termos que tentam tornar justificável uma atitude
racista em relação a ela.
Esse sujeito expressa e, simultaneamente, nega sentimentos racistas, num padrão bem
comum em outras partes do mundo ocidental (van Dijk, 1987; Billig, 1991). O momento no
qual seu discurso é mais agressivo é quando ele fala sobre a notícia do casamento de uma de
suas filhas com um rapaz negro (no segundo trecho dos dois supracitados). Nesse momento,
a delinqüência aparece como uma característica essencial da população negra. Sugere-se que
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há uma “sina” do negro, um destino ditado por uma suposta essência grupal, que tende a leválos para um comportamento delinqüente e anti-social
Responsabilizar o racismo pela condição social do negro parece ser nesses discursos uma
estratégia de auto-apresentação positiva. Os sujeitos emitem um discurso que eles supõem
ser igual ao discurso “anti-racista” do entrevistador. Como poderia ser chamado de racista um
sujeito que emite tal discurso? Depois disso, os sujeitos passam a emitir (atribuindo ao negro
as mais diferentes características negativas) o velho discurso que responsabiliza o negro pela
desigualdade entre negros e brancos no Brasil. O racismo antes afirmado passa a ser negado ou
colocado em segundo plano. O sentido dominante é este: o negro é responsável por sua
condição social.
Os termos usados e os omitidos pelos sujeitos para descrever as supostas características
negativas dos negros denunciam o objetivo de não parecer racista. Afirma-se, por exemplo, de
maneira direta ou indireta, que os negros não estudam, não trabalham, ao invés do uso de
adjetivos como “preguiçoso”, “vagabundo”, etc. No discurso de Jorge, o cuidado na escolha
dos termos é marcante. As palavras “liberal” e “reprimido” são claramente eufemismos para
irresponsável, festivo, dionisíaco, por um lado, e responsável, trabalhador, apolínio, por outro
lado. O caráter “reprimido” do branco, como o do protestante inglês da era vitoriana, aparece
implicitamente como o mais adequado ao progresso material.

Generalização e Particularização
É necessário diminuir a importância da homogeneização na análise dos estereótipos e
dos discursos racistas. A idéia de que a forma do pensamento diferenciaria os indivíduos
preconceituosos dos não preconceituosos é produto principalmente da obra “Personalidade
Autoritária” (Adorno, et al, 1964) e foi divulgada por outros importantes psicólogos sociais
(Allport, 1971). Billig (1985) argumenta convincentemente que a “rigidez cognitiva” não é
um bom critério para distinguir o preconceito da tolerância. O pensamento mais fortemente preconceituoso, segundo ele, pode ser defendido com o uso de particularizações.
Portanto, a idéia de que o pensamento preconceituoso sempre faz afirmações do tipo
“todos os negros” ou “todos os judeus” é incorreta segundo Billig.
As falas de Alan mostradas anteriormente, e outros trechos de sua entrevista, são
interessantes como demonstração do quanto é equivocada a idéia de que os estereótipos agem fundamentalmente por generalização. A idéia sugerida por Alan de que há
uma “sina” do negro, um destino ditado por uma suposta essência grupal que tende a
impulsiona-los para um comportamento delinqüente pode sugerir que o discurso
desse sujeito é simplesmente a expressão de uma acentuada rigidez cognitiva, de uma
mente que só consegue ver os negros de maneira homogênea.
Outros momentos do discurso desse sujeito, no entanto, desautorizam essa hipótese.
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Num desses momentos (quando o sujeito responde se tem amigos negros) o recurso à
particularização aparece de maneira exemplar:
Alan- “Foi muito boa. Inclusive, o M., um amigo meu, me ajudou muito na minha...quando eu
separei, tudo, quando ele se separou também. A gente era amigo como um irmão. Depois ele virou
pastor, da igreja, nós tivemos umas divergências por causa de igreja. Ele gosta da Universal, e eu já
não gosto! entendeu? E então, tivemos umas divergências nisso aí. Mas não...quanto a amizade,
nossa, de...de criança, desde criança sempre junto. Freqüentava minha casa...Quando eu era casado
ele ia sempre na minha, numa boa, numa boa mesmo. Por isso que eu falo pra você: não tem
diferença. Mas parece que tem alguns, rapaz, que, porra, quer impor. Esse, o M. aí, ele é negrão
mesmo. A família dele, o pai, mãe, os irmãos...é a maior amizade, sabe? É completamente diferente
dos outros dois. Como tem muito branco, né?, dum jeito e outro que são doutro jeito. Somos cinco
irmão em casa, sabe? Não se entende. É difícil...são tudo branco, mas não se entende. Se botar os
cinco, assim, não fala a mesma língua. Quer dizer...então...a desunião a gente tem entre preto e tem
entre branco.”
Nessa fala, as qualidades negativas não caracterizam todos os negros e nem mesmo a
maioria deles. Caracterizam somente “alguns”. Para os brancos também são criadas
subcategorias: existem brancos “dum jeito” e brancos “doutro jeito”. Mais do que expressão de categorias cognitivas rígidas funcionando na mente das pessoas, o aparecimento dos
estereótipos no discurso e o modo como aparecem indicam os objetivos que os sujeitos
está tentando alcançar com sua fala. Quando Alan particulariza radicalmente as supostas
qualidades negativas dos negros, afirmando que os maus negros são apenas “alguns”, está
tentando se afastar da acusação de racismo que pode advir de outros momentos de seu
discurso em que essas supostas qualidades negativas foram mais generalizadas ou nos quais
foi bastante agressivo em relação à população negra. Quando particulariza está tentando
dizer que não é um racista vulgar, tentando, assim, dar mais credibilidade à idéia sugerida
durante toda à sua entrevista, segundo a qual um segmento considerável da população negra
é perigosa, potencialmente delinqüente, etc. Tal estratégia confirma de maneira exemplar a
afirmação, anteriormente citada, de Billig, segundo a qual o pensamento mais fortemente
preconceituoso pode ser defendido com o uso de particularizações.

Estereótipos e teorias
Os métodos tradicionalmente utilizados nos estudos dos estereótipos (as escalas, as listas de adjetivos) dificultam o reconhecimento de que os estereótipos são
complexas redes de idéias sobre grupos sociais (Condor, 1990). Um determinado
conceito sobre um grupo social não existe isoladamente, está necessariamente assoOLIVEIRA FILHO, P. (2002) A Justificação da Desigualdade Sobre o Negro. Psicologia Política, 2(4), 267-295.
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ciado a outros conceitos, imagens, teorias ou fragmentos de teorias. Para Billig (1985),
como já vimos, o que diferencia um indivíduo intolerante de um tolerante não é o
fato do primeiro fazer afirmações generalizantes (“todos os judeus são avarentos”).
Para ele, o que diferencia tais indivíduos é o conteúdo das teorias que fundamentam
os estereótipos expressos por ambos. Uma pessoa tolerante diria que uma determinada qualidade negativa dos judeus seria, por exemplo, causada por um sentimento
de insegurança, enquanto que uma pessoa intolerante falaria em qualidades da essência do povo judeu.
Billig de fato têm razão, como já vimos, ao argumentar que o pensamento preconceituoso
não é necessariamente generalizante, e que a particularização é também muito usada na
argumentação racista. Mas sua proposta de diferenciar um pensamento preconceituoso de
um tolerante baseado no conteúdo das teorias que fundamentam os estereótipos intergrupais
é problemática.
Afirmar que os negros têm uma determinada característica negativa e explicá-la a
partir de determinantes sociais pode ser tão racista quanto explicá-la apelando para
determinismos raciais. Substituir a “raça” por algum determinante social é uma estratégia já há algum tempo muito eficaz na manutenção da desigualdade entre negros e brancos no Brasil.
A cultura, por exemplo, tem sido um substituto freqüente para a “raça” no Brasil.
“O racismo brasileiro, quando publicamente expresso, aparece em discursos sobre a inferioridade
cultural dos povos africanos e do baixo nível cultural das suas tradições e de seus
descendentes.”(Guimarães, 1999: 209-210). Ainda na primeira metade do século passado Caio Prado Júnior, por exemplo, afirmava em relação ao negro brasileiro que “(...)
o baixo nível de sua cultura, em oposição ao da raça dominante, impediu-lhe de se afirmar com vigor
e sobrepor-se à sua miserável condição...” (Prado Junior, 2000: 356).
Mas não é somente o argumento da inferioridade cultural que substitui o discurso abertamente racista. Degler (1976), além do argumento da inferioridade cultural, já observava nos
discursos sobre a população negra o argumento que aponta os males herdados do escravismo
como causas de supostas qualidades negativas dos negros.
Nos meios intelectuais, o discurso acerca dos males herdados do escravismo tem
sido usado com muita freqüência para explicar supostas características negativas dos
negros, que, por sua vez, explicariam a sua condição social. Essa tendência pode ser
observada em obras de autores reconhecidamente anti-racistas, escritas algumas décadas atrás. Observe-se este fragmento de uma obra de Celso Furtado:
“Cabe tão-somente lembrar que o reduzido desenvolvimento mental da população submetida à
escravidão provocará a segregação parcial desta após a abolição, retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país”(Furtado, 1986: 140).
Observe-se ainda este outro fragmento da obra de um anti-racista militante e um dos
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primeiros adversários da tese segundo a qual o Brasil seria uma “democracia racial”:
“ As deformações introduzidas em suas pessoas pela escravidão limitavam sua capacidade de
ajustamento à vida urbana, sob regime capitalista, impedindo-os de tirar algum proveito relevante
e duradouro, em escala grupal, das oportunidades novas” (Fernandes, 1965: 5).
Nos dois autores, um determinante sócio-histórico, a escravidão, teria provocado
deficiências na capacidade de adaptação dos negros ao regime capitalista. Essas deficiências seriam um dos fatores determinantes do papel subordinado do negro na nascente
sociedade de classes.

A sociedade, a cultura e a história
Nos discursos de nossos sujeitos, as teorias ou fragmentos de teorias que procuram dar
um sentido às supostas características negativas dos negros expressam bem o contexto ideológico analisado na seção anterior.
É verdade que o termo raça ainda é muito presente nesses discursos. Mesmo evitando o termo raça ou qualquer derivado desse termo em nossas intervenções, a grande
maioria dos nossos sujeitos utiliza a palavra raça (ou termos como “sangue”) em algum
momento para fazer referência aos negros e brancos e a outros grupos étnicos. Mas,
embora esses sujeitos pareçam reconhecer seu grupo e o grupo formado por descendentes de africanos como “grupos raciais”, a “raça” quase não aparece como fator explicativo
de supostas características dos negros.
Quando aparece, aparece de maneira vaga, tímida, e acompanhada de determinantes
sociais.
“Jorge- “Por que eles são mais liberais? Ah, por...não sei, eu acho que o tipo de raça, o tipo
de convívio deles, social, entre eles...eh...geralmente se convive sempre no mesmo...o convívio
deles é sempre esse mesmo tipo de pessoa, da mesma cor, né?, geralmente. Ate pra sair ou pra
trabalhar geralmente se...E isso trás... a maneira de ser de todos deles é dessa forma; então
passa pra todo mundo; então eles já agem dessa forma, pra não ficar diferente, né?, que se
não eles vão ser excluídos, né?”
Nos discursos da maioria de nossos sujeitos, as supostas características negativas
dos negros não são nunca relacionadas à “raça” destes. Como nos autores vistos anteriormente, procura-se relacionar tais características à história, à sociedade e à cultura.
Mas, mesmo sem o uso do termo raça ou de correlatos como “sangue”, há um forte
tom essencialista nessas explicações. Tais qualidades aparecem quase como um produOLIVEIRA FILHO, P. (2002) A Justificação da Desigualdade Sobre o Negro. Psicologia Política, 2(4), 267-295.
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to de uma natureza negra, embora não se fale em “raça” e sim em determinantes
históricos e sociais.
Nelson-“Ah, eu creio que...desde a colonização, não é?, vem...eh... o branco, como ele era dominador,
né?, ele conseguiu um patamar maior, então tem essa...essa pirâmide, né?, que não deixa que...que
o negro, né, galgue esse...esse patamar mais alto, ne? Alguns conseguem, mas ainda tem ainda
essa...um pouco de racismo também, que a gente vê também na...na sociedade, né? E...por não ter
a cultura entrado nesses lares aí, eles não tem essa visão do mundo de...de estudar, se preparar, né?
Então, eu acho que é por isso que eles são mais assim... ah...considerados, assim, menos intelectuais
que...que...que os demais, né?”
Entrevistador- “Por que que o senhor acha que as pessoa são racistas no Brasil, mesmo que seja
oculto, um racismo oculto?
Nelson- Olha, eu vou falar um negócio, uma opinião minha mesmo, assim, né, particular, né. O
...eu acho, do meu ponto de vista... o....Existe uma...uns costumes do negro né? que eles trouxeram,
que eles trazem isso junto com eles, né? De festas, de tudo mais, né. Eu acho que isso aí atrapalha um
pouco eles também, entendeu?, porque você vê...às vezes você vê muitas pessoas preocupadas mais
em...em tá formando grupo de pagodes, em..., né? Coisas de Carnavais. Sabe onde é o IQ (bar
do instituto de química da Unicamp) ? Você pode ver que a massa deles estão tudo ali, reunidos ali.
E eles não se preocupam muito em...em (trecho incompreensível). Eles não se preocupam muito
em...em melhorar mais isso aí, né?”
Roberta- “Desde o começo isso já...tá muito incutido na vida deles, assim...eh...Acho que desde lá,
do berço, eles...Aliás, acho que é eles mesmo que são...que fazem isso com eles, porque eu tenho
primas...parentes negros, e ergueram a cabeça e foram em frente, não importaram com a cor. E eles
mesmos que...que, sabe, que têm que tentar levantar a cabeça. Acho que é culpa deles.
Entrevistador- Por que que eles têm essa...esse comportamento, você acha que eles têm essa culpa?
Roberta- Pelo próprio preconceito. Pelo próprio preconceito. Que eles, assim, já...já...As pessoas
têm o preconceito com eles. Então, se fosse eu negro, já me tentei me colocar, se eu fosse negro, eu não
me importaria. Eu levantaria minha cabeça e mostraria que eu posso, independente da cor que
eu...Eu lutaria muito. Minha primas, aqui na faculdade, elas tiveram preconceito, sofreram esse tipo
de preconceito, só que elas não baixaram a cabeça, foram em frente.”
Roberta- “Então, eu só não sei a maneira que eu penso, sabe, assim: é...o...por que eles se
diferenciam aqui, hoje, aqui? Porque...eu acho, na minha cabeça, que é eles que tão fazendo,
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sabe? Eles que...que põe o próprio preconceito deles. Quando eu era menina, eu tinha...eu era
louca pra entrar num clubinho que tinha perto de casa, mas eu não podia, porque eu era
branca. Só podia...só entrava negro. Gente, eu ficava muito doente com aquilo! Nunca
conseguia entrar naquele clubinho, entende? Então, eles também têm o preconceito. Esse
que...que mostra que não é a gente. É uma coisa que... deles...também têm. Eu tenho uma
amiga, filha da A., ela falava assim: ah, não sei o que de cabelo bom. Aí um dia eu
perguntei: mas por que que você fala cabelo bom? Ah, porque você tem o cabelo
bom. Falei: Seu cabelo não é bom? Oh, não meu cabelo é assim...Falei: não, cabelo
bom, não existe cabelo bom. Existe aquele cabelo que é quebrado que não...tá
fraco, falta de tratamento. Mas o seu cabelo é bom, tanto quanto o meu. Cê vê, é
esse tipo de preconceito que...Acho que é muito mais é coisa deles, da cabeça deles. Mas por
quê? Porque eles foram criados talvez...Isso vem né? da ca...de nascença, de...eh...de educação.
Porque na minha família não tem, na minha família tem negro. Um tio, casado com uma tia
minha que é irmã de minha mãe, era negro. Então nasceram tudo bem mais pra mulato puro
do que pra branco, né? E a gente é muito queimado, né?, então ficaram muito, assim, mulato
bem queimadão. Nunca vi...Minha mãe, ela é tão preconceituosa que ela falava assim: ah,
não gosto de preto, preto subiu na caixa de fósforo pra fazer discurso, não sei o
que, né? Eu falei: mãe, suas sobrinhas são...Ah não, minhas sobrinhas não. As
delas não, não misturava com as outras, na cabeça dela, eram negras, mas não eram negras
igual aos outros, não era ralado...pé-ralado...rapado, entendeu? É uma coisa estranha na
cabeça de minha mãe, sabe? Isso que...Então, e elas não têm esse tipo de...de coisa, elas
enfrentaram. Eu vejo assim. Elas enfrentaram. (trecho incompreensível) vivem na sociedade.
Mas por quê? Elas deixaram porque elas tiveram uma mãe branca e um pai negro. Elas
tinham que seguir em frente. Elas não pode...não podia nem uma outra, nem coisa nem outra,
então elas esqueceram da cor e foram em frente. Todas hoje têm faculdade, vivem muito bem,
entende? É isso que eu quero falar pra você. Eu acho, vendo isso acontecer na minha família.
Não deixaram...Tiveram preconceito com ela? Dane-se! Nos vamos seguir em frente.”
Fátima-“Porque eu acho que ela é discriminada de uma maneira geral, apesar de não ser clara
assim, mas assim: as pessoas, assim, quando faz entrevista, assim, eu acho que...eles falam assim:
eh...,não falam? aparência pessoal. Eu acho que isso entra no...no item de aparência pessoal. Então
a discriminação...acho que a partir da entrevista assim...A não ser que a pessoa tenha muito estudo,
muitos cursos, assim, aí ela supera. Acho que a pessoa pode superar.
Entrevistador- Por que...não sua opinião, por que que as pessoas têm preconceito, discriminam
o negro? Por que as pessoas fazem isso?
Fátima-Porque eu acho que o negro já foi, assim, já foi escravo. Ele mesmo...se sente inferior. Então
ele passa isso...ele transmite isso pras pessoas. Então ele mesmo...ele mesmo tem preconceito,
OLIVEIRA FILHO, P. (2002) A Justificação da Desigualdade Sobre o Negro. Psicologia Política, 2(4), 267-295.
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também, da própria raça. Então eu acho que...
Entrevistador- Isso pesa?
Fátima- As pessoas...é, tem preconceito porque já vem vindo de muito tempo atrás, desde a
escravidão...e eles se...eles se...eh...fica naquela situação, não luta muito também. Eu acho que não
luta. Que se... a pessoa que luta, que estuda, se esforça, consegue, porque têm muitos deles que têm
cargos bons, né? É isso aí.”
Joelma- “Provavelmente...eh...seja o preconceito que vem do branco e que o negro não reagiu.
Provavelmente seja isso. Eu creio que seja isso. Não o meu preconceito, mas é o que eu vejo em volta
de mim, certo?
Entrevistador- Por que as pessoas têm preconceito em relação ao negro?
Joelma- Eu acredito que realmente é a cor. É a cor que alguém pensa que isso possa diferenciar no
íntimo, na essência, quando na verdade, se todos pesquisassem um pouco melhor a parte espiritual,
estariam constatando que no íntimo, na essência, nós somos um diamante, e que só falta uma
lapidação. Quem conseguir enxergar o irmão, o negro, fazendo a lapidação pelos olhos dele, ele
enxergaria o diamante brilhante como ele, o branco, também está sujeito à lapidação. Portanto, nós
todos somos iguais na essência.”
Joelma-“Tenho... famílias...famílias, tenho, famílias que trabalharam comigo, que hoje são meus
amigos, que hoje eu ponho na mesa e converso e faço questão de amar essas pessoas porque me
serviram muito. Elas são muito carinhosas, elas são muito sinceras. Elas são muito prestativas, são
muito humanas, sabe? São pessoas muito humanas. Das que eu vi, das que eu conheci...E
procuraria, hoje, se eu tivesse uma oportunidade,...Porque eu vivi com...vivi não, eu fui casada com
um homem, quarenta anos...Apesar de ele ter sido criado às vezes como pessoas serviçais, ele tinha
um certo preconceito, porque as pessoas mesmo...Você vê, eles aceitam ser empregados domésticos,
amas, por que? Porque eles sabem se doar. Esse é um dos dados mais lindos do...do...do negro. Ele
sabe se doar. E a cultura deles, se eles também tem a oportunidade de uma universidade, eles vão
longe. Então, por que não aceitar? O preconceito é marcante. Meu marido tinha (trecho incompreensível). Aí eu...não sei, eu acho que eu, se eu gostasse de uma pessoa, evidente que eu não ia falar isso
pra ele, precisa gostar, precisa ter afinidade espiritual com essa...com esse negro. Porque também a
gente precisa conhecer. Pra gente gostar dessa pessoa precisa conhecer. E há essa dificuldade do negro.
O branco não quer conhecer o negro. Você só ama quem você conhece. O preconceito começa aí. Se
você conhece a pessoa você passa a gostar. Você gosta e você ama, entendeu? Então há essa dificuldade,
dado o preconceito, dado o afastamento do próprio negro. O negro é que faz isso. O estudante, a
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criança...a criança negra já começa com isso dentro de casa. Então, eu continuo falando, terminando
quase, não sei, é que o preconceito nasce no negro. E ele projeta. Se mudar isso...Isso até é uma parte
da psicologia, porque diz que o que a gente tem dentro você projeta na pessoa, isso eu acho uma coisa
fantástica. (trecho incompreensível). Mas você tá achando aquela pessoa brava é porque você é brava.
Então esse preconceito tá super explicado no negro. Ele que projeta no filho, desde cedo. Ah, aquela
escola... O menino trás ele não combate o preconceito. Ele alimenta o preconceito. E tira a criança
da escola talvez, ou diz: não, agora você vai enfrentar. Não é assim, você não aceita, você
não é melhor...você não é menos do que aquele lá. Ele alimenta. Ele não combate. Isso desde
criança. É o meu pensamento que eu já li qualquer coisa, pouca coisa. Eu leio muita coisa, não
especificamente essa área.”
No discurso de Nelson, a cultura, enquanto determinante de características negativas nos
negros, é entendida primeiramente como meio sócio-cultural gerado pela pobreza. Num
segundo momento, respondendo sobre as causas do racismo no Brasil (que o sujeito afirmou
não ser um “grande racismo”, seria mais um “racismo oculto”), supostas qualidades morais
negativas dos negros, que são para o sujeito uma das causas desse racismo, aparecem implicitamente como herança cultural da África.
Nos discursos de Roberta, Fátima e Joelma, o sentimento de inferioridade do negro
aparece como o principal responsável por sua condição social. Esse sentimento de inferioridade aparece como um produto do passado escravo ou do preconceito na atualidade. Mas
nesses discursos enfatiza-se fundamentalmente a produção e reprodução desse sentimento
de inferioridade no interior da população negra, sua incapacidade para vencê-lo e a “transmissão” de tal sentimento para a população branca.
O discurso de Joelma é o que ilustra melhor essa estratégia. Num primeiro momento é
o racismo do branco a causa da condição do negro e também a causa de um suposto conformismo do negro.
O racismo dirigido ao negro aparece na primeira fala de Joelma como produto de uma
certa dificuldade do branco para “enxergar” a essência do negro por trás da cor. Essa dificuldade, no entanto, pode ser superada com um esforço que permitiria ver a essência humana do
negro por trás da sua cor. Aqui, mas do que livros de psicologia, são os livros de auto-ajuda que
dão o tom do discurso.
Na segunda fala de Joelma, o sentimento de inferioridade do negro passa a ser repentinamente o grande responsável pelo racismo do branco. O branco só é racista porque o negro é
racista em relação a si próprio. Em certo momento parece nem mesmo haver racismo do
branco: tal racismo aparece como uma projeção (aquela mesma da teoria psicanalítica) do
racismo que o negro sente em relação a si próprio.
Nos discursos de Roberta, Fátima e Joelma se fala do racismo da população branca como
um dos determinantes da identidade negra, ou seja se fala sobre os determinantes externos da
OLIVEIRA FILHO, P. (2002) A Justificação da Desigualdade Sobre o Negro. Psicologia Política, 2(4), 267-295.

Capitulo 5.p65

291

11/04/03, 19:49

291

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

identidade negra, mas, na verdade, somente a população negra parece determinar sua identidade. O suposto sentimento de inferioridade “nasce”, como diz Joelma, na população negra.
É algo quase inerente à negritude. Um auto-preconceito que aparece primeiramente relacionado à prática do racismo ou a um evento do passado (a escravidão) torna-se aos poucos
quase natural, algo próprio à psicologia do negro. Tudo isso acontece sem que se fale em
nenhum momento em determinismos “raciais”.
Mas o que há de mais ideológico nesses discursos é a transformação de um suposto
aspecto da identidade do negro (o sentimento de inferioridade) na causa mais importante
(senão a única) de sua condição social, colocando em segundo plano a discriminação sistemática e outros mecanismos que são extremamente eficazes na exclusão dos negros, não importa
a sua subjetividade. Os negros se tornam, assim, os principais responsáveis por sua condição
social, afinal, uma característica sua é o principal determinante dessa condição. O modo
como esses sujeitos focalizam um suposto sentimento de inferioridade dos negros, colocando em segundo plano todo o resto, é ideológico por si só, e por isso não faz muita diferença
se as teorias “sociológicas” que dão sentido a esse suposto sentimento são parecidas ou não,
em seu essencialismo, com as do velho discurso racializado do século dezenove.
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Psicanálise e política no pensamento
de Cornelius Castoriadis
Cornelius Castoriadis’ thought on
psychoanalysis and policy

Marília Novais da Mata Machado*
emarilianmm@terra.com.br

Resumo
Cornelius Castoriadis (1922-1997) engajou-se nestas duas práticas: psicanálise e política. Esse fato lhe permitiu teorizar a respeito delas, tendo
como principal fundamento a noção de autonomia. Neste artigo, são brevemente revistas as reflexões de Castoriadis sobre psique, sociedade, psicanálise e política, buscando-se apontar como a autonomia vem a ocupar lugar
central no pensamento desse autor.
Palavras-chaves
Autonomia; Psicanálise; Política; Imaginário social.
Abstract
Cornelius Castoriadis (1922-1997) dedicated his work to the practices of
psychoanalysis and policy. This allowed him theorize on these subjects,
using the notion of autonomy as the basis. This paper briefly reviews
Castoriadis’ ideas about the concepts of psyche, society, psychoanalysis and
policy, trying to highlight how autonomy came to have a central role in his
thinking.
Key-words
Autonomy; Psychoanalysis; Policy; Social imaginary.
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Introdução
Castoriadis nasceu em Constantinopla. Descobriu a filosofia aos 13 anos. Estudou
direito, economia e filosofia em Atenas, onde também militou nas Juventudes Comunistas. Crítico do autoritarismo do PC grego, durante a ocupação nazista aderiu ao
trotskismo. Nessas primeiras atividades políticas encontrou a idéia de autonomia que,
entretanto, só viria a ser objeto de sua reflexão filosófica nos anos 60.
Depois da Liberação, perseguido pelos comunistas do PC grego e malvisto pelos
anticomunistas, Castoriadis emigrou para a França, onde chegou em 1945. No ano
seguinte, com Claude Lefort, fundou o grupo “Socialismo ou Barbárie”, veículo da
publicação, entre 1949 e 1965, de 40 números da revista com o mesmo nome. Foi no
primeiro volume que Castoriadis registrou suas críticas à sociedade russa, ao stalinismo
e à burocracia.
Profissionalmente, trabalhou como economista até 1970. Pertenceu aos quadros da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE. Como
filósofo e militante político, fez a crítica da economia marxista, argumentando que,
tanto nessa teoria como no sistema capitalista, a identidade atribuída ao trabalhador – a
de simples executante – é a mesma. Nos anos 50, abandonou o marxismo e buscou
reconstruir o socialismo, apontando para a ação autônoma do proletariado e para a
autogestão operária da produção. Datam desses anos seus trabalhos sobre o conteúdo
do socialismo (1955, 1957), publicados em Socialismo ou Barbárie (1983).
A reflexão sobre a organização revolucionária e sobre o capitalismo moderno o
levou, nos anos 60, às noções de imaginário instituinte e de instituição imaginária da
sociedade. A irrupção dessas idéias lhe permitiu a crítica do marxismo em seu conjunto, visto por ele como atravessado pelo modo de pensar capitalista, tanto em suas
problemáticas, quanto em sua teoria e ação revolucionárias (1975).
A partir de 1963, seus escritos foram sobretudo filosóficos. Falaram do imaginário
social, da incessante e indeterminada criação social-histórica e psíquica de figuras,
formas e imagens.
Em 1970, passou a ter nacionalidade francesa. A partir de 1973, trabalhou profissionalmente como psicanalista. Continuou sempre com a indagação filosófica: autonomia, psicanálise, política e imaginário eram seus constantes objetos de estudo.

A psique
Castoriadis trouxe também contribuições específicas para o conteúdo da psicanálise. Por exemplo, em homenagem a Piera Aulaigner, escreveu A construção do mundo na
psicose, onde argumentou que a psicose não é orgânica, mas criação de pensamentos
MACHADO, M. N. da M. (2002) Psicanálise e política no pensamento de Castoriadis. Psicologia Política, 2(4), 297-304.
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delirantes que contradizem o discurso do conjunto, isto é, as significações sociais
instituídas. Esses pensamentos fazem sentido para o sujeito, ainda que sejam, para ele,
fonte de sofrimento. O conteúdo do delírio é a construção do mundo da psicose
(1999b).
O texto exemplifica o que Castoriadis entende por psique: fluxo de representações, ligadas a uma multiplicidade de outras representações psíquicas, capazes de autoatividade construtiva, de criar um mundo, de instituir algo, imaginariamente.
Segundo ele, a capacidade de criar o próprio mundo caracteriza todo ser vivo. O
que diferencia o ser humano dos outros viventes é a imaginação radical, que, além de
ter a capacidade de fazer ser o que não é no mundo simplesmente físico, de se representar à sua própria maneira, é constantemente criadora, fluxo espontâneo e
incontrolável de representações, de afetos e de desejos, liberado de sua finalidade
biológica (cf. 1999d: 162).
O ser humano, inicialmente uma mônada psíquica fechada em si mesma, onipotente, ao interiorizar (ou introjetar) as significações imaginárias sociais (SIS) – elas
próprias criações social-históricas –, é pouco a pouco socializado. Vai resguardar sempre a ambivalência dos afetos inconscientes – amor e ódio – em relação aos objetos
psíquicos primordiais, o que é um exemplo de que a psique nunca é inteiramente
socializada, mas, sob as pressões das instituições sociais, vai sendo dominada, parte
dela renuncia à onipotência e reconhece o outro. O indivíduo torna-se social, interioriza
a totalidade da instituição de sua sociedade e as significações imaginárias que a organizam. Em troca, a sociedade lhe oferece um sentido para a sua vida e, quase sempre, para
a sua morte (cf. 1992b:162).
Se transformados em fragmentos da sociedade instituída, os indivíduos passam a
viver e a pensar na conformidade e na repetição, muitas vezes de forma bastante rígida;
ficam à margem da atividade instituinte da sociedade; alimentam-se apenas do imaginário instituído; nunca interrogam o fundamento de suas crenças e das leis que os
regem. Evidentemente, podem romper esse fechamento, libertar do recalque a imaginação radical. É essa capacidade que diferencia o ser humano – a de poder ser autônomo, livre do fechamento cognitivo, afetivo e desejante no qual o simples vivente permanece aprisionado (cf. 1999d: 163).

A sociedade
De seu lado, a sociedade também pode viver ou não no fechamento de suas significações imaginárias sociais (SIS), mantendo-se rigidamente estruturada, reprimindo
ou ocultando seu imaginário radical instituinte.
De fato, cada sociedade é auto-criação: cria suas significações, suas formas
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institucionais e suas leis. Cada uma é resultado da capacidade da coletividade anônima,
ou seja, do imaginário social instituinte, de criar linguagem, costumes, idéias, formas
de família etc. (cf. 1992b:159). Cada uma é, nesse sentido, social-histórica.
Depois de criadas, as instituições sociais aparecem como dadas. Podem se tornar
fixas, rígidas, sagradas, fábricas de indivíduos conformes, cujas representações psíquicas, afetos e intenções repetem as significações sociais instituídas. As sociedades arcaicas foram assim, heterônimas. Não apenas elas: “Quase em toda parte, as sociedades praticamente sempre viveram na heteronomia instituída” (cf. 1992: 138). Mas podem romper esse
fechamento das suas significações imaginárias sociais. A criação da filosofia e da democracia na Grécia Antiga é um exemplo de ruptura instituinte, com questionamento
explícito das instituições, enfraquecimento da heteronomia social e criação de outro
tipo de ser, portador de subjetividade reflexiva e deliberante.
É assim a sociedade autônoma, fruto do poder instituinte da coletividade anônima,
sociedade que “(...) não somente sabe explicitamente que criou suas leis, mas que se instituiu de
maneira a liberar o seu imaginário radical e a ser capaz de alterar as suas instituições, graças à sua própria
atividade coletiva, reflexiva e deliberativa” (cf. 1992b:159). Ela se auto-institui explícita e lucidamente, embora nunca de forma total, pois o pensamento herdado e as significações
instituídas sempre estão presentes. É formada por indivíduos autônomos.
Mas, como indivíduos são primordialmente encarnações de instituições
heterônimas introjetadas, que práxis permitirá romper, então, com a heteronomia e
alcançar a autonomia da sociedade, só atingível por meio da autonomia de seus membros? Reciprocamente, que modalidades do fazer humano vão levar à autonomia dos
indivíduos, o que só é possível numa sociedade autônoma? Aqui entram a psicanálise
e a política.

Psicanálise
Para Freud, de acordo com Castoriadis, que o teve como “(...) o maior psicólogo de
todos os tempos” (1987a:32), a psicanálise seria não apenas a pesquisa da realidade psíquica
centrada na dimensão inconsciente, mas também a atividade de dois sujeitos visando,
por meio da exploração dessa realidade, a chegar a certa modificação de um dos sujeitos, o que corresponderia ao fim da análise.
Castoriadis (cf. 1992b:154-162) modifica à sua maneira a definição. Para ele, a psicanálise é uma atividade prático-poiética, isto é, criadora, na qual dois participantes são
agentes. Ele esclarece:
“A finalidade do processo psicanalítico já está inscrita em seus ‘meios’ e suas ‘modalidades’:
nada de consolo ou de ‘psicoterapia’, nada de conselhos ou de intervenções na realidade, mas
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ênfase nas associações e sonhos do paciente, a fim de que o fluxo psíquico inconsciente possa
vir à tona, intervenções interpretativas do psicanalista, devendo, progressivamente, dar lugar
à auto-atividade reflexiva e refletida do paciente”. (Castoriadis, 1999d:166)
A psicanálise tem como objetivo instaurar uma outra relação entre o sujeito reflexivo e o seu inconsciente (ou imaginação radical), o sujeito retornando sobre si mesmo e sobre as condições de seu funcionamento, interrogando-se sobre seus conteúdos
particulares, seus pressupostos e fundamentos. O recalque, então, daria lugar à reflexão; a inibição, a fuga ou o agir compulsivos cederiam espaço à deliberação lúcida.
A psicanálise também tem como objetivo o estabelecimento de uma outra relação
entre as instâncias psíquicas, o Eu recebendo e admitindo conteúdos inconscientes,
reconhecendo e aceitando que seus desejos nucleares, originários, nunca poderão ser
realizados e que não há verdades sagradas.
O êxito ou o fim da análise corresponde à auto-alteração do agente principal, o
analisando, e ao aparecimento de um outro ser de subjetividade reflexiva e deliberativa,
sujeito capaz de fazer e formular um projeto aberto para a sua vida e trabalhar nesse
projeto. Assim, o fim da análise é consubstancial com o projeto de autonomia no nível
do ser humano singular.
Ao outro agente, o analista, não cabe eliminar conflito psíquico nem ensinar o
sentido da vida, mas auxiliar o paciente no processo de emergência da subjetividade
autônoma e ajudá-lo a criar, inventar ou dar um sentido à sua vida.

Política
A política, para Castoriadis, não é diferente. Segundo ele, tal qual os gregos a criaram, a política teria sido o questionamento explícito da instituição estabelecida da
sociedade (cf. 1992:135) e, junto à filosofia, “(...) a primeira emergência histórica do projeto de
autonomia coletiva e individual” (p.138).
A política é, pois, para ele, projeto – sempre germe instituinte, interrogação das
significações imaginárias da sociedade (SIS) instituída visando a outro tipo de sociedade, outro tipo de indivíduo. Além disso, ela é projeto de autonomia, ou seja, de “(...)
atividade coletiva refletida e lúcida, visando à instituição global da sociedade como tal” (cf. 1992: 145).
Os objetivos da política são, segundo Castoriadis:
“(...) a instauração de outro tipo de relação entre a sociedade instituída e instituinte, entre as
leis dadas a cada vez e a capacidade reflexiva e deliberativa do corpo político; (...) a
liberação da criatividade coletiva, permitindo formar projetos coletivos para empreendimentos coletivos e trabalhar neles” (1992b:160)
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“(...) a criação de instituições que, interiorizadas pelos indivíduos, facilitem ao máximo seu
acesso à autonomia individual e à possibilidade de participação efetiva em todo poder
explícito existente na sociedade. (01992:148; 1999:69)
Psicanálise e política têm este projeto comum: a autonomia. Tanto uma como outra
encontram limites. A psicanálise enfrenta a questão das instituições existentes na sociedade. O Eu, em grande parte fabricação social, é construído para funcionar nas instituições existentes, para preservá-las e reproduzi-las. A política visa ao acesso à autonomia de seres humanos que, o tempo todo, interiorizam e absorvem as instituições
existentes.
Mas, vimos, a psique não é inteiramente domável e uma sociedade nunca é inteiramente heterônima. Indivíduos e coletividades são dotados da capacidade de fazer emergir
o imaginário radical instituinte. A prática de uma “política de autonomia, a saber,
democrática”, pode se valer disso. Ela consistiria em “(...) ajudar a coletividade a criar as
instituições cuja interiorização pelos indivíduos não limita, mas amplia a sua capacidade de se tornarem
autônomos” (1992b:61).
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seção Resenhas: Temas e Autores recebe três tipos de
contribuição: a) resenhas que interrogam como
uma temática específica vem sendo abordada por
diferentes autores e apresentam criticamente as diferentes
formas de enfrentamento de tal tema ou debate no seio de
diferentes obras contemporâneas; b) resenhas que apresentam de forma crítica e clara as recentes obras de um autor e o
lugar destas no conjunto do pensamento de um autor; e por
fim, c) aquelas que contribuições que busquem apresentar e
indicar à leitores específicos, determinada obra de um autor
ou vários, que seja contribuição importante para o campo da
Psicologia Política. Com estas variantes, pretendemos facilitar o acesso a recente obras bibliográficas e/ou a um conjunto de referências que tenham o campo da Psicologia Política como interlocução.
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Companheiras de Luta ou “coordenadoras de panelas”?
Autoras: Maria das Graças Rua
Miriam Abramovay
Brasília: Unesco, 2000.

Com a finalidade de analisar as relações sociais de gênero no cotidiano dos
assentamentos rurais brasileiros,
Miriam Abramovay e Maria das Graças
Rua desenvolveram uma pesquisa em
assentamentos criados no período de
1994 a 1998, nos estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do
Sul e São Paulo. Para tal articularam técnicas quantitativas e qualitativas tendo
em vista a superação das limitações das
duas abordagens: “(...) em uma a mística da
magnitude; na outra, a mística da profundidade” (p.288). Dentre as técnicas utilizadas destacam o uso do survey (2880 homens e mulheres em 102 assentamentos) entrevistas individuais abertas e

1

grupos focais (819 pessoas em 18 assentamentos), e observações in loco. Além
da diversidade de técnicas, as pesquisadoras contaram também com a parceria
de participantes de movimentos sociais
para a coleta de dados. Estes foram capacitados através de conteúdos sobre
metodologia de pesquisa e discussão do
projeto.
2
A amostra da pesquisa foi composta
por homens e mulheres moradores dos
assentamentos e por professores, agentes de saúde, dirigentes das Federações
Estaduais de trabalhadores do MST e
do MLT, por lideranças nacionais do
MST, da CONTAG, do MLT e autoridades federais ligadas à reforma agrária.

Houve o cuidado por parte das pesquisadoras de garantir uma amostra com o número equivalente entre homens e mulheres respondentes para que
tal fator não influenciasse na coleta de dados e conclusões da pesquisa.

307

Resenhas.p65

307

11/04/03, 19:53

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POLÍTICA

Abordam conteúdos de ordem privada (relações afetivas, sexualidade, saúde sexual e reprodutiva etc) e conteúdos de ordem pública (escolaridade,
trabalho, poder e participação, cidadania etc). Tudo isto perpassado pelas relações de gênero, suas contradições,
conquistas e processos. A reivindicação
pela terra não se limita ao espaço de terra a ser conquistado, mas é também uma
luta por mudança de valores, representações e tantas outras injustiças.

Trajetória da reforma agrária
no Brasil e característica dos
assentamentos rurais
Hoje constata-se que há uma demanda de mais de quatro milhões de famílias para a reforma agrária no Brasil (p.40).
Esta demanda é conseqüência do tratamento que historicamente vem sendo
dado à questão fundiária no Brasil. Rua
e Abramovay descrevem desde os primeiros questionamentos acerca da situação fundiária no Brasil, a questão
dos latifúndios improdutivos que começaram a ser discutidas por volta de
1950, passando pelo processo de
pauperização do trabalhador brasileiro,
o êxodo rural até a discussão nacional e
internacional acerca da reforma agrária
enquanto política de desenvolvimento
econômico e social.
Este breve resgate histórico permite
situar o leitor frente as lutas e embates
políticos acerca da terra no Brasil destacando a importância dos movimentos so-

ciais, ligas camponesas, CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura), MSTR (Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais), das Comunidades Eclesiais de Base, da Comissão
Pastoral da Terra (CPT), bem como os
programas do governo federal voltados
para o campo: PIN, PROTERRA etc e o
surgimento do MST (movimento dos trabalhadores rurais sem terra).
A diversidade marca os processos e as
conquistas nas diversas unidades federativas e consequentemente esta diversidade marca também os vários assentamentos: “ (...) muitos deles apresentam equipamento
social de boa qualidade e são relativamente prósperos do ponto de vista econômico (...) há também
assentamentos onde as condições de vida mostramse extremamente precárias e onde a atividade produtiva parece equilibrar-se numa estreita faixa de
viabilidade” (p.52). Mas de maneira geral,
predominam os grupos familiares nucleares, relativamente pouco numerosas
(máximo de 5 membros), os moradores
são em sua maioria migrantes, observa-se
que a posse da terra atrai mais homens
jovens, enquanto que o mercado urbano
atrai mais as moças.
A faixa etária dos assentados situa-se
em sua maioria entre os 25 e 54 anos.
Em relação às mulheres que são mães a
faixa etária se situa em sua maioria entre
os 19 e 44 anos, sendo que verifica-se
um significativo número de mães menores de 18 anos.
A escolaridade das mulheres é maior
do que a dos homens. E em relação à geração verifica-se que a escolaridade dos
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mais velhos tende a ser menor em relação à escolaridade dos mais jovens. Sendo que o grupo mais escolarizado é o das
mulheres jovens. O perfil ocupacional
das mulheres é mais diversificado, contudo as atividades domésticas são características do sexo feminino e os homens
se concentram em atividades agrícolas e
na pecuária. E parcela significativa da
população de assentados desloca-se do
lugar onde moram para trabalhar em lugares próximos.
Há uma limitada opção de lazer na
vida dos assentados e muitas vezes são
desenvolvidas no âmbito familiar e em
suas proximidades, tais como: “(...) conversar com visinhos, ouvir rádio, visitar parentes ou brincar com filhos ou outras crianças”
(p.66).
Em sua maioria professam a religião
Católica, seguida de religiões evangélicas.
Esta caracterização dos assentamentos
rurais nos permite traçar a diferenciação
existente em relação ao meio rural como
um todo, assim como a diversidade existente entre assentamentos de um mesmo
estado. O senso comum e muitas vezes a
mídia tendem a veicular uma idéia homogênea no tocante às questões e condições
da população agrária, desconsiderando aspectos relativos às clivagens de gênero,
mascarando a análise real dos dados. As
autoras fazem boas leituras deste aspecto e
muito contribuem para a percepção da trajetória, condição de vida e perspectiva de
homens e mulheres que são marcadas por
grandes diferenças e oportunidades, seja
dentro ou fora dos assentamentos.

Gênero, escolaridade e trabalho – uma trajetória histórica
Verifica-se que nos assentamentos a
escolarização das moças é maior do que a
dos rapazes. Isto porque elas seriam “(...)
menos qualificadas”(p.83) para o trabalho na
agricultura, fazendo com que tenham mais
tempo para os estudos. Mas tal oportunidades não lhes garante “(...) a superação das
assimetrias de gênero” (p.70). E nem mesmo
altera o discurso dos assentados, onde ainda se considera que “(...) os meninos é que
deveriam estudar mais porque terão que manter a
família no futuro (...) e a menina pode sempre
substituir um bom trabalho por um bom casamento” (p.82).
Há uma mudança de percepção e valorização da educação formal no meio
familiar, isto é, há um reconhecimento
social de sua importância e de sua repercussão na qualidade de vida das pessoas. A não permissão para a escolarização ocorrida anteriormente no meio
familiar já não acontece mais, atualmente as famílias proporcionam recursos
para que os filhos (as) estudem.
A permanência na escola, nos assentamentos, não está diretamente relacionada ao nível de renda familiar e sim à
sua expectativa quanto ao uso da terra,
isto é, se o rapaz não tem expectativa
de herdar a terra da família ele tem que
buscar nos estudos a maneira de se sustentar posteriormente. E quanto às
moças, a educação formal, é a maneira
de alcançarem oportunidades melhores no futuro e não repetirem a condi309
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ção de vida das mães, como “(...) dona
de casa, agricultura e empregada doméstica,
realizando um trabalho excessivo, repetitivo
e pouco gratificante” (p.73).
A função social da educação é ressaltada em seus diversos aspectos, e
não se situa somente em função da
produção,
numa
perspectiva
utilitarista. Há o reconhecimento de
seu poder transformador na vida das
pessoas, diretamente ligado aos direitos de cidadania. Contudo a educação formal expressa as ambigüidades
das relações sociais. Historicamente
verifica-se um crescente acesso das
mulheres à educação, mas ainda é reproduzido a representação social da
relação da mulher com o trabalho e
com sua identificação com o espaço
privado.
Mulheres e homens atribuem valores inferiores aos trabalhos realizados pelas mulheres e muitas vezes,
apesar de realizarem as mesmas tarefas
realizadas pelos homens lhes conferem
lugar de quem ajuda e não o lugar de
quem “(...) compartilha as responsabilidades” (p.162). Pelo discurso expressam
a divisão sexual do trabalho dentro de
um estereótipo clássico: “(...) pais e filhos nas atividades agropecuárias, e as mães e
filhas nas lides domésticas” (p.156).
Tarefas relacionadas aos filhos são
consideradas como de mulheres. E o
trabalho da mulher é visto como uma
extensão de seu papel de mãe/esposa/
dona-de-casa superposto a outras atividades.

Afetividade, sexualidade, saúde sexual e reprodutiva
O acesso dos assentados aos serviços de saúde de maneira geral é limitado, tendo que fazer uso deste serviço em localidades próximas. As informações acerca de cuidados com a saúde são escassas. Em relação a saúde
sexual há receio até mesmo para exames rotineiros feitos pelas mulheres.
Assim como em outros seguimentos
sociais, as DSTs e AIDS são tidas como
doença do outro. E os relatos revelam
equívocos quanto as doenças e forma
de contaminação, chegando achar que
“(...) AIDS é só prá gente da cidade” (p.
109). A negociação para o uso de preservativo apresenta resistência, além
da dificuldade do acesso ao mesmo. A
compreensão de direitos sexuais varia
conforme o sexo, consideram que homens têm direitos e necessidades sexuais
diferentes em relação às mulheres.
Enquanto que a virgindade entre as
mulheres se põem como tabu e é altamente valorizada nos assentamentos.
A sexualidade feminina é associada a
reprodução. O aborto é inadmissível e
a gravidez na adolescência é vista como
uma mistura de ingenuidade da moça e
esperteza do rapaz.
A violência doméstica também é
motivo de tabu e muitas vezes ocultada. Mas os depoimentos confirmam
esta violência entre os casais e em relação aos filhos, podendo ser física, sexual e simbólica.
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Titulação da terra, cidadania,
participação e empoderamento
Em relação à propriedade da terra
também se verifica uma assimetria de
gênero, isto é, não há igualdade de acesso a propriedade para homens e mulheres. “As mulheres precisam assumir amplamente
os seus direitos, obter toda a sua documentação
pessoal, ocupar o seu espaço produtivo e ser cadastradas como beneficiárias dos projetos de assentamentos rurais em termos de igualdade com
os homens” (p284).
Verifica-se que, de modo geral, a
conquista da terra reduz a participação
dos assentados nos movimentos. Mas,
além disto, no cotidiano a participação feminina em reuniões nos assentamentos é “surpreendentemente restrita
(p.286)”, na maioria das vezes as mulheres não emitem opiniões, não votam, não
organizam nem coordenam; as mulheres concentram-se no âmbito doméstico e aos homens competem as decisões
e o agir no mundo público.
A consciência de direitos e deveres
geram um forte impacto sobre o exercício de cidadania, implicando em construção conjunta entre homens e mulheres e conseqüente mudança nas relações
de poder.

Finalmente...
Vale a pena conferir o livro “Companheiras de luta...”, a sua apresentação final se
estrutura a partir de sete capítulos, considerações finais e anexos. A leitura é agra-

dável, de forma objetiva as autoras vão
descrevendo questões cotidianas e a diversidade nos assentamentos, quer seja
dentro do mesmo estado pesquisado ou
em outro. Aos poucos vão desconstruindo
os mitos e idealizações que por ventura o
leitor tenha feito sobre os movimentos
sociais e especificamente sobre a vida e as
relações entre os assentados.
Contradições, conflitos e conquistas nas relações de gênero estão presentes também no cotidiano dos assentamentos. Rua e Abramovay vêem contribuir para a ampliação da discussão das
relações de gênero ao revelarem como
estas acontecem no contexto dos assentamentos rurais. Em suas constatações e
exposições nos provocam a reconhecer
o valor das ações das mulheres.
“Durante a etapa de acampamento, o papel
exercido pelas mulheres tem sido fundamental.
Além do trabalho reprodutivo, de sustento e
apoio à mobilização, constata-se que são elas
que, muitas vezes, tomam a frente da luta, seja
como parte da estratégia de enfrentamento aos
seus opositores, seja em defesa e proteção dos
seus companheiros. Contudo, embora sejam
companheiras de luta, as mulheres permanecem
num segundo plano” (p. 286).
Muitas vezes, na prática, os direitos
de cidadania não contemplam os direitos das mulheres e a forma de participação e contribuição das mulheres não é
reconhecida como tal; a discussão de
gênero tem que ser incluída na relação
de direitos.
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“(...) ao expressar suas representações sobre o masculino e o feminino, os assentados
(as) imputam às mulheres atributos de fragilidade e submissão e, aos homens, de força e de
superioridade. (...) É mantida a visão de mundo em que homens e mulheres aparecem em
uma estrutura de dominação/subordinação,
reproduzida pela transmissão dos modelos de
gênero ao longo das gerações, tendo as mulheres um papel fundamental na sua perpetuação” (p. 285).
Às mulheres compete a sua mudança
de lugar social, mas só será possível esta
mudança se crescerem as mulheres e os
homens, e para isto tem que se construir
novas representações de relações de gênero. A criatividade, o saber e a experiência
das mulheres na função de “coordenadoras de panelas”, isto é, na produção do que
alimenta, fortifica, dá vida e simultaneamente, reúne, congrega e dá prazer poderá
ser direcionada a outras ações sociais. Certamente a transformação das relações
afetivas (privadas) influenciará na qualidade e na possibilidade de participação efetiva das mulheres em contextos públicos.
O exercício de negociações e conquistas
das mulheres no cotidiano familiar podem

ser estendidas para o contexto público.
Assim concluo estas observações
como Rua e Abramovay iniciaram seu
livro:
“As mulheres foram capazes de inventar maravilhosos bordados, de costurar por detrás dos terraços como se nada melhor que as suas tarde coubesse
no infinito que aparecia entre as grades. As mulheres
ataram os seus desejos aos pianos e os acariciaram
durante os dias e as longas noites. As mulheres
cultivaram jardins, brincaram de moda e de casamento, se enamoraram do mar e de suas proibições,
e se desencantaram da imensa praia, cuidaram dos
doentes, inventaram panos e cataplasmas, pariram
muitos filhos, mas sobretudo cozinharam. Se pudéssemos juntar toda a criatividade e a energia que as
mulheres colocaram na cozinha para empregá-la,
por exemplo, em conquistar o espaço, há muito tempo poderíamos passar um final de semana em Marte. Mas que imprecisa e que penosa teria sido a vida
se tirássemos o tempo que as mulheres passaram na
cozinha. as mulheres cozinharam tanto que não sei
o que veio primeiro, se o instinto feminino ou o
culinário. O que sei é que a combinação de ambos
pode ser fatal”
Angeles Mastretta , Puerto Libre (tradução livre).

• Recebido em 29 de março de 2002
•Aprovado para publicação em 17 de junho de 2002.
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1. SUBMISSÃO DE UM MANUSCRITO
Antes de enviar seu manuscrito para a Revista Psicologia Política siga os passos
abaixo, detalhadamente, para garantir a boa apresentação do trabalho e agilizar o
processo editorial. As normas estarão disponíveis sempre nos volumes da Revista, nas últimas páginas, e na internet no endereço www.psicologiapolitica.com ,
no ícone normas.
Revise, cuidadosamente, a obediência às normas vigentes no momento e a
correção de Português. A revisão dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos
próprios autores. Trabalhos que não possuem títulos em Português e Inglês,
resumo, palavras-chave, abstract e key-words não serão iniciados em processo editorial pelo Comitê Editorial.
Todas as comunicações com a Revista Psicologia Política, via correio, devem
ser encaminhadas para a Rua Irmão Gonçalo, nº 74/52 – Vila Madalena – 05439080 – São Paulo – São Paulo – Brasil. O destinatário é REVISTA PSICOLOGIA POLÍTICA.
Todas as comunicações via correio eletrônico devem ser enviadas para
revistapsipol@uol.com.br .
Não esqueça, ao enviar um manuscrito para a Psicologia Política, você deverá
informar ao Comitê Editorial, o nome de todos os autores do manuscrito em
questão, endereço completo com CEP de todos os interessados, endereço
eletrônico, fone e fax, e ainda a filiação institucional de cada um dos autores.
A Revista Psicologia Política publica artigos originais e inéditos, ensaios originais,
resenhas de temas e autores.
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Publicando na RPP

Normas para envio de manuscritos e
orientação editorial

NORMAS POLÍTICA
REVISTA PSICOLOGIA

1.A. Submissão de um manuscrito via correio:
Os manuscritos deverão, necessariamente, obedecer às condições divulgadas pela Psicologia
Política. Não envie disquetes neste momento. Envie sempre três (3) cópias do manuscrito
para o Comitê Editorial, pois somente assim, nós podemos iniciar o processo editorial.
Digite seu manuscrito, utilizando o programa Word a partir do 6.0 (Windows), não utilize
outro programa. Sempre utilize fonte Times New Roman, corpo 12, espaço duplo. Utilize o
recurso de parágrafo. Os artigos devem conter em torno de 25 laudas. Não esqueça de apresentar
os títulos em Português e Inglês. O trabalho dever ser apresentado na seguinte ordem:
a) folha de rosto identificada contendo título do trabalho em duas línguas dentre as quatro
publicadas por este periódico (português, espanhol, francês e inglês), identificação do(s)
autor(es), endereço(s) completo(s), filiação institucional, resumo com 5 palavras-chaves
e abstract com 5 key-words;
b) folha de rosto não identificada contendo título do trabalho em duas línguas dentre as
quatro publicadas por este periódico (português, espanhol, francês e inglês), resumo
com 5 palavras-chaves e abstract com 5 key-words;
c) corpo do texto contendo o título logo na primeira linha em português ou inglês/francês/
espanhol, caso o texto todo seja escrito em língua estrangeira;
d) primeira página depois do fim do trabalho, deve conter as referências bibliográficas;
Notas de rodapé devem ser utilizadas somente para questões explicativas e nunca bibliográficas, apresentando numeração seqüencial, imediatamente, após a frase à qual se referem.
1.B. Submissão de um manuscrito via correio eletrônico:
O manuscrito deverá ser encaminhado como arquivo anexado formato Word a partir do 6.0
(Windows) em mensagem eletrônica para o endereço da Revista (revistapsipol@uol.com.br). A
mensagem eletrônica dever ter como título “Submissão de Manuscrito”. No corpo da mensagem escreva uma carta ao Comitê Editorial apresentando a submissão de seu manuscrito. Todo
o resto deve estar no arquivo anexado nesta mensagem (use o recurso “attachment”).
O manuscrito no arquivo anexado dever seguir a mesma ordem indicada nas alíneas a, b, c,
d descritas no item 1.A. Não utilize o recurso “quebra de página”, use as divisões de páginas do
próprio programa. Atenção somente a primeira página, intitulada folha de rosto identificada,
deve conter o(s) nome(s) do(s) autor (es) e qualquer outro elemento de identificação.
O manuscrito enviado nestas condições e avaliado pelo Comitê Editorial quanto a sua
pertinência temática, terá seu processo editorial iniciado.
2. REFERÊNCIAS NO CORPO DO TRABALHO
• Citação de autores no texto: devem ser apresentadas pelo sobrenome do(s) autor(es)
seguido(s) do ano da publicação.
Exemplo: (Cantril, 1947)
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• No caso de citações de trechos, estes devem estar no corpo do texto desde que
não ultrapassem cinco linhas e em itálico. No caso de ultrapassar esse número
de linhas, o mesmo deve ser posto separadamente no texto e entre aspas e com
itálico.
Ao final das citações devem constar entre parênteses o nome do autor, o ano
do trabalho e o número da página sem itálico.
Exemplo: (Prado, 2001:175)
• No caso de citações com dois autores, utilizar “&” quando citados entre parênteses e “e” quando citados no texto. No caso de citações com três ou mais
autores, a primeira vez em que aparecem no texto devem ser citados todos os
nomes; nas seguintes cita-se apenas o sobrenome do primeiro autor seguido
da expressão “et al.”.
Exemplo: (Bobbio et al., 1992)
• No caso de citação de documentos cujo autor é uma entidade coletiva, usar o
nome da entidade por extenso, seguido do ano de publicação.
Exemplo: (Associação Brasileira de Psicologia Social, 1996)
• No caso de citação textual, ou seja, na transcrição literal de um texto, esta deve
estar entre aspas, seguida do sobrenome do autor, data e página citada.
• Evite citações indiretas, mas quando for absolutamente necessário, indique
com a expressão “citado por”.
Exemplo: (Moreira, 1991, citado por Gomes, 2000)
• Os quadros, tabelas, gráficos e ilustrações deverão ser apresentados no corpo
do trabalho, com 2,5cm nas margens esquerda e direita. Os títulos de quadros,
tabelas, gráficos e ilustrações deverão ser numerados de 1 a n, utilizando letra
maiúscula somente para iniciais e obedecendo a margem esquerda do texto
principal.
3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
As referências bibliográficas devem ser apresentadas sempre no fim do manuscrito. Solicitamos que o autor inicie as referências bibliográficas em página própria,
imediatamente após o fim do corpo do texto em questão.
A disposição deve ser em ordem alfabética do último sobrenome do autor e, no
caso de mais de uma obra do mesmo autor, as referências devem ser dispostas em
ordem cronológica de publicação.
Não esqueça que somente devem constar nas referências bibliográficas, as bibliografias citadas no corpo do texto.
As referências devem ser alinhadas a partir da terceira letra do nome do autor.
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Exemplos:
• Livro
JACKSON, J. M. (1988). Social Psychology, Past and Present. An Integrative Orientation. London:
LEA.
• Tradução
STOMPKA,P. (1998). A Sociologia da Mudança Social(Pedro Jorgensen Jr., Trad.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. (Trabalho Originalmente publicado em 1993.)
• Capítulo de Livro
HONNETH, A. (2001). Democracia como Cooperação Reflexiva. John Dewey e a Teoria
Democrática Hoje. In: SOUZA, J. (Org.), Democracia Hoje: novos desafios para a teoria democrática
contemporânea. (pp. 63-92). Brasília: Editora Universidade de Brasília.
• Artigo de Revista Científica
ESTANQUE, E. (2001). Do autoritarismo despótico aos novos desafios do sindicalismo:
reflexões sobre o trabalho industrial na era da globalização. Revista Psicologia Política, 1 (2), 11-28.
• Trabalho de evento publicado em resumos ou anais
MERCADO, M. (2000). A Invenção da Mestiçagem: Uma interpretação dos estudos sobre
as relações raciais no Brasil. In: Anais do VIII Encontro Regional da ABRAPSO/SP (p.118). Piracicaba/
São Paulo: Universidade Metodista de Piracicaba.
• Tese ou Dissertação
ANSARA, S. (2000). Repressão e Lutas Operárias na Memória Coletiva da Classe Trabalhadora em São
Paulo. Dissertação de Mestrado, Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Social. São
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
• Artigo em Revista Científica virtual (Internet).
LÖWY, M. (2003). Las formas modernas de la barbarie. Metapolitica, 28, artigo 1. Acessado em
6 de abril de 2003, de
http://www.cepcom.com.mx/meta/28/vimpresa/dossier/1doss.htm
• Artigo em Jornal
FRANCO, C. (2003, 6 de Abril de). Os Bórgia e as orgias do desejo profano. O Estado de S.
Paulo, [São Paulo], p. D5.
• Artigo em Revista não científica
OYAMA, T. (2001, 27 de junho de). Dias Alegres: Parque de Diversões Promove Dia Gay
e ensina funcionários a tratar visitante homossexual. Veja, 34(25), 71.
• Artigo em Jornal ou Revista não científico (Internet)
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Sem autor.
EUA isolam Bagdá, invadem palácios de Saddam e matam civis em bombardeio (2003, 7 de
abril de), O Estado de S. Paulo., Acessado em 8 de abril de 2003, de
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u54748.shtml
Com autor
Westphal, W. (2003, 7 de abril de). Rubinho promete ganhar um GP do Brasil Folha On-line,
Acessado em 8 de abril de 2003, de
http://www.estadao.com.br/esportes/noticias/2003/abr/07/218.htm
4. PROCESSO EDITORIAL
Ao receber o manuscrito, o Comitê Editorial fará uma primeira apreciação e, caso seja
aprovado, este será submetido à apreciação de dois pareceristas que sejam especialistas na
temática ou área em questão. A Revista Psicologia Política encoraja o(s) autor(es) a indicar nomes de
especialistas.
O Comitê Editorial entende que as solicitações de modificações em um manuscrito são
comuns, rotineiras e importantes, pois permitem que o manuscrito passe por um diálogo entre
pares de forma a torná-lo cada vez mais um “artigo a ser publicado”. Portanto, é importante que
os autores entendam que tais solicitações não devem ser consideradas como críticas pessoais e
sim como diálogos entre especialistas sobre uma temática ou área de pesquisa. Neste sentido, os
autores receberão os indicativos dos pareceres, sendo obrigatório a apresentação de uma carta na
segunda submissão do manuscrito, evidenciando quais mudanças foram feitas e quais não foram
e, neste caso, apresentando as justificativas para tal. A decisão de publicação ou não é sempre
dos Editores e do Comitê Editorial com a consultoria dos Conselheiros e Pareceristas
ad. hoc.
Após os pareceres, os autores terão um prazo para modificações do manuscrito que poderá,
dentro do prazo determinado na carta aos autores, ser re-enviado para a Revista. O manuscrito
passará por uma segunda revisão do Comitê e caso aprovado será solicitado ao(s) autor(es) o
envio de uma carta submetendo os direitos autorais de seu manuscrito para a Revista Psicologia
Política.
Cada autor de um manuscrito publicado receberá um número da Revista Psicologia Política
gratuitamente pelo correio.
Quando da recusa dos textos/manuscritos, o(s) autor(es) serão notificados com as justificativas dos pareceristas e/ou do Comitê Editorial e poderão a partir dos elementos da recusa,
modificar seus manuscritos e re-enviá-los sempre que considerarem relevante. A Revista Psicologia Política incentiva os autores de textos não recomendados a enviarem seus textos modificados
para nova apreciação de nossos Pareceristas.
A Revista Psicologia Política adquire e reserva para si os direitos autorais de todos os textos que
nela forem publicados, podendo vendê-los ou submetê-los a permuta. A responsabilidade pelo
conteúdo de cada texto é do autor do manuscrito
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Caro leitor
O volume 1 de 2001 da
Revista Psicologia Política
contém em seus nºs 1, 2 e 3
os seguintes manuscritos:

nº 1
A Face Oculta do Racismo: uma análise
psicossociológica
Leôncio Camino, Patrícia da Silva, Aline Machado e
Cícero Pereira
O Anti-Racismo no Brasil:considerações
sobre o estatuto social baseado na
consciência racial
Maria Palmira da Silva
Teoria Crítica da Sociedade e Estudos
sobre Preconceito
José Leon Crochik
Ideologias ou Mitos Totalitários?
Fragmentos de discursos inigualitários.
Telma Regina de Paula Souza
Violência Institucional, Identificação
e Direitos Humanos
Maria Aparecida Morgado
Psicologia, Direitos Humanos e
Neo-Liberalismo
Cecília Coimbra
Psicologia Política e Ação Coletiva
Marco Aurélio Máximo Prado
The Crisis of the Brazilian Labor
Movement and the Emergence of
Alternative Forms of Working-Class
Contention in the 1990s
Salvador Sandoval

nº 2
Do autoritarismo despótico aos novos
desafios do sindicalismo: reflexões sobre o
trabalho industrial na era da globalização
Elísio Estanque
Memória coletiva: Um estudo psicopolítico
de uma luta operária em São Paulo
Soraia Ansara
A ação sindical sob a perspectiva da
Condição Humana: uma prática anti-política
Antonio José Rollas de Brito

Psicologia Social Comunitária LatinoAmericana: Algumas Aproximações e
Intersecções com a Psicologia Política
Maria de Fatima Quintal de Freitas
Práticas psi e Tortura no Brasil
Cecília Maria Bouças Coimbra
Discurso da dissidência
Antonio C.R. Tupinambá
Creativity in crisis
Rowan Ireland

nº 3
Capitalismo, trabalho e tempo de prisão
como pena
Sandra Luzia de Souza Alencar
Música Popular, Estilo Estético e Identidade Coletiva
Kátia Maheirie
Algumas notas sobre medidas sócioeducativas aplicadas a adolescentes
Adilson Dias Bastos
The demand and supply of participation:
Social psychological correlates of
participation in a social movement
Bert Klandermans
La Politica de la Psicologia:
El Caso Argentino
Angel Rodriguez Kauth
Frankfurt em Nova York: controvérsias
sobre o estabelecimento do Instituto de
Pesquisa Social na Universidade de
Columbia
Iray Carone
Psicologia Política: Principais Contribuições Norte-Americanas no século XX
(décadas 30-70)
Romina Iebra Aizpurúa
319

Final.p65

319

11/04/03, 19:52

Sociedade Brasileira de Psicologia Política
Revista Psicologia Política

FICHA DE CADASTRO
Nome:
Data de nascimento:

/

/

Endereço:
Complemento:

Bairro:

-

CEP:
Cidade:

UF:

País:

CPF/CNPJ:

Telefone:

Fax:

Profissão:
E-mail:
Tipo de Assinatura:

Y Anual Profissional Y Anual Estudante Y Exemplar Avulso
Forma de Pagamento (favor marcar a opção desejada):

Y À Vista Profissional (R$40,00)
Y À Vista Estudante (R$ 30,00)
Y Avulso à vista (R$ 25,00)

Y A Prazo Profissional (2 x de R$20,00)
Y A Prazo Estudante (2 x de R$ 15,00)
Y Doação para Biblioteca

Recebemos a quantia de:_______________________ referente à assinatura
do (s) volume (s)........... do (s) ano (s) de .....................
São Paulo_____/_____/_____
Os Editores
320

Final.p65

320

11/04/03, 19:52

