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Desafios e potência nas avaliações e na ciência aberta:
quais questões nos esperam no século XXI?
Challenges and potency in assessments and in open science:
what issues await us in the 21st century?
Desafíos y potencia en evaluaciones y en la ciencia abierta:
qué temas nos esperan en el Siglo XXI?

Muitos desafios estão colocados aos editores de periódicos científicos,
já que estamos em um momento diferente daqueles do início deste século, no
que se refere a processos editoriais de artigos provenientes de investigações
científicas no Brasil. Desde que assumi a primeira editoria científica na minha
carreira acadêmica e, junto a outros editores, busquei a avaliação as cegas por
pares, especialmente, o duplo cego, no qual autores e avaliadores desconheciam
suas identidades, visando uma avaliação isenta de qualquer viés que pudesse
prejudicar a própria avaliação. Seguimos agora, em 2022, com novos e diferentes desafios que se colocam em nossos horizontes e podem fazer mudar
algumas concepções de avaliação e de propriedade sob dados de pesquisas.
Sobre as avaliações dos artigos científicos submetidos as revistas, nosso
primeiro desafio se coloca nos preprints. Em abril de 2020, a SciELO inaugura
seu servidor (https://preprints.scielo.org/) e nos disponibiliza artigos que podem
facilitar a publicação de resultados de investigações, a exemplo dos artigos sobre
Covid-19. Seu objetivo foi “acelerar a disponibilização de artigos de pesquisa de
oito áreas temáticas antes ou em paralelo à submissão em periódicos científicos e
segue padrões internacionais de qualidade editorial, além de operar com software de
código aberto, o que facilita a interoperabilidade e indexação por bases de dados”
(Nassi-Caló, 2022, p. 33). Segundo Lilian Nassi-Caló (2022), iniciativa semelhante
foi tomada pela Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEP) e Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, com o apoio da UNESCO.
O que podemos fazer para possibilitar os preprints mantendo, ao mesmo
tempo, a qualidade e o rigor das avaliações?
As avaliações, por sua vez, devem ser muito mais valorizadas, pois sem
elas, um periódico não anda. Depois de tantos anos afirmando a importância de
um movimento de valorização maior e mais significativo acerca do trabalho de
revisão por pares, o que conseguimos, efetivamente? Parece que ainda estamos
engatinhando neste ponto, pois nossa dificuldade em conseguir avaliadores
para os artigos está cada vez mais intensa.
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Não seria o caso de pensarmos em outro desafio, que evolveria uma modificação nos trabalhos e
reconhecimento de nossos avaliadores? O que temos visto sobre avaliação aberta? Quais seus riscos e
vantagens? Estaríamos preparados para este exercício? Você deve estar se perguntando, “mas ela só lança
dúvidas aqui neste Editorial?” Sim, eu respondo que tenho mais dúvidas que respostas...
Mas, em meio a dúvidas, eu consigo ver que parte da valorização dos avaliadores está diretamente
ligada a ciência aberta a qual, segundo Lilian Nassi-Caló, pode ser compreendida como
o movimento que torna a pesquisa científica (incluindo as publicações, dados
e software livre) e sua disseminação acessíveis para todos os setores da sociedade. A
ciência aberta é conhecimento transparente e acessível compartilhado e desenvolvido
através de redes de colaboração. Inclui práticas de publicação aberta, acesso aberto,
dados de pesquisa abertos, avaliação aberta da ciência, cadernos abertos de anotações,
ciência cidadã... (Nassi-Caló, 2022, p. 29).

Como uma possível consequência, a avaliação aberta pode valorizar muito mais o papel do parecerista, porque pode dar visibilidade a seu trabalho e impulsionar o processo aberto e transparente da
discussão entre autor e avaliador, proveniente das leituras realizadas por seus pares. Com isso, pode
possibilitar ao leitor um processo interessantíssimo de aprendizagem de como se constrói a avaliação
da exposição do que se produziu em investigações. Seria o caso e aprofundarmos tais reflexões e pensar
em alternativas possíveis?
Encerro este Editorial na promessa de continuarmos nos próximos editoriais a pensar sobre tais questões e outras que envolve a ciência aberta, urgentes para nós, editores de periódicos científicos no Brasil.
Apresento a vocês agora o primeiro número de 2022, desejando a vocês uma excelente leitura!!!
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Este artículo indaga la relación entre prensa escrita, lo político y
el ejercicio del poder, en un diario digital colombiano, desde una
perspectiva de psicología crítica y un abordaje centrado en análisis del discurso, teniendo presente que el lenguaje estructura la
experiencia, el pensamiento y la conducta, para lo que se pregunta
por cómo son las formas en que es presentada la protesta social en
un diario colombiano de distribución nacional y las significaciones
asociadas a esta presentación, profundizando en dos movilizaciones sociales particulares, se trata de la protesta indígena llevada a
cabo entre marzo y abril de 2019 y la universitaria de octubre del
mismo año; el análisis de discurso realizado permite determinar los
aspectos ideológicos asociados a la presentación de la protesta y
devela las estrategias empleadas en este proceso por parte de la
prensa escrita.

*** Integrante del Semillero de Investi-

Resumen

Palabras claves: Protesta social; Análisis de discurso; Poder, Ideología; Prensa Escrita.

Resumo
Este artigo indaga sobre a relação que se estabelece entre a imprensa
escrita, o pensamento político e o exercício do poder, a partir de uma
perspectiva da psicologia crítica e uma abordagem focada na análise
do discurso. Tendo em atenção que a linguagem estrutura a experiência, o pensamento e o comportamento, para os quais se pergunta
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El análisis crítico del discurso, una mirada a la protesta social en un diario colombiano

pela forma em que o protesto social é apresentado num jornal colombiano de distribuição nacional e os
significados associados a essa apresentação, investigando duas mobilizações sociais específicas, é sobre o
protesto indígena realizado entre março e abril de 2019 e o protesto da universidade em outubro do mesmo
ano; a análise do discurso realizada permite determinar os aspectos ideológicos associados à apresentação do protesto e revela as estratégias empregadas neste processo pela imprensa escrita.
Palavras-chave: Protesto social; Análise do discurso; Poder; Ideologia; Jornais.

Abstract
This article investigates the relationship between the written press, politics and the exercise of power, in
a Colombian digital newspaper, from a critical psychology perspective and an approach focused on discourse analysis, bearing in mind that language structures experience, thought and behavior, for which
one wonders how are the ways in which the social protest is presented in a Colombian newspaper with
national distribution and the meanings associated with this presentation, delving into two particular
social mobilizations, it is about the indigenous protest carried out held between March and April 2019
and the university student protest in October of the same year; the discourse analysis carried out allows
us to determine the ideological aspects associated with the presentation of the protest and reveals the
strategies used in this process by the written press.
Keywords: Social protest; Discourse analysis; Power; Ideology; Newspapper.

Associação Brasileira de Psicologia Política
5

Carlos Andres Sanchez-Jaramillo | Laura Moscoso-Llanos | Carlos Mario Bernate-Vásquez | Miguel Ángel Castillo

INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene por objetivo indagar cómo son las formas de presentar la protesta social en un
diario digital colombiano, en particular la protesta indígena llevada a cabo en marzo y abril de 2019 y la
universitaria de octubre del mismo año.
Por lo que busca dar cuenta de algunos fenómenos de la realidad social contemporánea y su relación con lo político, el ejercicio del poder y la presentación de noticias en un diario colombiano, en su
versión digital, esto desde una perspectiva de la psicología crítica y un abordaje centrado en el Análisis
Crítico del Discurso (ACD), teniendo en cuenta que el ACD, según Ian Parker (2009), se pregunta por el
lenguaje como elemento que estructura tanto la experiencia, como el pensamiento y la conducta.
La búsqueda de antecedentes dio cuenta de investigaciones que de estudios de perspectiva historiográfica sobre la protesta social a mediados de los 50s y los 70s, y sobre el nacimiento de la protesta social,
encontrando investigaciones sobre movilizaciones de trabajadores agrarios, transportadores, campesinos,
y arrojando un mayor número de investigaciones en países como México y Argentina, que en Colombia.
Fueron notorias las investigaciones de Carlos Velásquez (2004), que indaga sobre las formas en
que se presentan las protestas sociales en el primer semestre de 2004, analizando los noticieros de televisión de alto rating, planteando que hacer investigación desde un observatorio de medios, puede permitir
futuras investigaciones sobre el tema y favorecer el mejoramiento de la calidad de la información pública.
Por otro lado, Isaías Tobasura y Felipe Rincón (2007), investigaron sobre los actores sociales de
la protesta rural en Colombia, describen sus repertorios de acción y evidenciando las transformaciones
que han sufrido entre 1990 a 2005; dando cuenta de las políticas económicas que han modificado las
relaciones sociales entre los actores involucrados, encontrando modelos de desarrollo asociado a lo rural,
que tienen que ver con la modernización y apertura económica, que favorecieron a grandes productores y
propietarios de tierras en detrimento de la población campesina, frente a los que surgen múltiples maneras
de protesta que articulan campesinos, indígenas, población afro y movimientos afines.
En esta misma lógica histórica se encuentra el trabajo de Marcela Velasco (2007), en el que se indaga
si la reforma constitucional de 1991 en Colombia, ha reducido las huelgas, protestas y tomas realizadas
por trabajadores, residentes urbanos, campesinos y estudiantes, encontrando que la contestación social
aumenta en la medida en que se deterioran las capacidades ciudadanas y del Estado, concluyendo que la
Constitución de 1991 no ha afectado el comportamiento de la política contestataria, pero si ha hecho que
la contestación social sea mucho más sensible al deterioro de las capacidades ciudadanas.
Por su parte, Sandra Bautista (2012), plantea la movilización social como una acción colectiva de
alto riesgo, proponiendo un abordaje conceptual a dos procesos de movilización campesina ocurridos en
los municipios de El Líbano y Chaparral en el Tolima, para lo que se recurre a trabajo de campo, revisión
documental y de prensa.
En cuanto a la revisión de investigaciones centradas en el impacto de los medios de comunicación en
diferentes ámbitos de lo social, Pablo Blesa (2006), plantea que estos terminan sometidos a intereses concretos, debido a la interacción, coexistencia, filiación y convergencia de intereses de partido políticos y capitales
económicos, haciendo que primen los intereses por encima de los ciudadanos, que en cierta medida es el
mismo planteamiento de Bernadette Califano (2015), quien indaga sobre cómo se posicionan los medios de
comunicación como actores sociales y políticos con intereses particulares, encontrando que tienen por objetivo
lucrar e influir a través de sus diferentes roles, en tanto se encargan de la “selección, inclusión o exclusión,
tematización y jerarquización de los acontecimientos” (Califano, 2015, p. 76), según intereses particulares.
Una investigación realizada por Sindy Mora y Anthony García (2008), analizó cómo la prensa
costarricense representó a los actores colectivos en la coyuntura política de 2007 y que se relacionaba
con el referéndum del Tratado de libre comercio, entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos, a través de un análisis cuantitativo de los medios La Nación y Diario Extra y sus tendencias
noticiosas, y que seleccionó una muestra de 297 noticias discriminadas por las variables: Aprobar TLC,
rechazar TLC y acciones colectivas relacionadas con otras problemáticas, encontrando que lo que más
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se evidenció fueron las otras demandas, es decir, noticias no relacionadas al proceso popular del TLC.
Asimismo, “se reportaron más noticias en contra que a favor del TLC” (Mora & García, 2008, p. 103),
y que los reportes que hablaban de oposición solo se presentaron al momento de las marchas más concurridas (febrero, mayo y septiembre); también se encontró que El Diario Extra y La Nación, utilizaron
estrategias de particularización e individualización de actores colectivos y exaltación de figuras políticas.
En el mismo sentido, en un estudio bibliográfico crítico fundamentado en el materialismo histórico-dialéctico, Juberto Souza y Ana María Jacó (2019), buscaron comprender cómo la prensa brasileña y
su acción ideológica, especialmente relacionada con la Masacre de la Chacara São Bento construyó una
imagen de terrorista de la psicóloga y militante de la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) Pauline
Reichstul. Los autores concluyeron que la mediación ideológica de la prensa se sirvió de la deshumanización de la psicóloga y militante Reichstul para construir tal imagen.
A su vez, Claudia Acevedo, Jouliana Nohara y Carmen Ramuski (2010), tuvieron el objetivo de
comprender cómo los medios de comunicación en Brasil contribuyen a la estigmatización de las poblaciones
negras, encontró que, a través de estrategias como la falsa proyección, la ideología del blanqueamiento, el
mito de la democracia racial, la exclusión entre otros, se reproducen las relaciones de dominación sobre
los negros por parte de los grupos dominantes, los blancos.
Por otro lado, María Barreto, Henry Borja, Yeny Serrano y Wilson López (2009), en un estudio
documental sobre legitimación social como proceso en la violencia política, buscó analizar el papel de los
discursos de grupos como generadores de creencias en las personas (legitimación y deslegitimación), que
favorecen o no la imagen de los mismos, a través de los medios de comunicación, encontrando que estos
funcionan como instrumento de los actores armados en su accionar bélico y psicológico, a través de procesos
de agenda y encuadre de la información, seleccionando imágenes y palabras que explican los fenómenos
sociales, teniendo un efecto importante de influencia en la percepción de los individuos de la realidad.
En cuanto a investigaciones centradas en análisis crítico del discurso se puede plantear que Eva
Salgado (2007), abordó el discurso de la prensa escrita en México en diez periódicos nacionales, en el
periodo entre el 3 y el 7 de julio del 2000 en relación a las elecciones presidenciales del 2 de julio del
mismo año, y se propuso hacer un análisis del discurso político, alrededor de una muestra de 838 noticias, encontrando que los diferentes diarios apelaban en mayor medida a la vida individual más que a
lo colectivo.
Otra investigación es la de Yoan Acosta (2014), quien presenta indicadores de una propuesta metodológica de análisis crítico de discurso interdisciplinar, al analizar las características de la construcción del
discurso periodístico sobre Cuba, aparecidos en The New York Times, durante 2010 y 2011, exponiendo
relaciones entre los recursos discursivos que develan el fenómeno de la argumentación y otros como la
manipulación y el abuso de poder en el discurso.
La investigación de Andrés Prieto (2017), analizó cómo seis diarios españoles: El País, El mundo,
ABC, Heraldo de Aragón, El periódico de Aragón y La vanguardia, presentaron discursos políticos de
diferentes actores sociales alrededor de la Ley de extranjería entre 2003 y 2016, analizando 3.428 piezas
que incluían los términos ley y extranjería, categorizando los discursos políticos en discursos proactivos
y reactivos, encontrando que el discurso proactivo ofrece recursos para gestionar los conflictos y acepta
los hechos, mientras el reactivo se caracteriza por cierta resistencia al cambio pero, se encontró con
igual la cantidad de discursos proactivos y reactivos, lo que para el autor representa una visión divida y
contradictoria de los medios que reflejan los diferentes posicionamientos.
Otra de las investigaciones es la de Eugenia Urra y Sandra Sandoval (2018), quienes desarrollaron
un artículo de revisión sobre el análisis crítico del discurso (ACD), con el fin de determina los preceptos más importantes que lo distinguen, focalizándose en el modelo 3D de Fairclough para detallar su
metodología y su desarrollo de análisis descriptivo, interpretativo y social, con algunos ejemplos de su
modelo aplicados en salud; recordando que para el ACD el lenguaje es una práctica social, implicando
una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situaciones, instituciones y estructuras
sociales que lo enmarcan, que
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Se basa en algunos supuestos del discurso que emanan de la teoría crítica y reúne una
serie de preceptos que la determinan: lo crítico, lo ideológico, el poder y la hegemonía.
Tiene un carácter multidisciplinar y disidente. La metodología de investigación se centra
en el análisis discursivo para ver de qué manera el abuso de poder y la desigualdad social
se representan, reproducen, legitiman y resisten en la expresión del lenguaje hablado y
escrito, se consideran los contextos sociales y políticos en los que se desarrollan dichos
discursos. (Urra & Sandoval, 2018, p. 208)

Esta revisión de antecedentes permite dar cuenta de diversas formas en que la protesta social, los
medios y el análisis de discurso han sido abordados, mostrando que la relación entre política, medios y
análisis de discurso es una relación frecuente, en tanto la política y los medios buscan tanto lectores como
electores, que operen como seguidores, teniendo presente que los medios no solo dan cuenta de noticias,
sino también de realidades, las cuales pueden llegar a crear en la medida de sus intereses o posibilidades,
revelando que el discurso político y el de los medios termina atravesado por características y formas similares.
Por otro lado, es claro que la realidad social es compleja, por lo que su abordaje debe ser igualmente
complejo, abierto y diverso, con el fin de comprender tal complejidad, con lo cual se busca acercarse a
elementos que permitan el análisis crítico del discurso de las piezas elegidas y su relación con los elementos
de la ideología y poder; así, es innegable que sujeto y sociedad se construyen dialécticamente, a través de
un proceso de interrelación constante, sustentado en una dimensión histórica y contextual, atravesado por
elementos ideológicos, que según Ignacio Martín-Baró (1989), favorecen la construcción de una realidad
mediada por intereses sociales concretos, que dan forma a la objetivación de ciertas realidades sociales,
establecidas por la razón de la clase dominante.
Lo que, según Van Dijk (1996), permiten la organización de las actitudes de los grupos sociales a
través de opiniones generalizadas organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales considerados
relevantes, haciendo que la ideología permita construir categorías que definen a un grupo, en relación a
sus normas, valores, metas, acciones, repercutiendo en las relaciones entre los miembros del grupo, su
proceso de identidad grupal y su acceso, o no, a recursos sociales de su contexto.
En esta medida, la ideología, permite que lo históricamente situado se convierta en categoría natural, proceso que no puede lograrse sin un ejercicio de poder concreto, lo que remite a Michael Foucault
(2008), para quien el poder tiene que ver con múltiples relaciones de fuerzas que forman un sistema
concreto que emplea estrategias que lo hacen efectivo y lo formalizan en instituciones, aparatos estatales,
leyes y hegemonías sociales.
Haciendo que el poder, según Foucault (2008), sea una situación estratégica socialmente compleja,
que se produce en cada instante, en toda relación y en toda parte, por lo que opera como productor de
estructuras y se enlaza con otras relaciones, económicas o de conocimiento, y tiene que ver con desigualdades y desequilibrios en las relaciones; por lo que la dominación, producto del ejercicio del poder,
se debe a los efectos hegemónicos repetidos constantemente.
Esto implica que el poder, se ejerce con objetivos claros, tácticas explicitas y precisas, como lo
afirma Foucault (2008), por lo que no es una relación subjetiva, sino que sucede entre grupos e instituciones que distribuyen, separan y homogenizan, con el fin de generar efectos específicos, tal vez por tal
razón Parker (2009), afirma que hay que atender las diferentes formas en las que nos han dicho cómo o
en qué pensar, por eso el análisis del discurso es una alternativa metodológica que permite indagar sobre
el lenguaje y su relación con la experiencia, la conducta y el pensamiento, desde una perspectiva crítica
que da cuenta de las razones e implicaciones de lo dicho, teniendo presente que:
Un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantiene y promueven ciertas
relaciones sociales. Su análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el
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presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del
lenguaje como una práctica constituyente y regulativa. (Iñiguez & Antaki, 1994, p. 63)

El análisis de discurso busca relacionar las estructuras del discurso con las estructuras sociales y las
relaciones sociales de clase, en tanto “los usuarios del lenguaje como miembros de comunidades, grupos
u organizaciones y se supone que hablan, escriben o comprenden desde una posición social específica”
(Van Dijk, 1996, p. 15), por lo que examina las ideologías asociadas a cada posición sin embargo, el
discurso no puede ser entendido adecuadamente sin atender al contexto en el que aparecen tales elementos, por lo que es necesario “¿Qué fenómeno social se está intentando aclarar? ¿Qué relaciones sociales
se quiere explicar? … ¿Qué relaciones sociales mantenida y promovidas a través del lenguaje se quiere
explicar?” (Iñiguez & Antaki, 1994, p. 64).
De hecho, Van Dijk (1996), recuerda que todo discurso depende de la pertenencia a grupos, la
identificación con otros con los que se comparten aspectos sociales que favorecen formas de interacción
y entendimiento del mundo, que se verán reflejadas en el discurso, aunque no de manera explícita, por
lo que hay que atender a los diferentes actos de habla para identificar el momento en el que lo ideológico
empieza a operar en la interacción social cotidiana; y es que
En relación con las ideologías, las estructuras del discurso tienen siempre la doble función
de poner en juego o “ejecutar” ideologías subyacentes por una parte, pero por la otra
pueden funcionar como medios de persuasión más o menos poderosos, esto es, como
medios estratégicos para influir en modelos mentales preferentes e –indirectamente– en
actitudes e ideologías favorecidas. Es así que la formación, cambio y confrontación de las
ideologías es también una función de la estructura del discurso. (Van Dijk, 1996, p. 27)

Como discurso e ideología están tan interrelacionados es complejo determinar sus límites, por lo
que Van Dijk (1996), propone preguntas que permiten comprender la pertenencia intergrupal, desde la
que se puede estar hablando
¿Quiénes somos nosotros?, ¿Quiénes (no) pertenecen a nosotros?, ¿Qué hacemos nosotros?, ¿Cuáles son nuestras actividades?, ¿Qué se espera de nosotros?, ¿Cuáles son las
metas de estas actividades?, ¿Qué normas y valores respetamos en tales actividades?,
¿Con qué grupos estamos relacionados: quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos?, ¿Cuáles son los recursos a los que típicamente tenemos o no acceso
(privilegiado)? (p. 28)

Estas preguntas se unen a lo que Van Dijk (1996), llama Análisis Ideológico del Discurso que busca
dar cuenta de las descripciones autoidentitarias, tanto de actividades como de propósitos, de normas y
valores, a la vez que indaga por las relaciones con otros grupos, y el acceso a recursos, en tanto calidad
y cantidad necesarios para mantenerse como grupo.
Estos elementos presentados permiten dar cuenta de las características del grupo, sus formas de
interactuar y de entender el mundo, favoreciendo la identificación de elementos ideológicos asociados,
con el fin de profundizar en aspectos identitarios, los prejuicios, estereotipos y aspectos ideológicos
asociados a cada grupo, buscando comprender las formas en que lo ideológico se generaliza, normaliza
y naturaliza, y se expresa en el discurso.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
La república de Colombia es un Estado Social de Derecho, presidencialista y democrático, lo que
no ha impedido que sus gobiernos, generalmente de derecha, sea hayan resistido a los cambios sociales,
que sumado a situaciones económicas y políticas ha favorecido un clima de descontento y polarización
cada vez más generalizado, que se agrava por un conflicto armado de larga data, en el que se involucran
multitud de actores armados que luchan por el control del territorio y el monopolio de las armas, derivando
en múltiples movilizaciones sociales y formas violentas de abordar la conflictividad.
Parte de la movilización social del país, se debe no solo al descontento generalizado por ciertas
formas de gobierno, sino que según el Grupo de Memoria Histórica (2013), tiene que ver con “la modernización económica del campo, el estímulo a la agricultura capitalista, la seguridad jurídica sobre la gran
propiedad rural y el proteccionismo arancelario frente a la competencia externa” (p. 130), a lo que se le
agrega la represión política y militar a toda acción de reivindicación por parte del campesinado, indígenas,
estudiantes, maestros y sindicatos, que se mezcla con las estrategias de terror de terratenientes, grupos
paramilitares y la muerte de dirigentes campesinos y el desplazamiento forzado.
Esta complejidad social, aunada a diferentes situaciones asociadas a la calidad y el costo de la
vida y de salud en general, los problemas de tenencia de la tierras, las problemáticas de la educación
especialmente la pública, la lucha de las víctimas por ser reconocidas, la exigencia de protección a los
líderes sociales, el asesinato de diferentes actores sociales, la persecución de desmovilizados, la inequidad de género, la discriminación a la población LGBTI, el aumento de la presencia de actores armados
ilegales internacionales, la continuación de las ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamados
falsos positivos, otras situaciones que el gobierno no ha sabido abordar, han generado cada vez mayor
descontento, haciéndose más frecuente la protesta social, que ha ido ampliando su convocatoria y tamaño.
Particularmente dos movilizaciones se han hecho significativas en el país, una surgida de las universidad, especialmente las públicas de las ciudades principales, otra de origen indígena y rural; escenarios
en los que se han mezclado aspectos de la autonomía universitaria y la tenencia de tierra indígena, y
aunque surgen de poblaciones distintas, en ambas hay una exigencia frente a asuntos relacionados con lo
económico y lo político, el reclamo por la protección a la vida en general y el descontento por las maneras
en las que el actual gobierno aborda diferentes problemáticas asociadas a la conflictividad urbana y rural.
Así, la protesta; pacifica o no; se ha hecho frecuente en el país, e independientemente que se esté de
acuerdo o no, la prensa escrita muestran una única forma de la misma, por lo que esta investigación busca
analizar cómo la protesta social es presentada en los medios digitales, especialmente en el diario EL Tiempo,
de circulación nacional, y en su versión digital, centrándose en la movilización indígena que ocupó los
diarios a finales de marzo e inicio de abril de 2019 y la protesta universitaria de octubre de este mismo año.
La búsqueda de noticias sobre protesta social en Colombia encontró 2.866 resultados, sin embargo,
la mayoría de estos no están relacionados directamente con protestas sociales, e incluso no todos son de
Colombia, entre los temas también aparecen noticias que tienen que ver con campañas electorales, exigencias de líderes sociales y su asesinato, la discusión social y política sobre ejecuciones extrajudiciales,
llamados falsos positivos y otros temas.
Esta búsqueda reveló que lo entendido como protesta social en Colombia, es asociado con temas
que tienen que ver con lo económico, lo deportivo, la disidencia de las guerrillas de las Farc y los procesos
electorales en curso; además que no solo se hace mención de las protestas internas, sino también se asociaron con protestas de Chile y Ecuador; por lo que hablar de protesta social en Colombia, hace referencia
tanto a manifestaciones pacíficas como a aquellas que se tornan violentas, sin una diferenciación clara.

MÉTODO
Esta investigación parte de un modelo hermenéutico interpretativo, sustentada cualitativamente en
el Análisis Crítico del Discurso (ACD), desde una perspectiva crítica, para lo que se seleccionó un corpus
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documental, que es analizado según planteamientos de Lupicinio Íñiguez y Charles Antaki (1994), que
incluyen la identificación de palabras, frecuencias y significados, para luego profundizar en la interpretación crítica del discurso, identificando elementos relacionados con el poder y la ideologías, teniendo
en cuenta planteamientos de Van Dijk (1996), y Parker (2009).
Para esto se elige un cuerpo documental basado en la búsqueda de noticias aparecidas en el Diario
El Tiempo, en su versión digital, con la categoría principal Protesta social en Colombia, determinando
la aparición de 2.866 entradas asociadas a esta búsqueda.
La plataforma digital del diario permite la búsqueda desde el día en curso hasta el año 1990, que
es el límite de la base de datos del diario, por tanto la búsqueda se afinó para el año 2019, arrojando 218
resultados, de estas se eligieron las que tenían relación directa con el país, las que trataban sobre protesta social, específicamente las relacionados con protesta estudiantil (11 resultados), universitaria (10
resultados), e indígena (47 resultados), se evitaron las columnas de opinión, en tanto no son consideradas
noticias propiamente dichas sino la postura de columnistas frente a tales eventos, se evitaron aquellas
que correspondían a noticias en video (el diario tiene un canal de video y coloca actualizaciones en
vivo de algunas de las noticias en su portal digital), se evitaron las noticas repetidas o aquellas que solo
correspondían a un enlace que llevaba a una notica en desarrollo, dejando seis noticas explícitamente
relacionados con el tema a tratar y a analizar.
Las noticias seleccionadas tienen los siguientes titulares y fechas: Movimiento estudiantil convoca
a marchas para el 31 de octubre (28 de octubre); Marchas estudiantiles terminaron en desmanes (24 de
octubre); Semana de la indignación universitaria en Popayán (24 de octubre); Cantos y fogatas en marchas
de estudiantes en Cali y Popayán (10 de octubre); Indígenas de minga, estudiantes, centrales obreras y
afros, en paro (25 de abril); La minga del Cauca, de la protesta social a la transgresión de la ley (6 de abril).
Como dato a resaltar, puede decirse que, entre las noticias encontradas en esta búsqueda documental, en el periodo de tiempo seleccionado y con los criterios establecidos, no se halló ningún reporte de
prensa que estuviese a favor de la protesta social.

ANÁLISIS
Este análisis arroja un primer dato de interés, tiene que ver con que no todo lo que aparece bajo
el nombre de protesta social, indígena, universitaria o estudiantil, realmente obedece a tal categoría,
debido a que esta búsqueda arroja noticas relacionadas con protestas de cualquier índole y en diferentes
contextos, incluso internacionales.
La relación que sí aparece frecuentemente establecida es la asociación entre marcha social o protesta
social, con protesta estudiantil y con encapuchados, presente en las noticias encontradas del periódico
digital de distribución nacional El Tiempo, estableciendo que las protestas sociales son llevadas a cabo
por encapuchados. En ese mismo orden de ideas se asocia protesta estudiantil con el ámbito universitario
y se agrega la noción de movimiento estudiantil, asumiéndolo en sinónimo con movilización estudiantil,
como si el movimiento estudiantil solo existiera para llevar a cabo protestas sociales.
Otra relación presente en las noticias en este diario, es la afectación al espacio público, especialmente si es vandalizado, con lo que las menciones a protesta universitaria asocian a quienes marchan,
protestan o se congregan, con vándalos, independientemente que partan de las universidades, lleguen a
las universidades o pasen por estas; asociación entre protesta social y vandalismo se hace más explícita
si está implicada la universidad pública.
En este caso, se agrega la connotación de encapuchados, presentados como extremistas de izquierda
o guerrilleros infiltrados; asociación estigmatizante muy frecuente, y aunque no todas las protestas terminan en acciones vandálicas, sin embargo, el diario analizado si presenta las protestas estudiantiles
relacionadas con el vandalismo, por ejemplo:
Al finalizar la tarde, dos marchas estudiantiles llegaron a la Universidad Nacional sobre la entrada
de la calle 26. Estudiantes de la Universidad Distrital y Pedagógica ingresaron al campus de la Nacional y
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en ese momento algunos encapuchados comenzaron a lanzar piedras a efectivos del Esmad1. En este
momento, las autoridades responden con gases lacrimógenos. (Diario El Tiempo, 24 de octubre, 2019)
No deja de ser particular la identificación de todos los marchantes como estudiantes universitarios,
asumiendo que todos los que protestan, en este caso hacen parte de la universidad Distrital o la Pedagógica, la noticia también establece la relación entre Universidad Nacional, encapuchados y agresiones,
que se abordan con más agresión en tanto la alternativa de resolución es el gas lacrimógeno. En esta
misma línea otra noticia dice:
Con algunas escaramuzas entre estudiantes y policías, en Cali y Popayán se vivieron
el jueves las movilizaciones universitarias. Las marchas provocaron trancones, desvíos de rutas del sistema masivo de transporte, MIO, y algunas escaramuzas con las
autoridades. (Diario El Tiempo, 10 de octubre, 2019)

En este fragmento es clara la relación entre protestas universitarias y enfrentamientos, aunque
también es suficientemente ambiguo para que no quede claro, ni el lugar, ni la forma, ni el tamaño de los
enfrentamientos, incluso el usar el término escaramuza, es decir, un escenario de guerra, hace de tales
enfrentamientos poco claros, pero además establece una lógica militarista, en tanto quienes se enfrentan
en una escaramuza son ejércitos en conflicto, lo que le da un tono bélico a la protesta, a la vez que busca
validar el uso de la fuerza y de los excesos de esta especialmente si son provenientes de organismos del
Estado.
Como, cuando en la noticia del Diario El Tiempo (28 de octubre, 2019), se menciona que “Los
estudiantes todavía no han definido las rutas de la movilización, pero señalan que se tomarán las principales plazas del país.”, en este fragmento se puede evidenciar el uso del término “tomarán”, el cual tiene
una clara relación, con un evento histórico que marcó la historia de Colombia: La toma del Palacio de
Justicia en la capital del país, Bogotá, en 1985.
Se puede plantear, desde Martín-Baró (1989), que el sujeto y la sociedad, al construirse dialécticamente, es decir, en un proceso conjunto de interrelación constante, los aspectos históricos y contextuales
inciden en la forma en cómo se constituye la realidad social, atravesada por elementos ideológicos. En
este caso puntual del contexto colombiano, al emplear el término “toma” que se relaciona con dicho
suceso histórico violento, se podría entender que los manifestantes literalmente tomarán de forma militar
y violenta estos sitios.
Por lo tanto, el término es empleado para tergiversar la intencionalidad de los manifestantes y
generar en el lector, de este periódico digital de distribución nacional, una errónea interpretación de la
protesta social, en este caso puntual, en la que los manifestantes se reunirían en determinados puntos
emblemáticos de la ciudad con el objetivo de manifestar su inconformidad sobre temas gubernamentales
y exigir el cumplimiento de sus peticiones.
Por otro lado, y con respecto a la protesta indígena aparecen otras asociaciones, pues se asume que
si se trata de una protesta relacionada con tierras esta es netamente indígena, teniendo presente que las
noticias sobre protesta indígena se centran en el sur del país, mientras la protesta campesina se enfatiza
en el centro del país, separando la protesta indígena de la campesina.
En este caso se repiten palabras como: Líderes, voceros, y minga (forma de organización colectiva
indígena del sur del país), ilegal, violencia, actores armados, pérdidas millonarias; como por ejemplo
cuando se dice: “una protesta más de los indígenas, se convirtió en un escenario crítico de violencia con
resultados lamentables en sacrificio de vidas humanas, heridos, pérdidas económicas” (Diario El Tiempo,
6 de abril, 2019).
1

Esmad, son las siglas de Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia
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En adición a esto, a uno de los aspectos que mayor importancia se le atribuye es a las pérdidas
económicas para las empresas, luego se presentan las afectaciones a la distribución de mercancías, las
dificultades de traslado de medicamentos, y solo cuando los temas económicos se agotan se hace mención a la pérdida de vidas humanas o de heridos asociados a las protestas, como es el caso de la noticia
de Diario El Tiempo (6 de abril, 2019) que menciona “Aunque hay muchas cifras que hablan de los
estragos de la crisis, solo el sector agrícola calcula sus pérdidas por la acción de los indígenas en 80.000
millones de pesos.”
También, priman las menciones a las heridas en la fuerza pública y se desconocen los informes o
las menciones que voceros indígenas hacen de las heridas o muertes causadas por estamentos estatales en
el desarrollo de las protestas, un ejemplo es el siguiente titular y encabezado de una noticia “La minga del
Cauca, de la protesta social a la transgresión de la ley. La protesta dejó pérdidas millonarias. El presidente
Iván Duque denunció que estuvo infiltrada” (Diario El tiempo, 6 de abril, 2019).
Elementos que revelan que la presentación de noticas asociadas a la protesta indígena no solo es
ambigua sino imprecisa, en donde se mezclan elementos que van de lo económico a lo militar, pues en esa
misma noticia, pasan de hacer referencia a la protesta indígena a la vinculación de un número de indígenas
con un grupo de disidencias de las antiguas guerrillas de las Farc, haciendo que la intensión de la noticia
vaya de la descripción de la protesta indígena, que exigen atención del Estado para evitar el asesinato
constante de líderes indígenas, a la vinculación de algunos con un grupo de actores armados ilegales.
Según informes de inteligencia, un grupo de 250 hombres, en su mayoría indígenas,
hace parte de la estructura de las disidencias de las Farc en la región, bajo el mando
de Johany Noscué Bototo, alias Mayimbú. Este grupo sería el responsable de por lo
menos 12 ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura. (Diario El tiempo, 6
de abril, 2019)

Ese fragmento muestra la ambigüedad de la noticia, entendiendo que la única relación que tiene
tal párrafo con la protesta indígena es que hay algunos indígenas que hacen parte de una organización
criminal que operan en algún lugar del país, pues la noticia no lo dice.
Dichas ambigüedades en las noticias sobre protesta indígena permiten que la noticia presente
generalidades confusas, en tanto se asumen elementos que magnifican el impacto de la misma, como
cuando se dice: “Los 1,8 millones de colombianos que viven en Cauca y Nariño, y en zonas aledañas de
Huila y Putumayo, estuvieron 25 días bloqueados, sin acceso a medicinas, alimentos ni combustibles”
(Diario El tiempo, 6 de abril, 2019), elementos como estos dificultan el entendimiento de las razones de
la protesta y el desarrollo de la misma, especialmente si es leída por alguien de un departamento diferente
al que se lleva a cabo.
Los fragmentos presentados reflejan la relación entre lenguaje y creación de la realidad, en tanto
las noticias sobre la protesta universitaria o indígena, en el periódico digital de distribución nacional
seleccionado, logran asociar las exigencias validas de la población civil con agresión, vandalismo y violencia, recordando que “el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino en los enunciados que
circulan” (Santander, 2011, p. 209); esto implica que el lenguaje no solo expresa las ideas sino que también da forma a la realidad, no en vano si “se concibe el discurso como unja forma de acción. Entonces,
en ese sentido, analizar el discurso que circulan en la sociedad es analizar una forma de acción social”
(Santander, 2011, p. 210).
Elementos que recuerdan a Parker (2009), quien afirma que hay que atender las formas en las que
nos han dicho cómo o en qué pensar, que se puede relacionar con los planteamientos de Iñiguez y Antaki
(1994), sobre el discurso en tanto “es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantiene y promueven
ciertas relaciones sociales” (p. 63), se hace visible entonces que la noticia busca la asociación entre las
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exigencias justas de la población con vandalismo, agresión y violencia, logrando que tal asociación se
naturalice y se asuma como verdadera en función de la repetición sistemática de la misma.
En este orden de ideas, en la noticia Diario El Tiempo (6 de abril, 2019) se menciona que “La
idea noble de la protesta social fue distorsionada”, se puede analizar que la protesta indígena se convierte
en un escenario crítico de violencia; la protesta está infiltrada de actores armados ilegales; se logra que
se organicen actitudes concretas, y no en vano Van Dijk (1996), afirma que a través de un grupo de opiniones generalizadas organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales se puede lograr hacer que
emerjan ideas concretas que dan forma a elementos ideológicos, construyendo categorías que definen a
un grupo. Por lo tanto, la protesta indígena, justa, en tanto exige atención estatal y protección a la vida, se
asocia con agresiones contra el Estado, las instituciones o las organizaciones económicas, invalidando las
exigencias y logrando implantar la idea que protesta equivale a violencia de unos pocos contra el Estado.
En consecuencia, Iñiguez y Antaki (1994), platean que para dar cuenta de lo que implica el discurso hay que buscar las relaciones estructurales del fenómeno, preguntando por las estructuras sociales
y las relaciones de clase asociadas al discurso, siendo necesario preguntar “¿Qué fenómeno social se está
intentando aclarar? ¿Qué relaciones sociales se quiere explicar? … ¿Qué relaciones sociales mantenida
y promovidas a través del lenguaje se quiere explicar?” (p. 64).
Siguiendo esta lógica se pueden responder tales preguntas con el fin de comprender los elementos
que el discurso devela, así la primera pregunta, referida al fenómeno social que se busca entender, tiene
que ver con la protesta social como manifestación legitima de descontento frente a las decisiones gubernamentales actuales y como una forma de organización valida de personas que sienten vulnerados sus
derechos, así el fenómeno es la protesta social.
La segunda pregunta equivale a dar cuenta de las relaciones sociales existentes entre los actores
involucrados, en donde hay una multiplicidad de actores que se pueden agrupar fundamentalmente en dos:
El Estado, o más claramente el gobierno actual, y la población civil, específicamente aquella que queda
lejos de las decisiones gubernamentales pero que es afectada por las mismas, en este caso, la población
estudiantil y la indígena, afectados por diferentes políticas sociales, económicas, agrarias, educativas,
jurídicas, e incluso policiales y militares, se entiende que no participan directamente en tales decisiones,
aunque los implica severamente.
Es claro que la población indígena son receptores directos de decisiones gubernamentales que se
hacen desconociendo las exigencias y reclamos de la población civil, quienes reclaman equidad económica
y acceso a educación, uso adecuado de recursos económicos del Estado, protección para líderes y grupos
sociales organizados tanto indígenas como estudiantiles, reducción de la corrupción y cumplimiento del
proceso de paz iniciado en el gobierno pasado. Pese a lo anterior, incluso en la noticia Diario El Tiempo
(25 de abril, 2019) se menciona que “aún hay temas no resueltos con el presidente Iván Duque, pese a
que se levantaron los taponamientos en la Panamericana, el pasado 6 de abril.”, pues el Estado hasta el
momento, no cumplía con establecer una mesa de diálogo con la población indígena.
En adición, Iñiguez y Antaki (1994), plantean que se debe comprender las relaciones sociales mantenidas y promovidas a través del lenguaje, aquí hay un elemento clave en el discurso de este medio de
comunicación en particular, en tanto se emplean generalizaciones, juicios de valor y justificaciones que
hacen ambigua la presentación de la noticia, por ejemplo la noticia Diario El Tiempo (6 de abril, 2019),
hace afirmaciones que buscan la naturalización de la asociación de la protesta con agresión y violencia,
a través de diferentes frases como: “Aunque hay muchas cifras que hablan de los estragos de la crisis,
solo el sector agrícola calcula sus pérdidas por la acción de los indígenas en 80.000 millones de pesos”;
donde se hace énfasis a las pérdidas del sector financiero pero no a las pérdidas de vidas asociadas al
asesinato de líderes de grupos indígenas, desmovilizados o líderes de procesos de restitución de tierras
u otras organizaciones sociales, que es una de las causas de estas protestas.
Otras frases buscan la asociación directa de los grupos indígenas con enemigos del Estado, así
en el mismo artículo señala la pertenencia de “250 hombres, en su mayoría indígenas, hace parte de la
estructura de las disidencias de las Farc en la región”, pero el artículo no confirma que tal grupo armado
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haga presencia en las protestas, aunque si aparece sus mención en la noticia, buscando la asociación entre
indígenas del sur del país y guerrillas; asociación que se fortalece con frases, como “además, ocho indígenas murieron en Dagua el pasado 21 de marzo por una presunta manipulación de explosivos” (Diario El
Tiempo, 6 de abril de 2019), zona ubicada a más de 100 kilómetros de dónde se llevan a cabo las protestas.
Así, el medio digital no queda por fuera de elementos ideológicos, pues para Van Dijk (1996), todo
usuario de lenguaje habla, escribe y comprende el mundo desde su posición concreta, su pertenencia a
grupos y su proceso de identificación con otros, lo que en este caso revela la distancia establecida entre
la periferia y especialmente los grupos indígenas y el centro del país, no en vano el Diario El Tiempo,
aunque es de distribución nacional y tiene alto número de suscriptores, no deja de ser del centro del país.
Para Van Dijk (1996), el discurso y la ideología están tan unidos que es muy complejo determinar
límites, así como discurso e ideología están tan interrelacionados que es complejo determinar sus límites,
entonces el discurso permite revelar no solo procesos identitarios, sino también prejuicios, estereotipos
y aspectos ideológicos asociados a cada grupo, revelando entonces cómo lo ideológico se generaliza,
normaliza y naturaliza.
Así emerge en los discursos de las noticas de prensa un elemento ideológico que permite que lo
contextual, lo históricamente situado se asuma como usual y por tanto cotidiano y natural, logrando que
ante las exigencias de la población civil solo quede mención no de la movilización sistemática de sujetos
sino de algunas agresiones concretas, lo que recuerda que los medios de comunicación, y los diarios, no
dejan de ser empresas con intereses económicos, revelando elementos asociados a los medios, en este
caso al diario, y al poder, lo que remite a Foucault (2008), para quien el poder es una situación estratégica
que opera como productor de estructuras, que logra procesos de dominación debidos a los efectos hegemónicos repetidos constantemente, así el efecto producido por la asociación entre vandalismo, agresión
y violencia con la protesta social, se convierte en una estrategia concreta del ejercicio del poder.
En tanto para Foucault (2008), el poder se ejerce con objetivos claros y tácticas explicitas y precisas;
en este caso los reportes de prensa y las formas en las que están escritos y que establecen la estrategia
mediática de asumir que las protestas son llevadas a cabo por sujetos ilegales, en tanto el cubrimiento
mediático de la protesta social se debate entre dar datos de pérdidas económicas asociadas al mundo
de los negocios y la presentación de las exigencias de las personas que protestas como requerimientos
inválidos en tanto provienen de vándalos infiltrados por actores armados ilegales, convirtiéndose en una
estrategia concreta, como lo plantea Foucault (2008).
Para finalizar, las noticias presentadas sobre este tema buscan invalidar tanto la protesta social
como las exigencias de la población que la lleva a cabo, pudiéndose establecer que más que informar
sobre el evento, describiéndolo concretamente, se convierten en estrategias comunicacionales hechas
con la intención concreta de descentrar la atención de los temas álgidos que causaron la protesta social y
centrarse en actos vandálicos llevados a cabo por unos pocos, que se convierten en el centro de la noticia,
olvidando las razones de la protesta y las exigencias justas de la población civil implicadas.
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El objetivo del artículo es identificar las características del discurso sobre la homosexualidad masculina y el lesbianismo construidas por la Psicología China, analizando artículos publicados entre
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Psicologia e construção da homossexualidade e lesbianismo. Aproximação ao caso da psicologia na china

revisión sistemática anterior. Encontramos que la psicología de China ha creado (a) una población homosexual enferma; (b) hipersexualidad de la población homosexual masculina; (c) estigmatización de
la homosexualidad; (d) rechazo de la existencia de la homosexualidad; y (e) invisibilidad del colectivo
homosexual femenino. Por tanto, concluimos que la psicología de China muestra cierta homofobia, a
veces explícita. Desde un punto de vista cultural, discutimos que los discursos psicológicos chinos están
consolidando el papel prioritario de la responsabilidad reproductiva de hombres y mujeres y profundizando la invisibilidad de la población lesbiana, así como a la población femenina en general.
Palabras clave: Psicología social de la ciencia; Homosexualidad; Lesbianismo; Construcción académica.

Abstract
The article aims to identify the characteristics of the discourse on male homosexuality and lesbianism
constructed by the Chinese Psychology by analyzing its published articles between 2012 and 2016. A
content analysis and an argumentative analysis were carried out using as corpus the articles found in
a previous systematic review. We found that the Chinese Psychology has built up (a) a sick homosexual
population; (b) the hypersexuality of the male homosexual population; (c) stigmatization of homosexuality; (d) the rejection of the existence of homosexuality and; (e) the invisibility of the female homosexual collective. Therefore, we conclude that Chinese Psychology shows some homophobia, sometimes
explicit. From a cultural point of view, with this study we argue that Chinese psychological discourses
are consolidating the priority role of the reproductive responsibility of men and women and deepening
the invisibility of the lesbian population, as well as the female population in general.
Keywords: Social psychology of science; Homosexuality; Lesbianism; Academic construction.
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INTRODUCCIÓN
Hace décadas que la psicología ha mostrado el interés sobre las minorías sexuales, entre ellas, la
población homosexual masculina y la lésbica. Este interés, desde su inicio, nunca es una mera curiosidad
objetiva, más bien implica una mentalidad heteronormativa dominante en diferentes sociedades, ya que
“el pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo” (Wittig, 2006, p. 25). Así, es raro ver un
artículo que analice la heterosexualidad salvo que se haga una comparación entre la población heterosexual
y otras poblaciones no heterosexuales. Según Nikolas Rose (1998), la psicología nunca es un conjunto
de teorías abstractas y explicaciones, tampoco es puramente académica, sino que tiene un rol entre la
academia y la “experticia” profesional. Se podría decir que la psicología “inventa” los seres humanos con
ciertas características, las cuales son legitimadas y justificadas. Las investigaciones psicológicas enfocadas en la homosexualidad y el lesbianismo asumen “la subordinación heterosexual como el escenario
exclusivo de la sexualidad y del género, y lo convierte así en un medio regulador para la producción y el
mantenimiento de las normas de género dentro de la heterosexualidad” (Butler, 2006, p. 87).
La población homosexual ha sido constituida como una población estigmatizada (Kenji, 2007).
El concepto “estigma” fue creado por los griegos para indicar los signos corporales en función de exhibir algo malo y poco habitual de la persona que lleva el signo. Hoy día, este término es generalmente
utilizado con un sentido bastante parecido al original, pero con él “se designa preferentemente al mal
en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales” (Goffman, 1963/2015, p. 13). La estigmatización
de la población homosexual trata de toda la información que nos ofrece y ofrecemos acerca de todos
los “individuos desacreditados”, de las repeticiones reiterativas de algunas de sus características, por
supuesto negativas, que acaban confirmando y completándonos la imagen de ella de forma redundante y segura. La psicología, desde luego, es una fuente privilegiada y legitimada para otorgar dicha
información, ya que su naturaleza de experticia designa que los y las investigadoras, al realizar sus
investigaciones, confirman y crean realidades con sus palabras.
El pensamiento heterosexual gobierna, todavía hoy día, casi todas las sociedades y los sectores
dentro de ellas, y la sociedad china no es una excepción. Los conocimientos de la psicología han sido
importados en la academia china después de la Primera Guerra del Opio (1839-1842). En los dos siglos
siguientes, su desarrollo ha sido interrumpidos por razones de guerras, revoluciones y movimientos sociales
que la consideraban una “ciencia falsa”. Después de la aplicación de las políticas de Reforma y Abertura
a partir del año 1978, debido al desarrollo económico y la participación en los asuntos internacionales,
China1 ha mostrado su aparición en distintas áreas y, en la academia, la psicología ha conseguido un
desarrollo más estable y continuo. Ahora cada vez hay más participación de la comunidad china en los
intercambios intelectuales en esta disciplina científica.
Pero la dicha “apertura” fue, según el “Diccionario Akal de la Homofobia”, muy selectiva, por
ejemplo, “el cine, las series de televisión y las últimas modas extranjeras fueron penetrando cada vez
más libremente, excepto el movimiento gay y su visibilidad” (Tin, 2012, p. 113). En realidad, durante
la larga historia china, la actitud social hacia la población homosexual y las prácticas homosexuales ha
cambiado bastante, como indicó la famosa socióloga y activista Li Yinhe, quién declaró su homosexualidad tras el fallecimiento de su marido, en una charla en el 2016 en Barcelona. De acuerdo con ella
(CCCB: Cos: Les identitats sexuals a la Xina, 2014), en la antigüedad, la actitud era consideradamente
tolerante, incluso a veces encorajada, por lo tanto, las figuras homosexuales siempre han aparecido en
las anécdotas. Pero con el tiempo, esta actitud se ha alterado haciéndose cada vez más rigurosa gracias
a la implantación de visiones comunistas:

1 Para evitar problemas causados por las distintas expresiones e interpretaciones del término “China”, en este artículo, se
refiere un concepto general que abarca la China continental, Hong Kong, Macao y Taiwan, considerándose tanto los aspectos
históricos como los culturales y lingüísticos.
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La historia del comunismo internacional es, globalmente, uno de los capítulos más tristes
de la historia de la homofobia durante los siglos XIX y XX… la homosexualidad es un
vicio de las elites, resultante de la descomposición moral que ineluctablemente engendran
el lujo aristocrático y el sistema capitalista, olvido de la santa naturaleza… Stalin no es el
único dirigente comunista que destacó por su violencia homófoba: se puede decir lo mismo
de Mao y de Castro. La revolución maoísta de 1949 fue muy dura para los homosexuales
chinos, acusados de ´decadentes y occidentales´ (despreciando la rica tradición homosexual
indígena), y que a menudo fueron enviados a campos de reeducación por el trabajo, donde
su suerte fue poco envidiable (este fue el caso especialmente de muchos cantantes de ópera
masculinos que hacían de mujeres). Hubo también muchas detenciones de homosexuales que
fueron sometidos a ´crítica´ y encarcelamiento durante la Revolución cultural (1966-1976)
y en la Primavera de Pekín (junio de 1989): en China, como en otros sitios, la homofobia
camina del brazo con el antiintelectualismo. El gulag2 chino, el laogai, recibió así a decenas
de millares de homosexuales, con frecuencia asimilados a otras categorías sospechosas de
traición y siempre tratados muy duramente. (Tin, 2012, pp. 126-128)

Por supuesto, este tipo de ideas todavía sigue en vigor operando en la sociedad china, ya que seguimos
en el camino comunista (el comunismo chino considera que para la sociedad china el socialismo es la primera
fase del comunismo). La psicología, como parte tanto de la cotidianidad como de la dimensión política de
la sociedad, no tiene por qué escapar de la homofobia. La psicología nunca es inocente o neutral. Desde su
nacimiento se ha enfocado en cómo llegamos a sentirnos como un “yo” individual, y tiende a una mirada para
distinguir y evaluar algo de este “yo”, el cual no encaja en la normalidad social. Por eso la palabra homosexualidad, y otras palabras de la misma familia, sólo tiene sentido cuando se trata de una sociedad donde haya una
clara segregación de lo masculino y lo femenino y que se construya sobre las llamadas “familias nucleares”
(Ibáñez Gracia, 2009). Si “el racismo no es innato, sino que se aprende” (Van Dijk, 2007, p. 25), considerando
que la homofobia en el fondo también se trata de la discriminación de un grupo dominante hacia otro grupo no
dominante, podemos concluir que la discriminación hacia la homosexualidad y el lesbianismo, y la población
que abarca, y la heteronormatividad, tampoco son congénitas y naturales, sino que se pueden enseñar y aprender.
Así pues, nos parece imprescindible parar un poco de estudiar, comprender, observar y/o explicar
la homosexualidad y el lesbianismo, para revisar lo que la psicología viene haciendo e identificar así
sus consecuencias, asumiendo que la psicología genera saberes y conocimientos específicos en relación
con ello. Ahora bien, el objetivo de esta investigación es identificar las características de la construcción
del discurso de la psicología de la homosexualidad masculina y el lesbianismo analizando los artículos
publicados por la psicología china durante los años 2012-2016. A fin de no complicar la redacción y
evitar posibles confusiones, en este artículo el uso de la denominación “china” incluye la China continental, Hong Kong, Macao y Taiwan, considerando la complejidad de los rasgos lingüísticos, culturales,
históricos y políticos. A lo largo del análisis, hemos aplicado como herramienta el análisis de contenido
(Vázquez Sixto, 1994) y el análisis argumentativo (Perelman, 1969), e intentamos hacerlo considerando
las peculiaridades de la manera de pensar y comportarse de la sociedad china ya que el lenguaje, a la vez,
representa y configura la particular ideología social, aprovechando que la primera autora del presente
trabajo es parte de dicha sociedad. Podemos decir así que, al realizar esta investigación, poseemos el
beneficio de poder comprender y analizar con profundidad tal lenguaje.
Por lo siguiente, presentaremos la metodología y los procedimientos de esta investigación y también los resultados acompañados con discusiones y reflexiones. Al final se presentarán una conclusión
y una discusión general.

2

Gulag: nombre genérico de los campos de internamiento soviéticos.
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
CORPUS
El corpus del análisis está compuesto de 240 artículos resultado de un trabajo previo de revisión
bibliográfica sistemática (Yang & Íñiguez-Rueda, 2019) en 6 bases de datos: BVS (Biblioteca Virtual de
la Salud), Dialnet, PsycINFO (PsycNET), Scopus, Web of Science y CNKI (China National Knowledge
Infrastructure). Entre ellos, 202 son de la China continental, 30 de Hong Kong y 12 de Taiwan, y 4 artículos son cooperativos entre la China continental y Hong Kong; en función de la lengua utilizada, hay
61 publicados en chino y 179 publicados en inglés.

ANÁLISIS DE CONTENIDO Y CATEGORIZACIÓN
Sobre este corpus aplicamos un Análisis de Contenido Temático (Vázquez Sixto, 1994).
Iniciamos el trabajo leyendo los artículos que hemos identificado subrayando las frases o párrafos
que definen, configuran y caracterizan la población homosexual, ya que la mejor herramienta es
una lectura profunda. Consideramos que la mejor manera de capturar toda la información útil para
nuestro trabajo es recopilar los contenidos que hemos elegido de forma manual ya que los significados designan y varían en las selecciones de vocabulario, formas de expresión, incluso el orden
de palabras. De este modo, hemos hecho una recopilación de frases sacadas de los artículos, y para
cada una resumimos su contenido. El resultado es la identificación 5 categorías que presentamos
más adelante en el apartado de resultados.

ANÁLISIS ARGUMENTATIVO
Al finalizar la lectura detallada de la literatura identificada y categorizar la información,
contemplamos todos los contenidos que hemos identificado en el proceso anterior y realizamos un
análisis argumentativo. Elegimos el análisis argumentativo, también llamado análisis de la argumentación, porque la argumentación tiene la finalidad de apoyar la idea la cual quiere difundir e
intenta aumentar la influencia a la máxima en su audiencia (Perelman, 1969). Por supuesto, “la
argumentación está ligada a la lógica de la experiencia, la cual, si bien puede estar basada en hechos
observables” y también “a una ideología que depende de la cultura de cada comunidad de hablantes”,
y este método no sólo se dedica a “descubrir las cadenas de razonamiento a través de las cuales el
orador construye una argumentación, sino también descubrir o descifrar los valores a los cuales hace
referencia” (Gutiérrez, 2003, 48).
Según Eagleton (1995/2019), el poder incide en las palabras, ya que el discurso y la ideología
están estrechamente ligadas. En este trabajo, lo que intentamos presentar es la homosexualidad masculina y el lesbianismo inscritos en los discursos psicológicos de China, para lograrlo, hemos agrupado los
argumentos centrales de cada categorización y los hemos analizado vinculándolos con las tradiciones y
pensamientos sociales y culturales de China. Esto nos permite entender las operaciones discursivas constitutivas, las de localización temporal y espacial y las de proyección valorativa que ocultan en los textos,
las cuales modelan la figura de la sexualidad y su población. En el siguiente apartado exponemos cómo
estas operaciones discursivas funcionan y reproducen, analizándolas con citas extraídas de la literatura,
y acompañándolas con explicaciones socioculturales específicas sobre cada categoría para que nuestro
análisis gane sentido. El corpus de nuestro análisis son los artículos encontrados en la mencionada revisión
sistemática bibliográfica y los fragmentos elegidos que sirven como citas tienen la función de ilustrar
cada categoría de los resultados en el siguiente apartado. Para facilitar el análisis y la redacción en los
resultados y discusión hemos numerado las citas, la información bibliográfica de todas las citas estarán
organizadas y representadas con su referencia al final del artículo en la tabla 1.
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RESULTADOS
A continuación, presentamos los resultados de nuestro análisis en cinco categorías: (a) la patologización y la población enferma, que hace referencia a la reiteración del padecimiento de ciertas enfermedades
e infecciones, principalmente el HIV y/o otras infecciones de transmisión sexual; (b) sexualización de
la población masculina, que tiene relación con las enfermedades e infecciones sexuales de la primera
categoría, y que proviene de la configuración de una hipersexualidad de los hombres homosexuales y
hombres que tienen sexo con hombres (HSH); (c) la estigmatización y la población estigmatizada, donde
analizamos el uso de lenguaje en función de la caracterización de la población con aspectos negativos,
configurando la imagen negativa fija de la población; (d) el rechazo de la existencia de la homosexualidad y la homofobia manifiesta, donde contemplamos el fenómeno del “auto-engaño” que hacen los y
las investigadoras explicando que la homosexualidad y el lesbianismo sólo es una fase de vida y que se
puede rectificar; y (e) la invisibilidad de la población femenina, que se refiere no sólo a la poca cantidad
de trabajos dedicados a la población femenina, sino también a la lógica detrás de la escasa cantidad: la
ignorancia y el rechazo de la existencia de población homosexual femenina.

PATOLOGIZACIÓN Y LA POBLACIÓN ENFERMA
Hace décadas que la homosexualidad masculina y el lesbianismo han sido eliminadas de la lista
de enfermedades mentales, pero las investigaciones psicológicas sobre la población homosexual cuentan
cada vez con más cantidad. Como hemos mencionado en el apartado anterior, el propio enfoque de la
psicología, en su naturaleza, ya posee un carácter patológico. Hoy día, los artículos psicológicos de China,
incluyendo Hong Kong y Taiwan, han construido otra vez la patologización de la población vinculándola
con el HIV y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La mayoría de los artículos que identificamos
se han hecho con los temas sobre, o vinculados con, el HIV, las ITS y/u otros problemas psicológicos y
mentales, poniéndose como ejemplo, la depresión y la soledad.
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se ha reconocido cada vez más
entre los hombres infectados por el HIV que tienen sexo con hombres (HSH) en todo
el mundo... En el norte de Taiwán, los casos de HIV/AHC continuaban aumentando
particularmente entre los HSH infectados por el HIV sexualmente diagnosticados de
sífilis.3 (Art. 1, pp. 1-2, [Cita 1, traducida])

En este fragmento, los autores no han definido que la población, hombre que tienen sexo con
hombre (HSH), está totalmente infectada, pero en sólo las 56 palabras (cita original: 37 palabras), los
HSH han aparecido junto con la hepatitis C, HIV, AHC (acute hepatitis C) y la sífilis. El hecho de ligar
la homosexualidad con ésas, y otras enfermedades, es lo que llamamos la nueva patologización.
En la investigación bibliográfica previa de la revisión sistemática (Yang & Íñiguez-Rueda, 2021), las
menciones al HIV y/u otras ITS, ocupan casi la mitad de la literatura identificada, y luego hay también una
veintena sobre diferentes problemas psicológicos y mentales. El alto porcentaje de los temas relacionados
con la salud, tanto física como mental, de la población en las producciones de la psicología de China implica
una lógica patologizante desde el inicio de las investigaciones y también produce el efecto de que la población está totalmente vinculada a ciertas enfermedades, las cuales son principalmente sexuales y/o mentales.

3 Cita original: Hepatitis C virus (HCV) infection has been increasingly recognized among HIV-infected men who have sex
with men (MSM) worldwide… HIV/AHC cases continued to increase particularly among sexually active HIV-infected MSM
with a syphilis diagnosis in northern Taiwan.
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Pero en la literatura china también hay una diferencia entre los artículos publicados en chino y los
publicados en inglés. Los artículos en chino sobre el tema de la salud se enfocan más en la salud psicológica y mental mientras, los publicados en inglés se enfocan más en el HIV y/u otras ITS.
Debido a ser constantemente prejuzgada y discriminada por la sociedad, los y las homosexuales se ha formado la población más arriesgada en el sufrimiento de los problemas
psicológicos. Las investigaciones extranjeras muestran que comparando con los y las
heterosexuales, los y las homosexuales sufren más la depresión, las investigaciones nativas
también presentan que los y las homosexuales poseen una nota más alta en las medidas
de la depresión… para los y las homosexuales, la homofobia internalizada es una fuente
interior de la presión y también una causa importante de la alta posibilidad de la mentalidad
negativa. Según las investigaciones, las personas que se encuentra con una alta homofobia
internalizada suelen tener un alto nivel de la depresión.4 (Art. 2, p. 475, [Cita 2, traducida])

Las preocupaciones de los y las investigadoras sobre el problema de la depresión atan a la población
con muchos problemas de la salud mental, las discriminaciones y prejuicios sociales y la homofobia.
También suelen hacer comparaciones entre la población homosexual y la heterosexual. Esta atadura
genera una imagen depresiva, ansiosa y sufrida de la población homosexual y lo peor, cuando se hacen
comparaciones entre las poblaciones homosexual y heterosexual de esta manera, la homosexualidad se
construye como la fuente de todos los sufrimientos. Es de esta manera que, implícitamente, se intenta
producir al mismo tiempo una “función educativa”, la cual advierte a la gente de que la “decisión de ser
homosexual” muy probablemente provocará problemas mentales.
La alta prevalencia y la carga de incidencia del HIV se han identificado globalmente
en la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSM). En los países desarrollados de Asia occidental y oriental, las nuevas infecciones por HIV han seguido
aumentando en esta población, mientras en los países en desarrollo, la prevalencia del
VIH en MSM también es considerablemente alta...
existe un alto riesgo de HIV y otras ITS entre la población de trabajadores sexuales masculinos
(TSM). En la China continental, la tasa de infección por HIV/ITS en la población TSM es
alta. Además, los HSH tienen poca conciencia de la tendencia epidemiológica del SIDA/ITS
que los hace más vulnerables frente a tales enfermedades.5 (Art. 3, pp. 1-2, [Cita 3, traducida])

En esta cita, como en muchas otras, la población homosexual masculina está totalmente ligada
al HIV y otras ITS y se genera también otro vínculo entre la población y los trabajadores sexuales,
incluso al final se configuran la ignorancia y falta de conocimientos epidemiológicos y la vulnerabilidad.

4 Cita original: 由于长期受到社会大众的偏见和歧视，同性恋者是心理不健康的高危人群。国外研究表明，同性恋
者相较于异性恋者存在着更多的抑郁。而国内研究也表明，同性恋者的抑郁得分显著高于量表得分临界值和国内常
模……内化同性恋嫌恶是同性恋者的一个内在压力源，是导致同性恋者高负性心理的重要原因。研究表明，高内化
同性恋嫌恶者有着更高的抑郁水平。
5 Cita original: The high prevalence and incidence burden of HIV has been globally identified in the men who have sex with
men (MSM) population. In developed countries of Western and East Asia, new HIV infections have continued to increase in
this population, while in developing countries, HIV prevalence in MSM is also considerably high…

…there is a high risk of HIV and other STIs among the MSW (male sex workers) population. In Mainland China,
the HIV/STI infection rate in MSW is high. Furthermore, MSMs have poor awareness of the epidemiological trend
of AIDS/STI that makes them more vulnerable to such diseases.
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Esta vulnerabilidad no sólo se refiere a su enfrentamiento de las enfermedades, sino también a una debilidad
sentimental. Con una alta frecuencia de menciones a la población homosexual, principalmente masculina
junto con el HIV y las ITS en las investigaciones científicas, se provoca un “efecto publicitario” de modo
que, cuando se menciona la población, se la relaciona con dichas enfermedades e infecciones, y viceversa.
Además, este “efecto publicitario” es mucho más justificado y legitimado que el de los anuncios, ya que
se supone que lo apoyan los expertos y lo hacen sin intención de marketing del producto ni beneficio
económico. Es ésta una forma de darles un carácter inofensivo a estos discursos patologizantes.
Ahora bien, los discursos psicológicos han configurado una homosexualidad enferma, tanto de
lo físico como de lo mental, pero la patologización de la población abarcada no para aquí, porque las
enfermedades que se han vinculado con ella no son enfermedades cualquiera, sino muy específicas, básicamente sexuales, incluso las mentales. En efecto, estas enfermedades portan socialmente el estigma de
ser ocasionadas por la irresponsabilidad de su propio paciente, lo que provoca con frecuencia culpabilidad,
formando de esta manera un círculo vicioso sin salida. Por lo tanto, esta patologización implica no sólo
una población enferma, sino también una población sexualizada y culpabilizada.

SEXUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA
La población homosexual masculina está muy bien visibilizada en el sentido de su sexualidad y
la epidemiología relacionada con ella. Los vínculos que han generado los artículos científicos sobre esta
población no tratan tanto con las enfermedades, como con sus comportamientos sexuales.
Una teoría factible indicaba que algunos HSH fueran personas que buscan altas sensaciones
sexuales (SSS) (Bancroft et al., 2003; Kashubeck-West & Szymanski, 2008), contenían
comportamientos más compulsivos (SC) (Coleman et al., 2010), y se involucraban en
experiencias sexuales más allá de los demás. Los HSH con este perfil de personalidad
específico, es decir, aquellos con puntajes altos en SSS y altos en SC, tienen comportamientos más riesgosos y luego corren un mayor riesgo de ser infectados por el HIV que
aquellos con puntajes más bajos (Wim et al., 2014).6 (Art. 4, p. 1139, [Cita 4, traducida])

Aunque esta cita no ha indicado que la población completa son personas que buscan alta sensación
sexual o sexo compulsivo, ha especificado que sólo las personas que tengan un puntaje alto en dichas
dos características corren más riesgo de infeccióm por HIV en su comportamiento sexual. Pero un discurso así, que se supone “neutral y objetivo”, no ayuda nada en la formación de la llamada personalidad
sexualizada de la población. Junto con lo que mencionamos en la parte de la patologización, la población
masculina está totalmente rodeada de cuestiones vinculadas con el sexo. De esta manera, se genera una
idea de que ser homosexual o tener una relación homosexual equivale sólo al sexo, que implica borrar e
invisibilizar el resto de la vida de la población homosexual.
la actitud de la población homosexual masculina se encuentra más negativa porque …
la concepción tradicional de moralidad y ética exige a los hombres una gran responsabilidad de la continuidad familiar, además el cierto modo de las prácticas sexuales

6 Cita original: A feasible theory indicated that some MSM were high sexual sensation seekers (SSS) (Bancroft et al., 2003; Kashubeck-West & Szymanski, 2008), performed more sexually compulsive (SC) behaviors (Coleman et al., 2010), and involved themselves in sexual experiences further than others. The MSM with this specific personality profile, that is, those who score high on SSS and
high on SC, perform riskier behaviors and then run a greater risk for HIV infection that those with lower scores (Wim et al., 2014).
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de los gays aumenta la posibilidad de la transmisión del SIDA por el fluido corporal.7
(Art. 5, p. 913, [Cita 5-1, traducida])

Dicha responsabilidad, de la continuidad familiar en este caso, tiene un sentido más allá de la importancia
de tener hijos o hijas, pero por supuesto se refiere más bien a hijo, además se diferencian los significados que
lleva la misma responsabilidad para los hombres y para las mujeres. Los chinos y chinas en general, excepto
muy pocas etnias minoritarias, tienen sólo un apellido y, usualmente usan sólo el apellido del padre. Incluso
en algunas épocas de la antigüedad, y todavía en algunos lugares de hoy día, las mujeres no se reconocen ni
por su nombre ni por su apellido. Por ejemplo, antes de casarse, la mujer es “hija de XXX”, cuando se casa, es
“mujer de XXX”, si muere su marido, entonces es “madre de XXX”. Esto no ocurre porque no tiene nombre y
apellido, sino debido a que normalmente en los registros genealógicos y la historia oficial, no deberían aparecer
las mujeres, si aparecen en algunos pocos casos, aparecen de la manera siguiente: apellido de la mujer más
un carácter “shì”, por ejemplo, una mujer con el apellido Wáng y el nombre Yuè, su apariencia “oficial” sería
Wáng Shì, Wáng es un apellido muy común en China, en una calle pequeña pueden vivir varias Wáng Shì, de
esta manera desaparecen las mujeres en la historia, tanto familiar como social.
Por lo tanto, esta responsabilidad de la continuidad familiar para los hombres se refiere a las prácticas sexuales “correctas y útiles”, en el sentido de cumplir sus funciones reproductivas y de continuar la
consanguinidad; pero la misma responsabilidad para las mujeres básicamente se refiere sólo a la fertilidad,
ya que la mujer y lo que sale de su útero pertenece totalmente al hombre que lo fecunda, mejor dicho,
al apellido de la familia de este hombre. Siguiendo esta lógica, todo tipo de prácticas sexuales que hace
un hombre con otro es “incorrecta e inútil”, así que “naturalmente” son comportamientos incontinentes
y excesivos. Basándose en eso y añadiendo el atributo sexualmente patológico, por supuesto mantener
una relación homosexual equivale a una adicción sexual incontrolable y prácticas sexuales inmoderadas.
El fenómeno y las prácticas homosexuales que existen en los y las estudiantes no es la
verdadera “homosexualidad”, sólo es una distorsión psicológica en función a liberarse
uno del impedimento de la necesidad sexual psicológica y fisiológica en la adolescencia.
Ya que en este período, su compresión de las necesidades sexuales es superficial, y
estas necesidades no logran ser satisfechas, en esta situación es probable que busquen
a personas del mismo sexo para desahogar.8 (Art. 6, p. 221, [Cita 6-1, traducida])

Este discurso está explícitamente rechazando la existencia de la homosexualidad y al mismo tiempo,
implica que la homosexualidad es algo que se puede corregir y evitar, aspecto que vamos a analizar en
concreto en la última parte de los resultados. Ahora bien, los discursos como éste, de una manera muy violenta, han definido la homosexualidad sólo como los deseos y las prácticas sexuales, la cual no se refiere a
ningún tipo de comunicaciones emocionales o relaciones sentimentales. Sin mencionar que, estos deseos y
prácticas sexuales son aún mucho más anormales porque en el fondo, se supone, que no es lo que de verdad
quieren o necesitan, sino una distorsión psicológica y cognitiva y la consecuencia de una insatisfacción
sexual, constituyendo una posición pasiva e ignorante de la población. De este
modo, la dicha homosexualidad está fundamentada de forma esencialista, como si estas las prácticas sexuales no fueran prácticas o comportamientos en nuestra vida social, sino un tipo de propiedad
7 Cita original: ……男同性恋的态度感知更为消极的原因可能是……传统伦理道德要求男性承担着“传宗接代”的
重大责任，且由于男同特定的性交模式增加了体液接触传播艾滋病的可能。
8 Cita original: 学生同性恋的现象与行为并不是真正的“同性恋”，这是青春期中性心理与生理遭到阻碍封闭后产生
的一种释放扭曲，青春期时学生对性生理过程理解肤浅，生理上的强烈需求无法得到满足，就容易寻找同性来宣泄。
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particular de los sujetos de estas investigaciones. En este sentido, los “propietarios” de estas prácticas
son personas que se ubican en la marginalidad social y/o fuera de las normativas de las sociedades.
De esta manera, los discursos de la psicología científica han sexualizado a la población homosexual,
en principio la masculina, es decir, la vida de este colectivo se convierte en sinónimo de práctica sexual. Eso
genera el mismo “efecto publicitario” que mencionamos en la parte de la patologización de la población, el
cual crea un imaginario púbico limitado y reducido sobre el colectivo, en el cual la única actividad que hace
es sexo, sobre todo, sexo excesivo. Aunque en distintas culturas sobre el sexo existen actitudes diferentes,
aquí siempre lo desvaloriza cuando éste se trata como un comportamiento excesivo. Lo que configuran
dichas patologización y sexualización espontáneamente es una estigamatización del colectivo homosexual.

ESTIGMATIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA POBLACIÓN ESTIGMATIZADA
El término “estigma” fue creado por los griegos para indicar signos o marcas corporales que representaban
algo malo en el status moral de las personas, principalmente esclavos, criminales o traidores. Hoy día, este concepto
se usa para referir igual a un mal en sí mismo, pero se trata de un carácter personal y no algo manifiesto corporal
(Rose, 1998). Relacionando con las configuraciones que presentamos anteriormente, “gays, particularmente los
hombres gay, a menudo son retratados como inestables, aislados y promiscuos.”9 (Kenji, 2007, p.1308) Estos
atributos fundamentalmente han configurado la naturaleza de la estigmatización de esta población.
El fenómeno homosexual es una manera básica del comportamiento sexual que generalmente existe en todas las culturas. Pero a lo largo del tiempo, estas prácticas homosexuales,
las cuales contravienen la “moralidad humana” y causan la “crisis reproductiva”, se han
considerado anormales, las personas homosexuales han sido malentendidas y criticadas por
la opinión moral y han sufrido tratamientos sociales injustos. Las personas estigmatizadas
suelen ser despreciadas, aisladas, incluso atacadas, (por eso) se relacionan muchas veces
con el bajo nivel de la salud mental.10 (Art. 5, p. 911, [Cita 5-2, traducida])

En este fragmento se ha combinado la patologización y la sexualización de la población, caracterizándola
con bajo nivel de salud mental y haciendo equivaler la homosexualidad únicamente a prácticas sexuales. Éste,
no sólo ha indicado de manera implícita que el colectivo homosexual ha llevado siempre los estigmas encima,
sino incluso explícitamente ha utilizado la expresión “las personas estigmatizadas”. Esta estigmatización
explícita, en la mayoría de los casos, se construye junto con la anormalidad otorgada al colectivo, por ejemplo:
La tendencia psicológica sexual anormal se trata de un impedimento psicológico sexual,
normalmente se refiere a un impedimento de la orientación sexual, también incluye el
impedimento del rol de género y la homosexualidad… el nivel de la salud mental de los
estudiantes universitarios que poseen esta tendencia sexual anormal está evidentemente
más bajo que lo del colectivo universitario en general.11 (Art. 7, p. 89, [Cita 7, traducida])

9

Cita original: Gays- particularly gay men- are often portrayed as unstable, isolated, and promiscuous.

10
Cita original: 同性恋现象是各个文化当中都普遍存在的一种基本的性行为。但长久以来，看似违背“人道伦
理”，存在“生存危机”的同性结合方式被视为异类，同性恋者忍受着道德舆论的误读和谴责及不公正的社会待
遇。而被污名者往往会遭到鄙夷、回避，甚至攻击，常常与较低的精神健康水平相联系。
11 Cita original: 异常性心理即性心理障碍，一般主要指性偏好障碍，也包括性身份障碍和同性恋……具有异常性
心理倾向的大学生其心理健康水平明显低于大学生群体。
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Afirmaciones similares, que explícitamente confirman la anormalidad de la homosexualidad, aparecen
con alta frecuencia en los artículos publicados en chino, pero en los artículos publicados en inglés, esta anormalidad es mucho más implícita configurándose a través del uso de palabras y las actitudes representadas.
Analizamos lo que mencionamos en la parte de la sexualización sobre la responsabilidad de la
continuidad familiar de la cita 5-1 junto con la llamada “crisis reproductiva” que aparece en la cita 5-2,
de lo que resulta que la anormalidad y la estigmatización de la población se forman basándose en la
ideología del rol reproductivo de las personas homosexuales, principalmente hombres. A diferencia de
muchas culturas europeas y americanas, un elemento fundamental y esencial de la cultura china es la
veneración filial, en chino lo llamamos la cultura Xiào, en castellano, piedad filial. Esta cultura Xiào
no es una doctrina simple o unas normas escritas, sino un sistema complejo de códigos de conductas
en las escenas familiares («El Clásico de la Piedad Filial», s. f.). A lo largo del tiempo, este sistema ha
sido incesantemente extendido, mejorado, complejizado e incorporado elementos nuevos en función de
los cambios sociales e ideológicos, pero nunca ha sido abandonado («revista CHINA HOY La cultura
de la piedad filial en China», s. f.). Ahora bien, en China hay una frase bien conocida sobre la cultura
Xiào extraída del libro “Mencius” , la cual nos enseña desde cuándo tenemos el concepto de familia y
herencia: “Hay tres maneras de no ser filial, no tener hijo es la peor”.12 Hay que tener en cuenta que
esta frase es aplicable sólo a hombres, porque cuando una mujer es impotente, no quiere tener hijo o su
marido no quiere tener hijo con ella, en algunos casos más extremados, sólo produce hija(s), antes de ser
no filial, tiene una deuda impagable con su marido y es una mujer que socioculturalmente se considera,
incompleta incluso discapacitada. Es decir, la cualificación como persona depende completamente del
cumplimiento de las normas de Xiào. Para complementar esta norma de tener hijo, hay que mencionar
también la importancia de los lazos de sangre, entonces un hijo adoptado o fuera del matrimonio, en
muchos casos, no se considera como el “hijo verdadero”.
A estas alturas, la estigmatización de la población homosexual está inscrita en la naturaleza del contexto chino, porque biológicamente dos hombres o dos mujeres, sin ningún tipo de apoyo externo, no van a
tener hijo o hija biológica. Los comportamientos sexuales excesivos, las enfermedades sexuales causadas
por dichos comportamientos y la esterilidad absoluta configuran una población naturalmente estigmatizada
infringiendo las normalidades sociales y violando la esencia sociocultural siendo una persona china.

RECHAZO DE LA EXISTENCIA DE LA HOMOSEXUALIDAD Y LA HOMOFOBIA
MANIFIESTA
En la cita 6-1, se expresa un rechazo explícito a la existencia de la homosexualidad, que describe
como una distorsión psicológica debido al impedimento de los deseos sexuales. Este tipo de discurso,
al negar la existencia, implica que esta “desviación” o “distracción” es temporal y se puede corregir.
Porque si se supone que la homosexualidad es sólo una consecuencia de la insatisfacción sexual y falta
de conocimiento sexual de un período específico de la vida, la adolescencia, podría ir desapareciendo
y siendo rectificada cuando los deseos sexuales sean satisfechos. Siguiendo la cita 6-1, a continuación,
presentamos el resto de la cita, tendiendo en cuenta que este artículo está basado en el escenario específico
de las escuelas secundarias vocacionales, su función principal es ofrecer ejemplos y soluciones hacia la
homosexualidad para los docentes:
Si aparece esta situación, no deberíamos estar nerviosos, sino les deberías guiar, ya
que si recibe una guía psicológica (correcta), esto (la llamada distorsión psicológica, la
homosexualidad) puede ser corregido. Por lo tanto, se recomienda que una vez detectada
la situación, este tema ya no se debería discutir en público porque este fenómeno se puede
12

La frase original: “不孝有三，无后为大” («Chapter 07, The works of Mencius», s. f.)
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contagiar: Los estudiantes de la adolescencia probablemente imitan los comportamientos
de otras personas. Así que, cuando encontramos los alumnos que lleven esta tendencia,
deberíamos corregirla de forma apartándoles. Además, deberíamos enseñar a los estudiantes con “la tendencia homosexual” que no se pongan nerviosos y no lleven encima
demasiado presión, de esta manera les ayudaremos a formar la orientación sexual y el
entendimiento de las relaciones amorosas correctos.13 (Art. 6, p. 221, [Cita 6-2, traducida])

Sin ninguna duda, este rechazo es absoluto y directo. Aquí la homosexualidad no sólo es una distorsión psicológica que se puede corregir, también es un comportamiento de seguimiento de una “moda
enferma” que se puede contagiar debido a la inmadurez adolescente. Considerando la función dirigente
y educativa que llevan los artículos de discursos similares, esta denegación también muestra una preocupación del crecimiento y formación “correcta” de las nuevas generaciones. En la literatura de la China
identificada, observamos una alta preferencia hacia la población adolescente y universitaria, la cual se
supone como la nueva generación y el futuro de la “patria”, sus actitudes, sus formas de crecimiento,
sus comportamientos etc.
Por una parte, la combinación del rechazo de la homosexualidad y los focos en la población joven,
teniendo en cuenta la ideología colectivista y nacionalista y la cultura Xiào, implica una perspectiva
prohibicionista en cuanto a la homosexualidad y un intento determinado para erradicarla. Bajo el contexto colectivista y la enseñanza familiar, escolar y social del concepto “patria”, el desarrollo individual
se entiende como una dedicación al desarrollo y construcción familiar y nacional. En este sentido, ser
homosexual ya no es una identidad personal y, por supuesto, anunciar la homosexualidad de un individuo
tampoco es una decisión personal, ya que el individuo existe sin sentido cuando no sigue las normas
sociales. Desde luego, la existencia de la homosexualidad y ser homosexual equivale a una violación a
las normas socioculturales y una traición a ser un chino o una china en función de su rol político y su
función heredera de una cultura prestigiosa. Por otra, esta denegación de la existencia de la homosexualidad presenta una homofobia manifiesta.
La tercera edición de la Chinese Classification of Mental Disorders (CCMD-3) define
la homosexualidad como: (personas que) en las condiciones normales de vida presentan
preferencia sexual hacia personas del mismo sexo, incluye pensamientos, sentimientos y
prácticas sexuales; (al mismo tiempo) presenta la carencia o reducción de la preferencia sexual
hacia personas del sexo opuesto, pero también pueden ejercer prácticas sexuales normales.
Aunque en la actualidad mucha gente muestra una repulsión absoluta a las personas
homosexuales, pero la población homosexual igual aumenta, esta tendencia ya es
incambiable. La homosexualidad ha formado una sub-cultura, posee sus propias
particularidades, las cuales se distinguen con las normativas de la cultura dominante.
A fin de lograr la armonía social, tenemos que mostrar una actitud tolerante hacia la
homosexualidad y la población abarcada.14 (Art. 8, pp. 60-62, [Cita 8, traducida])
13 Cita original: 万一出现这种事情，不要慌张，需明确的指引，或者经过心理指导，都是可以改正的。笔者建议
一旦发现，不适宜在公开场合大张旗鼓谈论该话题。因为这种现象是可以传染的。中职生正处于青春期，很容易模
仿别人的一些行为。所以一旦发现这种倾向的同学，应该选择隔离矫正方法。另外，因让有“同性恋倾向”的学生
要放下包袱，不要有太多的心理压力。帮助他们树立正确的性取向和恋爱观。
14 Cita original: 《中国精神疾病分类方案与诊断标准，第3版（CCMD-3）》将同性恋定义为：“在正常生活条件下对同
性成员持续表现出性爱倾向，包括思想、感情和性爱行为；对异性缺乏或减弱性爱倾向，也可有正常的性行为。”……
虽然目前社会中有很多人仍然对同性恋行为嗤之以鼻，但同性恋者正在逐渐增加，这种趋势已经是不以人的意志为转移
的了。同性恋已经成为一种亚文化，有着它独特的游离于主流文化的特征。为了让社会更加和谐，对同性恋我们应该采
取更加宽容的态度。
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En la definición de la homosexualidad según la CCMD-3, el manual oficial de los trastornos
mentales, explícitamente delimita las prácticas sexuales entre personas del sexo opuesto como prácticas
sexuales normales, por supuesto esto implica que las prácticas homosexuales son anormales. Luego,
configura la homosexualidad como una sub-cultura que no se involucra con la cultura dominante, o sea,
la heterosexualidad. La tolerancia hacia la población, en el fondo, es una aceptación obligada y forzada,
ya que la población homosexual está aumentando aunque la sociedad no lo desea. “Esta defensa de los
valores y, en especial, del aparente igualitarismo es otro modo de defender los privilegios de la cultura
dominante” (Castillo, Rodríguez, Torres, Pérez, & Martel, 2003, p. 198). Al rechazar la homosexualidad
y defender la heteronormalidad, los discursos científicos resultan manifiestamente homofóbicos.
Los artículos de la psicología de China, especialmente la China continental y escritos en chino, ni
siguiera lo disimulan, presentan una homofobia manifiesta y la preocupación de sus efectos negativos
causados por la homosexualidad en la sociedad futura. De esta manera, los psicólogos y psicólogas,
más allá de su rol científico, se convierten en defensores y defensoras de la continuidad de la cultura e
ideología china. Situando en esta posición social, la homofobia manifiesta esta justificada y legitimada,
ya que cumplen su autoridad y responsabilidad científica en función de construir una sociedad armoniosa.

INVISIBILIDAD DE LA POBLACIÓN FEMENINA
Según nuestra revisión bibliográfica previa (Yang e Íñiguez-Rueda, 2021), de los 240 artículos publicados sólo hay 9 (7 de la China continental, 1 de Hong Kong y 1 de Taiwan) que están específicamente
enfocados en la población femenina homosexual. Esta invisibilidad de las lesbianas se corresponde perfectamente con la indiferencia a las mujeres heterosexuales en las investigaciones psicológicas en general. La
palabra china “同性恋” equivale a la homosexualidad y una persona homosexual, y se refiere a las personas
que ejercen prácticas sexuales con personas del mismo sexo y también a la sexualidad de dicha población.
Al igual que la significación de las palabras castellanas “homosexual” y “homosexualidad”, en principio
son palabras “neutrales”, cuya población referida abarca tanto la masculina como la femenina, pero en
las prácticas discursivas diarias, el uso de estas palabras, en una gran dimensión, sólo hace referencia a la
población masculina puesto que las mujeres siempre son las desaparecidas en la historia humana (Wittig,
2006). En realidad, es por esta razón que en nuestro trabajo insistimos en usar tanto la “homosexualidad
masculina” como el “lesbianismo”, para que nadie quede excluido o excluida. Por lo tanto, podemos afirmar
que la mayoría de los trabajos, si no omiten la población femenina, entonces “juegan” con el uso exclusivo
de las palabras “homosexualidad” y “homosexuales”, suponiéndose que se indique a toda la población.
Otra invisibilidad de mujeres lesbianas se construye a través de rechazar su existencia. Poniéndose
como ejemplo, en el [artículo 9], el autor puso un ejemplo de una consulta psicológica sobre las atracciones
y sentimientos homosexuales de una niña de enseñanza secundaria. La conclusión de la intervención fue:
lo que experimentaba la niña no era homosexual, era sólo una debilidad y dependencia emocional que
sentía debido al divorcio de sus padres y la falta del amor maternal, por esas razones, lo que ella buscaba
en las niñas era sólo una compensación por la ausencia de compañía familiar, concluyendo:
En realidad, la mayoría de la llamada “homosexualidad” sólo es un fenómeno de la dependencia de personas del mismo sexo, sólo es para buscar un consuelo psicológico, no se
trata de un sentimiento homosexual de verdad… las niñas tienen más oportunidad de tener
contactos íntimos, y esta cercanía no suele ser criticada, en este sentido, entre las niñas es
más fácil ocurrir sentimientos más que la amistad.15 (Art. 9, p. 325, [Cita 9, traducida])

15 Cita original: 实际上，大部分所谓的“同性恋”都只是一种同性依恋现象，是在寻找心理依赖，不是真正的同
性恋爱…… 女生间亲密接触的机会比较多，而且不会为人们所非议，这也从一定角度上使得女生间更容易产生超友
谊的情感。
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Así, el lesbianismo se ha descrito como un falso sentimiento que tienen las mujeres lesbianas, los
y las investigadoras hacen esfuerzos para garantizar la aparición de sus figuras primero con el uso de
las palabras “neutrales”, y luego, cuando ya no las pueden esconder, las rechazan y engañan al público
definiéndolas como personas heterosexuales dañadas, débiles y desviadas para generar una “empatía”
hacia ellas. Este discurso tiene el poder de generar operaciones constitutivas de su figura, sino también
el poder de victimizar y debilitar a las mujeres como si fueran ignorantes de lo que les está pasando,
quienes tienen que ser salvadas y guiadas para su existencia en este mundo.

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN GENERAL
A través de nuestro análisis de la psicología de la China continental, Hong Kong y Taiwan, cumpliendo el objetivo de este artículo de identificar las características de la homosexualidad y el lesbianismo
construidas por la producción científica de la psicología de China, concluimos que sus discursos científicos han construido una población homosexual enferma, sexualizada, estigmatizada y rechazada como
características compartidas de los artículos publicados en chino e inglés. Como diferencia, los artículos
publicados en inglés, supuestamente publicados fuera de China, se enfocan más en la epidemiología
del HIV y/u otras ITS, contribuyendo más en la construcción patológica de la población, mientras, las
publicaciones en chino, publicadas en la China continental, representan más una homofobia discursiva
manifiesta. Existen ciertas diferencias sistemáticas e institucionales entre la China continental, donde
generalmente se publican en chino, y otros lugares, donde se publican normalmente en inglés. Estas
diferencias en realidad nos informan mucho sobre qué y cómo hacen su investigación los y las investigadoras. Cuando se trata de un sistema institucional homofóbico, lo normal en las publicaciones es cumplir
implícita y/o explícitamente con esta homofobia; por supuesto, cuando los y las investigadoras chinas
publican en inglés en Hong Kong, Taiwan u otros países, esta homofobia es más bien implícita y acorde
a un contexto normativo anti-homofóbico o no homofóbico.
No obstante, no intentamos afirmar que todas las publicaciones científicas de la psicología china sólo
construyen aspectos negativos de la homosexualidad masculina y femenina. Evidentemente la mayoría de las
investigaciones cuentan con finalidades de buscar la igualdad social de las diversidades sexuales, reclamar los
derechos del colectivo homosexual y visibilizar los problemas sociales como discriminaciones, prejuicios y
estereotipos sociales que deberían cambiar y/o erradicar. Sin embargo, debido tanto a la limitación del espacio
del artículo como al objetivo de este estudio, pretendemos enfocar en criticar las construcciones de la psicología
negativas de la población homosexual en función de recordar a los y las investigadoras el poder de nuestras
palabras y de construir un espacio para repensar y reflexionar la consecuencia y efecto de nuestras publicaciones.
A través de la lectura de la literatura identificada, estimamos una actitud despectiva y de rechazo,
en el nivel estatal, hacia la homosexualidad y la población identificada. Basándose en este análisis, creemos que esta configuración psicológica no sólo sirve para guiar las futuras investigaciones y crear una
atmósfera social homofóbica, sino también legitima la responsabilidad reproductiva de la sociedad china y,
considerando lo que mencionamos en los resultados, esconde a la población homosexual femenina. Por lo
tanto, nuestra discusión, como una extensión y reflexión de los resultados, centramos en la consolidación
de la responsabilidad reproductiva de la sociedad china y la invisibilización de laa población lesbiana.

CONSOLIDACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD REPRODUCTIVA DE LA SOCIEDAD
CHINA
Como mencionamos en los resultados sobre la sexualización y la estigmatización de la población,
la imagen social del sexo excesivo y la estigma familiar y social son “comprensibles” cuando revisamos
la responsabilidad reproductiva y de la continuidad familiar de una persona. Estos artículos son sobre la
homosexualidad y la población homosexual, pero al hacer la estigmatización “entendible y razonable”,
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indica una legitimización de esta norma social: cumplir la tarea reproductiva para ser una persona responsable tanto en la escena familiar como en la social.
La imposibilidad de las personas homosexuales de acuerdo con su estigma de cumplir esta responsabilidad, en algún sentido, funciona de la misma manera para toda la población china. Porque si el
apellido familiar no logra continuar, esto se convierte en un estigma del mismo modo para una persona
que se identifica como heterosexual. A estas alturas, los discursos científicos estigmatizados hacia la
población homosexual al fin y al cabo confirman la necesidad “obligatoria” y responsabilidad absoluta de
la reproducción de la sociedad china en general. De esta manera, muestra la superioridad y el privilegio
del valor colectivista y nacionalista en la sociedad, el desarrollo personal de los individuos tiene que ser
obediente a la ideología social. Al consolidar esta responsabilidad, el sistema cultural de China está cada
vez siendo más sofisticado, incluso muchas veces sofocante, en las personas que viven en una diversidad
cultural e ideológica de hoy día.
Aunque las investigaciones sobre la homosexualidad masculina y el lesbianismo no tienen como
objetivo de enfatizar la importancia de la responsabilidad reproductiva, pero si situamos la sexualización y la estigmatización del colectivo homosexual en el contexto cultural de la sociedad china, como
consecuencia e implicancia, el discurso psicológico de China está ofreciendo un apoyo importante a la
consolidación y la naturalización de la responsabilidad reproductiva y al mismo tiempo, racionaliza la
anormalidad e irresponsabilidad de la población homosexual.
Invisibilización de la Población Lesbiana
Quizás la aparición de este punto de discusión parece repetitiva de la última categoría de los
resultados. Pero decidimos ponerlo aquí en el sentido de una dimensión más amplia porque no es sólo
un resultado de nuestra investigación, sino un fenómeno y una lógica fundamentales que se operan en el
ámbito científico. En la literatura identificada, tanto de las producciones enfocadas en el HIV y otras ITS,
como en las centradas en la estigmatización y también otras sobre otros temas, lo que aparece básicamente
es la población masculina. Considerando lo que explicamos en la parte anterior, las mujeres comparten
con los hombres la responsabilidad reproductiva y, aunque según la ideología sociocultural no se trata
de lo mismo, las mujeres lesbianas en teoría comparten la misma “naturaleza” de incapacidad de cumplir
esta responsabilidad reproductiva y de la continuidad familiar, pero la población homosexual femenina
está totalmente ignorada. Este fenómeno viene de un pensamiento no sólo heterosexual y patriarcal, sino
también del rechazo de la existencia de la población homosexual femenina. Esta suerte de negación de la
población homosexual femenina comparte los mismos rasgos con el rechazo de la población homosexual
en general, o sólo masculina, pero posee también su propia lógica. Esta lógica consiste esencialmente en
el rol pasivo y la imagen subordinada de las mujeres en general.
En la antigüedad, dos personas se casaban de acuerdo con lo que decidían los padres, muchas
parejas antes del matrimonio nunca se habían visto, quizás hoy día esto parece ridículo pero esta manera
del matrimonio se ha mantenido miles años. Además, el concepto de divorcio o separarse no existe en la
antigua sociedad china, la única manera para romper el matrimonio es que el marido redacte una carta
del libero de repudio y devolver a la mujer a su familia original. Sin mencionar que esto se considera una
gran vergüenza y estigma de la mujer pero casi nada para el hombre, las razones por las cuales el marido
toma esta decisión podrían simplemente ser su infertilidad o su rechazo a tener hijos. De esta manera, se
forma la posición totalmente pasiva y obediente de las mujeres.
Entonces, la invisibilidad de la población homosexual femenina corresponde también a esta lógica,
ya que las mujeres en todo el proceso de cumplir la responsabilidad reproductiva están en una posición
pasiva, se considera que una mujer lesbiana no existe, sólo existen mujeres que todavía no se conciben
o mujeres infértiles. Y por supuesto, considerando la función reproductiva del sexo y la limitación de
formas de sexo, las mujeres lesbianas tampoco existen porque “dos mujeres no pueden tener sexo”. Por
eso, incluso no merece la pena mencionar la población femenina en todos los sentidos.
Para concluir, consideramos que con esta investigación hemos logrado aproximarnos a la configuración discursiva de la homosexualidad masculina y el lesbianismo que construye y produce la
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psicología china, intentando vincularlo con el imaginario cultural y sus operaciones. Como investigadores
e investigadoras, individuos con privilegio y poder, la realización de este trabajo nos permite repensar la
responsabilidad social que cargamos al producir saberes y conocimientos legitimados, los cuales reproducen cada día nuevas realidades.
Tabla 1 - Artículos citados
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Referencia del artículo citado
Lo, Y.-C., Tsai, M.-S., Sun, H.-Y., Hung, C.-C., & Chuang, J.-H. (2015).
National Trend and Characteristics of Acute Hepatitis C among HIV-Infected Individuals: A Matched Case-Control Study-Taiwan, 2001-2014. Plos One, 10(10),
e0139687.
Li, F., Wu, J., -F., Mai, X., -H., Ning, K., Chen, K., -Y., Chao, L., y
Zheng, X. (2016). Internalized Homophobia and Depression in Homosexuals:
The Role of Self-concept Clarity. Chinese Journal of Clinical Psychology, 24(3),
475-479.
Dong, Z., Xu, J., Zhang, H., Dou, Z., Mi, G., Ruan, Y., … Wu, Z. (2014).
HIV Incidence and Risk Factors in Chinese Young Men Who Have Sex with
Men-A Prospective Cohort Study. Plos One, 9(5), e97527.
Xu, W., Zheng, L., Liu, Y., & Zheng, Y. (2016). Sexual sensation seeking,
sexual compulsivity, and high-risk sexual behaviours among gay/bisexual men in
Southwest China. AIDS Care, 28(9), 1138–1144.
Li, L., -M., y Zhao, B., -H. (2015). Perceived Public Attitude and Loneliness in the Homosexuals: Moderating of Coming Out Condition. Chinese Journal of Clinical Psychology, 23(5), 911-914.
Liu, X., -C. (2013). On the Phenomenon, Causes and Solutions of Homosexual Tendency in Secondary Vocational Schools. Educational Psychology, 4,
220-221
Zhong, Z., -B., y Wan, Z., -L. (2014). Observación of Psychological
Intervention Effect on Abnormal Sexual Psychological Tendency of College Students. Journal of Jiangxi University of TCM, 26(5), 89-93.
Gai, Y., -J., Wang, Q., -H., Gai, H., -Y., y Xun, M., -M. (2013). Research
on Attitudes of Contemporary University Students Towards Homosexuals. Health
Medicine Research and Practice, 10(1), 60-62.
Shen, Y. -Q. (2013). Análisis del fenómeno de la dependencia homosexual entre los estudiantes secundarios y contramedidas. Literatura Jiannan, 2,
324-326
Fuente: Elaboración propia
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O presente artigo discute os resultados obtidos a partir de um mapeamento de controvérsias realizado sobre a polêmica do Kit Gay, em
materiais virtuais entre os anos de 2011 e 2018. A partir de tal empreendimento, apontamos a relação contingente de aproximação e
afastamento entre os significantes Kit Gay e Escola sem Homofobia,
sua configuração como objeto dobrado e coordenado, bem como os
desdobramentos de tal polêmica em políticas recentes, principalmente a partir de sua associação à chamada “ideologia de gênero”.
Por fim, visamos a inserir tais perspectivas em um campo mais amplo de estudos sobre as ofensivas antigênero e contextos de redução
do espaço democrático.
Palavras-chaves: Gênero; Sexualidade; Kit Gay; Ideologia de Gênero.

RESUMEN
Este articulo discute los resultados obtenidos de un mapeo de controversias realizado sobre la polémica Kit Gay en materiales virtuales
entre los años 2011 y 2018. A través de esta metodología, señalamos
la relación contingente de aproximación y distancia entre los significantes “Kit Gay” y “Escola sem Homofobia”, su configuración como
un objeto plegado y coordinado, así como los desarrollos de tal polémica en políticas recientes, sobretodo a partir de su asociación con la
llamada “ideología de género”. Finalmente, buscamos insertar tales
perspectivas en un campo más amplio de estudios sobre ofensivas anti-género y contextos de reducción del espacio democrático.
Palabras clave: Género; Sexualidad; Kit Gay; Ideología de Género.
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Abstract
This article aims to discuss the results obtained from a mapping of controversies carried out on the
“gay kit” in online sources published from 2011 to 2018. From this methodological undertaking, we
point out the contingent relation between the signifiers “Gay Kit” and “Escola sem Homofobia”, its
configuration as a folded and coordinated object, as well as the unfolding of such controversy in recent
political issues, mainly from the association with the called “gender ideology”. Finally, we aim to insert
such perspectives into a broader field of studies on anti-gender offensives and contexts of reduction of
democratic space.
Keywords: Gender; Sexuality; Gay Kit, Gender Ideology.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo se insere no conjunto de análises de uma pesquisa mais ampla1, desenvolvida pelos
dois autores entre os anos de 2018 e 2019, tendo como foco as disputas acerca da verdade e da política
mobilizadas pela polêmica do Kit Gay2 (Maracci, 2019). Esse estranho objeto, que habita o imaginário
da política brasileira há cerca de dez anos, foi retomado ao longo do tempo em diversas cenas do nosso
espaço público, atualizando debates sobre o gênero, a sexualidade, a infância e, mais recentemente, as
delimitações entre verdade e mentira - como pode ser visto em suas inúmeras repercussões midiáticas
durante as eleições de 2018, quando foi utilizado como pauta de mobilização pela campanha vencedora
à Presidência da República.
Para acompanhar as redes nas quais tal polêmica transita, utilizamos as premissas teórico-metodológicas dos Estudos da Ciência e Tecnologia (STS - Science and Technology Studies) e da Teoria Ator Rede
(ANT - Actor-Network Theory), reconhecendo a agência de atores humanos e não-humanos na composição
e mobilização do Kit Gay (Latour, 2016). Sob tal perspectiva, realizamos um mapeamento de controvérsias
no campo da internet, perseguindo, ao longo de oito anos, momentos de estabilização, rupturas e descontinuidades em suas cadeias performativas. A partir desses fluxos, compreendemos o Kit Gay enquanto um
objeto dobrado (M’charek, 2014) e coordenado (Mol, 2007), conforme será exposto a seguir.
Apresentaremos, aqui, as dimensões da controvérsia, as bases metodológicas construídas para
mapeá-la e algumas considerações extraídas do processo de pesquisa, enfocando sua importância na atual
arena política brasileira, onde a diversidade sexual e de gênero aparece constantemente sob a forma de
ameaça e medo coletivo. Buscamos, desse modo, inserir nossas reflexões em um campo mais amplo de
pensamento, que vem se debruçando sobre os ataques internacionais e assimilações que envolvem o feminismo e as pautas LGBT em contextos de autoritarismo e redução do espaço democrático, reconhecidos
academicamente como uma “ofensiva antigênero” (Prado & Corrêa, 2018), efetivada na agremiação entre
Estado, igrejas, canais de comunicação, partidos políticos e diversos outros atores3. O que as disputas em
torno do chamado Kit Gay podem nos informar sobre esse contexto?

O KIT GAY
Primeiramente, é necessário estabilizar o que estamos falando quando dizemos Kit Gay. Já reconhecendo, de antemão, que tal significante pode remeter a inúmeras coisas diferentes, realizamos uma
revisão bibliográfica a fim de apreender os modos como a controvérsia é abordada pelo viés acadêmico.
Com a análise de sete trabalhos de pesquisa4, constatamos um argumento similar, com amplo respaldo
em sua apreensão social: o Kit Gay aparece enquanto um falseamento, um nome pejorativo para o projeto
Escola sem Homofobia, financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e vetado por Dilma Rousseff
em maio de 2011.
Isaías Oliveira e Eliane Maio (2017, 2015) remontam uma linha cronológica do Kit Gay, assumido
como nome falacioso de seu programa de referência, o Escola sem Homofobia. Segundo os autores, o
projeto deu seguimento a políticas de inclusão desenvolvidas durante os governos Lula, como a ação
Trata-se da dissertação de mestrado do primeiro autor, defendida em agosto de 2019 no Programa de Pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da
segunda autora.
1

Optamos por escrever o termo Kit Gay sem aspas e com letra inicial maiúscula no intento de não reduzir a discussão, previamente, a uma disputa entre verdade e mentira, como será abordado a seguir. De todo modo, o termo
foi utilizado em itálico, para demarcar uma posição de estranhamento frente ao significante
2

Para maiores informações, indicamos a leitura do número 43 da Revista Psicologia Política, publicada em
dezembro de 2018, que aborda em seus artigos diferentes dimensões da ofensiva antigênero.
3
4

Oliveira e Maio (2015, 2016, 2017); Silva (2015); Nardi, Rios e Machado (2012); Carreira (2015); Lacerda (2016).
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interministerial “Brasil sem Homofobia”. Em 2009, como continuidade dessa política na área da Educação, criou-se o referido programa, contando com com três eixos principais: a capacitação de gestores
públicos para o bom atendimento da população LGBT, a elaboração de uma pesquisa acerca da homofobia no âmbito escolar e, por fim, a composição de um material didático, financiado pelo MEC, que seria
distribuído em escolas públicas brasileiras ao final daquele ano.
Foi esse terceiro eixo que incitou uma polêmica nacional, envolvendo o parlamento, a Presidência
da República, canais de telecomunicação e redes sociais digitais, onde se desenvolveu um verdadeiro
repúdio público ao projeto apelidado de Kit Gay. Contando com cadernos didáticos, cartazes e vídeos
(destinados ao trabalho em sala de aula e também na capacitação de professores), o material era nomeado
por seus defensores como “kit anti-homofobia”, mas é sabido que o significante pejorativo tomou mais
amplitude no campo político, de modo que tenha ficado conhecido sobretudo por sua alcunha depreciativa.5
Um dos principais atores do processo foi o então deputado federal Jair Bolsonaro, que divulgava
os perigos do suposto kit em pronunciamentos na câmara e programas de televisão aberta, logo se convertendo em vídeos curtos, publicados na plataforma Youtube e amplamente compartilhados em sites
como o Facebook e o Twitter. Nesse momento da polêmica, tomavam destaque os materiais audiovisuais
presentes no projeto, que se tornaram virais na época dado seu compartilhamento em larga escala, principalmente em forma de crítica. No viés de seus antagonistas, o Kit Gay impunha um perigo às crianças,
que seriam expostas precocemente ao “homossexualismo” e se tornariam “alvos fáceis para pedófilos”,
nas palavras de Bolsonaro.
Após alguns meses de polêmica, é de conhecimento popular o anúncio feito pela então Presidente
da República, Dilma Rousseff, ao cancelar a distribuição da cartilha presente no projeto Escola sem
Homofobia: “Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais
nem de nenhuma forma nós podemos interferir na vida privada das pessoas”6 (Passarinho, 2011). Tal
recuo, de acordo com Oliveira e Maio (2015), não foi um caso isolado nas deliberações presidenciais;
pelo contrário, marcou o início de uma nova organização política do poder executivo acerca das temáticas de gênero e sexualidade (bem como nas correlacionadas esferas de outros direitos civis): a cultura
do desagendamento nas políticas públicas, que consiste no recuo governamental quanto à elaboração e
distribuição de materiais voltados à redução do preconceito em contextos escolares.
No entanto, se tal desagendamento indica um descompromisso estatal com os temas de Direitos
Humanos, sobretudo em relação às temáticas de gênero e sexualidade, não poderíamos supor que o cancelamento abrupto do programa estabilizou os ânimos de seus opositores. Como podemos acompanhar
na última década da política brasileira, o Kit Gay seguiu sendo um ator de ampla relevância em inúmeros
momentos, aparecendo como eixo de destaque na campanha presidencial vitoriosa na eleição de 2018.
Nessa, Jair Bolsonaro apresentava corriqueiramente o livro Aparelho Sexual e Cia como um espécie do
Kit Gay a que se opunha há tantos anos, demonstrando seu histórico de denúncias contra as ameaças à
infância e a família tradicional promovidas pelos perigosos materiais.
Esses atos de campanha foram muitas vezes abordados por veículos de comunicação e por candidatos rivais como mentirosos, posto que o livro citado não compunha a cartilha financiada pelo MEC e
vetada por Rousseff oito anos antes. Nesse sentido, vemos uma continuidade entre a repercussão social
do Kit Gay e as produções acadêmicas mapeadas: o termo aparece como apelido pejorativo dos materiais
No ano de 2015, a Revista Nova Escola, em parceria com a ONG ALGBT, divulgou em sua página virtual os
cadernos referentes ao Escola sem Homofobia, além do compartilhamento dos vídeos, que já estavam presentes na
plataforma Youtube (Soares, 2015). Curiosamente, os materiais audiovisuais divulgados pela revista dizem respeito canais conservadores, como o de Carlos Bolsonaro, que os utilizavam como comprovação do caráter ameaçador
do Kit Gay. Por essa via, é interessante notar como o mesmo material - articulado a elementos distintos - pode
informar tanto a defesa quanto a denúncia de seu próprio conteúdo (Maracci, 2019).
5

Na época, veículos jornalísticos noticiaram que o recuo de Rousseff se dava em função de que, caso o programa fosse efetivado, a bancada de deputados religiosos ameaçava convocar o então Ministro-Chefe da Casa Civil,
Antonio Palocci, para depor sobre sua evolução de patrimônio (Campanerut & Yamamoto, 2011).
6
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pedagógicos que sequer foram distribuídos em escolas, cujo cancelamento se deu após a fatídica polêmica
nacional. Assim, a relação entre os dois entes - Kit Gay e Escola sem Homofobia - é apresentada de modo
linear e não controversa: o primeiro funciona como apelido pejorativo para uma parte do segundo e, dado
o seu cancelamento, poderíamos afirmar sem dúvidas que o Kit Gay não mais existe.
Contudo, se perseguimos o desenvolvimento da controvérsia até o ano de 2018, quando o Kit Gay
é performado como um incontornável ator eleitoral, poderíamos continuar assumindo apenas essa relação
de continuidade entre os dois entes? Quando o então candidato à Presidência da República anuncia os
perigos de um suposto o kit, atrelado discursivamente ao que nomeia como “ideologia de gênero”7, estaria
ele, ainda hoje, dizendo respeito ao mesmo material há oito anos desativado? Será que, ao delimitarmos
uma conexão a priori entre as duas nomenclaturas, não acabaríamos por perder a complexidade desse
estranho objeto que é o Kit Gay? Será que estamos, de fato, falando sobre a mesma coisa?

MAPEAMENTO DE CONTROVÉRSIAS
Para responder a essas perguntas, lançamos mão de uma metodologia inspirada nos STS e na ANT,
que visa a perseguir os conflitos entre diferentes atores na composição de controvérsias públicas (Latour,
2016). Segundo Tommaso Venturini, controvérsias são “situações onde atores discordam (ou melhor, concordam com sua discordância)” (2010, p. 261, tradução livre). O enunciado entre parêntesis complexifica
a dimensão que a discórdia assume - não basta apenas a emergência de dois campos de atores distintos
promovendo versões diferentes sobre algo que pode ser entendido como um mesmo. É necessário que
o seu desacordo apareça como ponto de tensão, e que, na arena formada, um lado reconheça o outro na
disputa. Reconhecer, aqui, não significa acolher suas premissas, ou compor consensualmente um sentido
comum a partir de lugares antagônicos; pelo contrário, o reconhecimento implica apenas na identificação
do problema na forma de conflito.
É justamente nessa configuração que o Kit Gay emerge no debate público, tendo sua existência
disputada entre pelo menos dois campos de atores: de um lado, aqueles que contestam sua veracidade,
relacionando-o a um projeto há anos abandonado, e, de outro, os que o performam como uma verdade
incontestável, provocadora de danos e ameaças para a infância e a um ideal de família. Para nos inserirmos nas redes dessa querela, tomamos como premissa os dois procedimentos básicos de um mapeamento
propostos por Venturini (2010): acompanhar e descrever a controvérsia, reconhecendo os atores que se
conjugam na produção de estabilidades e rupturas para a temática perseguida.
Por essa via, o método construído se deu pela análise de materiais online divulgados ao longo dos
oito anos de edificação da polêmica do Kit Gay. Objetivando um panorama amplo e diverso sobre tal,
analisamos ao menos cinco publicações de cada um desses anos - 2011 a 2018 -, atentando para os atores
articulados e suas modificações ao longo do tempo. Ao todo, compuseram o mapeamento 30 notícias, 14
colunas de opinião, 7 vídeos no Youtube, 3 documentos de órgãos governamentais, 3 tweets e 4 materiais
de outros tipos - somando 61 publicações mapeadas.
O acesso aos materiais se deu a partir da busca pelo descritor “Kit Gay” na ferramenta de pesquisas
gerais na internet da plataforma Google, configurada para exibir resultados referentes a cada um dos anos
delimitados. Além disso, para auxiliar na escolha dos materiais jornalísticos, utilizamos a ferramenta
Social Animal, que informa o número de engajamentos que matérias de grande circulação receberam em
redes sociais populares como Facebook e Twitter. Com esse panorama, pudemos acompanhar distintos
modos de performação da controvérsia, seja em canais de grande circulação, como sites de notícias, ou
mesmo em portais de nicho, destinados a um público específico e mais restrito.

O termo será mantido com as iniciais minúsculas e entre aspas, como referência às produções acadêmicas
recentes sobre o tema, que afirmam a importância de desnaturalizar e colocar tal nomenclatura em dúvida e questionamento (Prado & Corrêa, 2018).
7
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Face aos muitos resultados obtidos pelo trabalho metodológico, enfocaremos nos próximos tópicos
dois pontos que consideramos relevantes para uma apreensão mais complexa da controvérsia, tendo em
vista seu desenvolvimento ao longo da história e também seu uso como articulador político em anos
recentes. Dessa forma, destacamos, em primeiro lugar, a relação de contingência entre os significantes
Kit Gay e Escola sem Homofobia, delimitando a controvérsia enquanto um “objeto dobrado e coordenado”, para, em seguida, analisar como tal conexão se desdobra no cenário recente de redução do espaço
democrático e ofensiva antigênero.

KIT GAY NO ARMÁRIO
Seja nas produções acadêmicas mapeadas, seja nos veículos que contestam a veracidade do Kit
Gay, podemos estabelecer um modo consensual de performá-lo: o significante é remetido ao falseamento
e pejorativização de um projeto real, há anos vetado pela administração pública. Por essa razão, sua
retomada no debate político indicaria uma mentira, ou mesmo um espécime da chamada “pós-verdade”,
como nos informam textos científicos ou midiáticos (Alves, 2018; Jornalistas Livres, 2018).
No entanto, a retórica que afirma seu caráter verdadeiro parece percorrer rumos menos lineares,
pelos quais a associação entre Kit Gay e Escola sem Homofobia é acionada de forma contingente e
maleável. Acerca do segundo mês de 2011, por exemplo, é possível identificar uma notícia do portal G1
sobre o pronunciamento do parlamentar Jair Bolsonaro contrário à implementação do programa financiado pelo MEC, já nomeado em seu discurso pelo apelido pejorativo tantas vezes aqui repetido. Nas
palavras do deputado: “este ano está sendo distribuindo um ‘kit gay’ que estimula o homossexualismo
e a promiscuidade. Temos de trazer esse tema aqui para dentro ... e não deixar que o governo leve esse
tema para a garotada” (G1, 2011).
É interessante apontar que tal manifestação antecede a apresentação do Escola sem Homofobia no
Congresso Nacional, que ocorreu em maio daquele ano. Nesse sentido, a menção ao Kit Gay é anterior à
exposição do controverso projeto financiado pelo MEC, de forma que esse já emergia no debate público
enquanto elemento retórico de oposição, associado aos perigos da homossexualidade e da promiscuidade.
De fato, desde o ano anterior, o deputado Jair Bolsonaro já divulgava tais ameaças em programas de
televisão aberta, de modo que o material, mesmo na sua fase de elaboração, era assumido midiaticamente
sob o viés da polêmica e do perigo.
Porém, na segunda metade do ano de 2011, notamos uma importante redistribuição da controvérsia,
também a partir de um discurso proferido pelo mesmo parlamentar. Em junho, Bolsonaro pronuncia-se
como opositor de uma conferência que seria realizada em Brasília no dezembro seguinte, abordando as
temáticas da diversidade sexual e de gênero no âmbito da Educação. Em seu pronunciamento, disponível
em vídeo por muitos canais do Youtube, o deputado nomeia o evento enquanto “Kit Gay 2” - assumindo
uma continuidade entre tal encontro e o material Escola sem Homofobia, que já havia sido vetado por
Rousseff naquele momento (Parlatubebrasil, 2019).
Essa afirmação é relevante para acompanhar o movimento que tanto conecta quanto afasta os dois
entes. Para o deputado, o Governo Federal havia suspendido um programa por ele nomeado como Kit
Gay 1, enquanto a conferência em questão passa a ser nomeada de Kit Gay 2. Nesse sentido, o programa
abandonado é referido em sua manifestação pelo número “1”, enquanto o significante “Kit Gay” permanece
na referência a outra situação, enunciada pelo número “2”. Efetua-se, assim, uma separação discursiva
entre o Kit Gay e o Escola sem Homofobia, dado que o primeiro passa a delimitar outros eventos que
não aqueles referentes ao projeto associado ao MEC.
A dinâmica se desdobra no ano seguinte, tomando palco em circunstâncias mais restritas: durante
as eleições municipais, José Serra disputava o pleito em São Paulo com Fernando Haddad, e acusava seu
rival de fazer “apologia ao bissexualismo”, dado seu cargo de Ministro da Educação no período da querela
do Kit Gay. O tucano foi surpreendido, na reta final da campanha, por uma coluna no periódico Folha de
São Paulo, que relacionava um material elaborado em sua gestão como governador daquele estado, cujo
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nome era “Preconceito de Discriminação no Contexto Escolar”, com o mesmo significante: Kit Gay. Na
argumentação da jornalista Mônica Bergamo, a cartilha se assemelhava ao Escola sem Homofobia por
abordar a redução do preconceito em escolas públicas, compartilhando até mesmo um vídeo, chamado
“Boneca na Mochila” (Bergamo, 2012).
O curioso desenlace para a acusação de Serra nos é útil para compreender a amplitude de significações que o termo Kit Gay passa a assumir ao longo dos anos. Se esse era usado na campanha contrária
ao ex-ministro petista, em uma associação linear à polêmica instaurada durante sua gestão, a coluna da
jornalista passa a performá-lo de modo visivelmente distinto, tomando como Kit Gay não mais a cartilha
específica, mas sim um tipo de cartilha, que contempla também aquela organizada pelo próprio opositor
José Serra. Assim, vemos que a relação entre os dois entes vai assumindo uma elasticidade, podendo
indicar tanto um sinônimo para o projeto Escola sem Homofobia, quanto qualquer outro material que
evoque o trabalho com a diversidade sexual e de gênero no campo da Educação.
No ano de 2014, a relação entre ambos passa a ser evocada de modo ainda mais complexo, tomando
espaço nos debates acerca do Plano Nacional de Educação (PNE), que foi votado naquele abril. Conforme
matéria do portal GNN, o ponto principal do projeto era a destinação de 10% dos recursos do PIB brasileiro
para a Educação, mas foi um trecho específico que gerou, novamente, uma comoção nacional envolvendo
o Congresso, mídias sociais e veículos de comunicação (Alves, 2014). Contendo um item referente ao
combate ao preconceito por gênero e orientação sexual no campo escolar, deputados manifestaram-se
contrariamente ao ponto específico, de modo que o PNE tenha sido aprovado apenas após a retirada de
qualquer menção a tais assuntos tidos como perigosos. O jornal destaca a fala de dois parlamentares:
Pastor Eurico alegou que as questões de gênero são reflexo de “ideologias marxistas”
e, por isso, devem ficar de fora das salas de aula. “Não somos contrários à educação no
Brasil e destacamos que não há uma ditadura religiosa nessa comissão. Mas devemos
reconhecer que apesar da laicidade do Estado, a maioria da população é cristã. Não
vemos por que razão um movimento ... quer introduzir no PNE a ideologia de gênero.
A ideologia de gênero é marxista, é a mesma que se espalhou pela Europa e, no futuro,
[os que a defendem] vão perceber que estão trabalhando contra si próprios”, sustentou o
Pastor. ... Bolsonaro, por sua vez, aproveitou a oportunidade para ressaltar que a rejeição desse artigo livra as escolas brasileiras, em definitivo, do que ele classificou como
“kit gay”. “Com o não acolhimento desse destaque, ficaria de fora o Plano Nacional
de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. Esse é o kit gay que Dilma
Rousseff disse que tinha recolhido, mas que está saindo do armário”, afirmou, em alusão
ao projeto enterrado pelo PT em 2011 (Alves, 2014).

Com esse trecho, podemos acompanhar dois importantes caminhos de performação da controvérsia. Em primeiro lugar, a fala de Eurico expõe um modo de entendimento para as polêmicas acerca da
diversidade sexual e de gênero no campo educacional, que passa a ser frequente desde o citado momento:
sua associação à chamada “ideologia de gênero”, indicando-as como parte específica de um projeto mais
amplo, de conotação transnacional, que promove ameaças à infância e a um ideal de família. A suposta
“ideologia de gênero” desenvolve uma coordenação entre diferentes situações experimentadas em âmbito
nacional - como o Kit Gay -, tornando-as parte de uma mesma investida, que encontra parâmetros e
similaridades com outros países, de modo a ameaçar a própria soberania nacional.
A conexão do PNE com a “ideologia de gênero” se desdobra no discurso de Bolsonaro, alargando
a ideia de Kit Gay como uma referência a conteúdos gerais que abordam a sexualidade e o gênero no
campo da Educação. Utilizando a metáfora do armário - frequentemente referida no imaginário popular
ao ato de assumir-se homossexual -, o parlamentar indica que aquele trecho do plano trazia à cena algo
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que antes não estava visível, colocando de volta à luz o perigoso elemento escondido por trás das portas
de um armário. Kit Gay, dessa forma, não é tomado simplesmente como referência à cartilha de 2011,
mas sim como uma menção a seu eminente perigo, indicando um “resto”, uma continuidade presente
que não cessou com o veto presidencial ao Escola sem Homofobia.
Nesse sentido, a ampla gama de conteúdos que o Kit Gay passa a significar, para além de seu projeto
de referência, estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contiguidade com ele, à medida que nunca
é totalmente superado. Sempre há o perigo de sua retomada, de sua assim nomeada “saída do armário”.
A metáfora de Bolsonaro parece exemplificar de modo conciso as formas como o Kit Gay adentra o
espaço público e o debate político brasileiro: alargando-se para muito além do Escola sem Homofobia
- de modo a contemplar qualquer material que indique o trabalho com gênero e sexualidade em escolas
-, mas mantendo a cartilha que nunca entrou em vigência como uma zona exterior de realidade, que lhe
confere um caráter de veridicção. Kit Gay, assim, supera o Escola sem Homofobia, mas o mantém como
ponto basal, desdobrando-se em muitas polêmicas ao largo da última década.
O pequeno panorama histórico aqui mapeado nos é útil para compreender os modos não lineares com os
quais o Kit Gay tornou-se um fato político em diferentes momentos dos anos recentes da democracia brasileira.
Associando-se a atores distintos ao largo de seu desenvolvimento, tal controvérsia teve momentos de maior
ou menor interesse em pesquisas da internet ou canais de telecomunicação, mas manteve-se continuamente
presente, seja em portais virtuais, seja na retórica dos referidos agentes institucionais da política. A partir de
tais considerações, podemos esboçar um entendimento sobre sua aparição intensa e reiterada no contexto das
eleições de 2018, quando ocupou um espaço central na campanha vitoriosa à Presidência da República.

UM OBJETO DOBRADO E COORDENADO
Se, como vimos, a resposta de meios críticos ao Kit Gay pautou-se quase exclusivamente pela
rejeição de seu caráter verdadeiro, performando-o como uma mentira ou mero falseamento, como poderíamos avaliar o êxito político e mobilizatório que obteve tal controvérsia na cena pública brasileira? Como
entender esse “estranho objeto” que, a parte de inúmeras contestações sobre sua existência, adquire um
caráter verídico incontestável pelos veículos que o afirmam como uma ameaça à infância e à família?
Que ferramentas teórico-conceituais poderiam auxiliar nesse procedimento?
Perseguindo a trama dos Estudos da Ciência e Tecnologia, encontramos respaldo nas pesquisas
de Amade M’charek (2014), que buscam introduzir o aspecto temporal nas praticalidades que compõem
uma rede. Sob tal perspectiva, podemos entender o Kit Gay como um objeto dobrado, que conjuga em
si mesmo uma série de temporalidades distintas, conectadas em uma prática comum. A metáfora do
armário, referida por Bolsonaro ao propor uma continuidade entre a querela de 2011 e outros elementos
subsequentes, permite uma imagem precisa para tal desdobramento.
Considerando que a cartilha presente no programa Escola sem Homofobia já havia sido vetada
há mais de três anos no momento desse ato de fala, a ameaça referida ao material pedagógico parece
indicar não um perigo literal de seu retorno, mas sim um perigo mais amplo, uma espécie de fantasma da
política pública, percebido como “resquício” presente em qualquer possibilidade de abordar a diversidade
sexual e de gênero no contexto educacional. A dobra do Kit Gay, nesse sentido, é o próprio pânico da
homossexualidade, materializado nos diferentes nódulos de performação que acompanham o desenrolar
da controvérsia ao largo dos oito anos mapeados.
Por essa via, tomamos o Kit Gay como um objeto em constante movimento, capaz de alargar sua
rede de conexões e contemplar, cada vez mais, elementos coordenados (Mol, 2007) como parte de si
mesmo. Nesse sentido, é importante atermo-nos aos modos como tal coordenação é efetuada, considerando os elementos reiterados ao largo de suas cadeias performativas, e também aqueles deixados de
lado, restritos circunstancialmente às contingências presentes. Por exemplo, no nódulo perseguido em
2012, acompanhamos um circuito restrito da controvérsia - a eleição municipal de São Paulo -, no qual
foi elencado como ator do Kit Gay o material elaborado pela gestão de José Serra enquanto governador
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do estado. Nos anos seguintes, tal associação se desfaz, de modo que a performação específica do objeto
não se sustenta ao longo do tempo.
No entanto, pudemos perseguir outros fluxos performativos que se mostraram constantes nos
desdobramentos da querela, sobrepostos em um agrupamento temporal. Por exemplo, o livro Aparelho
Sexual e Cia, apresentado inúmeras vezes por Bolsonaro em sua campanha à presidência em 2018, se
relacionava diretamente à polêmica do Escola sem Homofobia, bem como às disputas em torno do PNE.
Percebemos, no desenrolar da pesquisa, que o aglutinador das pautas do Kit Gay, que permite a coordenação de coisas distintas sob um mesmo nome, desenvolve-se através de dois campos conjugados:
primeiramente, a menção aos perigos da homossexualidade, associada à pedofilia e a promiscuidade
de crianças; por outro lado, o seu uso como elemento de oposição ao Partido dos Trabalhadores, ou até
mesmo a um campo de pautas relacionadas à esquerda de modo generalista.
É esse duplo direcionamento que possibilita uma compreensão mais ampla para seu êxito político
e mobilizatório. Se o Kit Gay se dobra, contemplando momentos e circunstâncias distintas como parte de
uma mesma nomenclatura, é a coordenação entre o pânico da diversidade e a oposição a determinados
projetos políticos que dá ensejo às suas conexões. Tal arranjo parece sofrer uma importante dinamização a partir do ano de 2014, com a inserção da “ideologia de gênero” como ator integrado ao Kit Gay,
sobretudo após os debates em torno do PNE.
Em muitos materiais encontrados após esse episódio, o Kit Gay é assumido como ponto local
da “ideologia de gênero” - ou seja, como o espécime particular de um contexto maior, globalizado, que
transpassa fronteiras nacionais. Tal associação promove à controvérsia um grau ainda maior de veridicção,
encontrando respaldo em décadas de elocubrações acerca dessa suposta investida de cunho marxista,
veiculadora da “teoria de gênero”, que contestaria a autoridade familiar sobre a criação de seus filhos
(Junqueira, 2018; Prado & Corrêa, 2018).
Acerca da “ideologia de gênero”, retomamos trabalhos que enfocam sua configuração de pânico
moral (Junqueira, 2018; Miskolci & Campana, 2017). Esse conceito indica a situação pela qual uma pessoa
ou grupo passa a ser produzido e entendido de forma coletiva como uma ameaça ao bom funcionamento
da sociedade, sobretudo a partir de estereótipos e ridicularizações. O procedimento abriria espaço a uma
“resposta” social, fundada especialmente nos sentimentos de medo e perigo, servindo de substrato para
ações reativas e hostis contrárias aos sujeitos demarcados por esses signos de inteligibilidade.
Se os citados autores utilizam tal perspectiva para compreender a “ideologia de gênero” e seus
efeitos, o mesmo procedimento pode ser travado para o entendimento do Kit Gay e suas repercussões
na política, à medida que os dois entes são usualmente apresentados de forma correlata: Kit Gay como
parte da “ideologia de gênero”, ou como um importante elemento na tentativa de sua implementação no
contexto brasileiro.
É por essa razão que, ao analisar a emergência do Kit Gay como elemento de uma grande querela
pública no ano de 2018, dado seu uso na campanha eleitoral, devemos levar em consideração as suas
importantes diferenças em relação à polêmica de 2011. Nessa passagem de oito anos, foi-se intensificado
tanto o seu campo de significação quanto sua capacidade mobilizatória, de modo a ampliar largamente a
polêmica na dimensão espacial e também temporal, algo que o duplo movimento de dobra e coordenação
permite compreender.
Sob tal entendimento, constatamos que a controvérsia do Kit Gay estabelece um esquema de
inteligibilidade para a ameaça do gênero e da diversidade sexual em políticas de Estado, que parecem
ameaçar a própria estabilidade da nação. Tal esquema de inteligibilidade parte do reconhecimento de uma
ameaça comum e da consequente mobilização para uma resposta que a suprima, tal qual acompanhamos
ao longo do mapeamento em suas duas tendências mencionadas: a elevação das temáticas de gênero e
sexualidade à categoria de perigo seguida de objeção a agentes políticos supostamente a elas associados.
No ano de 2018, esses dois fluxos parecem ter sido performados de modo especialmente coordenado,
considerando que as sensações de medo ou pânico tenham sido estimulantes para uma escolha eleitoral.
Nessa coordenação tão bem sucedida de entes que indicam um mesmo investimento - contrário à família
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e perigoso à infância -, até mesmo o Kit Gay pode se ausentar, de modo que o esquema de compreensão
permaneça intacto, conforme será apresentado no tópico a seguir.
Esses dados nos fornecem pistas para compreender a ineficácia dos meios críticos em formular uma
oposição efetiva aos desdobramentos do Kit Gay. Conforme apontado pelo empreendimento metodológico,
percebemos que as respostas à controvérsia, desenvolvidas tanto em veículos considerados de esquerda
quanto naqueles que compõem a chamada mídia tradicional, encontram-se no mesmo argumento: Kit
Gay seria apenas o nome pejorativo que havia recebido o projeto financiado pelo MEC e abandonado
ainda no ano de 2011. O recorrente argumento parece não encarar com seriedade a controvérsia, deixando
de lado o enorme campo de associações que seguiu sendo mobilizado após o veto de Dilma Rousseff à
cartilha financiada por seu próprio governo.
Na ausência de um debate sério sobre a necessidade do trabalho com a diversidade sexual e de
gênero no âmbito de Educação, os meios críticos empenharam-se apenas em contestar a veracidade de
um fato político fortemente consolidado. Face ao corriqueiro argumento “o Kit Gay é uma mentira”, tal
objeto seguiu sendo produzido como verdade, performando equivalências entre setores políticos que
passaram a se aglutinar pelas duas vias: pelo repúdio à diversidade e pela oposição a partidos e temáticas compreendidos como “de esquerda”. Se tal associação mostrou-se amplamente bem sucedida no
contexto eleitoral, como podemos avaliar o que ocorre hoje, no país que se remonta após a posse de Jair
Bolsonaro no primeiro dia de 2019?

CENÁRIO PÓS-ELEIÇÃO
Tornou-se corriqueira, nos âmbitos acadêmicos e jornalísticos, a apreensão de que vivemos atualmente uma redução do espaço democrático, seja a nível nacional quanto internacional. Sob perspectivas
distintas, autores diversos encontram-se na constatação comum: a democracia liberal, concebida a partir
dos pesos e contrapesos colocados na relação entre Estado e sociedade, encontra hoje um limite com a
ascensão de líderes políticos associados ao populismo de extrema-direita, em circunstâncias usualmente
referidas como uma “crise na democracia” (Castells, 2018; Levitsky & Ziblatt, 2018; Mounk, 2019). Tal
reconfiguração do espaço político difere-se daquelas experiências históricas nas quais o campo democrático
fora restringido com a ausência de eleições presidenciais, por exemplo - como nas ditaduras latinoamericanas da segunda metade do século XX. O que tais autores apontam é, justamente, que a presente crise
não se edifica no rompimento total com as instituições democráticas - como o sufrágio -, mas sim na sua
apropriação frente a projetos políticos específicos.
Por essa via, parece constituir um traço comum da redução do espaço democrático em diferentes
locais do globo uma oposição às temáticas de gênero e sexualidade, efetuada de formas distintas por
agentes estatais. Por exemplo, é de conhecimento popular o rechaço do primeiro ministro húngaro, Viktor
Orban, ao estudo das questões LGBT e feministas, tendo recentemente removido os “estudos de gênero”
da lista de diplomas com credenciamento oficial nas universidades de seu país (Bechara, 2018).
Algo similar ocorre no Brasil de 2019, com amostras disponíveis em todos os níveis da administração pública. No âmbito federal, temos pronunciamentos do Presidente da República convocando seu
Ministério da Educação a elaborar um projeto de lei contrário à “ideologia de gênero” nas escolas (Correio Brasiliense, 2019). Referente aos estados, o governador de São Paulo protagonizou mais um evento
de repúdio às temáticas da diversidade sexual e de gênero no campo da Educação, retirando de escolas
um material supostamente apológico à “ideologia de gênero”, que abordava questões como identidade
e orientação sexual (Pinho & Martínez-Vargas, 2019). Quanto aos municípios, podemos citar o prefeito
do Rio de Janeiro, que exigiu a retirada de uma história em quadrinhos da Bienal do Livro Rio, causando
uma nova querela entre Estado, veículos de comunicação e sociedade civil (Cerioni, 2019).
As três figuras públicas mencionadas são heterogêneas, pertencem a partidos distintos e situam-se
até mesmo com rivalidades entre si, mas encontram-se em um campo político comum: a associação das
temáticas de gênero e sexualidade a noções de perigo e dano, principalmente quando referidas a crianças
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e adolescentes no âmbito escolar. Como o mapeamento já demonstrou, essa não é uma associação nova
em terreno brasileiro, podendo ser observados paralelos desde, pelo menos, as polêmicas de 2011 na
administração de Rousseff. Não discordamos, contudo, de que as experiências recentes apresentam uma
descontinuidade quanto aos anos anteriores, mas apostamos em outro modo de leitura: não tomando o
atual cenário enquanto uma ruptura radical, mas sim a partir de uma história fragmentada e coordenada,
que se reatualiza constantemente a partir de seus novos engendramentos.
Poderíamos assumir alguma relação entre as ações da esfera federal, estadual e municipal já indicadas e as controvérsias do Kit Gay? Notamos que, nas repercussões sociais das polêmicas recentes, tal
significante não compôs um núcleo retórico explícito, tendo sido pouco mencionado enquanto argumento
- contrário ou a favor - das cartilhas pedagógicas ou revistas em quadrinhos que aproximam a diversidade
sexual de gênero no campo da infância. Teria o Kit Gay, finalmente, deixado a cena pública brasileira?
Como acompanhamos no mapeamento, os mais de oito anos de controvérsia edificaram não apenas
o nome para uma polêmica, mas sim um campo complexo de compreensão e prática sobre a diversidade,
sustentado em redes densas, com muitos espécimes coordenados enquanto parte de uma suposta investida
comum. Escola sem Homofobia, Plano Nacional de Educação, seminários sobre gênero e sexualidade,
outras políticas públicas, além de livros e materiais didáticos de ordens diversas foram aproximados
como partes de uma mesma coisa, referentes ao mesmo Kit Gay, à mesma “ideologia de gênero”. Nessa
tão bem sucedida coordenação, acreditamos que o significante Kit Gay já pode se ausentar de sua própria
rede, posto que os nódulos nela conectados passaram e se sustentar de forma autônoma.
Nesse sentido, as associações entre materiais pedagógicos e os perigos da diversidade sexual,
relacionados às ideias de pedofilia e promiscuidade, não mais ocupam somente o tempo de tribuna de
um caricato parlamentar. Tampouco se restringem ao governo federal em questão, ou mesmo a estados
e municípios específicos. O pânico moral a que nos referimos está na ordem do dia, capilarizado na vida
cotidiana do Brasil recente.
É por essa razão que enfocamos a inabilidade da crítica em formular respostas efetivas ao Kit Gay
e sua de oposição à diversidade no âmbito da política. Frente ao ímpeto constante de negar sua veracidade, a controvérsia consolidou-se como fato político incontestável, situando-se como ponto de grande
importância para compreendermos o Brasil tal qual se apresenta contemporaneamente.
Dessa forma, apontamos a necessidade de construir outros argumentos e aglutinações de pautas,
encarando o problema sem a confortável esquiva de que o Kit Gay - ou qualquer outra nomenclatura
que tais controvérsias podem vir a assumir - “na verdade nunca existiu”. Se vivemos o avanço de uma
ofensiva antigênero, que se movimenta para além das fronteiras nacionais8, é apenas nessa configuração
que pode se insurgir uma resposta. Não pela negação de sua veracidade, mas encarando o problema na
sua forma de problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo pautou-se pela mobilização dos dados de nossa pesquisa como analisadores dos
desdobramentos da polêmica mapeada, que excedem a terminologia Kit Gay, mas persistem como importantes atores da cena política brasileira. Primeiramente, buscamos demonstrar, a partir da metodologia do
mapeamento de controvérsias, que a relação entre os significantes Kit Gay e Escola sem Homofobia não
é linear, mas sim exercida em movimentos contingentes de aproximação e afastamento. Tal compreensão
é dinamizada quando nos deparamos com a afirmação de Bolsonaro, que informa o Kit Gay como um
Os estudos acerca das ofensivas antigênero enfocam a importância de seu caráter de difusão transnacional. A
origem de tais movimentos remonta documentos produzidos pelo Vaticano na década de 1990 como oposição a
políticas feministas e, desde então, tais vocabulários e estratégias são capilarizados de forma global, se conectando
a particularidades dos locais onde se inserem. Para mais informações e discussões acerca desse movimento, ver:
Junqueira (2018); Cornejo-Valle e Pichardo (2018); Patternote e Kuhar (2018); Bernini (2018); Butler (2019);
Corrêa e Kalil (2020).
8
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“resto” da política pública, permanentemente escondido sob as portas de um armário como um “eterno
retorno possível”.
A partir de então, apostamos em uma retomada histórica da controvérsia, enfocando o modo como
tal história não se delimita apenas pela linha cronológica de seus anos, mas sim como uma sobreposição
temporal e espacial. Como vimos, esse movimento nos permite entender o Kit Gay como um objeto
dobrado e coordenado (M’Charek, 2014; Mol, 2007), que se delimita a partir de duas linhas principais:
de um lado, o pânico da diversidade sexual e de gênero; de outro, a oposição constante a partidos e pautas
entendidos como “de esquerda”.
Nessa complexa rede performativa, apontamos a ineficácia de respostas que se fundamentam
apenas na negação de sua veracidade, posto que suas dobras e coordenações são, justamente, os modos
como o objeto adquire graus de veridição em suas redes performativas. Nesse sentido, acreditamos ser
necessário um embate político efetivo, pautado não pela esquiva, mas sim pela afirmação da importância
do trabalho com gênero e sexualidade no campo educacional, sustentando os pilares do mundo comum
que visamos a construir.
Por fim, frente ao cenário de redução do espaço democrático, no qual o Brasil compartilha a nível
internacional os vetores de uma ofensiva antigênero, enfatizamos a importância de mapear tais investidas
em suas linhas temporais. Assim, é necessário reconhecer o que o presente não é apenas resultado de um
rompimento radical com experiências anteriores, mas se relaciona com essas através de movimentos não
lineares, a partir dos quais o passado é reencenado nos eventos contemporâneos. Por essa razão, Kit Gay
persiste como um importante nódulo da história recente de nossa democracia.
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Resumo
O artigo tem o objetivo de analisar alguns aspectos acerca da vida
danificada, tal como descrita nos aforismos de Theodor W. Adorno
na obra Minima moralia (1951/1993), e suas relações com a emergência da liderança autoritária, principalmente no que concerne
ao discurso fascista e à adesão dos indivíduos a este tipo de grupo.
Para tanto, analisou-se os ensaios de Adorno acerca da agitação
fascista norte-americana, que, para este pensador, está alinhada em
larga medida com as receitas hitlerianas utilizadas na Alemanha na
década de 1930
Palavras-chave: Theodor W. Adorno; Vida danificada; Autoritarismo; Teoria Crítica.

Resumen
El artículo tiene como objetivo analizar algunos aspectos de la vida
dañada, tal como se describe en los aforismos de Theodor W. Adorno en la obra Minima moralia (1951/1993), y sus relaciones con
el surgimiento de liderazgos autoritarios, especialmente en lo que
respecta al discurso del movimiento fascista y la adhesión de los
individuos a este tipo de grupo. Para ello, analizamos los ensayos
de Adorno sobre la agitación fascista norteamericana que, para este
pensador, se alinea en gran medida con las recetas hitlerianas utilizadas en la Alemania de los años 1930.
Palabras-clave: Theodor W. Adorno; Vida dañada; Autoritarismo;
Teoría Crítica.
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Vida danificada e liderança autoritária: Declínio do indivíduo e agitação fascista em adorno

Abstract
The article aims to analyze some aspects of damaged life, as described in Theodor W. Adorno’s aphorisms in the work Minima moralia (1951/1993), and its relations with the emergence of authoritarian
leadership, especially with regard to the fascist movement discourse and the adherence of individuals to
this type of group. In order to do so, we analyzed Adorno’s essays on the North American Fascist agitation which, for this thinker, is largely aligned with the Hitlerian recipes used in Germany in the 1930s.
Keywords: Theodor W. Adorno; Damaged life; Authoritarianism; Critical Theory.
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O caráter fragmentário no modelo crítico adorniano
Escrita de forma aforística no período de exílio norte-americano1, a obra Minima moralia é o testemunho de Theodor W. Adorno sobre a degradação do indivíduo pelo capitalismo tardio. Nesse sentido,
os 153 aforismos redigidos entre 1944 e 1947 levam a cabo teses que podemos encontrar na Dialética do
esclarecimento (1944/2006), escrita em parceria com Max Horkheimer. Uma delas, de acordo com Musse
(2011), é a denúncia do caráter autodestrutivo do esclarecimento (Aufklärung) que danificada a vida do
sujeito compelindo-o à reprodução de suas mazelas e que, em larga medida, contribui para a eliminação
da diferença, do não-idêntico (Adorno, 1966/2009).
Ultrapassando o caráter autobiográfico, Adorno empreende sua crítica por meio de uma escrita
complexa cujos elementos sobrepõem-se e que, se forem lidos apressadamente, correm o risco de serem
incompreendidos. Por isso, é possível dizer que, ao se debruçar sobre Minima moralia, é necessário que o
leitor, antes de tudo, dê “três passos de distância” (Adorno, 1951/1993, p. 110) para analisar o objeto, tomar
fôlego e, a partir disso, extrair algum fragmento singular na tentativa de compreender a totalidade da obra.
Além disso, entende-se que esse aspecto da escrita adorniana almeja ir na contramão de toda a filosofia
organizada em sistemas – a rigor, trata-se de uma crítica endereçada aos sistemas filosóficos clássicos, como
o idealismo alemão, por exemplo. Nesse sentido, o aforismo consistirá essencialmente naquilo que Walter
Benjamin buscou descrever em sua filosofia como constelação e que, de modo significativo, ressoa nas obras
de Adorno – da qual Dialética negativa é um exemplo notável (Musse, 2009; Tiburi, 2005).
No que concerne à Minima moralia, Musse (2011) sublinha as semelhanças dessa obra com a de
Benjamin, Rua de mão única (1995). Ali é possível observar a configuração da “constelação”, na qual
“não se procura capturar o objeto numa definição, mas por meio de um conjunto de coordenadas que se
aproximam dele” (Musse, 2011, p. 174).2 Nesse movimento investigativo, objetiva-se decifrar a totalidade
pela via do singular, haja vista que, para Adorno, em Dialética negativa (1966/2009, p. 142),
O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento do processo que ele
acumula em si. Enquanto constelação, o pensamento teórico circunscreve o conceito
que ele gostaria de abrir, esperando que ele salte, mais ou menos como os cadeados de
cofres-fortes bem guardados; não apenas por meio de uma única chave ou um único
número, mas de uma combinação numérica.

Segundo Franco (2015), por conter a chave de compreensão do todo, o fragmento pode ser visto
como uma estrela no céu, e, para a análise da totalidade (a constelação, no caso) é necessário atentar-se
a um corpo celeste em relação a outro, de modo que seja possível ter uma visão múltipla do fenômeno.
De maneira similar, Zuin, Pucci e Lastória (2015) apontam que
a ideia de constelação parte do pressuposto de que o conceito, tomado como individual,
é insuficiente para iluminar o objeto em sua densidade; é preciso reunir outros conceitos,
em forma de uma configuração, em torno de um mesmo fenômeno, para alcançar aquilo
que foi esquecido, reprimido nesse processo. (2015, pp. 68-69 [grifo dos autores])

Tais aspectos, na obra adorniana, caracterizam-se por modelos críticos, nos quais o singular tem
papel de destaque em detrimento da totalidade – a abstração conceitual de matriz hegeliana, que reprime
1

Theodor W. Adorno permaneceu exilado nos Estados Unidos no período de 1938 a 1949.

2

Sobre outras figuras de estilo que aparecem na obra adorniana ver Musse (2011).
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o não-idêntico a favor de uma filosofia da identidade (Adorno, 1966/2009; Musse, 2009; Tiburi, 2005;
Zuin, Pucci, & Lastória, 2015). Assim, a teoria crítica de Adorno versa por uma reflexão na contramão
dos sistemas filosóficos que, fechados em si mesmos, abrem mão de uma crítica radical dos processos de
racionalização que os constituem e que, na ausência de autocrítica, levam a uma deterioração do singular
tanto no campo abstrato como concreto (histórico-social). Portanto, o que se tem aqui é uma abordagem
micrológica dos fenômenos (sejam eles quais forem), na qual há uma priorização do aspecto fragmentário.
Em outras palavras, pode-se afirmar que se trata, acima de tudo, de uma análise crítica pela via do negativo, isto é, daquilo que foi desconsiderado pelos sistemas clássicos de pensamento (Adorno, 1966/2009,
Musse, 2009; Tiburi, 2005). Com isso, almeja-se “a defesa da diferença qualitativa, da particularidade,
da individualidade ameaçadas pelo avanço da sociedade como totalidade integrada e tendencialmente
assimiladora universal’’ (Cohn, 1986, p. 23).
Ademais, Adorno, em Minima moralia, metaforiza sua condição de exilado com o objetivo de
construir uma teoria acerca da degradação do indivíduo na sociedade administrada, na qual “o intelectual
é coagido por condições objetivas ao isolamento, tal qual o agente econômico, embora alimente a ilusão
de que sua solidão decorra de uma livre escolha” (Musse, 2011, p. 170). Assim sendo, a experiência
norte-americana fornece ao teórico crítico objetos para pensar temas que configuram sua obra como um
todo: a irracionalidade da sociedade administrada, a massificação dos indivíduos pelos produtos da indústria cultural, o declínio do pensamento crítico e, acima de tudo, a queda tanto da individualidade como
da autonomia em prol do culto às personalidades autoritárias e ao status quo. Logo, entende-se que nas
linhas que compõem Minima moralia encontra-se, na verdade, a experiência de um pensador refugiado
que presencia, em um país supostamente democrático, a emergência fascista, levando-o a considerar
que o terror que assombrava a Europa seria produto de um clima cultural que permeava, inclusive, a
sociedade norte-americana.
Nesse sentido, Musse (2011) argumenta que será no exílio, na fuga pela sobrevivência, que o filósofo alemão constrói pertinentes reflexões sobre a situação do “intelectual na emigração, adicionando às
observações de teor sociológico ou antropológico reflexões que tangenciam o campo da psicanálise, da
filosofia, da estética, dos saberes que se propõem a compreender, em alguma medida, o âmbito da subjetividade” (2011, p. 171). Acerca disso, no aforismo vinte e cinco, ‘Ninguém se lembre deles’, Adorno
sublinha o seguinte:
A vida pregressa do emigrante, como se sabe, está anulada. Antigamente eram os
mandados de captura, hoje é a experiência espiritual que é declarada intransferível e
simplesmente exótica. O que não está reificado e não pode ser contado nem medido,
deixa de existir. Mas, não bastasse isso, a reificação estende-se ao seu próprio contrário,
à vida como que não ser imediatamente atualizada; ao que se subsiste como pensamento
e lembrança. Para isso inventaram uma rubrica própria, que se chama background,
que aparece nos formulários após o sexo, idade e profissão. A vida profanada é ainda
por cima arrastada sobre o carro triunfal dos estatísticos unidos, e o próprio passado
não está mais a salvo do presente, que o condena mais uma vez ao esquecimento no
instante que o recorda. (Adorno, 1951/1993, p. 39 [grifo nosso])

O que nos interessa nessa obra do teórico alemão é a crítica à perda de substância experimentada
pelo indivíduo e sua inevitável degradação em prol do mundo administrado, isto é, a cultura, a totalidade
racionalizada. Tal perspectiva é revelada em uma evidente crítica ao pensamento hegeliano que, ao sistematizar a realização do Espírito Absoluto (leia-se: a Ideia, o Conceito), mortifica as particularidades
determinantes de efetivação deste Espírito, que, em sua concretização, “esquece” suas determinações
históricas (Adorno, 1951/1993). Segundo essa linha de raciocínio, a individuação é considerada inferior,
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pois, na realização harmônica proposta por Hegel, o particular é liquidado na síntese com o Universal.
Por isso, Adorno argumenta que:
Na medida em que hipostasia a sociedade civil, assim como sua categoria fundamental, o
indivíduo, Hegel não soluciona verdadeira a dialética entre ambos. Decerto ele percebe,
com a teoria econômica clássica, que a própria totalidade se produz e reproduz a partir
da conexão de interesses antagônicos de seus membros. Mas o indivíduo enquanto tal
continua a ser por ele tomado, ingenuamente, como aquele dado irredutível que ele
dissolve precisamente na teoria do conhecimento. Na sociedade individualista, porém,
não somente o universal se efetiva através da atuação conjugada dos indivíduos, mas a
sociedade é essencialmente a sustância do indivíduo. (1951/1993, p. 9)

Essa característica delineada por Adorno possui correspondência com as obras de outros pensadores
da primeira geração da Escola de Frankfurt como, por exemplo, Max Horkheimer (1947/2015) e Herbert
Marcuse (1964/2015). Grosso modo, pode-se estabelecer um traço comum nessa etapa da Teoria Crítica
da Sociedade: a crítica à sociedade administrada, ou, mais precisamente, ao casamento funesto entre o
progresso e a barbárie que desembocou nas duas Grandes Guerras que marcaram a primeira metade do
século XX3 e que determinaram, de modo expressivo, os rumos posteriores da história da Humanidade.
Em suma, esses pensadores orientam-se teoricamente para o desvelamento do caráter regressivo da ratio
burguesa, isto é, buscam analisar os elementos que estruturam a dominação social do mundo administrado (Adorno, 1951/1993; 1967/1995b; Adorno & Horkheimer, 1944/2006; Horkheimer, 1947/2015;
Marcuse, 1964/2015).
Adorno e Horkheimer, por exemplo, em Dialética do esclarecimento (1944/2006), apontam uma
estreita relação entre a barbárie e as relações reificadas que sedimentam o capitalismo tardio, cujas origens
podem ser diagnosticadas nas aventuras do herói da Odisseia, Ulisses, que fazia uso unilateral da razão
para a dominação da natureza tanto interna quanto externa. Para esses pensadores, a demasiada racionalização do mundo, que buscou afastar os mitos ou qualquer elemento que não estivesse ligado à lógica
formal (leia-se: princípio de identidade, A=A), resultou em um esclarecimento total, no qual os sujeitos,
incapazes de pensar para além das formalidades da aplicações técnicas, apenas relacionam-se uns com

Contudo, o diagnóstico desses pensadores não se limitou somente aos conflitos bélicos e ao totalitarismo que
compõem o complexo cenário no início do século XX. Dito de outro modo: afirmar-se que, no interior da Escola
de Frankfurt, há mudanças de perspectivas, reformulações e reconsiderações acerca dos temas explorados, visto
que estes pensadores adotam uma perspectiva dialética dos fenômenos, sejam eles quais forem, diferenciando-se,
portanto, das perspectivas positivistas, isto é, da teoria tradicional, tal como Horkheimer caracterizou no ensaio
Teoria tradicional e teoria crítica. Entretanto, salienta-se que foge do objetivo deste artigo tratar desse tema na
sua amplitude e densidade teórica; assim, para maior compreensão acerca do tema, ver Safatle (2019) e Fleck
(2017, 2019). Além disso, ainda é possível afirmar que a teoria crítica, principalmente a adorniana, ainda possui
relevância significativa na análise dos fenômenos psicossociais do nosso tempo presente, visto que as condições
que os determinam ainda não foram extintas (a indústria cultural, por exemplo, continua massificando os homens,
levando-os a uma adaptação dócil ao status quo). As teorias de Axel Honneth (2009) e Jürgen Habermas (2000)
trazem ao debate filosófico e sociológico perspectivas que precisam ser pensadas acerca da crítica adorniana. Esses
autores questionam a atualidade da crítica de Adorno ao mundo reificado, apontando aporias em seu pensamento,
principalmente no que tange à Dialética do esclarecimento – como é o caso de Habermas – ou de um déficit sociológico no pensamento crítico de Adorno – tal como sublinhado por Honneth. De todo modo, seguindo a linha
de raciocínio de Safatle, em Dar corpo ao impossível: o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno (2019),
ressalta-se que a teoria adorniana ainda possui expressiva pertinência na crítica social, haja vista que sua perspectiva dialética ainda nos auxilia a olhar para o presente e, com isso, vislumbrar novas formas de compreensão,
pois, como o próprio Adorno afirmava em sua Dialética negativa, “A filosofia, que um dia pareceu ultrapassada,
mantém-se viva porque se perdeu o instante de sua realização” (Adorno, 1966/2009, p. 11).
3
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os outros de maneira fria, coisificada e, no seu extremo, desumana – tese essa que é bastante próxima à
primeira parte da obra de Herbert Marcuse, O homem unidimensional (1964/2015), na qual ele explicita
os mecanismos tecnológicos e políticos que produzem o ajustamento do indivíduo à sociedade industrial,
onde há um nivelamento (padronização) da capacidade de julgar, gerando, a partir disso, submissão e
conformismo. Portanto, para os teóricos críticos, há um movimento autodestrutivo na Aufklärung, no
qual os indivíduos, destituídos de força crítica para enxergar as contradições do mundo administrado, são
dominados tanto pela irracionalidade que marca o capitalismo tardio (Adorno & Horkheimer, 1944/2006)
quanto pelo fascínio das paranoias fascistas bastante comuns nessa etapa da sociedade capitalista (Adorno,
2015a, 2015b). Pois, para Adorno e Horkheimer, “a naturalização dos homens hoje não é dissociável do
progresso social ... O indivíduo se vê completamente anulado em face dos poderes econômicos” (Adorno
& Horkheimer, 1944/2006, p. 14).
Nesse cenário, em que a vida se resume à reprodução da ideologia unidimensional (Marcuse,
1964/2015), a reflexão crítica é obstruída pela instrumentalidade racional, de caráter positivista, que
opera pela autopreservação do indivíduo em detrimento da coletividade e de seus fins últimos (Adorno
& Horkheimer, 1944/2006; Horkheimer, 1947/2015). Assim, nessa complexa rede de relações e consciências coisificadas, tem-se a anulação da singularidade em prol de uma intensa massificação, na qual
inválida-se qualquer forma de resistência (Adorno, 1993, 2009; Moraes, 2006). Em suma, segundo a
lógica da sociedade administrada, busca-se eliminar qualquer resquício de não-identidade (Adorno,
1966/2009; Tiburi, 2005), isto é, daquilo que é desviante aos olhos do princípio de identidade, que rege
tanto a abstração conceitual quanto às relações humanas. Pois, conforme Pucci (2012, p. 5),
O não-idêntico não se expressa apenas no categorial, na desproporção entre aquilo que o
conceito diz ser e o que, de fato, ele o é. O não-idêntico é, antes de tudo, o homem real,
histórico, concreto que não comunga de nossa familiaridade, que não é um dos nossos.

Portanto, no registro da sociedade totalitária, em que a individualidade é pulverizada em nome de
uma socialização degradante (Adorno, 1951/1993; Horkheimer, 1947/2015; Marcuse, 1964/2015), o papel
da teoria crítica adorniana consiste em extrair do singular os elementos para entendimento da totalidade,
uma vez que, segundo Adorno (1951/1993, p. 7), “o olhar lançado à vida transformou-se em ideologia,
que tenta nos iludir escondendo o fato de que não há mais vida”, onde “meio e fim veem-se confundidos”.
Nesse sentido, conforme o argumento de Cohn (1986), a inflexão adorniana é orientada para uma crítica
à falsa consciência subjacente à formação do imaginário social. Ou seja, busca-se investigar a maneira
pela qual os dados mediados da experiência são transformados em dados imediatos, isto é, objetiva-se
compreender a construção da ideologia como instrumento de ofuscamento da realidade – um processo
social complexo, diga-se de passagem, que envolve diversos elementos em níveis multifacetados, nos
quais “as ideias e as representações são apenas as formas mais acabadas e, portanto, mais diretamente
acessíveis à experiência cotidiana” (Cohn, 1986, p. 11).
Com essas considerações iniciais acerca do modelo crítico adorniano, partimos para análise de
alguns aforismos que contribuem para a reflexão dos motivos que levam os sujeitos à aderência ao fascismo, para, em seguida, discutirmos a violência autoritária propriamente dita.

A VIDA DANIFICADA EM SEUS “MÍNIMOS GESTOS”
Para Cohn (1986), Adorno pode ser descrito como um filósofo dos “mínimos gestos”. Tal perspectiva
pode ser atestada na medida em que lançamos um olhar atento para alguns aforismos de Minima moralia. Ali
encontramos a preocupação do teórico crítico em desvelar aspectos da vida cotidiana degradada – que vai, por
exemplo, desde uma troca de presentes, ou mesmo um aperto de mão, ao declínio do indivíduo operado pelos
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aspectos destrutivos e irracionais da Aufklärung. Esses aspectos que estruturam o clima cultural da sociedade
capitalista em sua fase tardia também estão presentes na manifestação propriamente autoritária – a agitação
fascista –, pois sua irracionalidade é, na verdade, um espectro da “loucura da realidade política” (Adorno &
Horkheimer, 1944/2006, p. 168), de modo que “a orientação economicamente determinada da sociedade em
seu todo (que sempre prevaleceu na constituição física e espiritual dos homens) provoca a atrofia dos órgãos
do indivíduo que atuavam no sentido uma organização autônoma da sua existência” (1944/2006, p. 168).
Assim, os mínimos gestos, levando em consideração o caráter micrológico de análise adorniana, podem
ser um eixo investigativo de suma importância na tentativa de lançar luz sobre os escombros deixados pela
marcha do progresso (Benjamin, 1940/1994; Adorno, 1951/1993; Adorno & Horkheimer, 1944/2006) e que
balizam a vida social. Em síntese, trata-se de “fazer falar o emudecido” (Cohn, 1986, p. 23), visto que um
dos pontos que caracteriza a crítica de Adorno é a observação das “mínimas falhas” que, em sua aparente
insignificância, suplantam as injustiças. Frente a isso, salienta Cohn (1986, p. 23), “Adorno é o perscrutador
atento das nuances, dos pequenos gestos, do sutil jogo entre a opressão e libertação que se trava, não nas arenas
grandiosas dos embates políticos ou armados, mas no tecido fino da vida social.”
Isso pode ser exemplificado no aforismo ‘Longe dos tiros’, no qual o filósofo alemão argumenta
que as notícias sobre a guerra, os repórteres e suas mortes heróicas, acopladas à mistura de informações
manipuladas e planejadas, bem como às ações inconscientes, parecem transmitir certa “normalidade” à
brutalidade expressa diariamente nos jornais. Tamanha avalanche de informações, em sua maioria esvaziadas de sentido crítico, denota um dos principais elementos que configuram o mundo administrado: a
frieza como resultado da falta de experiência, que, por sua vez, associa-se à tecnificação da razão. Dessa
forma, para o frankfurtiano, as notícias sensacionalistas acompanhadas de discursos e esquemas de fácil
assimilação preparam os homens para a catástrofe administrada, de modo que esses “são rebaixados a
atores de monstruoso documentário, para o qual há mais espectadores, pois todo, até o último, tomam
parte da ação que se passa na tela” (Adorno, 1951/1993, p. 46).
Lembremos que tal conformidade com a vida danificada, marcada pela frieza das relações tanto
públicas como privadas, deve-se à perda de experiência que foi extensamente discutida por Adorno juntamente com Max Horkheimer, em Dialética do esclarecimento (1944/2006), ao apontarem, por exemplo,
a expropriação do esquematismo operado pela indústria cultural que auxilia na suplantação da razão
objetiva. Essa, que deveria pensar as questões éticas e metafísicas da aplicabilidade técnica, eclipsa-se
diante da autoconservação manipulada, principalmente, pela razão subjetiva (Horkheimer, 1947/2015).
Desse modo, vivendo sob o signo da razão instrumental, isto é, do positivismo científico que se alastra
na vida cotidiana, os homens são transformados em “apêndices”, uma vez que a sustância para a realização do gênero humano, a autonomia do pensamento, é corrompida e, nesse sentido, torna-se “órgão”
(organum) de reprodução da atividade laboral.
Com isso, na perspectiva de Adorno, os pequenos gestos, os mínimos detalhes, evidenciam o que acontece no todo (a sociedade administrada). No aforismo cinco, ‘Isso não é bonito de sua parte, senhor doutor!’,
o filósofo evidencia que nenhuma ação é inofensiva: as pequenas alegrias representam não apenas a tolice
de querer fugir da realidade social em que está articulada, “de um impiedoso não querer ver”, mas também
“colocam-se a serviço do imediato a serviço do que lhes é mais contrário”. Nesse registro, até o nascimento
de uma árvore participa dessa complexa trama quando se percebe sem sobressalto, sem sustos. Nisso, até
mesmo uma simples interjeição, “Que beleza!”, por exemplo, está acoplada à vida danificada, pois “torna-se
expressão para a ignomínia da existência que é diversa ...” (Adorno, 1951/1993, p. 19).
Assim sendo, o frankfurtiano sublinha que o olhar distraído e cansado não desconfia da ingenuidade das
coisas. Por isso é sempre pertinente “desconfiar de tudo que é ingênuo, descontraído, de todo descuidar-se que
envolva condescendia em relação à prepotência de tudo o que existe” (Adorno, 1951/1993, p. 19), visto que
a estupidez contida a uma “simples” ida ao cinema, um aperto de mão ou em uma conversa descontraída não
podem ser vistos como gestos gratuitos, pois sempre escondem alguma coisa – no extremo, algum interesse.
Essa caracterização de Adorno, que, a princípio, pode conter um matiz exagerado, adquire um novo sentido
na medida em que avançamos no aforismo em questão:
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A própria sociabilidade é participação na injustiça, na medida em que se finge ser este
mundo morto um do mundo no qual ainda podemos conversar uns com os outros, e
a palavra solta, sociável, contribuiu para perpetuar o silêncio, na medida em que as
concessões feitas ao interlocutor humilha de novo a pessoa que fala. O princípio mau,
que sempre esteve escondido na afabilidade, desenvolve-se, no espírito igualitário, em
direção à sua plena bestialidade. Condescendência e falta de presunção são o mesmo.
Ajustando-nos à fraqueza dos oprimidos, confirmamos nesta fraqueza o pressuposto da
dominação e desenvolvemos nós próprios a medida da grosseira, obtusidade e brutalidade que é necessária para o exercício da dominação. Quando, na fase mais recente,
o gesto da condescendência desaparece e só o ajustamento se torna visível, é então
precisamente, nesta completa ofuscação do poder, que a relação de classe disfarçada
se impõe de maneira mais implacável. ... Toda colaboração, todo humanitarismo por
trato e envolvimento é mera máscara para aceitação tácita do que é desumano. É com
sofrimento dos homens que se deve ser solidário: o menor passo no sentido de diverti-los
é um passo para enrijecer o sofrimento. (Adorno, 1951/1993, pp. 19-20 [grifo nosso])

Se há um tom de exagero por parte do filósofo frankfurtiano, deve-se, acima de tudo, à sua tentativa
de elaborar uma teoria crítica em que a sociabilidade seja o tema central e que, ao mesmo tempo, possa
construir hipóteses acerca dos elementos que auxiliam no entendimento acerca de sua autodestruição.
Nesse processo, graças à falta de autenticidade de gestos, o pensamento como possibilidade de
libertação e autonomia é suplantado. Segundo esse diagnóstico, a sociedade que um dia sonhou com a
realização da razão, isto é, almejou ideais de liberdade e autonomia (o uso livre da razão), encontra-se
bloqueada desses potenciais emancipatórios (Adorno & Horkheimer, 1944/2006). Logo, a razão, aquilo
que poderia servir como instrumento de comunicação entre os homens, tornou-se no capitalismo tardio
um aparelho vinculado ao modo de produção e reprodução do capital e de suas mazelas.
Diante disso, lembremos que a razão instrumental se pauta, majoritariamente, na aplicação de
conceitos técnicos esvaziados de sentido crítico e que são bastante difundidos sob o argumento falacioso
de neutralidade científica. Tamanha falácia, que analisa os fatos como se a realidade sócio-histórica estivesse apartada da investigação epistemológica, foi o que possibilitou, em larga medida, os assassinatos
em massa administrados pelo Estado alemão na Shoah. Por isso,
Adorno não hesita em afirmar que tudo aquilo que concerne às regras mínimas da ação,
à doutrina da “vida reta”, inclusive o termo “vida”, encontra-se – após ter se deslocado
para o âmbito do mundo privado – reduzido à esfera do mero consumo, com a implicação
adicional de que tal esfera, hoje, nada mais é que um apêndice, destituído de autonomia e de substância própria, do processo de produção material. (Musse, 2011, p. 176)

Nesse registro a pressão social exercida sobre o sujeito evidencia, inclusive, a inexistência de um
espaço para relaxamento (Moraes, 2006), uma vez que o entretenimento massificante fornecido pela indústria cultural (Adorno & Horkheimer, 1944/2006) funciona como uma argamassa que impele o sujeito ao
conformismo e a práticas sociais desumanas, de modo que ele não tenha que confrontar as contradições
sob o véu tecnológico. Por isso, as relações construídas no regime do mundo administrado “escondem o
interesse geral de nunca ir além do contato superficial” (Moraes, 2006, p. 135).
Tal aspecto pode ser melhor observado no aforismo três, ‘Peixe n’água’, no qual Adorno elucida acerca da superficialidade das relações no campo privado – no espaço “familiar” – , que na
configuração atual do capitalismo tornou-se, por assim dizer, o espaço de agentes comerciários, isto
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é, de sujeitos que reproduzem as atividades econômicas dos setores público e laboral. De acordo com
o frankfurtiano, as operações executadas no âmbito comercial atravessam a vida privada, de modo
que nesse território soe estranho caso as relações não se orientem para algum fim (interesse), uma vez
que a irracionalidade contida no sistema capitalista captura não apenas a forma de pensar do sujeito,
moldando-o, mas também sua experiência e a maneira como ele se relaciona com os outros homens.
Portanto, no declínio de uma experiência verdadeira é no mínimo suspeito dizer que “nada quer”,
tendo em vista que
Inúmeras pessoas fazem sua profissão de um estado que decorre da liquidação da profissão. São aquelas pessoas amáveis, estimadas, que são amigas de todos, os justos, que
desculpam humanitariamente qualquer infâmia e repelem inflexivelmente toda emoção
não convencional como sentimental. Elas são imprescindíveis por seu conhecimento
de todos os canais e esgotos do poder, adivinham seus juízos mais secretos e vivem de
sua pronta comunicação. Encontram-se em todos os campos políticos, mesmo lá onde a
recusa do sistema é tida como óbvia e deu origem a um conformismo sui generis, lasso e
matreiro. Frequentemente seduzem por uma certa bondade, uma compassiva participação
na vida dos outros: altruísmo por especulação. São espertas, bem-humoradas, sensíveis e
capazes de reagir: elas poliram o velho espírito de negociante com as últimas novidades
da Psicologia. De tudo são capazes, até mesmo de amar, conquanto sempre deslealmente. Elas não enganam por instinto, e sim por princípio: a si mesmas avaliam como
lucro, que a nenhum outro concedem. Ao espírito vinculam-nos uma afinidade eletiva e
ódio: são uma tentação para os meditativos, mas são também os piores inimigos destes.
Pois são aquelas pessoas que sutilmente conquistam e arruínam os últimos refúgios de
resistência; as horas que ficam livres das exigências da maquinaria. Seu individualismo
tardio envenena o que porventura ainda restou do indivíduo. (Adorno, 1951/1993, p. 18)

Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira (1999) sublinham que a lógica matemática, que alicerça a razão
instrumental, estende-se às relações afetivas, que apresentam, no registro da ordem esclarecida, um
funcionamento bastante parecido com a lógica de intercâmbio das mercadorias. Isso fica evidente, por
exemplo, no sorriso esboçado após o ganho de um presente, visto que nesse gesto aparentemente inofensivo
esconde-se a imediata equação que associa a imagem do favorecido com a grife do
presente escolhido. Se realmente for uma marca que possibilita a certificação social e
particular de uma pessoa de “valor”, a sensação de felicidade é imediata. Se não ocorrer uma correspondência instantânea entre a quantidade de afeto que alguém imagina
que o outro sinta por nós e a quantidade de dinheiro gasta para a compra do presente,
sente-se uma pessoa “desvalorizada.” (Zuin, Pucci, & Ramos-de-Oliveira, 1999, p. 69)

Com isso, observa-se que Adorno não analisou o sujeito desvinculado de suas relações sociais,
uma vez que seu diagnóstico se orientou na corroboração acerca da sociabilidade danificada, cujas possibilidades de libertação foram pulverizadas pela racionalidade da totalidade técnica.
Para Adorno e Horkheimer (1944/2006), a coerção social é o que impossibilita o sujeito de obter
uma vida autêntica, pois a dominação perpetua a complacência dos homens com a autoridade, resultando
em uma subserviência aos mais fortes e uma desconsideração com os mais fracos. Esse aspecto contido no
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cerne do processo civilizador é o que aparece na agitação autoritária, denotando que a vida cotidiana já prepara subterraneamente aquilo que no autoritarismo se apresenta de maneira funesta: a violência desmedida.
O comportamento antissemita é desencadeado em situações em que os indivíduos
obcecados e privados de sua subjetividade se veem soltos enquanto sujeitos. Para as
pessoas envolvidas, seus gestos são reações letais e, no entanto, sem sentido, como
as que os behavioristas constatam sem interpretar. O antissemitismo é um esquema
profundamente arraigado, um ritual da civilização, e os pogroms são os verdadeiros
assassinatos rituais. Neles fica demonstrada a impotência daquilo que poderia refreá-los,
a impotência da reflexão, da significação e, por fim, da verdade. O passamento pueril
do homicídio é uma confirmação da vida estúpida a que as pessoas se conformam.
(Adorno & Horkheimer, 1944/2006, pp. 141-142)

Portanto, constata-se que a imposição externa da vida danificada produz um embrutecimento do
sujeito tanto de sua capacidade reflexiva quanto afetiva, uma vez que sua sensibilidade é pulverizada no
ajustamento social. Assim, na tentativa de sobreviverem no mundo administrado, “as pessoas recalcam
a história dentro de si mesmas e dentro das outras, por medo de que ela possa recordar a ruína de sua
própria vida, ruína essa que consiste em larga medida no recalcamento da história” (Adorno & Horkheimer, 1944/2006, p. 178).
Segundo Adorno (1967/1995b), foi a falta de empatia com o sofrimento alheio que possibilitou a
existência de Auschwitz, uma vez que, como se sabe, médicos e engenheiros, pautados com o discurso
neutralidade científica, levaram a cabo o extermínio de indivíduos considerados inferiores. Tamanha
incapacidade de se sensibilizar com outro, ou mesmo de amar, relaciona-se tanto com as exigências psíquicas, de uma falta de experiência oriunda da dominação social, quanto da forma pela qual os indivíduos
lidam com a técnica (Adorno, 1967/1995b). Nesse registro, o frankfurtiano observa que, quando levada
ao extremo, e percebida como um fim em si mesma, a técnica é executada de maneira fria e, ao mesmo
tempo, justificada pela ordem esclarecida (Adorno, 1967/1995b).
Frente a isso, compreende-se que a transformação dos homens e do pensamento em engrenagens
da maquinaria social não teria seu êxito destrutivo se o componente da frieza não estivesse presente e
que, segundo Crochík (2006), possibilita ao indivíduo reificado não se angustiar diante dos conflitos
oriundos das mazelas sociais, e nem se identificar com aqueles que foram excluídos. O aforismo ‘Não
bater à porta’ ilustra isso de modo apurado:
A tecnificação torna, entrementes, precisos e rudes os gestos, e com isso os homens.
Ela expulsa das maneiras toda hesitação, toda ponderação, toda civilidade, subordinando-as às exigências intransigentes e como que a-históricas das coisas. Desse modo,
desaprende-se a fechar uma porta de maneira silenciosa, cuidadosa e, no entanto, firme.
As portas dos carros e das geladeiras são para serem batidas, outras têm a tendência
a fechar-se por si mesmas, incentivando naqueles que entram no mau costume de
não olhar para trás, de ignorar o interior da casa que os acolhe. Não se faz justiça ao
novo tipo de homem, se não se tem consciência daquilo a que está incessantemente
exposto pelas coisas do mundo ao seu redor, até em suas mais secretas inervações.
O que significa para o sujeito que não existem mais janelas que se abram como asas,
mas somente vidraças de correr para serem bruscamente impelidas? Que não existem
mais trincos de portas, e sim maçanetas giratórias, que não existam mais vestíbulos,
nem soleiras dando para a rua, nem muros ao redor do jardim? E qual o motorista que
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já não foi tentado pela potência do motor do seu veículo a atropelar a piolhada da rua,
pedestres, crianças e ciclistas? Nos movimentos que as máquinas exigem daqueles que
delas se servem localizam-se já a violência, os espancamentos, a incessante progressão aos solavancos das brutalidades fascistas. No deperecimento da experiência, um
fato possui uma considerável responsabilidade: que as coisas, sob a lei de sua pura
funcionalidade, adquirem uma forma que restringe o trato delas a um mero manejo,
sem tolerar um só excedente – seja em termos de liberdade de comportamento, seja
de independência da coisa – que subsista como núcleo da experiência porque não é
consumido pelo instante da ação. (Adorno, 1951/1993, p. 33, [grifo nosso])

AUTORITARISMO E ELIMINAÇÃO DA DIFERENÇA (NÃO-IDÊNTICO)
Com isso exposto, pode-se afirmar que o exílio norte-americano atestou para Adorno a tendência regressiva da cultura, principalmente no que concerne à degradação do indivíduo. Essa, na análise
do frankfurtiano, não deixa de ter certo alinhamento com a aceitação da panfletagem autoritária, pois
há uma relação sine qua non na construção da personalidade e o conjunto de valores e ideias que formam a consciência social (Adorno, 2019a). A rigor, deve-se considerar o fascismo como um índice do
movimento irracional que sedimenta a Aufklärung e que visa administrar tanto o plano socioeconômico
quanto o aparato psíquico (subjetivo) dos indivíduos por meio de enunciados psicotécnicos (Adorno &
Horkheimer, 1944/2006). Tal fato tem seu êxito tenebroso graças à expropriação da capacidade de julgar
executada pelas formas de produção econômica que organizam a vida social. Nesse registro, o conflito
interno (julgamento), produto de uma dialética entre pulsões, consciência e conservação, é apaziguado,
de modo que o sujeito não precise tomar nenhuma decisão, pois,
para as pessoas na esfera profissional, as decisões são tomadas pela hierarquia que vai
das associações até a administração nacional; na esfera da vida privada, pelo esquema
da cultura de massa, que desapropria seus consumidores forçados de seus últimos
impulsos internos. (Adorno & Horkheimer, 1944/2006, p. 167)

Nesse sentido, Adorno argumenta que o nazismo “ativou” em cada cidadão alemão o seu potencial
antidemocrático (Adorno, 1950/2019a). Todavia, o filósofo observa que tal aspecto não seria diferente
nos Estados Unidos, pois para que isso fosse possível era preciso contar com o apoio das pessoas ou, pelo
menos, com a falta de resistência dessas à propaganda autoritária (Adorno, 1951/2015b, 1950/2019a,
1951/2019b). Por isso não soa descabido quando o frankfurtiano compara as receitas da agitação fascista
hitleriana com aquelas proferidas pelos pequenos grandes homens americanos (Adorno, 1951/2015b).
Ambos lançam mão de técnicas discursivas que se coadunam com a mentalidade rígida e estereotipada
dos seus seguidores e com isso estabelecem em seus discursos quem é “bom” e quem é “mau”, de modo
que o estranho (não-idêntico) é considerado inferior, suspeito; e, por esse motivo, hostilizado pelo grupo
(Adorno, 1951/2015b, 1950/2019a).
Pode-se observar que o interesse dessa agitação não se centra em uma política democrática efetiva,
uma vez que seu caráter antidemocrático quebra a noção de pacto social. Logo, o agitador autoritário
almeja o controle, isto é, o poder sobre as massas, fazendo uso de um falso carisma, de modo que as
pessoas depositem sua confiança nele (Adorno, 1951/2019b). Todavia, Adorno (1951/2015b) observa
que demasiada confiança, na verdade, revela-se como uma grande impostura, um teatro, que está estritamente alinhada à condição na qual as pessoas são incapazes de decidir e determinar seu próprio destino.
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Tal aspecto deriva de uma desilusão, ou, no mínimo, uma desconfiança tanto na autenticidade quanto na
efetividade dos “processos políticos democráticos” (1951/2019b, p. 1). Por isso, as pessoas “são tentadas
a entregar sua substância de autodeterminação democrática e arriscar sua sorte com aqueles que ao menos
consideram poderosos: seus líderes” (Adorno, 1951/2019b, p. 1).
Para o teórico crítico, as pessoas aceitam as sugestões do líder autoritário não somente porque
lhes faltam uma confrontação da realidade, de modo que possam assumir em suas próprias mãos o
destino de suas vidas, mas também porque o discurso fascista caracteriza-se por uma dinâmica similar
das propagandas do rádio e da TV (ou seja os elementos que constituíam, em larga medida, a industrial
cultural naquele período e que contribuíam na formação da consciência social): repetição incessante de
slogans batidos com frases de efeitos, seguidos de gritos. Por isso, Adorno denomina o líder autoritário
de “incitador da turba”, pois seus dispositivos estão calcados em cálculos psicológicos que se relacionam
com o jogo sujo da manipulação ao invés de “angariar seus seguidores através da colocação racional de
fins racionais” (1951/2015b, p. 154). Portanto, seu principal objetivo consiste na transformação dos indivíduos em turbas, isto é, em massas inclinadas a ações sem uma finalidade política minimamente sensata.
Além disso, os discursos do líder autoritário caracterizam-se por uma abordagem sistemática,
padronizada. Com isso, ele visa, no tom monótono do seu falatório – de caráter oral e, portanto, histérico
–, abolir a democracia com o auxílio das próprias massas (Adorno, 1951/2015a). Para tanto, sua miséria
discursiva opera de maneira eficaz, graças à condição de seus seguidores que apresentam uma capacidade
reflexiva rudimentar, ou, no mínimo, uma certa indisposição para “abrir os olhos” (Adorno, 1951/2015a),
que resulta das circunstâncias apresentadas acerca da vida danificada. Por isso, argumenta Adorno, o líder
não espera que a audiência se aborreça com aquilo que ele diz, pois
acredita que é a pobreza intelectual de seu quadro de referência que fornece o halo de
auto-evidência, senão uma atração peculiar, àqueles que sabem o que podem esperar
para si mesmos da mesma forma como as crianças desfrutam da repetição literal e
interminável de uma mesma história ou cançoneta. (Adorno, 1946/2019b, p. 4)

Adorno (1946/2015a, 1951/2015b), numa atenta leitura da psicologia social freudiana, principalmente de O mal-estar na civilização e a Psicologia de massa e análise do Eu, salienta que o líder
autoritário almeja, com suas falas desinibidas, incitar uma parcela da herança arcaica dos integrantes de
seu grupo, de modo a proporcioná-los o prazer de agressão que há muito estava inibido em sua meta.
Para isso, ele enfatiza sempre que possível que os integrantes do grupo (in-group) são melhores do que
aqueles que estão do lado de fora (out-group).
Além disso, o agitador oferece gratificação ao seu público quando se posiciona como um líder
forte, encarnando, com isso, a imagem do pai da horda primeva descrita por Freud em Totem e tabu
(1912-193/2012). Esse ponto consiste, para Adorno, na raiz última da personalização da propaganda
autoritária em que o agitador objetiva transcender o pai individual, tornando-se, desse modo, o grande pai
(Adorno, 1951/2015b). Nesse segmento, por meio de cálculos psicológicos, busca a reiteração incessante
de “supostos grandes homens”, impulsionando, a partir disso, a mobilização dos seus seguidores para uma
posição passivo-masoquista. No engrandecimento de sua personalidade, ele fornece um ganho narcísico
àqueles que o seguem. Para isso, ele exalta sua imagem para que os indivíduos se identifiquem com ela,
e promove a agitação autoritária ao culpar os outros, o out-group, pelos males que assolam a sociedade
(Adorno, 1951/2015b, 1951/2019b), pois na estrutura de funcionamento do fascismo há um “desejo de
extermínio que está conectado com as ideias de sujeira e podridão, caminhando lado a lado com a ênfase
exagerada em valores físicos externos, como asseio e limpeza” (Adorno, 1951/2019b, p. 4).
Nesse registro, de modo geral, as pessoas deixam-se seduzir pelo encantamento do discurso autoritário
porque não possuem o “conflito moderno característico entre uma instância do eu racional, fortemente
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desenvolvida e auto conservadora, e o contínuo fracasso em satisfazer as demandas do seu próprio eu”
(Adorno, 1951/2015b, p. 169), cujo resultado pode ser expresso pelos fortes impulsos narcísicos que são
satisfeitos pela idealização. Nesse sentido, em sua leitura de Freud, Adorno indica que o sujeito ao amar
o líder investe sua libido nesse, sem saber conscientemente que, no fundo, ama a sua própria imagem e
com isso livrar-se “das manchas de frustração e mal-estar que desfiguram a imagem de seu próprio eu
empírico” (Adorno, 1951/2015b, p. 169). Em Antissemitismo e propaganda fascista (1946/2015a), o
filósofo sublinha outra característica encontrada nos agitadores e que está intrinsecamente alinhada com
os esquemas localizados na vida danificada: trata-se das performances, dos shows apresentados pelos
líderes e que, na perspectiva adorniana, não está distante dos anúncios de venda da indústria cultural da
novela, na qual sempre se oferta alguma coisa. Com isso, o teórico crítico alerta que no autoritarismo,
geralmente, o que se vende são os “próprios defeitos psicológicos” (1946/2015a), de modo que possa
alcançar uma “similitude”, um “truque de unidade” entre os “incitadores da turba” e seus seguidores. Para
tal fim, não hesitam em lançar mão de imagens ultrapassadas, mais precisamente daquilo que foram no
passado. Autoproclamam-se e, com isso, facilitam a aspiração e aderência do rebanho iludido.
Nesse ínterim, Adorno aponta que, ao mobilizar os sujeitos para o grupo, o líder autoritário promove uma espécie de ritual com significativas diferenciações hierárquicas. Assim, apresenta-se como
um homem honesto, limpo, com notáveis êxitos, de modo que as estruturas hierárquicas construídas
no interior da massa possam ser integradas ao desejo sadomasoquista de seu público. Nesse registro
opera-se a tendência de pisar nos debaixo, que consiste no afastamento e hostilização daqueles que são
considerados diferentes, inferiores, abjetos.
Tal tendência, sublinha Crochík (2006), funciona como um atenuador da sensação de fragilidade
contida nos próprios integrantes do grupo e que é registrada, principalmente, pela história das renúncias
que cada sujeito precisou fazer em nome da civilização. Assim, para que essa lógica de pisotear os mais
fracos tenha êxito, de certa forma, é preciso que o sujeito se identifique com os valores culturais estabelecidos, isto é, com o status quo. Por sua vez, na medida em que esses valores se apresentam inflexíveis
e onipotentes, abarcando a vida em sua totalidade, os indivíduos tendem a se tornar rígidos e destituídos
de substância autônoma, de modo que seus pensamentos e ações são orientados de maneira hierárquica
(Horkheimer & Adorno, 1956/1973).
Nesse sentido, Horkheimer e Adorno (1956/1973) destacam que certos aspectos da infância do
sujeito participam dessa congregação autoritária porque, para esses pensadores, o sujeito autoritário
sofreu graves traumas ligados a um pai muito severo ou por falta de afeto do mesmo. Para os filósofos,
isso parece justificar parcialmente a precária afetividade dos sujeitos no mundo administrado, no qual a
superficialidade de sentimentos, inclusive com pessoas muito próximas, mostrou-se como característica
central nas pesquisas sobre a personalidade autoritária. Além disso, indicam que esse tipo de caráter possui
uma estrutura relativamente rígida e que se submete à autoridade de modo subserviente, independente
da ideologia política e, por isso, adentra no grupo de maneira cega, reforçando valores convencionais, e
muitas vezes obsoletos, posando como cidadão bem-comportado, de conduta reta e invejável, diligente,
limpo, capacitado para trabalhar, gozando de boa saúde física e mental. Coloca-se, diante disso, como
um sujeito normal:
apesar de procurarem adotar as atitudes de pessoas normais – e é até possível que
sejam, no sentido de um bom comportamento funcional, na vida prática – trata-se de
indivíduos com profundas lesões psíquicas, prisioneiros de seu ego vulnerável e fraco,
incapazes de ter acesso a tudo o que estiver além de seus interesses, pessoas ou grupos
limitados. (Horkheimer & Adorno, 1956/1973, pp. 179-180)

Psicologia Política. vol. 22. n.53. pp. 52-68. 2022
64

Vida danificada e liderança autoritária: Declínio do indivíduo e agitação fascista em adorno

Essa caracterização relaciona-se com a dinâmica da sociedade administrada, tal como descrita por
Adorno nos aforismos de Minima moralia, em que os indivíduos, imersos na burocratização da convivência reificada, não enxergam as relações de dominação que muito determinam seus desejos – esses, como
se sabe, devem estar em consonância com os produtos que são ofertados pela indústria cultural (Adorno
& Horkheimer, 1944/2006). Desse modo, nas condições aqui apresentadas, os indivíduos não podem
se permitir a nenhum desejo além daqueles impostos pelas regras sociais que organizam a sociedade
administrada, visto que eles “têm por obrigação seguir as leis da produção capitalista, a lei do trabalho
em vista da mais-valia (e não da realização pessoal ou coletiva), a lei da sexualidade familiar e higiênica
com papéis sexuais bem determinados” (Gagnebin, 2006, p. 85). Portanto, compreende-se que na ordem
social esclarecida, a liberdade individual, e consequentemente a noção de autonomia, apresenta-se como
mera aparência, pois a totalidade das relações sociais se sobrepõem ao indivíduo, mutilando-o objetivamente e subjetivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como consideração final, vale expor que Adorno não lança receitas para alívio do mal-estar e nem
acredita, por exemplo, que seja possível “conversar” com fascistas, uma vez que estes “têm resposta” para
tudo (Adorno & Horkheimer, 1944/2006, p. 173). Todavia, na década de 1960, o teórico crítico argumentou
em suas palestras e conferências acerca da necessidade da não repetição da barbárie, Auschwitz, e que
esse imperativo deveria ser o objetivo último no campo educativo (Adorno, 1967/1995b) realizando-se,
acima de tudo, no desvelamento das estruturas que determinam a regressão ao irracionalismo autoritário.
Nesse sentido, o presente artigo centrou-se em ser uma mensagem na garrafa (Adorno, 1993/1996),
no sentido adorniano do termo, apontando alguns mecanismos que ainda possibilitam a adesão dos
sujeitos aos discursos e grupos fascistas e, que nessas primeiras décadas do século XXI, retornam de
maneira sombria, visto que ainda não foi possível escrevermos nossa história a contrapelo (Benjamin,
1940/1994). Pois, conforme salientado por Adorno (1959/1995a, p. 49), “o passado só estará plenamente
elaborado no instante em que estiverem eliminadas as causas do que passou. O encantamento do passado
pôde manter-se até hoje unicamente porque continuam existindo as suas causas”.
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Resumo
Neste artigo investigamos como foram organizadas as estratégias
dos discursos políticos sobre redução da maioridade penal durante as votações da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
171/1993. Para tanto, realizamos buscas nas edições do Diário da
Câmara dos Deputados e coletamos os discursos dos parlamentares
que mais se manifestaram ao longo das sessões legislativas deliberativas, sendo cinco deputados favoráveis e cinco contrários à
PEC, totalizando 51 pronunciamentos. Estes foram analisados com
base no método da Análise de Discurso (AD), identificando os argumentos utilizados pelos parlamentares para persuadir o auditório.
As análises mostram que os debates e as votações da PEC foram
marcados por alta intensidade emocional e que ambos os grupos
(favoráveis e contrários) apresentaram argumentos fracos ou inconsistentes, com uso recorrente de ataques pessoais recíprocos,
constantes altercações e até mesmo palavras de baixo calão, bem
como de diversos argumentos que não abordavam as razões do tema
em debate.
Palavras-chave: Discurso político; Maioridade penal; Imputabilidade penal; Responsabilidade penal; Adolescentes e violência.

Resumen
En este artículo investigamos cómo se organizaron las estrategias
de los discursos políticos sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal durante las votaciones de la Propuesta de Reforma a
la Constitución (PEC) nº 171/1993. Para eso, buscamos las edicio-
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nes del Diario de la Cámara de Diputados y recolectamos los discursos de los parlamentarios que más
se expresaron durante las sesiones legislativas deliberativas, con cinco diputados favorables y cinco
opuestos de la PEC, totalizando 51 pronunciamientos. Estos fueron analizados con base en el método
de Análisis del Discurso (AD), identificando los argumentos utilizados por los parlamentarios para persuadir a la audiencia. El análisis muestra que los debates y votaciones de la PEC estuvieron marcados
por una alta intensidad emocional y que ambos grupos (favorables y contrarios) presentaron argumentos débiles o inconsistentes, con uso recurrente de ataques personales recíprocos, altercados constantes
e incluso insultos, así como argumentos varios que no abordaron las razones del tema en debate.
Palabras clave: Discurso político; Imputabilidad criminal; Responsabilidad criminal; Adolescentes y
violência.

Abstract
In this article we investigate how the strategies of political discourses on reducing the age of criminal
responsibility were organized during the votes on the Proposed Amendment to the Constitution (PEC)
nº 171/1993. To do so, we searched the editions of the Chamber of Representatives Diary and collected
the speeches of the parliamentarians who most expressed themselves during the deliberative legislative
sessions, with five representatives in favor and five against the PEC, totaling 51 pronouncements. These
were analyzed based on the Discourse Analysis (DA) method, identifying the arguments used by parliamentarians to persuade the audience. The analyzes show that the PEC debates and votes were marked
by high emotional intensity and that both groups (for and against) presented weak or inconsistent arguments, with recurrent use of reciprocal personal attacks, constant altercations and even insults, as well
as several arguments that did not address the reasons for the topic under debate.
Keywords: Political discourse; Age of criminal majority; Criminal liability; Criminal responsibility;
Adolescents and violence.
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INTRODUÇÃO
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (art. 228), o Código Penal (art. 27) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (art. 104), a maioridade penal no Brasil atualmente é alcançada quando uma
pessoa completa 18 anos de idade. Em termos práticos, isto significa dizer que a idade de maioridade
penal (IMP) estabelece o momento no qual a pessoa é julgada inteiramente capaz de discernir a ilicitude
de seus atos e agir conforme este entendimento. A partir de então, ela é considerada adulta em relação
às leis criminais, tornando-se imputável, e deixa de receber tratamento penal diferenciado na justiça
(Saraiva, 2016). A definição da IMP aos 18 anos é baseada em critérios de política criminal (Exposição
de motivos da Lei nº 7.209/1984), que segue dois princípios: (a) o de que adolescentes são pessoas em
desenvolvimento e, portanto, possuem responsabilidade penal diminuída em relação aos adultos, mesmo
nos casos em que a gravidade da infração exija privação de liberdade; e (b) o da centralidade da socioeducação na reinserção social do adolescente infrator.
Esta definição está em conformidade com as leis penais da maior parte dos países no mundo
(Child Rights International Network, 2018) e com as normativas internacionais mais modernas, como a
Convenção sobre os Direitos da Criança (Organização das Nações Unidas [ONU], 1989). Apesar disso,
com o crescimento acelerado dos índices de criminalidade violenta no Brasil, especialmente a partir das
últimas décadas do século XX (Waiselfisz, 2015), existem diversos projetos legislativos em tramitação
no Congresso Nacional no intuito de endurecer as leis penais, dentre eles os que visam modificar a Constituição Federal para diminuir a IMP para 16 anos ou menos (Alves, Pedroza, Pinho, Presotti, & Silva,
2009; Dias, 2017; Pereira, Cruz, & Coutinho, 2016).
Um dos mais conhecidos destes projetos é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 171/1993,
elaborada pelo então deputado federal Benedito Domingues, cujo objetivo é justamente reduzir a maioridade penal. No início de 2015, a PEC 171 foi desarquivada pelo presidente da Câmara dos Deputados
e passou a ser discutida em diversas comissões nesta casa, até ser colocada em votação entre os meses
de junho e agosto daquele ano. Durante as sessões deliberativas da PEC no Plenário da Câmara, as quais
consistiram na sua última fase de debates, os deputados favoráveis e contrários à redução da maioridade
penal discursaram e expuseram seus argumentos, buscando convencer e persuadir os demais congressistas
para votarem pela aprovação ou rejeição da matéria.
A compreensão do caráter persuasivo dos discursos políticos deliberativos nos remete à longa
tradição da retórica aristotélica (Fiorin, 2016), renovada por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca
(2000), e que se entrecruza com as perspectivas mais atuais dos referenciais teóricos e metodológicos de
uma das vertentes da Análise do Discurso [AD] (Charaudeau, 2006; Fiorin, 2013). A retórica aristotélica
classifica em três os fatores de persuasão do discurso: ethos, pathos e logos (Leach, 2015). Ethos é a
imagem que o orador constrói de si enquanto pronuncia o discurso. Segundo Charaudeau (2006), o ethos
dá credibilidade ao orador. Pathos é a imagem que o orador faz daqueles a quem se dirige. Ao construir o
discurso, o orador sempre leva em conta o auditório para o qual destina sua fala (Fiorin, 2016; Perelman &
Olbrechts-Tyteca, 2000). Por fim, o logos refere-se ao discurso propriamente dito, ou mais precisamente,
à forma como os argumentos estão organizados no discurso (Leach, 2015). Na perspectiva da retórica
aristotélica, portanto, o típico discurso político articula ethos, pathos e logos no sentido de persuadir a
assembleia ou o parlamento para que decida se aprova ou rejeita uma lei (ou um projeto de lei).
É justamente essa perspectiva do caráter persuasivo que aproxima a retórica da abordagem da
Análise de Discurso que adotamos neste artigo, uma vez que concebemos discurso político como “uma
forma de organização da linguagem em seu uso e em seus efeitos psicológicos e sociais, no interior de
determinado campo de práticas” (Charaudeau, 2006, p. 32). Em outras palavras, consideramos o discurso
político um ato de comunicação que visa influenciar as opiniões e as ações dos outros por meio do uso de
procedimentos retóricos como mecanismos de persuasão (Fiorin, 2016). Ele busca conduzir o interlocutor
a concluir algo, decidir sobre alguma coisa ou agir de determinada maneira, como, por exemplo, aprovar
ou rejeitar a redução da maioridade penal.
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Tendo em vista estas considerações, o objetivo deste artigo é investigar as estratégias dos discursos de
deputados federais favoráveis e contrários à redução da maioridade penal nos pronunciamentos feitos durante
as sessões legislativas de votação da PEC 171/1993. Por estratégias de discurso compreendemos as formas
pelas quais os atos de comunicação são utilizados para atingir um determinado objetivo, considerando “uma
situação de incerteza, um projeto de resolução do problema colocado pela incerteza e um cálculo” (Charaudeau
& Maingueneau, 2016, p. 219, itálico no original). No contexto deste artigo, as análises das estratégias discursivas envolveram a identificação dos tipos de argumentos utilizados pelos deputados para persuadir o auditório.

MÉTODO
Para alcançar o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa documental, qualitativa e descritiva,
com a utilização de dados de fonte primária (Flick, 2009; Souza & Menandro, 2007). O objeto de estudo
compreendeu os discursos dos deputados federais sobre a redução da maioridade penal no Brasil pronunciados durante as sessões deliberativas da PEC 171/1993, que aconteceram em 30 de junho, 1º de
julho e 19 de agosto de 2015. A escolha destes discursos e dos dias em que foram pronunciados deveu-se
ao fato de terem coincidido com o momento de votação da PEC. Isto lhes conferiu um caráter crucial
para influenciar a tomada de decisão dos deputados que ainda não tinham definido seu posicionamento
(favorável ou contrário) em relação ao tema, ou até mesmo dos que poderiam mudar de opinião. Neste
sentido, não nos interessou estudar falas realizadas em outras datas, nem em outros momentos e espaços
(entrevistas para televisão, rádio, imprensa escrita, relatórios, pareceres de comissão, etc.), nem aquelas
cujos assuntos fossem alheios ao tema em deliberação, como, por exemplo, as falas meramente protocolares, questões de ordem, leituras de requerimentos, etc.

PROCEDIMENTO DE COLETA DOS MATERIAIS
Coletamos os discursos nas edições do Diário da Câmara dos Deputados (DCD) publicadas nos dias
“1º de julho”, “2 de julho” e “20 de agosto de 2015”, haja vista que cada edição se reporta aos eventos
acontecidos no dia anterior à sua publicação. Os Diários foram acessados por meio da página virtual da
Câmara dos Deputados disponível na internet https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D. Optamos por utilizar a versão transcrita e publicada no DCD por se tratar de documento público
oficial de acesso gratuito e irrestrito. Cabe ressaltar que consta no DCD que os discursos publicados não
foram revisados pelos oradores, isto é, os deputados que os proferiram. De todo modo, como forma de
verificar a validade do conteúdo das falas, procedemos à escuta dos áudios das sessões – disponível em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/?wicket:interface=:3:2::: – e constatamos que as transcrições
no DCD eram fiéis aos arquivos sonoros.

INSTRUMENTO
Os discursos selecionados foram tabulados seguindo um roteiro com os seguintes dados: (I) características do autor do pronunciamento e das circunstâncias do discurso: (a) nome do parlamentar; (b)
partido político que pertence; (c) orientação ideológica do partido; d) quantidade de discursos proferidos;
e (II) aspectos relacionados à estrutura dos argumentos e às ideologias que sustentam os discursos: (a)
posicionamento do discurso: favorável ou contrário à redução da maioridade penal; e (b) tipos de argumentos utilizados para persuadir o auditório.

ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados com base na Análise do Discurso – AD, que é, ao mesmo tempo,
teoria e técnica de análise que considera o discurso como uma fala socialmente situada (Fiorin,
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2013). Segundo Rosalind Gill (2015), atualmente existem pelo menos 57 tipos de AD, as quais
muitas vezes utilizam diferentes abordagens teórico-metodológicas. Dessa maneira, consideramos
nossa abordagem uma dentre as diversas possibilidades na ampla gama de correntes de Análise
do Discurso. Neste estudo, utilizamos especificamente a tipologia de argumentos sistematizada
por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) e atualizada por Fiorin (2016). A descrição dos tipos de
argumentos será detalhada ao longo da exposição dos resultados e das discussões, juntamente com
exemplos extraídos das falas dos próprios deputados.

ASPECTOS ÉTICOS
Considerando que os discursos foram publicados em um diário oficial, de acesso público, gratuito
e irrestrito, não houve necessidade de submeter esta pesquisa aos protocolos do Comitê de Ética em
Pesquisa com seres humanos. Contudo, ainda assim, como toda pesquisa, buscamos seguir os princípios
éticos de respeito à dignidade humana, não maleficência e beneficência, dentre outros (Flick, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Encontramos 255 pronunciamentos publicados nas edições do DCD nos dias das sessões de votação
da PEC 171/1993. Destes, excluímos 64 falas meramente protocolares ou que não apresentavam argumentos. Dos 191 discursos enquadrados nos critérios de inclusão previamente definidos, selecionamos as
falas dos 10 deputados que mais se manifestaram durante os dias de votação, dos quais cinco favoráveis
e cinco contrários à matéria, totalizando, respectivamente, 26 e 25 (total de 51) discursos analisados.

O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DOS DISCURSOS
Os discursos analisados foram produzidos em um contexto de deliberação legislativa, que é
caracterizado pela formalidade e ritualização dos procedimentos. Neste tipo de contexto, há uma série
de protocolos a serem respeitados, tais como a contagem dos deputados presentes na sessão, o respeito à
ordem de inscrição e ao tempo de fala, a alternância de falas contrárias e favoráveis à matéria em pauta,
etc. No que concerne às características dos autores dos discursos, apresentamos a seguir algumas informações relevantes, incluindo o partido a que eles pertenciam, sua orientação ideológico-partidária e o
posicionamento de sua fala em relação à proposta de redução da maioridade penal.
Todos os cinco deputados favoráveis à PEC 171 eram filiados a partidos que podem ser considerados
de centro e de direita (Maciel, Alarcon, & Gimenes, 2017; Rodrigues, 2009; Tarouco & Madeira, 2013,
2015), a saber: dois deputados do Democratas (DEM), um do Partido Republicano Brasileiro (PRB), um
do Partido Trabalhista Nacional (PTN) e um do Partido Social Cristão (PSC). Estes dados apontam para a
hipótese de que exista alinhamento ideológico dos partidos de centro e, sobretudo, de direita com a proposta de redução da maioridade penal no Brasil. Por outro lado, todos os cinco parlamentares contrários
à PEC eram filiados a partidos políticos classificados à esquerda do espectro ideológico (Maciel, Alarcon,
& Gimenes, 2017; Rodrigues, 2009; Tarouco & Madeira, 2013, 2015), sendo dois do Partido Socialismo
e Liberdade (PSOL), um do Partido Democrático Trabalhista (PDT), um do Partido dos Trabalhadores
(PT) e um do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Com relação ao auditório ao qual se direcionavam os discursos, este era formado pelos deputados
indecisos e a opinião pública em geral, esta última representada pelas pessoas que estavam nas galerias
da Câmara assistindo aos debates. Em um sentido mais amplo, também podem ser considerados auditório
os leitores do DCD e os espectadores dos programas de rádio e televisão que transmitiram as sessões
deliberativas. Dessa forma, os discursos estavam voltados a persuadir os deputados que ainda não haviam
decidido como votar e os que pudessem mudar seu posicionamento, mas também a justificar-se perante
a opinião pública.
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OS TIPOS DE ARGUMENTOS UTILIZADOS PELOS PARLAMENTARES
Visando a uma exposição didática, optamos por dividir em três partes a apresentação dos tipos
de argumentos utilizados pelos deputados, a saber: (a) argumentos utilizados por ambos os grupos; (b)
argumentos utilizados somente pelos deputados favoráveis à redução da maioridade penal; e (c) argumentos utilizados somente pelos deputados contrários à redução da maioridade penal. Na maioria dos
pronunciamentos analisados, encontramos mais de um tipo de argumento por discurso (argumentos
compostos ou complexos), o que justifica a somatória de argumentos ter sido maior que o número total
de falas analisadas.

Argumentos utilizados por ambos os grupos
Apelo ao povo
Dentre os discursos analisados, este foi o argumento que encontramos com mais frequência, tendo
sido identificado em 24 pronunciamentos favoráveis e 11 contrários à redução da maioridade penal. O
argumento de apelo ao povo (do latim, “argumentum ad populum”) fundamenta-se no clamor popular,
afirmando que um raciocínio é verdadeiro ou preferível por estar de acordo com a maioria (Fiorin,
2016). Sua estrutura é representada pela fórmula: “Todos (ou a maioria) querem A; logo, A é verdadeiro
(melhor)” ou “Se todos querem A, então devemos fazer A”. Assim, neste tipo de argumento prevalece a
ideia do lugar de quantidade, isto é, de que uma coisa é preferível à outra por razões de ordem quantitativa
(Fiorin, 2016; Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000), tal como manifestado em um trecho do discurso do
deputado F1 reproduzido a seguir.
Gostaria de citar também a importante pesquisa feita pelo Jornal da Câmara, em que
foram abordadas mais de 30 mil pessoas em todos os Estados do nosso País, e ficou
evidenciado que 83,9% das pessoas são a favor da redução da maioridade penal.
(Diário da Câmara dos Deputados, 2015, agosto 20, p. 134)

Outra forma bastante comum do apelo ao povo utiliza como estratégia discursiva a sensibilização
do auditório, tornando-o emocionalmente suscetível a apoiar uma tese, o que se faz por meio do emprego
de palavras, expressões e frases com forte conteúdo afetivo, combinadas com outras que remetem ao lugar
de quantidade (Fiorin, 2016). Nesta forma costuma-se encontrar referências às tradições e costumes profundamente arraigados na sociedade como expressão da vontade do povo ou da opinião pública (Perelman
& Olbrechts-Tyteca, 2000; Rosa, 2004). Trata-se, portanto, de um argumento voltado ao pathos (Fiorin,
2016). Em um dos pronunciamentos do deputado F3, encontramos uma argumentação nesta variante:
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nesse final de semana, eu fui a dois
velórios. Em um deles, o Vice-Prefeito estava enterrando seu pai, de 94 anos; no outro,
os pais estavam enterrando um menor que levou três tiros na cara de outro adolescente,
em Uberaba. Estive lá e a família me questionou: “O que vocês, Deputados, estão
fazendo lá na Câmara que não tomam uma atitude contra essa criminalidade, que
está assolando as famílias brasileiras?” Eu respondi que o Presidente colocaria em
votação, nesta terça-feira, a PEC da Redução da Maioridade Penal. Então, a decisão
está em nossas mãos, nas mãos dos Deputados, representantes do povo. Se o povo está
pedindo, tem que ser feito o que o povo quer e não o que nós pensamos que temos que
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fazer. Não é essa a atitude que o eleitor espera de nós quando deposita a confiança do
seu voto nas propostas que colocamos. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, 1º de
julho, p. 192, grifo no original)

Neste discurso, o deputado inicia sua fala sensibilizando o auditório por meio de um relato marcado por tristeza e luto: ele diz que foi a dois velórios. O tom emocional é intensificado de duas maneiras
complementares. Primeiro o orador deixa implícita uma comparação entre os dois velórios: em um, o
filho enterrou o pai de 94 anos; no outro, o pai enterrou o filho “menor”. Embora ambas sejam situações carregadas de emotividade, nota-se que a ênfase está no segundo velório, pois contraria a ordem
“natural” da vida, em que os mais novos enterram os mais velhos. Em segundo lugar, a carga emotiva é
amplificada pelos sentimentos de insegurança e medo, dado que a circunstância da morte do adolescente
foi um assassinato brutal (“três tiros na cara”) cometido por outro adolescente.
O diálogo estabelecido durante o velório funciona como um procedimento discursivo por meio
do qual o orador realiza a passagem dos sentimentos vivenciados individualmente pelos parentes do
adolescente assassinado (“a família me questionou”) para o clamor social (“o povo está pedindo”, “o
povo quer”). Além disso, a inserção do orador nos enunciados (“eu fui”, “estive lá”, “eu respondi”),
que corresponde ao procedimento discursivo conhecido como “debreagem enunciativa” (Fiorin, 2013),
produz efeitos de sentido de “subjetividade” no discurso, intensificando ainda mais a carga emotiva. Este
aspecto é reforçado pelo uso do discurso direto, que deu voz aos familiares do adolescente assassinado,
pois tem como efeito de sentido produzir veracidade aos acontecimentos narrados, isto é, mostrar que
aquilo realmente aconteceu (Bakhtin, 1929/2014; Fiorin, 2013). Além disso, o discurso direto também
é um recurso linguístico utilizado para produzir efeitos de polifonia (Bakhtin, 2014; Koch, 1993), no
qual a voz de outra(s) pessoa(s) é inserida na voz do enunciador, de modo que não se trata mais da voz
deste, e sim a voz do povo.
Do ponto de vista do raciocínio lógico o apelo ao povo geralmente é considerado um argumento
impertinente, ou até mesmo uma falácia, haja vista que a vontade da maioria não torna uma coisa verdadeira, nem nos leva necessariamente a uma determinada conclusão (Rosa, 2004; Walton, 2006). Nos
debates sobre a PEC 171, não é possível rejeitar ou aprovar a redução da maioridade penal somente
com base na opinião da maioria, pois ela não produz provas em favor de uma ou outra conclusão. Ainda
assim, este argumento constitui-se como uma estratégia consideravelmente persuasiva quando o orador
é hábil em manipular as emoções e sentimentos do auditório (Fiorin, 2016). Dessa forma, mesmo que
um adversário tente refutar o argumento de apelo ao povo, não se costuma ir de encontro ao que comove
o auditório, sob o risco de entrar em conflito com suas crenças e sentimentos.
Uma forma de confrontar este tipo de argumento é questionar sua pertinência, mostrando que não
há razão concreta para concluir pela tomada de decisão com base nele ou que existem outros interesses
por parte de quem o utiliza. Este parece ter sido o caminho seguido pelo deputado C1 no trecho a seguir:
Nós poderíamos aqui fazer uma lembrança rápida de que a opinião pública quer que se
reduza a maioridade penal. . . Mas é bom lembrar que esta Casa já atendeu a apelos
anteriores porque a opinião pública queria. Basta lembrar aqui aos mais experientes,
Deputado Miro Teixeira, a famosa Lei dos Crimes Hediondos. “Vamos votar os crimes
hediondos porque temos que acabar com o crime no Brasil.” O que foi que aconteceu? Aumentou em 600% a população carcerária, há 400 mil mandados de prisão a
serem cumpridos e um déficit de 200 mil vagas no sistema prisional – os presos estão
amontoados, um por cima do outro. É preciso lembrar que a opinião pública disse a
esta Casa para não aumentar os nossos salários e nós aumentamos. A opinião pública
disse para não votarmos os 5 anos de mandato e nós votamos. A opinião pública disse
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para não votarmos a MP 664 e a MP 665. O que foi que esta Casa fez? Votou. A opinião pública já deu tantos recados para nós! E o que nós fazemos? Quando interesse
a esta Casa, os seus membros votam sem ouvir a opinião pública. (Diário da Câmara
dos Deputados, 2015, 1º de julho, p. 216)

Neste enunciado, o orador mostra que nem sempre seguir a vontade da maioria da opinião pública
produz os melhores resultados. Para tanto, ele argumenta que a Câmara aprovou a Lei dos Crimes
Hediondos, atendendo ao apelo da opinião pública, mas, ao contrário do que se esperava, a violência não
diminuiu. Além disso, ele também refuta o apelo à maioria apresentando exemplos de que, quando há
interesse político dos deputados, a voz da opinião pública não é levada em consideração. Dessa forma,
ele constrói uma refutação ao argumento de apelo ao povo.

Argumento de autoridade
Encontramos este tipo de argumento em 14 pronunciamentos favoráveis à PEC 171 e em oito
contrários. Ele também é conhecido pela expressão latina “argumentum ad verecundiam” (argumento de
apelo à modéstia ou à reverência), e consiste em recorrer à opinião de um especialista conceituado para
dar sustentação ou credibilidade ao que se diz (Fiorin, 2016). Neste sentido, trata-se de uma argumentação
em que o orador faz referência ao ethos de uma pessoa considerada competente no assunto em discussão.
Segundo Douglas N. Walton (2006), a estrutura desse tipo de argumento possui a seguinte forma: “E é
um especialista na área D. E declara que A é reconhecidamente verdadeiro. A está contido em D. Logo,
A pode (plausivelmente) ser considerado verdadeiro”. (p. 271). Este autor ressalta, contudo, que o argumento ad verecundiam só é legítimo quando a autoridade do enunciado advém do conhecimento sobre
determinado assunto. No discurso científico, por exemplo, ele é frequentemente utilizado como forma de
sustentar as conclusões de um pesquisador por meio da comparação dos seus resultados com os de outro
pesquisador considerado especialista renomado na mesma área do conhecimento.
No trecho a seguir, podemos constatar que o deputado F5 recorre ao argumento de autoridade,
construindo seu ethos de especialista no enfrentamento da criminalidade como uma das premissas para
sustentar sua conclusão:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 30 anos eu luto contra o crime organizado.
Há 30 anos eu vejo essa realidade nas ruas das cidades. Quero dizer que essa não é
uma questão de esquerda ou direita, mesmo porque, segundo o levantamento que o
Deputado Nelson Marquezelli fez, só 12 países no mundo têm ainda a maioridade aos
18 anos. ... A maioria dos países, a grande maioria dos países desenvolvidos hoje tem
a maioridade de 16 anos para baixo. Esquecem de falar que o Japão tinha maioridade
de 21 anos e baixou para 16 anos. Pois baixou pela metade os crimes daqueles menores – baixou pela metade o crime daqueles menores! – e isso é um fato. ... Eu ando
nas favelas, eu ando na periferia – meu voto principal é o da periferia. Como alguém
que estuda o crime organizado e que anda na periferia, sei que os lugares-tenentes
do crime organizado hoje têm 16 e 17 anos. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015,
1º de julho, pp. 208-209)

Neste argumento, o deputado utiliza o seu próprio prestígio (“há 30 anos eu luto contra o crime
organizado”) para fundamentar a conclusão do seu argumento. Suas premissas são: “tenho ampla experiência no enfrentamento à criminalidade”, “meu conhecimento permite afirmar que os adolescentes de
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16 e 17 anos de idade exercem as principais funções nas organizações criminosas”. O deputado segue
apresentando como premissas os resultados de um levantamento realizado por outro parlamentar (ainda
como forma de argumento de autoridade), no qual este constata que a maioria dos países teria idade
de imputabilidade penal abaixo dos 18 anos de idade, o que reforçaria a conclusão de seu argumento.
Entretanto, os dados apresentados não refletem a realidade mundial, pois, conforme estudos nacionais e
internacionais (Child Rights International Network, 2018; Hazel, 2008), a média de idade de maioridade
penal em todo o mundo é de 18 anos, sendo que os países que possuem os menores índices de criminalidade violenta são justamente os países com as mais elevadas idades de maioridade penal, e não as
menores (Lins, Figueiredo, & Silva, 2016). Dessa maneira, o argumento apresentado pelo deputado F5
configura-se como uma falácia material, isto é, que apresenta dados falsos (Alves, 2005).
Logo em seguida a este pronunciamento, o Deputado C1 também utiliza um argumento de autoridade
para refutar os dados apresentados pelo parlamentar que o precedeu:
Agora, não dá para ouvir – desculpem-me os colegas Deputados que me antecederam – informações erradas sendo divulgadas desta tribuna para o Brasil e o mundo.
... Não podemos cometer erros grosseiros como o que foi cometido aqui ao se dizer
que a minoridade no Japão é de 14 anos de idade. Srs. Deputados, são dois conceitos
básicos, pesquisem na Constituição ou com qualquer jurista: responsabilidade juvenil e
imputabilidade criminal. Estão dando aqui para V.Exas. números da responsabilidade
juvenil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que começam a punir a partir de
12 anos de idade. ... Joaquim Barbosa acaba de tuitar: “Maioridade penal: eu apoio
integralmente a posição do Governo Federal, contrária à redução da maioridade
penal. Estão brincando com fogo!” (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, 1º de
julho, p. 210, grifo no original)

Ao final de sua fala, o deputado insere um comentário do então Ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Joaquim Barbosa, em que este se diz contrário à redução da maioridade penal, apoiando-se
nesta autoridade para reforçar a conclusão de seu argumento (“não reduzir a maioridade penal”). Além
disso, as informações apresentadas pelo orador a respeito das diferenças entre responsabilidade juvenil
e imputabilidade, e também sobre as idades de maioridade penal, condizem com os dados de pesquisas
nacionais e internacionais (Child Rights International Network, 2018; Hazel, 2008; Lins, Figueiredo Filho
& Silva, 2016), o que confere plausibilidade à sua conclusão. Entretanto, o deputado não faz referência
a quais foram suas fontes para tais afirmações, apenas mencionando vagamente que seus adversários
procurem na “Constituição ou com qualquer jurista”, o que diminui a força do seu argumento, pois seus
adversários poderiam contestá-lo justamente sobre este aspecto de seu pronunciamento.

Ataque pessoal
Na amostra analisada, este argumento apareceu oito vezes nos discursos dos deputados favoráveis
à redução da maioridade penal e duas vezes nos dos deputados contrários. No ataque pessoal, o alvo
não é a plausibilidade do raciocínio, mas a credibilidade do adversário perante o auditório (Perelman
& Olbrechts-Tyteca, 2000). Ele também é conhecido como argumentum ad personam (Perelman &
Olbrecht-Tyteca, 2000) ou argumentum ad hominem (Charaudeau, 2006; Fiorin, 2016; Rosa, 2004) e
consiste em uma crítica à pessoa do oponente, ou o grupo do qual faz parte, visando desqualificá-lo como
interlocutor. A estrutura do argumento de ataque pessoal consiste na seguinte fórmula: “Meu adversário
não é digno de confiança; logo, ele não tem razão”. Assim sendo, este tipo de argumento ataca o ethos
do adversário, isto é, sua imagem (Charaudeau, 2006).
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Em um dos pronunciamentos do deputado C4, encontramos o seguinte trecho: “Não se ganha este
debate nem no grito nem na bala. Deve-se ganhar com a consciência política do que nós fazemos aqui
para garantir as atuais e futuras gerações deste País.” (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, p.
231). O referido parlamentar utiliza uma metáfora (ganhar o debate no grito e na bala) para designar
a tentativa de vencer um debate sem apresentar argumentos nem permitir que alguém os apresente,
dizendo que este não seria um meio adequado para o contexto de um debate político. Se considerássemos apenas o sentido “literal” destes enunciados, eles não seriam proposições, logo, não seriam argumentos, tendo em vista que frases no imperativo são ordens, sugestões, recomendações (não se ganha... deve-se ganhar...), que não são passíveis de serem avaliadas em termos de verdade ou falsidade.
No entanto, na linguagem ordinária nem sempre é possível reconhecer imediatamente os argumentos
em sua estrutura proposicional (Alves, 2005). Assim, inseridos no contexto do debate, os enunciados
do deputado C4 poderiam ser lidos do seguinte modo:
Todo debate é realizado por meio da apresentação de argumentos.
Ora, meus adversários não apresentam argumentos.
Logo, meus adversários não estão debatendo.

Da forma como foi estruturada, a argumentação do parlamentar consiste apenas em uma crítica aos
seus adversários, pois embora não os mencione diretamente, é a pessoa deles que ele ataca, acusando-os
de vociferar de maneira truculenta, sem apresentar razões convincentes. No entanto, ao criticar a conduta
dos seus interlocutores, o deputado incorre no mesmo ato que os acusa, ou seja, usa um argumento de
ataque pessoal aos adversários, sem apresentar outras razões para provar sua própria tese ou refutar a
de seus oponentes. Além disso, a referência à “bala” é uma forma pejorativa de se referir à Frente Parlamentar de Segurança Pública (vulgarmente conhecida como “Bancada da Bala”), reforçando a ideia
de uma crítica à pessoa dos parlamentares que fazem parte deste grupo. Entendido desta maneira, este
argumento configura-se, no mínimo, como um argumento fraco, pois suas proposições não são pertinentes
ao assunto em debate (a redução da maioridade penal).
Do lado dos parlamentares favoráveis à PEC, encontramos uma passagem do deputado F2 na qual
este congressista utiliza uma série de variantes do argumento de ataque pessoal:
E ao PT eu queria dizer uma coisa: a maior população carcerária do Brasil tem entre
18 e 24 anos. Eu disse 24 anos! Há 12 anos, vocês assumiram o poder e, para esse
jovem de 24 anos que está preso, faltaram políticas públicas, que vocês, de maneira
incompetente, não tiveram a capacidade de fazer. E agora vêm aqui com esse discurso
mentiroso de dizer que o jovem vai tirar carteira, vai dirigir. O Código de Trânsito é
muito claro quando diz que o jovem, para tirar carteira, tem que ter 18 anos de idade.
... Portanto, eu fico a lamentar o que aconteceu neste plenário. O PROS fez pesquisa
nacional. Deu 89% a favor. E aí, depois de uma ligação do Ministro da Justiça, mudou
de opinião. O Deputado do PDT é autor de uma emenda que reduz a idade penal. E
hoje, aqui, ele diz que é contra. O governo entrou nesse negócio. Eu encerro, dizendo
que sou, sim, da bancada da bala, mas não sou da bancada da mala. (Diário da Câmara
dos Deputados, 2015, 1º de julho, p. 193, grifo nosso)

Na primeira parte deste trecho é possível identificar um ataque direto aos adversários (primeira
variante), chamando-os de incompetentes e mentirosos. Já na parte seguinte, o deputado coloca em
dúvida a imparcialidade de um partido (segunda variante), insinuando que este teria mudado de posição
após interferência de um representante do governo. Na sequência, ele julga ser contraditório que um
deputado, que no passado foi autor de uma PEC sobre redução da maioridade penal, no momento da
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votação teria se manifestado contra sua aprovação, também por suposta interferência do representante
do governo (terceira variante). Finalmente, a quarta variante do ataque pessoal aparece na última parte
deste trecho, no qual o parlamentar rebate seus opositores dizendo que é da “bancada da bala”, mas não
da “bancada da mala”, fazendo subentender que seus adversários receberiam dinheiro, ou algum outro
tipo de vantagem do governo, para votar contra a PEC.
Embora a honestidade e o histórico pregresso de um orador sejam importantes para julgarmos a
veracidade do que diz – afinal de contas, tendemos a não acreditar em quem não é digno de confiança –,
em termos lógicos, o caráter de uma pessoa não invalida seu raciocínio, nem garante que seu adversário
esteja certo (Rosa, 2004). Sendo assim, ao partirem para ofensas e provocações estes tipos de argumentos somente expressam hostilidades pessoais que nada acrescentam à discussão, tendendo a rebaixar o
nível do debate (Fiorin, 2016; Walton, 2006). Porém, tendo em vista que são argumentos eficazes para
silenciar os adversários, ainda que não se sustentem no raciocínio lógico, eles costumam ser utilizados
recorrentemente, tal como foram nos discursos analisados.

Apelo à força
Este argumento também é conhecido pela expressão latina “argumentum ad baculum”, que significa
“apelo ao porrete” (Fiorin, 2016). Nele o orador recorre a uma estratégia de intimidação (ameaça de uso
da força) em vistas de obter adesão à sua tese. Neste sentido, é um argumento que não se fundamenta
nas razões do tema debatido, e, portanto, não é logicamente sustentado, exceto quando se fundamenta
nas leis e outros códigos jurídicos (Fiorin, 2016; Walton, 2006).
Em um dos seus discursos o deputado C3 diz: “O que estamos fazendo aqui não é uma simples
votação que acaba esta noite ou amanhã e, depois, vai para o Senado – e pode ir para o Supremo,
dependendo do resultado” (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, p. 190). Dessa forma, o orador tenta
dissuadir os demais parlamentares, deixando subentendido que a aprovação da PEC correria o risco de ser
anulada pelo Supremo Tribunal Federal, por motivo de inconstitucionalidade, e que, portanto, não valeria
a pena aprova-la no Congresso Nacional sabendo-se, de antemão, que isto poderia acontecer. Ocorre
que os ministros do STF ainda não tinham decidido sobre esta questão, assim como até o momento de
elaboração deste artigo ainda não decidiram, o que reduziu o poder persuasivo do argumento.
Por outro lado, uma forma de apelo à força, reiteradamente utilizada pelos parlamentares favoráveis à redução da maioridade penal, foi o recurso à noção de punição. Nele os deputados argumentam
que a redução da maioridade penal seria uma maneira de conter os adolescentes em conflito com a lei
por meio do poder de dissuasão da lei penal. É o que podemos apreender no exemplo abaixo, retirado
de uma fala do deputado F5:
Agora, aqueles menores que querem usar a impunidade para matar, para estuprar e
para fazer todo tipo de delito grave, esses vão ter a certeza de que, a partir de hoje,
não terão mais a impunidade do seu lado. ... Pois, agora, você que quer fazer delito
dessa natureza, saiba que a lei vai pegá-lo, que a lei vai puni-lo ... (Diário da Câmara
dos Deputados, 2015, 20 de agosto 20, p. 107)

Como dissemos anteriormente, os argumentos que falam sobre a possibilidade de aplicação
das leis são consistentes. Porém, há duas considerações contra este argumento do modo como foram
expressos pelos parlamentares favoráveis à redução da maioridade penal. Em primeiro lugar, há uma
confusão entre os termos inimputabilidade e impunidade. Enquanto está significa ausência de punição, aquela diz respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento dos adolescentes para fins
de procedimentos judiciais criminais (Saraiva, 2016). Neste sentido, os adolescentes autores de atos
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infracionais são inimputáveis tendo em vista que recebem tratamento penal diferenciado em relação
aos adultos; entretanto, eles não ficam impunes, já que são responsabilizados por suas condutas por
meio da aplicação das medidas socioeducativas. De fato, a responsabilidade penal dos adolescentes
já está prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 1990), em seu artigo 112,
bem como no parágrafo segundo do artigo 2º da Lei do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Lei nº 12.594, 2012), o qual afirma que um dos principais objetivos das medidas
socioeducativas consiste na “responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação”.
A segunda consideração sobre este assunto está relacionada à “racionalidade punitiva” (Silva
& Hüning, 2015) presente no modo como este argumento é enunciado. Essa racionalidade envolve
a ideia de que a punição e o sofrimento seriam os instrumentos mais eficazes para prevenir a criminalidade violenta e, designadamente com relação às propostas de redução da maioridade penal,
o envolvimento de adolescentes em situação de delinquência. Dessa forma, a complexidade dos
conflitos sociais relacionados à questão da violência é simplificada em um problema meramente
de justiça penal e de sistema prisional. Além disso, essa racionalidade exclui a possibilidade de se
discutir outras alternativas para a responsabilização dos adolescentes autores de atos infracionais,
que não passem necessariamente por práticas punitivas, como no caso da justiça restaurativa, cujo
foco são as necessidades de vítimas e agressores, a não judicialização dos casos (quando possível) e
a busca pela reparação do dano por parte do adolescente infrator (Brown, 2015). Essa racionalidade
também ignora o debate sobre o papel da educação e de outras políticas sociais na prevenção da
criminalidade juvenil, que também são alternativas à ideia de punição (Budó & Cappi, 2018). A este
respeito, estudos indicam que as experiências educacionais positivas na escola e o apoio familiar
caracterizam-se como fatores protetivos e, portanto, colaboram para evitar que adolescentes e jovens
ingressem na vida criminal (Gallo & Williams, 2008; Silva & Bazon, 2014, 2015). Por outro lado, os
conflitos escolares, a reprovação e a evasão escolar (Mansur, Nascimento, Rosa, & Merçon-Vargas,
2018; Paula, Carvalho, Croque, & Souza, 2017; Piazzarollo, Fernandes, & Rosa, 2018), bem como
a falta ou dificuldade de acesso aos equipamentos de cidadania (Silva & Oliveira, 2016), constituem
fatores de risco ao envolvimento com atos infracionais.

Dissociação de noções
Encontrado em quatro pronunciamentos favoráveis à PEC e em um contrário, este argumento,
consiste em “separar ideias que aparecem em pares hierarquizados: essência e aparência, letra e espírito,
figurado e literal etc.” (Fiorin, 2016, p. 193). A dissociação de ideias é um argumento que visa mostrar que
a aparência é enganosa, não condizente ou incompatível com a realidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca,
2000). Muitas vezes, a dissociação das noções aparência/realidade desdobra-se em pares antitéticos, como
bem-mal, justo-injusto, em que um elemento é considerado positivo e o seu oposto, negativo.
Em um dos pronunciamentos do deputado F3 encontramos a seguinte argumentação:
Sr. Presidente, nós não queremos encarcerar ninguém, mas responsabilizar aqueles
que se dizem crianças, mas que na realidade são criminosos impiedosos e nefastos
à sociedade. Queremos separar o joio do trigo e poder dar tranquilidade a 90% de
brasileiros que pagam os seus impostos e seguem a vida. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, 20 de agosto, p. 145, grifo nosso)

Inicialmente a estratégia discursiva utilizada aqui é semelhante a que este mesmo deputado
recorreu ao utilizar o argumento de apelo ao povo: ele cria um ambiente de sensibilização do auditório
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por meio do relato de uma situação que teria vivenciado, para introduzir o mote da argumentação.
Em seguida, por meio das frases sublinhadas (“aqueles que se dizem..., mas que na realidade são...”)
marca a dissociação: para ele, os adolescentes autores de atos infracionais são crianças apenas na
aparência, pois, na realidade, seriam criminosos que deveriam ser punidos como adultos. Assim, o
argumento se estrutura da seguinte maneira: “se uma criança (ou adolescente) comete uma violência
grave, então deve ser punido como adulto”. Em outras palavras: quem infringe a lei não é criança,
mesmo tendo a idade de uma criança; e, se é criança, não infringe a lei. Além disso, o orador faz
referência a uma passagem bíblica, ao dizer que quer “separar o joio do trigo”, isto é, os maus dos
bons, os “criminosos impiedosos e nefastos” dos “90% de brasileiros que pagam seus impostos”.
Podemos afirmar que a separação entre “bandidos versus cidadãos de bem” lhe é similar e que,
assim, esta cisão fundamentaria – de maneira maniqueísta – a justificativa destes serem protegidos
e aqueles serem controlados e punidos.
Do lado dos parlamentares contrários à PEC 171, o Deputado C4 utiliza a seguinte argumentação:
Nós não estamos aqui debatendo para gerar impunidade. Ninguém é a favor de impunidade para crimes graves. Essa não é a posição de quem defende que não haja mudança
constitucional. Nós achamos que temos que punir. O problema é o instrumento e como
fazê-lo. ... A responsabilidade penal, no Brasil, já é de 12 anos. A partir de 12 anos, as
crianças – com 12 anos, é criança – podem ser internadas nas casas de recuperação
de menores. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, 1º de julho, p. 199)

Do ponto de vista retórico, a estratégia discursiva utilizada pelo deputado C4 nessa fala é a concordância parcial (Koch, 1993), em que o orador reconhece o argumento do adversário, incorporando-o
ao seu próprio discurso, para, em seguida, refutá-lo com outros argumentos. Neste sentido, inicialmente
ele anexa parte do argumento do adversário por meio do enunciado “nós achamos que temos que punir”,
que aparentemente leva à conclusão “devemos reduzir a maioridade penal”. Mas, logo em seguida, ela
apresenta os enunciados “o problema é o instrumento e como fazê-lo”, “a responsabilidade penal, no
Brasil, já é de 12 anos” e “a partir dos 12 anos . . . já podem ser internadas em casas de recuperação”,
os quais conduzem a uma conclusão contrária à do primeiro enunciado, isto é, “não devemos reduzir a
maioridade penal”.
No aspecto semântico, o deputado inicialmente aborda uma questão de diferença de significados
entre os termos impunidade e inimputabilidade. Daí o porquê considerarmos que este argumento se
estrutura como uma dissociação de noções, pois separa duas ideias consideradas iguais pelos seus adversários, mas que de fato são distintas. Embora o parlamentar não mencione explicitamente as diferenças de
significados (as quais já abordamos anteriormente), é com base nelas que constrói a primeira parte de sua
argumentação. Em resumo, o argumento está estruturado da seguinte maneira: “se impunidade significa
ausência de punição e inimputabilidade significa punir adolescentes e adultos de maneiras diferentes;
então, adolescentes não ficam impunes”.
Além disso, ao dizer que os parlamentares contrários à PEC não estão de acordo com a impunidade de adolescentes autores de atos infracionais, o deputado chama a atenção para o que ele considera
mais importante: o “instrumento” de responsabilização (a lei a ser aplicada) e “como fazê-lo” (tipo de
sanção judicial e forma de tratamento do infrator). Isto conduz a uma nova dissociação em que o orador
distingue a idade mínima de responsabilidade penal (IMRP) da idade de maioridade penal (IMP). A IMRP
estabelece a idade a partir da qual uma pessoa, embora inimputável, pode ser responsabilizada por seus
atos perante à justiça juvenil, enquanto a IMP consiste na idade em que uma pessoa se torna penalmente
imputável, passando a ser processada pela justiça criminal comum, ou seja, torna-se adulta perante as
leis penais (Hazel, 2008; Saraiva, 2016).
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Argumentos utilizados somente pelos parlamentares favoráveis à redução da maioridade penal
Argumento por consequência
No segundo turno de votação, o deputado F4 fez um pronunciamento em que defende a aprovação
da PEC tendo em vista os efeitos que ela pode gerar no futuro, estabelecendo uma relação de causa e efeito
entre a redução da maioridade penal e a queda nos índices de violência no país. Neste sentido ele utiliza
o argumento por consequência (ad consequentiam) ou pragmático (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000).
Sr. Presidente, disseram que reduzir a idade penal no nosso País não vai diminuir a
violência. Obviamente, essa não é a informação que eu e nenhum brasileiro de bom
senso podemos entender. Sabemos que a redução da idade penal não vai acabar com
a violência no Brasil – essa é a verdade –, mas com certeza vai diminuir, porque vai
dar limites a esses adolescentes que, aos 16 ou 17 anos, cometerem crimes hediondos
contra a vida, estuprarem, sequestrarem, torturarem e matarem. (Diário da Câmara
dos Deputados, 2015, 20 de agosto, p. 168)

Embora o deputado não possa provar que a redução da maioridade penal realmente diminuirá os
índices de criminalidade no país, o argumento por consequência é habitualmente bem aceito pelo senso
comum justamente porque seu caráter pragmático transfere o valor das consequências para a causa,
fazendo com que esta aparente possuir valor próprio (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000). Dessa maneira,
ressaltam ainda Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000), como estratégia persuasiva o uso do argumento ad
consequentiam inverte o ônus da prova, exigindo uma argumentação por parte do adversário.

Argumento da superação
O argumento da superação ou da ultrapassagem também está voltado para o futuro (Fiorin, 2016).
Ele consiste em defender uma ação considerando que ela é uma etapa de aperfeiçoamento rumo a um
estágio superior (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000). Os deputados favoráveis à PEC 171 argumentam
que sua aprovação é uma etapa para diminuir a criminalidade e para acabar com a impunidade, bem como
para deixar a sociedade mais segura. Assim, o argumento da superação está intimamente relacionado ao
argumento por consequência, como podemos verificar na fala do deputado F5.
Está na hora de nós mostrarmos para a sociedade que vamos começar a dar a ela um
instrumento para diminuição da violência. Talvez, seja o primeiro instrumento para
diminuir a violência. E aí vamos agregar a esse instrumento outros que já votamos aqui,
penalizando o maior que usa o menor, punindo com penas mais fortes o receptador,
punindo o traficante que usa o menor. Nós estamos aí, nesse conjunto. Parece que muitos
não querem ver, mas fizemos lei para penalizar o maior que usa o menor. Agora estamos
fazendo lei para penalizar o menor que é assassino, o menor que pratica crime hediondo
e crime contra a vida. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, 20 de agosto, p. 107)

Neste sentido, o orador estrutura seu argumento de modo a tentar convencer o auditório de que
a aprovação de cada lei penal mais rigorosa consiste em uma etapa ou estágio em direção à finalidade de diminuir o índice de criminalidade: etapa 1 (“penalizar o maior que usa o menor”), etapa 2
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(“punir com penas mais fortes o receptador”), etapa 3 (“punir o traficante que usa o menor”), etapa
4 (“reduzir a maioridade penal”), e assim por diante, rumo à conclusão que seria a “diminuição da
violência”. Entretanto, cabe recordar que os dados empíricos não sustentam a ideia de que a redução
da idade de imputabilidade penal estaria associada a menores índices de violência (Lins, Figueiredo
Filho, & Silva, 2015).

Argumento dos inseparáveis
Este argumento visa fazer uma associação entre dois elementos porque são considerados inextrincáveis (Fiorin, 2016). Geralmente utiliza-se este tipo de argumento para rotular características negativas a
um indivíduo ou grupo de indivíduos. Encontramos um exemplo dele no pronunciamento do deputado F4:
Nós temos que ter certeza é de que quem votar contra a redução da maioridade penal
estará votando pela impunidade; estará votando a favor daqueles que comentem crimes
hediondos contra a vida, que é aquilo que nós iremos aprovar aqui. (Diário da Câmara
dos Deputados, 2015, 1º de julho, p. 208)

O argumento apresentado pelo parlamentar pode ser resumido nas seguintes proposições: “se
é contra à redução da maioridade penal, então é a favor da impunidade (ou é contra a sociedade)”.
Da maneira como ele está estruturado, o argumento se configura como uma falácia material, tendo
em vista que uma de suas proposições é falsa (Alves, 2005), pois o fato de ser contra a redução da
maioridade penal não implica necessariamente em ser a favor de não punir adolescentes que cometem
atos infracionais.

Argumentos utilizados somente pelos parlamentares contrários à redução da maioridade penal
Argumento da direção
Dentre todos os argumentos utilizados pelos parlamentares contrários à redução da maioridade
penal, sem dúvida este foi o que encontramos com maior frequência em seus pronunciamentos, totalizando 15 vezes. O argumento da direção consiste em rejeitar uma ação por considerar que seus efeitos
terão consequências indesejáveis ou até mesmo catastróficas (Fiorin, 2016).
Depois, é importante dizer que não há nenhuma comprovação dos resultados benéficos.
Muito ao contrário: em todos os lugares onde a maioridade foi reduzida não houve
diminuição da violência. Ao contrário, em alguns países ela aumentou, porque os
cárceres e os presídios são escolas de formação de criminosos. (Deputado C4, Diário
da Câmara dos Deputados, 2015, p. 106)

Neste pronunciamento o orador apresenta proposições que levam à conclusão de que reduzir a
maioridade penal teria consequências catastróficas, inclusive com efeitos contrários ao que os seus adversários esperam, ou seja, o aumento nos índices de violência. Neste sentido, este argumento está voltado
para o futuro e é diametralmente oposto ao argumento ad consequentiam. Além disso, o orador também
utiliza a metáfora da prisão como escola da criminalidade que, enfatiza o sentido negativo atribuído à
redução da maioridade penal.
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Argumento do desperdício
Este tipo de argumento foi encontrado oito vezes nos discursos dos deputados contrários à redução
da maioridade penal. Fiorin (2016) diz que este argumento está voltado para o passado. Nele, argumenta-se que não se deve interromper algo para não se desperdiçar os esforços já realizados, os resultados
alcançados até o presente, que poderiam ser perdidos em caso de desistência ou abandono de um empreendimento (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2000). Encontramos um exemplo dele no pronunciamento
do deputado C4:
O Senado Federal acaba de definir um rumo na sua votação, no plenário do Senado
Federal, com a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, enrijecendo a pena
de privação de liberdade, criando um teto maior. Podemos até discutir essa decisão,
mas o Senado não optou pela mudança da Constituição; optou, sim, pela mudança
da lei. E por que isso? Porque a Constituição brasileira é fruto de um grande movimento pela democracia no Brasil. E nós aqui, neste plenário, estamos esquartejando
a Constituição, tirando a sua lógica, a sua estrutura, invadindo cláusula pétrea, como
nós achamos que é este caso. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, pp. 105-106)

Em linhas gerais, o parlamentar argumenta que a aprovação da PEC 171 representaria uma ruptura com o modelo democrático preconizado desde a promulgação da Constituição Federal. Além disso,
também aponta um caminho alternativo, proposto pelo Senado Federal, para que ao invés de se alterar
a Constituição, fosse realizada uma revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito
ao maior rigor das medidas socioeducativas de privação de liberdade. Em suma, há aqui a ideia de não se
desperdiçar todo trabalho empreendido para a conquista de direitos e garantias das crianças e adolescentes
desde a reconquista da democracia no Brasil.

Apelo à misericórdia
O argumento de apelo à misericórdia (do latim, argumentum ad misericordiam) mostra uma pessoa ou um grupo como digno de piedade (Fiorin, 2016). Pode-se utilizar também o sentimento de culpa.
Trata-se, portanto, de um argumento que visa sensibilizar o auditório, apelando para o pathos. O apelo à
misericórdia tem uma estrutura semelhante ao argumento ad populum e costuma ser tipificado como uma
falácia, a não ser que o orador apresente premissas racionais que conduzam à conclusão (Walton, 2006). No
pronunciamento do deputado C2 encontramos um exemplo de argumento ad misericordiam. Nele o orador
inicia sua fala buscando aproximar-se afetivamente do auditório, manifestando sua solidariedade com as
vítimas de violência no país. Em seguida, ele apresenta dados estatísticos que conduzem à sua conclusão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio meu pronunciamento manifestando a
minha total solidariedade a todas as vítimas do Brasil. Basta de vítimas! Basta de
mortes! Basta de sofrimento! Quero dizer ... que nós estamos aqui em defesa da vida
e contra as circunstâncias que temos neste País, onde 56 mil pessoas morrem assassinadas a cada ano. Pensem, Srs. Deputados: a proposta de redução da maioridade
penal que alguns entre V.Exas. estão defendendo não trata realmente dessa questão,
não oferece esperança às vítimas. Ela oferece, na verdade, uma atitude contrária à
juventude brasileira. O que se está criando aqui é um sinal de igualdade, uma identidade perversa entre juventude, adolescência, violência e criminalidade. Não são os
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adolescentes brasileiros entre 16 e 18 anos os maiores responsáveis por esses crimes,
por essas mortes. Ao contrário, ... as maiores vítimas estão nas favelas – são negras e
negros; sobres. Os que estão dentro do sistema socioeducativo precisam de esperança,
de luz. (Diário da Câmara dos Deputados, 2015, p. 214)

Há neste discurso uma diferença marcante em relação aos seus adversários. Aqui o deputado C2
aborda ambos os “lados” do fenômeno da violência, as vítimas e os agressores, mostrando que estes e
aquelas são faces de um mesmo processo, enquanto seus oponentes focalizam apenas o ponto de vista
das vítimas. Neste sentido, o orador não nega os direitos e a dor das pessoas que sofrem violências, mas
reconhece que aqueles que cometem atos infracionais podem se redimir. Em outras palavras, ele não
aborda o problema por meio de uma lógica do tipo “ou os direitos das vítimas ou os dos agressores”,
mas, ao contrário, a partir de uma perspectiva inclusiva, na qual se considera que é possível cuidar da
vítima e ao mesmo tempo tratar de quem comete a violência como um indivíduo que infringiu a lei e que
pode ser recuperado. Além disso, ele mostra que a redução da maioridade penal “não oferece esperança
às vítimas”, ou seja, não repara seus direitos, aproximando sua fala do argumento da direção. Ao final
do pronunciamento, o parlamentar joga luz sobre a construção da identidade entre jovens e violência, a
qual está na base dos estereótipos negativos sobre os adolescentes em conflito com a lei.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo analisar os discursos parlamentares durante a votação da
PEC 171/1993 na Câmara dos Deputados, identificando os principais argumentos favoráveis e contrários
à redução da maioridade penal. Para tanto, utilizamos os registros das sessões deliberativas publicadas
nas edições do Diário da Câmara dos Deputados. Uma das vantagens do uso destes materiais como
fontes de pesquisa é o fato de serem documentos oficiais de acesso aberto ao público, o que permite a
qualquer pesquisador os consultar sem as restrições burocráticas que geralmente atrasam a obtenção de
certos tipos de documentos ou até mesmo impedem o seu acesso. Outra vantagem residiu no fato desses
documentos terem sido produzidos de modo “não-intrusivo” (Flick, 2009), evitando-se a indução direta
do pesquisador sobre os sujeitos pesquisados (Souza & Menandro, 2007).
No que concerne aos resultados deste artigo, apesar do evidente antagonismo entre os posicionamentos
político-ideológicos, em geral, as estratégias de argumentação de ambos os grupos parlamentares foram
organizadas de maneira muito semelhantes. A maior parte dos pronunciamentos consistiu em argumentações
que apelavam aos sentimentos e emoções do auditório (pathos) e à imagem dos interlocutores (ethos). Os
argumentos voltados ao ethos consistiram, principalmente, em ataques pessoais e em argumentos de autoridade. Os ataques pessoais (ou argumentos ad hominem) construíram imagens negativas dos adversários,
por meio de críticas a sua pessoa e a de seus respectivos partidos políticos. Já os argumentos de autoridade
funcionaram como recurso para formar uma imagem positiva e prestigiosa do orador. Tomados em conjunto,
estes dois tipos de argumentos integraram uma estratégia de dupla face na qual, por um lado, buscavam impor
seus pontos de vista e, por outro, visavam à reprovação dos seus adversários, desconsiderando-os como
interlocutores. Com relação aos argumentos direcionados ao pathos, estes se manifestaram, sobretudo, nos
apelos ao povo e nos apelos à força. Os argumentos de apelo ao povo (ad populum) foram, sem dúvida, os
mais utilizados e imprimiram tons emocionais ao longo de todas as sessões deliberativas; enquanto os argumentos ad baculum se caracterizaram mais como ameaça de uso da força do que como apelo à legalidade.
Considerando essas características dos discursos, os deputados de ambos os grupos pouco apresentaram
justificações fundamentadas em dados empíricos ou teóricos que sustentassem a necessidade de reduzir ou
manter a idade de imputabilidade penal, indicando argumentação inconsistente e alta intensidade emocional
em suas falas. Além disso, na amostra analisada, os parlamentares também praticamente não utilizaram
argumentos que propusessem alternativas à perspectiva punitivista. Esta constatação é significativamente
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importante, tendo em vista que, ao nosso ver, a prevenção da criminalidade juvenil perpassa um debate
muito mais amplo do que simplesmente punir ou não punir. Ela envolve, sobretudo, discutir o papel da
educação e da cidadania na promoção de ambientes seguros e de relações sociais pautadas em uma cultura
de não-violência (Budó & Cappi, 2018; Gallo & Williams, 2008; Mansur et al., 2018; Piazzarollo et al.,
2018; Silva & Oliveira, 2016).
No presente artigo, nossas análises ficaram limitadas às estruturas argumentativas dos discursos,
uma vez que a fonte dos dados consistiu nas transcrições de falas orais, deixando de lado a compreensão
dos fatores persuasivos relacionados à elocução dos oradores, cuja importância também é significativa
na análise dos discursos retóricos (Fiorin, 2016). Apesar disso, nós consultamos os arquivos sonoros das
sessões deliberativas – que também estão disponíveis na página virtual da Câmara dos Deputados – e
eles podem ser objeto de estudos posteriores por meio de abordagens metodológicas mais adequadas a
estes tipos de dados. As definições dos critérios de seleção dos discursos podem igualmente terem sido
fatores de limitação deste artigo. Entretanto, o intuito era justamente identificar quais argumentos seriam
utilizados para persuadir o auditório especificamente naquele momento decisivo, que foi a votação da
PEC. Ademais, estes dez parlamentares, cujos discursos foram analisados, juntos foram responsáveis por
51 das 191 falas que efetivamente versavam sobre redução da maioridade penal, o que lhes confere certa
representatividade em termos de participação nos debates. De fato, outros critérios de seleção poderiam
ter sido definidos, e que talvez pudessem resultar na constatação de argumentos diferentes e mais bem
elaborados em relação àqueles que encontramos nesta pesquisa, mas a leitura geral que fizemos das três
sessões deliberativas nos indicou que nossa amostragem é pertinente ao conjunto total de discursos.
Pesquisas futuras poderiam verificar a hipótese de que os parlamentares vinculados aos partidos
políticos à esquerda do espectro ideológico são contrários à redução da maioridade penal e, de modo
oposto, os filiados aos partidos de direita, favoráveis. Outras pesquisas poderiam verificar se existem, e
quais seriam, argumentos mais eficazes para persuadir as pessoas a mudarem suas atitudes em relação
à maioridade penal e aos adolescentes em conflito com a lei. Outras, ainda, poderiam aprofundar as
discussões sobre a redução da maioridade penal e o papel da educação e do acesso às demais políticas
sociais como mecanismos de prevenção à violência, em alternativa às estratégias meramente punitivas que
geralmente centralizam este debate. O desenvolvimento destas pesquisas seria relevante para colaborar
com o processo de tomada de decisão dos parlamentares.
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Resumo
O estado do conhecimento da produção acadêmica da psicologia
brasileira sobre violência e escola, publicada em periódicos brasileiros na base de dados do Scielo e Pepsic nos últimos 15 anos abarcou um total de 101 artigos. Destes, 28 artigos tinham o bullying
como objeto de estudo ou como categoria estudada em decorrência
dos dados que emergiram das investigações sobre violência escolar.
Considerando que os estudos sobre bullying se destacam no estado do conhecimento da psicologia sobre violência e escola, o objetivo deste artigo é analisar, desde uma perspectiva dialógica, os
efeitos epistemológicos e políticos desta produção científica. Nosso
argumento é de que o bullying, enquanto categoria de análise das
violências em contexto escolar, tem produzido a psicologização e
culpabilização individual das violências entre estudantes, invisibilizando violências estruturais que constituem a sociedade brasileira
e, por consequência, limitadas ações de prevenção e enfrentamento
da problemática das violências no âmbito social e educacional.
Palavras-chave: Violência; Escola; Bullying; Psicologia; Estado
do conhecimento.

Resumen
El estado de conocimiento de la producción académica en la psicología brasileña sobre violencia y escuela, publicada en revistas
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brasileñas en la base de datos Scielo y Pepsic en los últimos 15 años abarcó un total de 101 artículos.
De estos, 28 artículos tuvieron al acoso escolar (bullying) como objeto de estudio o como categoría
estudiada a partir de datos surgidos de investigaciones sobre violencia escolar. Considerando que los
estudios sobre el bullying se destacan en el estado del conocimiento de la psicología sobre la violencia y
la escuela, el objetivo de este artículo es analizar, desde una perspectiva dialógica, los efectos epistemológicos y políticos de esta producción científica. Nuestro argumento es que el bullying, como categoría
de análisis de la violencia en el contexto escolar, ha producido la psicologización y la culpabilización
individual de la violencia entre los estudiantes, invisibilizado la violencia estructural que constituye
la sociedad brasileña y, consecuentemente, limitando las acciones de prevención y enfrentamiento del
problema de la violencia en el ámbito social y educativo.
Palabras-clave: Violencia; Escuela; Acoso escolar (bullying); Psicología; Estado del conocimiento.

Abstract
The state of knowledge of the academic production of Brazilian psychology on violence and school,
published in Brazilian journals in the Scielo and Pepsic database in the last 15 years, covered a total of
101 articles. Of these, 28 articles had bullying as an object of study or as a category studied as a result
of the data that emerged from investigations on school violence. Considering that studies on bullying
stand out in the state of psychology knowledge about violence and school, the objective of this article
is to analyze, from a dialogic perspective, the epistemological and political effects of this scientific production. Our argument is that bullying, as a category of analysis of violence in the school context, has
produced the psychologization and individual blaming of violence among students, making invisible the
structural violence that constitutes Brazilian society and, consequently, limited actions to prevent and
confront the problem of violence in the social and educational field.
Keywords: Violence; School; Bullying; Psychology; State of knowledge.
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INTRODUÇÃO
Este artigo trata de uma análise crítica da produção de conhecimento em psicologia sobre bullying.
Os artigos aqui analisados adentraram o estado da arte sobre violência e escola publicados pela área da
psicologia em periódicos brasileiros, nos últimos 15 anos (2003-2017)1. Pesquisas do tipo estado da arte
ou do conhecimento, ao mapearem uma determinada produção científica permitem aos/às pesquisadores/
as evidenciar, por exemplo, as principais categorias abordadas nos estudos, bem com possíveis silêncios
e lacunas (Ferreira, 2002; Vosgerau & Romanowski, 2014).
No estado da arte realizado sobre violência e escola, os artigos sobre bullying apareceram em uma
quantidade significativa, sendo a categoria ou objeto de estudo mais abordado em nosso levantamento,
seja como forma de violência que acontece em contextos escolares ou como sinônimo de violência escolar. Esta também foi a realidade encontrada em uma grande pesquisa sobre violência e preconceitos na
escola, realizada por integrantes do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB),
em parceria com dez Universidades Federais e com o Ministério da Educação (Universidade Federal
do Mato Grosso & Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira). Deste modo, esta é uma
categoria estudada por pesquisadores/as da psicologia brasileira, desde meados dos anos 2000, e nosso
intuito é analisar, desde uma perspectiva crítica e dialógica, os efeitos epistemológicos e políticos da
produção científica sobre bullying para compreensão daquilo que é nomeado como violência nas escolas.
Cabe destacar que não possuímos uma definição conceitual a priori sobre violência em contextos
escolares. Na esteira de Debarbieux (2002), em termos metodológicos, consideramos que um conceito
de violência que abarca um campo semântico extenso, se torna inoperante devido a sua generalidade.
Por outro lado, um conceito muito restrito ou limitado é igualmente problemático, em especial, se tratamos de acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes na escola. Para além das discussões em
torno do uso genérico ou restrito da palavra violência, concordamos que “a denominação ‘violência’ está
naturalizada. A mesma palavra é utilizada para referir-se a diversas situações e a diferentes significados,
configurando-se um processo de generalização e homogeneização do fenômeno” (Bonamigo, 2008, p.
205). É certo que há violência nos contextos e relações escolares, contudo, como problema social e como
objeto do conhecimento este fenômeno possui uma história e as condições que possibilitam que sujeitos,
práticas e acontecimentos na escola sejam marcados pelo signo da violência hoje, não são as mesmas de
outros tempos (Charlot, 2002). Ademais, compreendemos que neste campo de estudos, faz-se necessário
posicionar a escola enquanto instituição moderna, e os processos educativos intrinsecamente ligados aos
processos de normalização, homogeneização, disciplinamento e controle dos corpos (Araújo & Pérez,
2006; Passetti, 2002).
Em relação ao bullying, contudo, por ser objeto específico desta análise, cabe demarcarmos como
o fenômeno vem sendo conceitualmente definido. Palavra inglesa cunhada por Dan Olweus nos anos 70
do século passado, sem tradução literal para o português, o bullying vem sendo estudado no Brasil desde
o início dos anos 2000 por pesquisadores/as, especialmente, das áreas da educação e da psicologia. Em
algumas publicações é possível encontrar a tradução de bullying como intimidação entre pares ou violência
entre pares de estudantes. O consenso observado entre autores/as que utilizam a categoria bullying para
nomear um tipo de violência que acontece em contexto escolar, é de que este fenômeno possui pelo menos
quatro características: acontece entre estudantes; é preciso existir uma diferença desigual de poder entre
o/a agressor/a e vítima; há uma intenção por parte do/a agressor/a de prejudicar e causar danos à vítima;
as agressões são repetidas ao longo do tempo contra as mesmas vítimas (Almeida, Cabral, Gonçalves,
& Prodócimo, 2018).
Considerando esta caracterização conceitual do fenômeno, bem como a análise de 28 artigos sobre
bullying, intencionamos demarcar que, enquanto categoria de análise das violências que acontecem
1 Projeto de Pesquisa “Violência e escola: estado da arte da produção acadêmica em psicologia” possui uma Bolsa de Iniciação Científica, convênio Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina e CNPq (2019/2020).
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na escolas, o bullying têm produzido a psicologização e culpabilização individual das violências que
acontecem entre estudantes, pasteurizado violências estruturais que constituem a sociedade brasileira e,
por consequência, limitado proposições de prevenção e enfrentamento da problemática das violências
no âmbito social e educacional. É na direção desta argumentação que apresentaremos ao/à leitor/a uma
síntese dos artigos em questão para, posteriormente, pontuar e analisar as vozes e os silêncios presentes
na produção acadêmica sobre bullying.

MÉTODO
Para realização do estado do conhecimento sobre violência e escola utilizamos as bases de dados
Scientific Electronic Library Online Brasil - Scielo e Periódicos Eletrônicos em Psicologia – Pepsic,
considerando as publicações entre 2003 e 2017. As palavras-chave utilizadas na busca foram “violência
e escola”, “violência e escolar”, “violências e escola”, “violências e escolar”, tendo como filtros o campo
“resumo” e “ano de publicação”. Os artigos foram selecionados inicialmente a partir da leitura do título
e resumo e incluídos todos os trabalhos que possuíam pelo menos um/a dos/as autores/as com formação
em psicologia (graduação, mestrado ou doutorado) ou filiação institucional em departamentos de ensino
ou programas de pós-graduação em psicologia.
Após esta organização inicial, foram excluídos os artigos que se repetiam em ambas as bases
e realizada a leitura integral de 119 artigos. Com a exclusão daqueles que não atendiam ao foco do
levantamento, um total de 101 artigos compuseram o estado da arte sobre violência e escola, sendo 47
vinculados ao Scielo e 57 vinculados ao Pepsic. Os artigos foram sistematizados em tabelas por ano de
publicação e categorizados a partir das seguintes informações: tipo de artigo; objetivos; método; contexto
e sujeitos das pesquisas; concepções sobre violência em contexto escolar; concepções teóricas; resultados;
conclusões; temas de interface.
Considerando este mapeamento, identificamos 28 artigos (11 Scielo e 17 Pepsic) que possuíam
o bullying como objeto de estudo central ou como categoria estudada em decorrência dos dados que
emergiram a partir das investigações sobre violência na escola. A partir da leitura e análise destes artigos,
realizamos uma apresentação geral destes, destacando o ano e os periódicos das publicações, tipo de
estudos realizados, objetivo dos trabalhos (ensaios, revisões e pesquisas de campo), sujeitos e contextos
investigados, resultados e indicativos de intervenção para a problemática do bullying. Posteriormente,
nos dedicamos a problematizar as ideias-fortes presentes no conjunto das produções sobre bullying, desde
uma perspectiva dialógica.
A dialogia é utilizada como perspectiva de análise dos estudos sobre bullying e do que estes produzem na arena das práticas sociais - entendendo a produção de conhecimento acadêmico-científico também
como prática social. Uma análise com horizonte dialógico se propõem a ler a produção de conhecimento
em psicologia a partir das condições históricas, científicas, políticas e sociais que integram os enunciados
sobre bullying, desde dentro e de forma constitutiva (Bakhtin &Volochínov, 1926/1976). Um enunciado
científico está sempre em meio a uma rede de comunicação discursiva ao qual ele se conecta e responde
a enunciados que o precederam, lançando, ao mesmo tempo, possibilidades de contrapalavras, incitando
novas respostas, permanecendo como mais uma voz no plano dialógico da existência.
Neste sentido, o presente artigo não se pretende a primeira nem a última palavra acerca dos estudos
sobre bullying, mas visa uma entrada responsiva nesta produção de conhecimento (Bakhtin, 2011). Ao
focalizar as ideias-forças no processo de análise, buscamos canalizar alguns dos efeitos epistemológicos e políticos decorrentes desta produção de conhecimento sobre bullying. Para Bakhtin (2010), uma
ideia-força ganha sentido na análise à medida que podemos identificar o contexto em que o enunciado
foi produzido e como ele se conecta ao grande diálogo de uma época, de uma cultura, de uma área de
conhecimento, e como contribui para a configuração de determinados posicionamentos ideológicos no
campo das relações científicas, sociais, políticas, éticas, educacionais.
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APRESENTAÇÃO GERAL DOS ARTIGOS SOBRE BULLYING
Do total dos 28 artigos utilizados para produção desta análise, 6 (seis) foram publicados entre 2008
e 2011, 12 (doze) entre 2012 e 2013 e outros 10 (dez) entre 2014 e 2017. As publicações sobre bullying
começam a aparecer no Brasil a partir dos anos 2000, sobretudo, a partir de 2005 com os estudos da
pesquisadora da área da educação Cleo Fante. O primeiro artigo sobre bullying encontrado em nosso
levantamento na área da psicologia sobre violência e escola, data de 2008. Já a pesquisa de Almeida et al.,
(2018) que consiste em uma revisão de bibliografia sobre bullying em periódicos da educação, mapeou
o primeiro artigo sobre o tema em 2006.
Em relação aos periódicos, os artigos foram publicados em dezessete diferentes revistas científicas,
sendo 2 (duas) revistas com qualis A1, 10 (dez) A2, 2 (duas) B1 e 3 (três) B2. Destacam-se com três publicações cada, os seguintes periódicos: Estudos e Pesquisas em Psicologia, Revista de Psicologia Escolar e
Educacional, Psicologia: Teoria e Prática. E com duas publicações cada: Psicologia & Sociedade, Temas
em Psicologia, Boletim de Psicologia, Psicologia Política, Psico. Cabe lembrar que o critério de inclusão de artigos no levantamento em questão, deveria atender a autores/as com formação e/ou vinculação
institucional na área da psicologia. Portanto, é possível encontrar nestes periódicos outros artigos sobre
bullying com autores/as de outras áreas do conhecimento, mas que não entraram em nosso estado da arte.
Em relação ao tipo de artigo, 6 (seis) publicações se constituem em ensaios teóricos, 5 (cinco) são
artigos de revisão bibliográfica e 17 (dezessete) artigos provenientes de pesquisas de campo. Ao analisar
os objetivos dos artigos em tela, observamos que em relação aos ensaios teóricos, estes realizam reflexões
críticas sobre a forma como o bullying vem sendo estudado no Brasil, incluindo o próprio uso e generalização do termo (Antunes & Zuin, 2008; Crochík, 2012; Manzini & Branco, 2012). Andrade (2015) se propôs
o desafio teórico de refletir sobre a relação entre violência, juventudes e contemporaneidade, destacando o
aspecto semântico e conceitual da violência. Brito e Rocha (2016) trabalham a maneira pela qual a indisciplina, a violência escolar e o bullying vêm sendo enfocados na contemporaneidade. Freire e Aires (2012)
discutem sobre a questão do bullying nas escolas e a necessidade da presença da psicologia escolar para a
prevenção e enfrentamento desta problemática. Três destes ensaios se fundamentam na psicanálise, um em
autores/as da psicologia escolar, um na perspectiva sociocultural construtivista da psicologia, e outro que
trabalha com autores que discutem a medicalização e judicialização da vida e da educação.
Entre as revisões bibliográficas sobre bullying, o estudo de Stelko-Pereira e Williams (2010),
busca uma definição abrangente sobre violência escolar, mostrando que o bullying seria uma categoria
específica desta violência e que, no Brasil, pode ser encontrada em publicações científicas como sinônimo de “intimidação por pares” ou “violência entre pares”. Oliveira-Menegotto, Pasini e Levandowski
(2013) investigaram artigos científicos sobre bullying escolar no Brasil, publicados em revistas científicas
nacionais de 2009 até o final de 2011. Outros três artigos que realizaram revisão de literatura em bases
de dados, incluíram na investigação o contexto familiar e/ou a violência doméstica como fator de risco
associado ao bullying (Lourenço & Senra, 2012; Oliveira, Silva, Yoshinaga, & Silva, 2015; Stephan,
Almeida, Salgado, Senra, & Lourenço, 2013). Estes trabalhos utilizaram a busca eletrônica de artigos
indexados em uma variedade de bases de dados, tais como: Web of Science, Medline, PsycInfo, Dialnet,
Redalyc, SciELO, Google Acadêmico; Periódicos Capes, Eric, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde.
Foram dezessete os artigos provenientes de pesquisas de campo realizadas em contextos escolares
e com a participação de diferentes sujeitos. Em relação aos objetivos destes estudos criamos três agrupamentos para apresentá-los. Três pesquisas investigaram a percepção de estudantes do ensino fundamental
de escolas públicas acerca da relação entre ser autor/vítima de bullying na escola e o contexto de violência doméstica (Fernandes, Yunes, & Finkler, 2016; Tortorelli, Carreiro, & Araújo, 2010; Williams &
Pinheiro, 2009). Cinco artigos realizaram pesquisas sobre impactos psicológicos e sociais do bullying,
quais sejam: duas pesquisas investigaram a relação entre bullying e sintomas depressivos (Forlim, Stelko-Pereira & Williams, 2014; Valle, Stelko-Pereira, Sá, & Williams, 2015); outras duas sobre problemas de
comportamento relatados por estudantes vítimas de bullying (Alckmin-Carvalho, Izbicki, & Melo, 2014;
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Alckmin-Carvalho, Rafihi-Ferreira, & Melo, 2017); e um estudo inicial sobre efeitos a longo prazo da
vitimização por bullying, realizado com estudantes do ensino superior (Williams, D’Affonseca, Correia
& Albuquerque, 2011). Os demais artigos provenientes de pesquisas empíricas, se propunham de um
modo geral investigar a ocorrência de bullying nas escolas e caracterizar o fenômeno (Aguiar & Barrera,
2017; Crochík, 2016; Nascimento & Menezes, 2013;; Silva, Oliveira, Bandeira, & Souza, 2012; Toro,
Neves, & Resende, 2010); investigar as representações sociais de adolescentes sobre a violência escolar
(Araújo, Coutinho, Miranda, & Saraiva, 2012); apreender os atores envolvidos e como estes identificam
ou não esta forma de violência escolar (Silva, Oliveira, Bazon, & Cecílio, 2013; Santos, Martins, Souza,
Martins, & Souza, 2013); e compreender se o apoio da figura significativa favorece o desenvolvimento
da capacidade de resiliência em estudantes vítimas de bullying (Galdino & Ferreira, 2013).
Em relação ao método e aos procedimentos utilizados na produção de dados empíricos, quinze estudos
utilizaram questionários como instrumento principal da pesquisa de campo. Ainda é possível constatar que
destes, dez estudos utilizaram questionários baseados em instrumentos psicométricos: Student Alienation and
Trauma Scale – R (Questionário sobre Alienação e Trauma em Estudantes – Revisado, SATS–R); Inventário de
Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA-Del-Prette); Escala de Percepção de Apoio Social (EPAS); Escala
de Autoeficácia Generalizada (EAG); Questionário da Juventude Brasileira (QJBra, Versão Fase II); Escala de
Violência Escolar (EVE); Youth Self Report; Teacher Report Form – TRF (Verificação Comportamental para
Professores); Escala de Hierarquia Escolar; Escala de auto-relato de agressão escolar, como abusador e/ou
vítima; Percepção dos pares da Escala de Agressão; Inventário de Depressão infantil (CDI); Escala de Engajamento Escolar (EEE); Violência entre Pares; Lista de Características dos Amigos de Sala de Aula (LCASA);
The Revised Conflict Tactics Scale – CTS-2 (Escala de táticas de conflito revisada); Parent-Child Conflict
Tactics Scales – CTSPC (Escala de táticas de conflito entre pais e crianças). Entre estes destaca-se o uso da
Escala de Violência Escolar (EVE), instrumento utilizado em quatro pesquisas de campo. No que concerne
aos instrumentos utilizados pelo restante dos estudos empíricos, foi possível constatar ainda a utilização de
grupo focal, entrevista reflexiva, entrevistas semiestruturadas e observação no campo.
A maioria das investigações tiveram seu locus de estudo em escolas da rede pública, sendo apenas
três em escolas da rede privada. A realidade social, cultural e histórica das instituições escolares pesquisadas, bem como o debate sobre as políticas públicas de educação não adentram com centralidade os
estudos sobre bullying, apesar de ser um fenômeno caracterizado como circunscrito ao ambiente escolar.
No que se refere aos sujeitos e aos contextos das pesquisas de campo verificou-se que a ampla maioria,
isto é, quatorze estudos, tiveram grupos de estudantes como sujeitos de pesquisa. Apenas um trabalho
realizou a pesquisa envolvendo estudantes e docentes, um estudo foi realizado somente com docentes e
outro inseriu concomitante docentes e equipe pedagógica como participantes da pesquisa. Considerando
o perfil dos/as participantes dos estudos, foram pesquisados majoritariamente os anos finais do Ensino
Fundamental, do 6º ao 9º ano, ou seja, estudantes com idades em sua maioria entre 10 e 15 anos. Em
relação aos marcadores sociais que poderiam compor o perfil dos/as participantes, estes mencionam o
quantitativo de meninos e meninas, diferenciando estes do ponto de vista biológico, no entanto, não apresentam reflexões e análises que posicionam a construção social e cultural das relações de gênero e suas
implicações na violência que acontece entre estudantes nas escolas. E em relação à orientação sexual,
classe, raça e deficiência, estes marcadores se mostraram praticamente inexistentes enquanto elementos
para a compreensão do bullying, mesmo em estudos que demarcam que a prática da intimidação entre
pares é baseada em preconceitos, seja por uma característica física, comportamental ou cultural da vítima.
Quanto aos resultados dos estudos e investigações, por se tratar de uma quantidade significativa de
artigos com objetivos bastante diferenciados e realizados em contextos específicos, cada qual com suas
perspectivas teórico-metodológicas, não foi possível sintetizar resultados sobre a incidência do bullying
nas escolas, causas e suas correlações, perfil de agressores/as e vítimas, entre outros elementos. Podemos
destacar, no entanto, alguns aspectos: é consenso a necessidade de mais estudos que abordem o fenômeno,
em especial, considerando múltiplas variáveis; em relação a caracterização de agressores/as e vítimas, não
há consenso em relação a prevalência do bullying envolvendo mais meninos do que meninas; agressores/
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as também podem ser vítimas de bullying; o tipo de agressão mais frequente costuma ser a verbal, seguida
da agressão física, ocorrendo com mais frequência na sala de aula e no recreio; docentes dizem não saber
como lidar com as situações de bullying e, por vezes, naturalizam o fenômeno considerando as situações
de bullying como brincadeiras; sugere-se uma relação entre a prática do bullying e a violência familiar,
contudo, as pesquisas que fazem esta correlação não são conclusivas e apontam a necessidade de uma
descrição mais complexa e detalhada de ambos os fenômenos, visando a compreensão destes devido aos
danos que podem causar a curto, médio e longo prazo; depressão, ansiedade de falta de engajamento nas
atividades escolares são apontados como efeitos psicossociais que afetam as vítimas de bullying.
Ao focalizar as possibilidades e indicativos de intervenção para prevenção e/ou enfrentamento do
bullying nas escolas, é recorrente nos artigos a sugestão de novas investigações que possam ampliar a compreensão do fenômeno a partir dos resultados já obtidos, o indicativo de novas investigações que considerem
a realidade nacional e de estudos com novas abordagens da problemática. São apontadas também como
alternativas para superação do bullying: a formação continuada de docentes, práticas de conscientização
sobre o bullying, a perspectiva de uma educação focada mais na coletividade, intervenções fundamentadas
na educação para a paz, inserção de psicólogos/as nas escolas e criação de programas e políticas públicas.

ANÁLISE DE EFEITOS EPISTEMOLÓGICOS E POLÍTICOS
No campo dos estudos sobre violência e escola há uma concentração de pesquisas nas áreas das
ciências humanas, em especial, na educação e na psicologia (Sastre, 2009; UFMT et al., 2018). Contudo, a
falta de diálogo entre as áreas na produção de conhecimento sobre o tema tem produzido, segundo Sastre
(2009), reducionismos que ora sociologizam, ora psicologizam o fenômeno da violência, apartando das
análises características sociais, históricas e culturais que envolvem as relações sociais e institucionais nas
escolas. Em relação aos estudos sobre bullying, apesar de muitos/as autores/as destacarem a necessidade
de ampliação das dimensões de análise do fenômeno, o que observamos é que este tipo de violência,
pela própria natureza da definição conceitual empregada, tem se limitado a estudar o fenômeno desde a
perspectiva psicologizante. O bullying é abordado nos estudos, sobretudo, a partir de pesquisas com estudantes de uma determinada faixa etária e como um tipo de violência que acontece entre pares na escola,
sem, no entanto, demarcar a gênese de sua produção. É no limite dos muros da escola que este tipo de
violência parece ganhar sentido nas pesquisas sobre o tema, sendo que estas se restringem, sobretudo:
a analisar as características do bullying; quem são as vítimas ou agressores; quais suas
características de personalidade, quem já sofreu este tipo de violência; quem agride mais,
se homens ou mulheres; pautando-se em dados estatísticos, em escalas, pesquisando
números elevados de sujeitos, mas raramente se discute a pertinência de seu uso nos
contextos sociais diversos em que estão inseridas as escolas brasileiras, ou mesmo a
população que sofre todo tipo de violência quando não tem acesso a programas de saúde
eficazes, a moradia minimamente propiciadora de qualidade de vida, à possibilidade
de ter comida para sanar a fome, ou sua inserção em grupos historicamente excluídos, como negros, indígenas, LGBTs. Tal perspectiva pode implicar em aceitar que o
bullying é um fenômeno violento estritamente situado nas interações sociais escolares
e seu enfrentamento poderia ter sucesso por meio de ações no âmbito exclusivo da
escola, desconsiderando o quanto na escola são materializadas violências vividas no
cotidiano de estudantes e pais. (UFMT et. al., 2018, pp. 79-80)

Nesta direção, o artigo de Araújo, Coutinho, Miranda e Saraiva (2012), explicita a insuficiência
do uso da categoria bullying em seu estudo, salientando o atravessamento desta com outras formas de
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violência existentes no tecido social, pois o bullying acaba sendo um conceito primordialmente individualizante da violência entre pares na escola. Stelko-Pereira e Williams (2010) refletem também sobre
a existência de múltiplos aspectos relacionados à definição de violência escolar (se mais ou menos
explícita, direta ou indireta, local onde ocorre, sujeitos envolvidos, papel desempenhado e se a violência
se caracteriza em bullying), os quais precisam ser considerados ao se tratar do tema, pois, na maioria
das vezes, o fenômeno é analisado desde uma só perspectiva e com foco nas situações de violências
entre estudantes. Apesar de muitos dos estudos chegarem a mesma consideração final, a saber, de que o
bullying precisa ser investigado a partir de múltiplos fatores, tais artigos não se dedicam à perspectiva
de análise a qual salientam ser necessária. Por outro lado, no caso de alguns dos artigos do tipo ensaio,
há ao longo das reflexões sobre esta forma de violência, a (pro)posição de que o bullying não pode ser
pesquisado desconsiderando a análise das condições sociais, educacionais, econômicas, políticas, históricas
e culturais de sua produção, bem como a relação entre o bullying e os preconceitos que são forjados em
nossa sociedade, diante de tudo que escapa da norma/normalidade (Antunes & Zuin, 2008; Crochík,
2012; Manzini & Branco, 2012).
Atrelado a uma abordagem psicologizante do fenômeno, destacamos a prevalência do uso de questionários nas pesquisas brasileiras em psicologia sobre bullying, o que vai ao encontro dos achados por
Almeida et al. (2018), em publicações sobre bullying em revistas brasileiras da área da educação. O uso
majoritário de questionários fundamentados na psicometria é uma ideia-força importante para a análise
da produção de conhecimento sobre bullying, pois o que se observa é um investimento na produção diagnóstica do fenômeno sem o desenvolvimento de análises compreensivas sobre o mesmo. Apesar de os/as
autores/as afirmarem a complexidade deste tipo de violência, a perspectiva epistemológica predominante
nos estudos, particularmente nas pesquisas de campo, se alinham à visão positivista do fenômeno (UFMT
et al., 2018). Com isso, entendemos com Patto (1997) a necessária problematização das concepções de
ciência e da base epistemológica que fundamenta testes e questionários, os quais optam por mensurar
questões que concernem aos indivíduos, em detrimento de investigar às condições sociais de produção
do objeto investigado.
Neste contexto de produção de conhecimento, destaca-se, então, a falta de estudos qualitativos
que apresentem as experiências dos/as estudantes sobre as violências que sofrem por parte de seus colegas. Praticamente não encontramos nos artigos aqui em análise, investigações que tragam para cena a
narrativa de estudantes vítimas de bullying sobre como acontecem as agressões (físicas e verbais), qual
o conteúdos dos xingamentos e chacotas que recebem e sabem algo sobre os motivos pelos quais são
continuamente agredidos/as por seus colegas na escola. Ou seja, quais são os conteúdos e as motivações
envolvidas neste tipo de violência caracterizada como bullying? Entendemos que, como consequência
desta falta de escuta sobre a narrativa dos/as estudantes, a categoria bullying ao ser utilizada para analisar
a violência que acontece na escola, “passa de mecanismo compreensivo para conceito classificatório, e
acaba por retirar das relações sociais o foco explicativo e, nesse sentido, encerra nos sujeitos a culpa e a
responsabilidade por aquilo que ocorre na e sob regras instituídas” (UFMT et al., 2018, p. 30).
Outro elemento forte desta análise, recai sobre o silêncio nos estudos sobre bullying sobre quem
são os/as estudantes participantes das pesquisas. Pesquisadores/as da área da psicologia realizam investigações, por vezes, com centenas de estudantes de uma mesma escola, sendo raros os/as que se dedicam
a explicitar a classe social, identidade racial e de gênero, orientação sexual e se os/as estudantes participantes da pesquisa possuem alguma deficiência. Alguns estudos aqui analisados, em especial aqueles
que intencionam caracterizar o fenômeno bullying, abordam a diferença entre a vivência desta forma
de violência entre meninos e meninas, expondo a idade destes e, em alguns casos, também a questão da
renda familiar. No caso da participação de grupos de meninos e meninas, os estudos trabalham com a
noção de diferença de sexo e não com reflexões sobre as relações de gênero, e quando mencionam o perfil
de renda dos/as estudantes, o fazem a partir de uma noção de vulnerabilidade social que é constatada a
partir do território em que a escola está localizada. A ausência de informações sobre o “perfil” do público
estudado, é mais um efeito epistemológico e político de um determinado modo de fazer pesquisa, pois
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refletem um tipo de produção de conhecimento em psicologia que ainda atua com a noção de um suposto
sujeito universal, fazendo-nos pressupor que os/as estudantes participantes das investigações são brancos,
cisgêneros, heterossexuais e sem deficiência, já que não há menção sobre tais marcadores sociais.
Em diálogo com outros estudos, destacamos alguns efeitos políticos deste viés epistemológico, qual
sejam: os olhares dos/as pesquisadores são pré-estabelecidos a partir da posição sociocultural de quem
observa (Nogueira & Pimenta, 2005); os/as estudantes não são vistos/as como sujeitos constituídos historicamente em meio a relações de poder que produzem normas e padrões sociais de gênero, sexualidade,
classe, corpo, raça e etnia, as quais se efetuam nos contextos e relações escolares; a falta de compreensão
do bullying atrelada aos processos discriminatórios decorrentes de preconceitos (Antunes & Zuin, 2008;
Crochík, 2012); o crescimento dos estudos sobre bullying e a invisibilização de questões estruturais da
sociedade brasileira, tais como o racismo, o machismo, o capacitismo (UFMT et al., 2018) e outras formas de violências que constituem crianças e adolescentes a partir das mediações educacionais realizadas
pela escola, família, redes sociais e conglomerados midiáticos. Questões estruturais que sustentam uma
noção de normalidade e universalidade corporal, comportamental, estética, cultural, econômica, sexual.
Assim, as pesquisas sobre violência nas escolas enfrentam uma série de equívocos e vieses, pois
as lentes utilizadas pelos/as pesquisadores/as “são pré-estabelecidas, em face da visão de ordem social,
de mundo ou da posição sociocultural de quem observa” (Nogueira & Pimenta, 2005, p. 10). O modo
como os/as próprios/as pesquisadores/as se posicionam e posicionam o enunciado da violência na escolas
brasileiras precisa, a nosso ver, ser questionado. Pesquisadores franceses sobre o tema, já no início do
século XXI, como Charlot (2002) e Debarbieux (2002), diziam da difícil e problemática tarefa de introduzir uma norma na categorização daquilo que pode ser considerado violência nos espaços escolares.
Tarefa epistemológica cujos efeitos éticos e políticos se expressam em diferentes gêneros discursivos, do
científico ao midiático. Efeito político, pois, há no ato de nomear um campo de disputa pela verdade do
conceito (Debarbieux, 2002); efeito ético, pois, a linguagem não só cria sentidos àquilo que nomeamos
como violência, ou mais especificamente como bullying, mas cria a própria realidade, isto é, o objeto
do nosso conhecimento. O bullying, portanto, como categoria produzida pela ciência para dizer de uma
determinada forma de relação entre estudantes na escola, exige de nós pesquisadores/as da psicologia,
a responsividade ética-política com a não reprodução de perspectivas epistemológicas que reforçam
práticas que individualizam e psicologizam fenômenos que são forjados social e coletivamente (Groff,
Maheirie, & Zanella, 2010).
Outra questão importante a ser analisada nesta rede de vozes e silêncios que constituem a produção de conhecimento sobre bullying, é que este tipo de violência é abordada, muitas vezes, como se
acontecesse sem motivação aparente, produzindo a naturalização da violência entre estudantes na escola,
podendo ser visto pelos/as docentes como brincadeiras “próprias” da idade escolar, como apontam alguns
artigos. Esta forma de abordagem epistemológica, não se expressa sem efeitos nas relações e políticas
educativas. Fruto disso é a pasteurização das violências que ocorrem entre estudantes no contexto escolar, invisibilizando a gênese destas e inviabilizando estratégias de prevenção e enfrentamento. Apesar de
estar sendo estudado por pesquisadores/as de diferentes áreas de conhecimento há quase duas décadas
no Brasil, os artigos que compõem esta análise, e mesmo outros encontrados fora do escopo do estado do
conhecimento em questão (Pequeno da Silva, Silva, Fernandes, & Moriel, 2019; Pureza, Marin, & Lisboa,
2016), não salientam estratégias consistentes e consensuais de prevenção e intervenção no fenômeno
no contexto brasileiro. Ou seja, um efeito ético-político importante, pois é certo que a violência entre
estudantes acontece nas escolas, mas se a perspectiva epistemológica utilizada para estudar o bullying
não tem produzido propostas eficazes de intervenção, é nossa responsabilidade enquanto cientistas, fazer
a crítica anunciando possibilidades outras para a investigação das violências que acontecem nas escolas.
Propomos, nesta direção, outra (est)ética argumentativa e analítica no âmbito dos estudos sobre
as violências em contextos escolares (Groff, 2015), em detrimento da perspectiva epistemológica enunciada nas abordagens do bullying. Entendemos que uma produção de conhecimento em psicologia sobre
violência nas escolas que se propõe a compreender a complexidade deste fenômeno, com a finalidade
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de prevenir e produzir interferências visando o enfrentamento nas situações de opressão, discriminação,
humilhação e negação de determinados modos de ser e viver, precisa investir: em estratégias metodológicas
que possibilitem auscultar as narrativas dos/as estudantes sobre suas experiências e aprendizagens dentro
e fora da escola; na análise das políticas educacionais em vigor, na organização escolar e curricular; na
compressão dos afetos que atravessam os processos de ensinar e aprender nas salas de aula, entre os grupos
de estudantes e no território onde a instituição e a comunidade escolar estão inseridas. Faz-se necessário
interrogar o que há nisso que nomeamos como violências que acontecem entre os/as estudantes, buscando
compreender a trama social, histórica e cultural que forjam as relações de violência e cuidado na escola
e, sobretudo, analisar os dispositivos educacionais que (des)potencializam estas relações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar o estado do conhecimento sobre violência e escola produzida por autores/as da área
da psicologia no Brasil, nos deparamos com uma expressividade de artigos que tinham como objeto de
estudo ou como tema o bullying. A partir da leitura destes trabalhos, nos inquietamos, em especial, com
a algumas ausências que se repetiam, em especial, nos artigos advindos de pesquisas de campo, tais
como: a quase inexistência de discursos dos/a estudantes sobre como vivenciam este tipo de violência na
escola; a falta de elementos teóricos e categorias de análise sobre os conteúdos e motivações que levam
estudantes a produzirem práticas de intimidação de colegas de forma contínua na escola; a vacuidade dos
elementos que constituem relações de poder desiguais entre estudantes de uma determinada faixa etária;
a escassez de informações sobre o contexto de produção do bullying e sobre os sujeitos envolvidos nesta
forma de violência que acontece, segundo a caracterização dos/as autores/as sobre o fenômeno, entre os
muros da escola.
Estes aspectos despertaram nossa atenção e nos forçaram a analisar o modo pelo qual o conhecimento sobre bullying está sendo produzido e os efeitos desta abordagem epistemológica na compreensão
das violências que acontecem nas escolas, bem como as possibilidades de intervenção no problema.
Para além dos 28 artigos selecionados, buscamos também o diálogo com outras revisões bibliográficas
sobre tema, de áreas da educação e da sociologia, sendo que as problematizações realizadas neste artigo
encontraram ressonância em outros estudos que, na mesma direção, colocam em questão uso do conceito
de bullying para nomear e analisar situações de violências entre estudantes nas escolas e apontam os
limites das abordagens teórico-metodológicas utilizadas nas pesquisas.
Consideramos que “as dimensões política e epistemológica do conhecimento são inseparáveis”
(Patto, 1997, s/p) e, portanto, procuramos adentrar a rede discursiva sobre o tema, sinalizando, desde uma
perspectiva crítica e dialógica, aspectos destas dimensões que se efetuam na escrita por meio de vozes e
silêncios, ou seja, posições ideológicas engendradas por aqueles/as que pesquisam. Certos/as de que não
há neutralidade na produção de conhecimento em ciências humanas, esperamos ter multiplicado as lentes
utilizadas por nós da psicologia, para olhar estudar as violências que acontecem em contexto escolar.
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Resumo
O movimento de ocupação de instituições de ensino em 2016 contrário à Proposta de Emenda Constitucional 241/55 foi um marco na história recente do país. Em reação a tal movimento veio o
movimento “Desocupa”, que apesar de pouca expressividade é um
movimento relevante para entender a direita brasileira atual. Nesta
pesquisa, tal movimento é interpretado por meio de análise documental de suas redes sociais. É apreendido aspectos psicossociais
presentes na mobilização do movimento “Desocupa” a partir das
categorias de Vida Cotidiana de Agnes Heller e Consciência Política de Salvador Sandoval. Identifica-se a defesa da particularidade,
uma defesa simbólica do Eu e a presença da consciência cotidiana
como algo central para o movimento, uma identidade política embrionária, uma meta coletiva bem definida e a crença na eficácia
política do próprio movimento, valores, normas, expectativas próprias ao modo de produção capitalista e uma defesa de neutralidade
política e pluralidade, entre outras questões.
Palavras-chave: Desocupação; Estudantes; Direita; Consciência
Política, Vida Cotidiana.

Resumen
El movimiento de ocupación de las instituciones de enseñanza en
2016 en contra de la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/55
fue un hito en la historia reciente del país. Como reacción surgió el
movimiento “Desocupa”, que a pesar de ser poco expresivo es un
movimiento relevante para comprender la derecha brasileña actual.
En esta investigación, dicho movimiento es interpretado a través
del análisis documental de sus redes sociales. Los aspectos psico-
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sociales presentes en la movilización del movimiento “Desocupa” son aprehendidos a partir de las
categorías Vida Cotidiana, de Agnes Heller, y Conciencia Política, de Salvador Sandoval. Se identifica
la defensa de la particularidad, una defensa simbólica del Yo y la presencia de la conciencia cotidiana
como elemento central del movimiento, una identidad política embrionaria, un objetivo colectivo bien
definido y la creencia en la efecacia política del movimiento mismo, valores, normas, expectativas propias del modo de producción capitalista y una defensa de la neutralidad política y la pluralidad, entre
otras cuestiones.
Palabras clave: Desocupación; Estudiantes; Derecha; Conciencia política, Vida cotidiana.

Abstract
The movement to occupy educational institutions in 2016 against the Proposal for Constitutional
Amendment 241/55 was a milestone in the country’s recent history. In reaction to this movement came
the “Desocupa” movement, which despite not being very expressive is a relevant movement to understand the current Brazilian Right. In this research, such movement is interpreted through documentary
analysis of their social networks. Psychosocial aspects present in the mobilization of the “Desocupa”
movement are apprehended from the categories of Daily Life by Agnes Heller and Political Consciousness of Salvador Sandoval. It identifies the defense of particularity, a symbolic defense of the Self and
the presence of everyday consciousness as a central element to the movement, an embryonic political
identity, a well-defined collective goal and the belief in the political effectiveness of the movement itself,
values, norms, specific expectations to the capitalist mode of production and a defense of political neutrality and plurality, among other issues.
Keywords: Unoccupancy; Students; Right-wing Politics; Political Consciousness, Everyday Life.
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INTRODUÇÃO
Em 2016, estudantes brasileiros ocuparam 1.154 instituições públicas de ensino no país, o maior
número de ocupações já visto na história. Iniciada em 4 de outubro em São José dos Pinhais-PR, as
ocupações se alastraram e envolveram 22 dos 24 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Atingiram
universidades, institutos e principalmente escolas secundaristas, envolvendo a esfera estadual, federal e
mesmo a municipal com a ocupação da Câmara Municipal de Guarulhos (SP) (Abrantes, 2016).
As ocupações se deram em resistência à Proposta de Emenda Constitucional 241/55 (PEC 241/55)
e a Reforma do Ensino Médio, com a primeira ganhando centralidade. A PEC 241 (no senado ela se
tornou a PEC 55) foi apresentada em 15 de junho de 2016, pelo então presidente Michel Temer do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e aprovada no senado no dia 13 de dezembro de 2016. Tal emenda
instituiu um Novo Regime Fiscal. Com base nos gastos de 2017, as despesas estatais primárias, como
saúde e educação, foram congeladas por 20 anos, com o aumento de gastos restringindo-se a reposição
inflacionária, o que na prática implicou uma opção de jogar o ônus da crise econômica brasileira aos mais
pobres, aprofundando a desigualdade (Conselho Federal de Economia [COFECON], 2016).
Em reação as ocupações teve-se o movimento desocupa. Não foram encontrados estudos ou relatos sistematizados sobre seu surgimento e alcance. Apesar disto, o movimento desocupa é relevante na
medida que marca uma transformação na mobilização da direita brasileira. Após junho de 2013 a direita
redescobriu às ruas, mobilizando-se desde então em manifestações nacionais, às vezes caracterizadas por
atos massivos, como os atos anticorrupções e pró-impeachment convocados por grupos que ganharam
notoriedade, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua. Outrora, caracterizada por atos
minúsculos, como os em defesa da ditadura militar convocados por pequenos grupos de extrema-direita.
O movimento desocupa pode ser considerado uma mudança qualitativa nestas mobilizações, a expressão
de um embrião de enraizamento desta direita que passou a atuar em mobilizações menores, contínuas,
locais, com pautas imediatas e concretas e usando as redes sociais como ferramenta fundamental, o que
não significa que os grandes grupos estivessem alheios a tais mobilizações e nem que haja uma oposição
entre tais táticas.
Esta pesquisa analisa os aspectos psicossociais presentes nas mobilizações do movimento desocupa. Entende-se que a caracterização do movimento como direita não implica uma identificação de seus
participantes como tal. Isto é, entre a prática concreta do movimento, seu discurso e a consciência de seus
participantes pode haver contradições significativas que ajudam na compreensão do aspecto mobilizador
deste movimento. Para tal análise esta pesquisa fundamenta-se na Teoria do Cotidiano de Agnes Heller
e na categoria de Consciência Política de Salvador Sandoval.
Fundamentada no materialismo histórico-dialético, Agnes Heller faz uma análise ontológica do
cotidiano, na qual afirma que há duas dimensões inelimináveis do ser humano: a genérica e a particular. A
vida cotidiana é o lugar de excelência da particularidade, é nela que o particular reproduz sua existência,
o que não significa que haja necessariamente uma alienação em relação a dimensão genérica. É possível
ter uma relação estranhada ou consciente e intencional com a genericidade, cuja tendência é determinada
pelo modo de produção. O modo de produção capitalista se organiza a partir da exploração do trabalho
para a extração de mais-valia, o que faz com que a maioria da humanidade fique restrita a própria vida
cotidiana. A maioria da classe trabalhadora têm a vida reduzida a busca por reproduzir a própria existência,
a vida fica restrita a vida cotidiana cujo centro é a própria particularidade, desenvolvendo uma dimensão
alienada com a genericidade e mantendo parcas relações com a dimensão não-cotidiana da vida, como
ciência e arte (Heller, 1987).
Salvador Sandoval dialoga com Agnes Heller e inúmeros outros autores para a formulação do
conceito de consciência política (Silva, 2001). A consciência política é um aspecto constitutivo da consciência composta por dimensões sociais e psíquicas entrelaçadas, cuja relevância e papel de cada dimensão
podem ser compreendidos mediante a análise individual. No entanto, aqui tal categoria é apropriada não
para apreender a consciência política individual dos participantes do movimento desocupa, mas para
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apreender os aspectos psicossociais coletivos presentes na mobilização de tal movimento. As dimensões
da consciência política são: identidade coletiva; crenças, valores e expectativas societais; identificação
de adversários e interesses antagônicos; eficácia política; vontade de agir coletivamente e metas de
ação coletiva. Tais dimensões contêm sentimentos afetivos que atribuem significados e relevâncias para
determinados aspectos destas dimensões, influenciando diretamente no comportamento das pessoas. Os
sentimentos são responsáveis por possibilitar a implicação do sujeito neste processo. Nesta perspectiva,
não há oposição de razão e emoção, pelo contrário, os sentimentos são basilares e constitutivos da razão.
Assim, pensamento, sentimento e percepção aparecem entrelaçados, não sendo possível separá-los (Sandoval & Silva, 2016).
Para alcançar tal objetivo optou-se pela análise documental. Entende-se que “os documentos são
registros escritos que proporcionam informações em prol da compreensão dos fatos e relações, ou seja,
possibilitam conhecer o período histórico e social das ações e reconstruir os fatos e seus antecedentes,
pois se constituem em manifestações registradas de aspectos da vida social de determinado grupo” (Sousa,
Kantorski, & Luíz, 2011, p. 223). A análise documental permite a apreensão das relações constituídas
entre os agentes envolvidos no documento, os aspectos da vida social e da história, constituindo uma
rica fonte de análise. Ademais, tais documentos podem expressar elementos psicossociais de um tempo
ou grupo, inclusive, aspectos afetivos.
No caso desta pesquisa, tais documentos são entrevistas de membros do desocupa, vídeos e páginas
de facebook que participaram ativamente na defesa das desocupações de instituições de ensino. Tal escolha
se deve a centralidade que as redes sociais tiveram como meio de mobilização e comunicação. Foram
analisados 15 vídeos de momentos de desocupação, entrevistas, conferência e 11 páginas1: Desocupa;
Desocupa IFC2; Desocupa JÁ – PUCRS; Desocupa Paraná; Desocupa UFRGS; Desocupa UNIRIO; UFG
livre; UNEL; UFPE Livre; UFRN Livre; Queremos Aula. Além do grupo de Facebook Volta as aulas
UFRGS- - NÃO SE CALE. Tais páginas são tanto de páginas oficiais do movimento desocupa, como de
grupos que protagonizaram tal movimento à nível local.
Para chegar em tais páginas foi feita uma pesquisa das páginas no Facebook com as palavras chaves “Desocupa” e “Desocupação”. Nestas páginas foram encontradas as entrevistas analisadas. Foram
selecionadas páginas ativas no período das ocupações, com um mínimo de postagem de três vezes por
semana e um mínimo de 100 curtidas. Apesar de o aspecto geográfico não entrar como critério de escolha,
acabou-se por adotar páginas de diversos estados e regiões do país.
Tais documentos foram redigidos e/ou protagonizados pelos próprios agentes dos movimentos
desocupas. Portanto, são documentos dinâmicos cuja produção se deu no intuito de comunicação direta
com simpatizantes do movimento. São a forma oficial de expressão e mobilização do movimento.
Por meio de leituras sucessivas e sistemáticas de todo o material foi possível identificar aspectos
comuns que possibilitaram uma visão total do material e a sua análise por meio de conceitos chaves. O
artigo é dividido em caracterização do movimento e aspectos psicossociais, que são: identificação de
adversários e interesses antagônicos; vida cotidiana, particularidade e genérico-humano; identidade, valores,
normas e expectativa societais; eficácia política, vontade de agir coletivamente e metas de ação coletiva.

1 Outras quatro páginas foram analisadas, mas as mesmas não existem mais, são elas: Desocupa, Desocupa Dulce, Desocupa
IFRJ, Desocupa CEP e Paraná. A segunda era anti-esquerda e tinha uma relação pública com o MBL, a terceira era favorável a
PEC e a última era anti-esquerda e favorável a PEC.
2 A página foi retirada do ar, se tornando um grupo para membros privados. Optou-se por manter a fonte no texto por se tratar
de um material histórico que cumpriu um papel relevante, mas cujo rastro foi apagado da história. Portanto, este material constitui uma preservação da memória de tal fonte. Esta efemeridade é próprio as dinâmicas das redes sociais, o que cria dificuldade
e obstáculos para análise desses materiais
É que ela é uma das páginas mais relevantes na análise, sem essa referência, o texto perde muito. Ademais, é realmente a única
forma de preservar essa memória que agora foi ocultada da história. E realmente esta questão da efemeridade dos registros na
rede coloca uma dificuldade de análise para estes materiais, levando isso em consideração não seria possível mantê-lo?
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MOVIMENTO DESOCUPA: CARACTERIZAÇÃO
O Movimento Desocupa era formado por estudantes, professores, pais e participantes de movimentos de direita contrários as ocupações. Era descentralizado, organizado à nível local e centrado na
defesa das desocupações de instituições de ensino. Apesar do caráter local os grandes grupos de direita
não ficaram alheios a tal mobilização, com destaque para o Movimento Brasil Livre (MBL).
O MBL é um grupo de direita liberal, favorável a PEC 241/55 e que acusava professores de esquerda
de doutrinarem estudantes e as ocupações de serem financiadas por partidos políticos e sindicatos com
interesses de oposição ao governo federal (MBL, 2016).
Figura 1- Invasão e sindicatos

Fonte: Postagem do Facebook do MBL, de https://www.facebook.com/mblivre/photos
/a.204296283027856.1073741829.204223673035117/468850189905796/?type=3&theater
O MBL atuou diretamente na formação de movimentos desocupas. Fez vaquinha online para ajudar
em desocupações e ganhou até um outdoor de agradecimento por sua atuação nas desocupações, embora
o mesmo conte com uma assinatura genérica, levantando dúvidas sobre a veracidade do agradecimento
(MBL, 2016). Instigou a criação de movimentos desocupas locais e de uma rede de contato nacional,
agiu diretamente na desocupação de escolas, organizou manifestações locais, transmitiu desocupações
ao vivo e chegou até a ser acusado de violência física contra ocupantes (Paraná Portal, 2016).
Têm-se já uma motivação para o movimento desocupa: uma perspectiva ideológica que
orienta a visão da sociedade. Assim, há uma clara oposição entre projetos societários, um liberal,
que busca reduzir o papel do Estado, e um outro que defende direitos sociais como um dever do
Estado. Percebe-se a existência de interesses antagônicos com adversários definidos, de forma
que o conflito é inevitável. Contudo, este caráter ideológico, apesar de também estar presente em
diversos movimentos desocupa não esgota os aspectos psicossociais presentes na mobilização do
movimento, inclusive, a maioria dos desocupas analisados não entram diretamente na questão de
esquerda e direita, tampouco, se posicionam sobre a PEC. De todo modo, é inegável a influência e
o papel relevante que o MBL teve neste processo.
Dos movimentos analisados apenas dois se manifestaram favoráveis à PEC 241/55, são elas: Desocupa JÁ – PUCRS e Queremos aula. Três páginas declararam-se anti-esquerda: Desocupa JÁ – PUCRS,
Desocupa UNIRIO e UNEL. Não houve nas páginas uma correlação explícita entre ser anti-esquerda e
ser favorável a PEC 241/55, pois somente a página Desocupa JÁ - PUCRS se colocava ao mesmo tempo
favorável à PEC e anti-esquerda. As demais se colocaram neutras diante da PEC e em relação a direita
e esquerda, muitas chegando nem mesmo a citar tais questões.
Repete-se como argumento nas 11 páginas e vídeos analisados, que as ocupações são prejudiciais
para os estudantes, a presença de pessoas externas à escola, a acusação de interesses partidários. Questiona-se a legitimidade das assembleias que decidiram por ocupação, acusando-as de antidemocráticas,
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ilegais e ineficazes e defendem o direito e a liberdade dos estudantes estudarem. Usaram tantos aspectos
mobilizadores imediatos e particulares, como o prejuízo das ocupações, quanto questões genéricas, como
democracia e liberdade, além de questionarem a própria eficácia política das ocupações.
Como táticas de desocupação utilizaram desocupações forçadas, pressão e negociação com autoridades (reitores, diretores, OAB, AGU), abaixo-assinado, reuniões e entrada na justiça com medidas legais.

MOVIMENTO DESOCUPA: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS
IDENTIFICAÇÃO DE ADVERSÁRIOS E INTERESSES ANTAGÔNICOS
Dos 11 movimentos analisados, um assumia relações explícitas com o MBL, o Desocupa IFC.
Em sua página, o grupo fez um post dizendo “Obrigado pelo apoio do MBL!! Vamos desocupar TODAS
escolas do Brasil! #DesocupaIFC”. (Desocupa IFC, 2016). A proximidade com o MBL, demonstra uma
identidade ou ao menos proximidade com perspectivas, projetos e valores liberais. Projetos que por
princípio são contrários as ocupações em oposição a PEC 241/55.
Os movimentos de desocupação anti-esquerda (Desocupa JÁ – PUCRS, Desocupa UNIRIO e
UNEL) fazem uma relação direta entre ocupação e esquerda e expressam uma visão ideológica que nega
completamente a esquerda, atribuindo inúmeros valores negativos a ela. Como se percebe no seguinte post:
Estamos na luta contra essa vagabundagem, estaremos ao lado de todos os estudantes
que estão cansados de serem doutrinados e ameaçados por esse bando de psicopatas
de esquerda. Somos o Movimento Desocupa Já ! Fora vagabundos, Queremos nossas
escolas Livres! (Desocupa Já – PUCRS, 2016)

Esta parte anti-esquerda do movimento desocupa defende uma relação das ocupações com partidos
e sindicatos de esquerda, insinuando ou dizendo explicitamente haver interesses políticos partidários por
trás das ocupações. Relacionam a esquerda com valores pejorativos como vagabundagem e autoritarismo.
Para estes grupos há um conflito ideológico. De um lado, têm-se os ocupantes identificados como vândalos
e vagabundos, de outro, os demais estudantes, interessados em estudar e que não compartilham e/ou se
opõem a valores, práticas e interesses que julgam serem de esquerda. É interessante observar que tais
grupos não definem o que é esquerda, o que permite um uso instrumental e oportuno de tal categoria, e em
nenhum momento se colocam explicitamente como direita. Ou seja, há uma identificação dos adversários
e interesses antagônicos, mas enquanto caracteriza-se o adversário, ainda que de modo amplo e abstrato,
não há tal caracterização de si. Ainda que toda negação contenha algo de afirmação, ao centrarem-se na
negação, tais grupos valorizaram a autoconstrução e valorização a partir da oposição e destruição do que
atribuem aos seus opositores, sem ter uma construção sólida e coesa de valores próprios. Assim, não há
uma defesa de princípios tão claros e explícitos, como os presentes nas ocupações, mas uma negação de
diversos valores atribuídos aos ocupantes em que implicitamente afirma-se como seu oposto.
Percebe-se sentimentos de aversão, raiva e repúdio a esquerda. Ela aparece como condenável e
desprezível, assim como tudo relacionado a ela e por conseguinte, as ocupações. Há também um sentimento de justiça, de um lado a esquerda – que é vagabunda e doutrinadora – e do outro, não a direita, mas
todas as pessoas de bem que não compactuam com isso. Tais sentimentos emotivos, segundo Sandoval e
Silva (2016) são significantes e auto-significantes, são valorativos e quanto mais intensos mais atuam no
comportamento das pessoas. Isto é, ao relacionar a ocupação com a esquerda e atribuir inúmeros valores
negativos a ela, concomitante atribui-se valores positivos ao movimento desocupa. A recorrência dos
ataques à esquerda, tal como a firmeza destes tendem a intensificar os sentimentos de repulsa à esquerda
naqueles que já o possuem, engajando-os mais no movimento.
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Para estes, as ocupações são significadas não como uma tática contra a PEC 241/55, mas como
uma manobra da esquerda pela luta pelo poder. Com isto, deslegitima-se os ocupantes e os estudantes
do desocupa aparecem como os estudantes legítimos e esclarecidos que não caem no jogo partidário e na
manipulação de docentes.
Figura 2 – PT

Fonte: Postagem de Facebook da UNEL, https://www.facebook.com/unel.br/photos
/a.1722793384621199.1073741828.1720795544820983/1847519198815283/?type=3&theater
Tal figura expressa o uso comum de memes nestas páginas. Há conteúdos claros e irônicos que
nomeiam diretamente os que julgam serem responsáveis pelas ocupações: partidos, sindicatos e professores. Tais memes deslegitimam toda produção e ação do movimento das ocupações, colocando os
estudantes como marionetes que aceitam cegamente iniciativas de grupos com interesses escusos, portanto, nada do que dizem ou fazem possuem valor. Em vídeo intitulado “Invasões das escolas dentro dos
planos esquerdistas de caos”, um dos estudantes contrário a ocupação afirma … os movimentos sociais
– União da Juventude Socialista, UNE – está tudo se infiltrando nos estudantes com a desculpa da PEC
241, porém eles estão lutando é a favor do socialismo e contra a sociedade porque essa PEC 241, galera,
quem não leu, ela é benéfica para a população (Barcellos, 2016). Como palavra de ordem, no mesmo
vídeo, alunos em protesto gritam “a nossa escola jamais será vermelha”. Outro estudante afirma “o que
eles estão fazendo aqui nada mais é do que o mando de uma articulação política manipulada por CUT,
PT, PCdoB pelos partidos de esquerda” E outro estudante defende que “a nossa luta primeiro foi tirar
Dilma, agora é desdoutrinar as escolas” (Barcellos, 2016).
Tais afirmações emitem diversos sentimentos emotivos e significados. Há um sentimento de
repúdio e raiva às organizações identificadas como responsáveis pelas ocupações devido a um suposto
oportunismo e manipulação dos colegas, além de um misto de desprezo e piedade com as/os ocupantes
por prejudicarem os/as demais colegas e serem vítimas de docentes e organizações de esquerda. O que
seria também uma injustiça, logo, o movimento desocupa seria aquele que luta por justiça. Percebe-se
também um sentimento de superioridade intelectual, uma vez que colocam de um lado estudantes esclarecidos, participantes do desocupa, e do outro, estudantes ignorantes.
Esta parte do movimento identifica uma oposição e interesses antagônicos presentes entre ocupantes
e desocupantes não só no tocante a ocupação, mas em um aspecto mais profundo. Estes identificam-se
como opositores não de outros estudantes, sua luta é maior e mais honrada, são contrários a todos aqueles doutrinadores de esquerda que estão usando os pobres colegas estudantes ignorantes. O conflito não
aparece meramente enquanto uma defesa de voltas as aulas e nem da PEC, a questão é percebida como
um projeto de sociedade, valores e interesses antagônicos que supera a esfera escolar. Tal percepção dá
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uma gama de significados profundos e intensos, dotados dos mais diversos sentimentos, sendo então uma
fonte intensa de motivação para a atuação no movimento desocupa. Neste caso, os interesses antagônicos
e oposição não se superam com o fim das ocupações.
Questão bem diferente no caso de estudantes que não tem como questão motivadora as questões
ideológicas, orientando-se por uma questão pragmática de interesse nas aulas. Neste caso, a oposição e
interesse antagônico restringe-se a estudantes e apoiadores pró e os contrários a ocupação.

VIDA COTIDIANA: GENÉRICO E PARTICULAR
Exceto os três movimentos favoráveis a PEC, nos vídeos e nas páginas busca-se uma dissociação
com ela, não havendo posicionamentos sobre, centrando o debate na questão dos estudos. O Desocupa
IFC (2016,) afirma nos comentários de uma discussão “Não há somente alunos do último ano apoiando
nosso movimento. Nossos argumentos não são baseados em formaturas, opiniões sobre pec’s ou qualquer
mudança, mas sim sobre o nosso direito de estudar. Estamos na escola tentando recuperar nosso direito,
diferente de muitos alunos que votaram a favor da ocupação e estão em casa. Por favor não diminua
nosso movimento!”. Em um post, o Queremos aula afirma
Figura 3 – Primeira escola ocupada

Fonte: Postagem do Facebook do Queremos Aula, https://www.facebook.com/QueremosAula/photos
/a.1794664767485025.1073741828.1794289450855890/1811999692418199/?type=3&theater
É recorrente nestas páginas uma negação da exclusividade e da predominância de interesses particulares
e uma negação a um objetivo político do movimento desocupa, omite-se qualquer posicionamento sobre a
PEC 241/55. Afirma-se que a questão é mais genérica, trata-se da soberania do direito aos estudos que está
sendo retirado pelo movimento de ocupação. Inclusive, é relevante uma defesa de pluralidade e neutralidade, afirmando que o movimento está acima de questões ideológicas e políticas. Como no seguinte post
Gostariamos [sic]também de reforçar que a UFRN Democrática não tem qualquer
controle sobre quem fala no microfone (e nem queremos ter), e gostaríamos de pedir
que não confudam [sic] a opinião pessoal das pessoas com a proposta do movimento,
aproveitando para esclarecer também que toda ofensa ali atribuída a qualquer pessoa
vai contra nossos princípios. Estamos tentando representar os alunos CONTRA a greve,
sejam eles de esquerda, direita, liberais ou anarquistas. (UFRN Livre, 2016)
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Seguindo esta perspectiva de neutralidade, o UFPE Livre (2016) postou:
Se você ainda não entendeu, tudo bem, a UFPE LIVRE esclarece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser contra essas ocupações não é ser a favor da PEC 55;
Ser contra a PEC 55 não é ser a favor dessas ocupações.
Ser a favor da PEC 55 não é ser a favor do governo;
Ser fascista não é ser contrário a suas posições
Ser a favor da PEC55 não é querer o que aconteça o que você diz que vai acontecer.
Sua previsão é só mais uma das várias.
Ser contra essas ocupações não é ser a favor do governo;
Ser a favor de ter aulas não é ser contra o direito de protesto;
Ser contra essas ocupações não é ser contra haver ocupações.
Ser a favor de ter aulas curriculares não é ser contra aulas públicas.

Tais posts expressam um posicionamento hegemônico dos movimentos analisados, em que há
uma omissão em relação ao posicionamento da PEC 241/55, foco na questão imediata em torno das
aulas e a tentativa constante de se separar de qualquer posicionamento e espectro político, defendendo
uma neutralidade que favorece uma pluralidade do movimento. Assim, ocupantes são colocados como
aqueles ideológicos e com objetivos políticos enquanto os desocupantes aparecem como aqueles neutros
descaracterizados politicamente.
No entanto, uma vez que as ocupações são uma tática para barrar a PEC 241/55 na prática há uma
vinculação direta entre ela e as ocupações. A dissociação destas refere-se a uma desvinculação no plano
da consciência da vida cotidiana – os estudos – com a esfera não cotidiana – a política. Ironicamente,
isto se dá por meio da ação política, já que um agrupamento organizado em torno de interesses comuns é
justamente o que Heller (1987) define ṕor política. Apesar da fragmentação da consciência, a vida cotidiana não se aparta da esfera não-cotidiana, elas se determinam mutuamente e não existem sem a outra,
logo, só há uma autonomia relativa entre elas (Heller, 1970).
Tal desvinculação manifesta uma consciência fragmentada, própria à consciência cotidiana, que
separa as esferas cotidianas e as não-cotidianas, fazendo com que a centralidade da consciência fique restrita
a particularidade. Manifesta-se assim características da consciência do senso comum na esfera política, de
forma que o antrophos presente é o do cotidiano, isto é, um pensamento extremamente concreto, incapaz
de fazer abstração, em que o útil se confunde com o verdadeiro, um pensamento orientado unicamente
a partir de si e uma representação da realidade social análoga a própria vida particular (Heller, 1970).
Ao se apropriarem da instituição de ensino os estudantes rompem com a reprodução própria ao modo
de produção capitalista, de forma a suspender tal cotidiano, trazendo momentos não-cotidianos. A espontaneidade própria ao cotidiano é questionada, assim como as expectativas e reproduções da norma, isto é, a
própria vida cotidiana é desnaturalizada e colocada em questão (Heller, 1987). Tal suspensão do cotidiano
retira as referências e as certezas existentes. Ao invés da segurança própria a repetição e cumprimento das
normas e expectativas, têm-se instabilidade, imprevisibilidade e incerteza, assim como a demanda permanente
de uma reprodução cotidiana outra, em que deve-se assumir o controle do próprio cotidiano. Nas ocupações
torna-se necessário para a própria reprodução particular a orientação genérica, um pensar além de si. As
questões próprias ao cotidiano e executadas de modo espontâneo, como dormir e comer, tornam-se questões
de interesse comum e discutidas coletivamente por meio de assembleias. Tais assembleias incorporam o
não-cotidiano (a política) ao cotidiano, o que faz com que tais atividades não orientem-se meramente para
a própria autorreprodução, mas para o bem comum do movimento, caso contrário, a ocupação é implodida.
As ocupações demandam um outro modo de se relacionar e existir. O não-cotidiano passa a se expressar em
vários momentos em meio ao cotidiano, inclusive, contraditoriamente, torna-se necessário para garanti-lo,
por isto, é possível falar de uma certa suspensão da vida cotidiana.
Mesmo o movimento desocupa é expressão desta suspensão cotidiana, contudo, tal mobilização se dá
justamente para reivindicar o retorno do cotidiano próprio ao capitalismo. Portanto, também a defesa daquela
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segurança e estabilidade rompida com as ocupações. Expressa-se também uma consciência cotidiana, portanto, caracterizada por fragmentação, centralidade no particular, imediatismo e pragmatismo (Heller, 1987).
Ao recusar uma análise sobre a PEC e sua relação com as ocupações, omite-se um debate sobre
os possíveis prejuízos, individuais e sociais, causados por ela a médio e longo prazo em detrimento
do prejuízo imediato das ocupações. Já que as ocupações prejudicam os estudos no âmbito imediato
assume-se que ela é completamente inútil e problemática e deve ser combatida. Percebe-se um reducionismo pragmático em que o útil mistura-se com o verdadeiro. Ao fazer tal desassociação a aprovação
da PEC é favorecida, já que combate-se a tática mais significativa de enfrentamento a ela, sem construir
alternativas reais. Há uma total desassociação do particular com o genérico. Deste modo, aparece como
um dos aspectos de motivação justamente a vontade da volta do cotidiano, orientado pela consciência
do senso comum.
Figura 4 – Eu quero

Fonte: Postagem do Facebook, https://www.facebook.com/desocupaufrgs/photos
/a.1724739144513938.1073741827.1724732424514610/1724739011180618/?type=1&theater
Em entrevista a um jornal um estudante, membro do desocupa e dono do grupo “Volta as aulas
UFRGS – Não se cale”, após argumentar sobre o caráter ilegal e deslegitimo das assembleias, afirma:
um absurdo a pessoa estudar, se esforçar tanto pra entrar numa URGS da vida, numa
federal, pra daqui a pouco tu perceber que não vai ter aula ou então uma pessoa que tá
se formando perceber que a formação vai ser atrasada. O que são danos irreparáveis
pra formação, pra própria vida.” (Eu digo não a invasão, 2016, grifo nosso)

Em vídeo de tentativa de desocupação de pais em uma escola em Porto Alegre, mães repetiam
aos gritos “a minha filha tem direito” “meu filho tem direito de estudar”, “nossos filhos têm direito de
estudar” (Uma mãe que participava de uma tentativa forçada de desocupação de uma escola em Porto
Alegre gritava “a minha filha tem direito de estudar” (Gauchazh, 2016).
Figura 5 – Meu direito

Fonte: Postagem do Facebook do Desocupa IFC, https://www.facebook.com/desocupaifc/photos/ms.c.eJw9z8kRAzAIA8COMkhgjv4bS2wC3x1JxkgeIxwRQlR~_8AdC9BzFwKmboMhAlqlna-
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gyUNuhCb8hulHdiNij2gFyoW7G0AaBhE4hXkRrwuIdJbcLzJuLMXxjvjt~;7C11JfgF34jMn.bps
.a.1825421414368885.1073741832.1824322104478816/1825421894368837/?type=3&theater
É muito significativo nestas falas a ênfase na primeira pessoa e um apelo ao próprio futuro, que
contém uma noção de mérito e esforço pessoal que está sendo desrespeitado. Há uma contraposição
entre os direitos individuais e coletivos, no qual reivindica-se a primazia do primeiro. Há um centro no
Eu, “minha escola, meu direito, minha filha, meu esforço”, evidenciando a centralidade do antrophos do
cotidiano. Não há um projeto coletivo enquanto movimento que vise mudar a realidade de algum modo.
A causa é a permanência da competição por meio de esforços particulares. Pode-se dizer que há o que
Nascimento (1997) chamou de ações coletivas. Um grupo de Eus aglutinados pragmaticamente por interesses comuns que não possuem projeto de transformação e sim de uma reorganização da desigualdade,
no qual a particularidade se sobrepõe ao genérico.
Há também sentimentos de raiva e desprezo aos ocupantes que aparecem como aqueles que não
querem um futuro e ainda atrapalham os que querem. Percebe-se ainda um sentimento de violação do
Eu. Um sentimento de abuso e desrespeito ao Eu, já que há outros que estão impedindo os direitos deste
Eu de ter sua vontade respeitada. Pode-se dizer que a luta contra as ocupações é uma defesa do Eu não
só no sentido pragmático, de volta às aulas e cotidiano, mas também no sentido psíquico e simbólico,
de um Eu que foi violado de seus direitos, vontades e expectativas e luta para retomá-lo. Tal violação do
Eu implica a violação do conjunto da existência do sujeito, isto é, seus comportamentos, ideias, relações
e expectativas (Heller, 1987). No caso, tais crenças se assentam na naturalização da realidade, logo, a
ocupação aparece como uma afronta a toda estrutura psíquica construída sobre tal base. Portanto, a defesa
da desocupação é também uma defesa simbólica desse Eu.

IDENTIDADE COLETIVA, VALORES, NORMAS E EXPECTATIVAS SOCIETAIS
Ainda que se trate de uma aglutinação de Eus, não chegando a constituir uma identidade coletiva,
para formar um movimento é necessária uma mínima noção de Nós, o que se percebe em vários posts.
A descrição do grupo Volta as aulas UFRGS – Não se cale (2016) é:
Chega de nos submetermos a uma minoria autoritária que se traveste de representante da
maioria. Chega! Independentemente do seu posicionamento em relação a pec, ocupar a
ufrgs é além de um ato prepotente, burrice, uma verdadeira ‘’brincadeira de revolução’’.
Diga-me: você quer ter aula em janeiro porque estudantes de outros cursos decidiram
algo e você não fez nada a respeito? Eu não! Não deixaremos protoditadores falarem
por nós. Desocupa ufrgs!!! [sic]

Em um post a UNEL (2016) diz
os verdadeiros estudantes, aqueles interessados em ter aulas e a aprender, ficam impedidos
de ter acesso a um direito garantido pela constituição: educação. Mais uma vez a esquerda,
através de falsas bandeiras, põe seus interesses egoístas acima dos interesses do país.

Percebe-se um antagonismo entre os ocupantes, tratados como quem não quer estudar, vândalos,
vagabundos, egoístas e autoritários em oposição aos demais estudantes cujo único interesse é estudar.
Acusa-se os ocupantes de serem motivados por questões particulares, o que seria condenável, logo, colo-
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cam-se como defensores de interesses genéricos em oposição aos interesses particulares. A identidade
defendida é de um estudante como sinônimo daquele que cumpre as normas, não causa prejuízo e se
restringe aos estudos.
Em vídeo do discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, um estudante do movimento desocupa
discursou sobre um assassinato de um estudante cometido por outro estudante dentro de uma ocupação
de escola no Paraná
mas será que ninguém percebe que são sim vítimas da sociedade, são vítimas de uma
sociedade criada através da partidarização das escolas, de uma sociedade criada onde
só teriam direito e não deveres, de uma sociedade criada com pensamento único, onde
raciocinar passou a ser um pecado mortal, são vítimas de uma sociedade onde trabalhar,
conquistar coisas, ter sucesso e dinheiro pelo próprio esforço passou a ser sinônimo de
vergonha, uma sociedade lindíssima na mente dos socialistas, mas que no mundo real
é muito diferente. (Pinheiro, 2016)

Afirmações semelhantes são comuns em todas as páginas e vídeos analisados. Os valores, normas
e expectativas societais manifestos vão ao encontro dos aspectos hegemônicas na sociedade capitalista.
Afirmam-se as relações vigentes, as hierarquias sociais, a escola como espaço de formação da força de
trabalho, a desassociação da escola com a vida política. Há uma naturalização da desigualdade social, já
que supostamente uns esforçam-se e outros não e os que se esforçam merecem uma vida melhor. A ocupação é uma contraposição a tais posicionamentos conservadores, é uma quebra destas normas, valores
e expectativas, é a violação do Eu já antes mencionada. Assim, a ocupação aparece como algo isento de
sentido para os desocupantes.
Figura 6 – Lutar é isso

Fonte: Postagem do Facebook do Queremos Aula, https://www.facebook.com/QueremosAula/photos
/a.1794664767485025.1073741828.1794289450855890/1805534456398056/?type=3&theater
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Percebe-se que a escolha pela imagem do pedreiro é intencional, um trabalho manual de baixa
remuneração. Endossa-se a possibilidade de um crescimento, de “vencer na vida”, mediante sua luta
pessoal diária, enquanto os ocupantes não buscam tal crescimento e praticam “vagabundagem” e chamam
isso de luta.
Em um post ironizando as ocupações o Desocupa UNIRIO (2016) afirma:
Nesse colégio aí a ocupação funcionou...a gente ocupava segunda-feira logo cedo e só
saía na sexta à tarde... Às vezes a ocupação se estendia pelo fim de semana também...Era
tudo nosso, os ocupantes eram responsáveis pela limpeza e arrumação dos alojamentos,
por manter o bom estado das salas de aula e das demais instalações. Eles chamavam de
“serviço”. Ali a ideologia deu certo... tudo era comum, vivíamos em comum, comendo
o mesmo alimento, dormindo em camas iguais, acordando e dormindo no mesmo
horário. Nossas manifestações eram contagiantes... passávamos todos juntos, gritando
tanto que os corações mais fracos chegavam a estremecer. Saudades de quando minha
preocupação era só o boletim.

O post é finalizado com uma foto de estudantes do colégio militar.
Há uma ironia no post ao reafirmar os valores defendidos pelo movimento de ocupação, mas por
meio de aulas no colégio militar, no qual os estudantes devem cumprir normas e disciplina rígida. É uma
afirmação que exalta a ordem capitalista com suas hierarquias sociais e instituições de controle. Há uma
rechaço a qualquer prática autônoma e uma defesa intransigente da heteronorma. Ademais, a escolha
pelos militares expressa uma defesa do punitivismo estatal como resposta ao confronto com a ordem
capitalista, algo característico da direita.
Tais afirmações ordeiras são comuns no movimento de desocupação e explicitam um conformismo
com a realidade social. Não se cogita qualquer transformação social que não a ascensão individual. É
uma percepção restrita a manutenção do cotidiano capitalista com sua relação muda com a genericidade.
Colocam-se como sujeito, mas só de sua própria história, responsável pelo próprio futuro e estudo, mas
não da História Humana. Há um sentimento de merecimento e de orgulho do próprio esforço, sentimentos
que são confrontados com a ocupação.
Pelo conjunto dos elementos expostos percebe-se que há um esboço de uma identidade coletiva
que se dá na reafirmação dos valores próprios ao modo de produção capitalista como a competitividade,
o mérito e o esforço individual. É um Nós bastante amplo que não chega a se constituir enquanto uma
identidade coletiva ao não construir um sentido de Nós coeso e explícito, mas é suficiente para instigar
as mobilizações de Eus. Há uma percepção de não pertencimento ao grupo dos ocupantes, um sentimento
de repulsa a tal grupo e aos valores, normas e expectativas manifestas e/ou atribuídas a eles e elementos
embrionários da construção de uma identidade comum do movimento desocupa assentado na ordem e
disciplina capitalista.

EFICÁCIA POLÍTICA, VONTADE DE AGIR COLETIVAMENTE E METAS DE AÇÃO
COLETIVA
O sentimento de eficácia política do movimento desocupa é alta, uma vez que acreditam serem a
maioria e serem vítima de injustiça, além de acreditarem na própria capacidade de transformar a própria
vida à nível imediato. Concomitante a isto, não atribuem eficácia política ao movimento de ocupação.
Apesar da maioria dos grupos analisados não se posicionarem sobre a PEC, por vezes ela é citada para
defender a ineficácia das ocupações, seja porque elas não têm poder de afetar o alto escalão político
ou porque qualquer resistência seria inútil, uma vez que a aprovação da PEC já estava encaminhada.
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Desacredita-se na eficácia política e nas metas coletivas das ocupações, desestimulando, inclusive, a
vontade de atuação nela, o que pode contribuir para a vontade de participação no desocupa. Afinal, se as
ocupações são inúteis, elas não valem o risco de participação e nem trariam benefícios, pelo contrário,
só traria prejuízos. Já o movimento de desocupação aparece como o movimento que tem possibilidades
reais de alcançar suas metas coletivas, isto é, acabar com as ocupações, evitando prejuízo aos estudantes.
Após a informação de desocupação o Queremos Aula (2016) informou
Segundo o portal do IFMG até sexta os desocupados desocupam o instituo. Parabéns
pelas conquistas:
•
•
•
•
•

R$ 3 milhões de gastos adicionais nas eleições;
R$ 10 milhões em gastos no Enem;
240 mil estudantes prejudicados no Enem;
1 semestre letivo perdido pra milhares de estudantes que pretendiam entrar na faculdade no primeiro semestre de 2017.
E a PEC 55, MP continua do mesmo jeito
Ou seja a única coisa que fizeram foi prejudicar a vocês mesmo e aos seus colegas. Pra
não conseguirem nada. … Só posso falar uma coisa pra esse movimento que brincou
de revolução: INÚTIL. “Parabéns” aos envolvidos por suas “conquistas”. E agora
vamos estudar (quando deveríamos estar entrando de férias). Essa é a verdadeira luta
do estudante. Pra que serviu essas ocupações: NADA.

Tal post se dá após a ocupação e nega qualquer conquista ao movimento de ocupação, reafirmando
o quanto ela é inútil e só prejudica os estudantes, além de reafirmar que a única luta do estudante é estudar. Nega-se assim, qualquer possível vitória com outras ações que não o estudo. Os estudos particulares
aparecem como a única meta dos estudantes.
A página Desocupa (2016) disse em um comentário:
Débora, o intuito do movimento não é ser a favor da PEC 241 nem reprimir a liberdade
de expressão de nenhum grupo, mas nos posicionar de forma contrária às ocupações.
Acreditamos que as ocupações são não só antidemocráticas, por forçar pessoas que
não tem nada a ver com a manifestação a se aderir a ela, mas também violadora de
direitos básicos como o de ir e vir. Ademais, as quase 1000 ocupações do país têm se
mostrado extremamente ineficiente para a causa, visto que o texto-base da PEC passou no congresso com 359 votos favoráveis, frente 116 contrários. Acreditamos que
possam haver formas melhores, mais eficientes e mais democráticas de manifestação.

Tais dizeres são comuns aos grupos de desocupação. A vontade de agir coletivamente no movimento
desocupa se dá em torno de algo pragmático, uma vez que os valores esboçados são valores individuais
meritocráticos. Está diretamente relacionada com a eficácia política que vêm no próprio movimento e na
ineficácia política que atribuem as ocupações, cuja diferença se dá porquê o próprio movimento é assentado
em pauta imediata, cotidiana e de enfrentamento direto enquanto as pautas das ocupações são não-cotidianas e seu enfrentamento ao poder público é mediado pela ação na escola. Com isto, não percebem
uma meta coletiva factível ao movimento de ocupação e percebem a própria meta como factível e justa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo que se trate de um movimento com grupos locais e descentralizados foi possível apreender
aspectos comuns entre tais grupos. Percebe-se a defesa ao retorno da vida cotidiana com seu centro na
particularidade, em que privilegia-se o imediatismo, desassociando a vida particular da vida genérica.
As ocupações constituem uma espécie de ameaça ao Eu à nível concreto e simbólico. O movimento
desocupa assenta-se na particularidade e como tal expressa a consciência do cotidiano, mantendo uma
relação muda com a dimensão genérica, ainda que por vezes aparece uma defesa de princípios genéricos
e críticas a interesses particulares, mas eles são usados justamente para a defesa da primazia da particularidade. A defesa de tal centro na particularidade se expressa pela defesa do cumprimento absoluto as
normas e exigências das instituições sociais, portanto, na negação de qualquer autonomia ao sujeito. Ao
reduzir o indíviduo a um papel passivo diante do existente, ou seja, ao separar o particular do genérico,
tal individualismo acaba por negar o próprio indivíduo enquanto sujeito.
Os valores, expectativas e normas assumidos e defendidos são próprios ao modo de produção
capitalista, com isto, há uma naturalização da realidade a ponto de negarem-se como sujeitos históricos,
portanto, percebem as ocupações como ineficazes para alcançarem suas metas coletivas, enquanto o
movimento desocupa, por se tratar de uma reivindicação imediata e direta, é percebido como eficaz. Na
maioria dos movimentos analisados a esquerda não aparece como oponente claro, destacam somente os
ocupantes, apoiadores e grupos políticos. No entanto, alguns movimentos fazem claramente tal identificação,
mas a esquerda nunca é bem definida, aparece como sinônimo de baderna, manipulação e autoritarismo
e não como um posicionamento político, tornando-se uma espécie de espantalho e bode expiatório. Na
maioria dos grupos analisados também não aparece uma identificação como direita, como se estivessem
fora da disputa política e fossem agentes justos e corretos que só querem cumṕrir as normas existentes.
Mesmo nos que se declaram como direita, não aparece uma conceituação mínima do que se identificam,
possibilitando um uso oportuno. Ou seja, se colocam como pessoas boas e corretas na luta contra o mal. A
PEC 241/55, central para as ocupações, nos movimentos analisados ou não aparece ou aparece de modo
marginal, tal despolitização da pauta do próprio movimento parece ser estratégica para a defesa de sua
neutralidade, pluralidade e desinteresse político.
Nestes aspectos psicossociais comuns foi possível identificar uma ausência de projeto e de identidade coletiva, que ao mesmo tempo que dificulta uma coesão grupal, possibilita uma pluralidade. Esta
ausência se dá devido à sua pauta reivindicatória restringir-se ao retorno da normalidade cotidiana e
porque o movimento constitui-se principalmente pela negação à ocupação e a valores atribuídos em
detrimento do desenvolvimento de aspectos próprios. O movimento constitui-se principalmente pelo que
diz não ser e não querer. Apesar disto percebe-se um embrião de uma identidade coletiva em formação
em que afirma-se valores ordeiros, hierárquicos, de subordinação e supostamente neutros que rechaça
qualquer enfrentamento a tais valores e a posicionamentos políticos explícitos, algo próximo da ideologia do “cidadão de bem”. A sua constituição enquanto grupos locais, pequenos e protagonizados por
agentes políticos aparentemente neutros podem ter contribuído para o crescimento e enraizamento de
tais valores, o que pode ter sido importante para a formação e ampliação dos movimentos de direita que
se consolidaram pós 2016.
Percebe-se uma relação de diversos elementos psicossociais relacionados entre si e que só podem
ser compreendidos conjuntamente. O tipo de análise escolhida por centrar em materiais públicos do
movimento, portanto, materiais cujas divulgações são estratégicas, dificultou a apreensão dos sentimentos,
mas dos mais apreendidos, percebe-se a raiva devido a privação das aulas, um desprezo as ocupações e
aos ocupantes, especialmente um desprezo intelectual, e um senso de justiça e autovalorização do próprio
movimento e de si individualmente ao se valorar como um indivíduo correto e batalhador.
As conclusões não podem ser transpostas em sua totalidade para todos os membros do desocupa
e nem mesmo necessariamente para o movimento desocupa em si, pois trata-se de uma pesquisa inicial
e com pequena amostragem. Mais estudos precisam ser feitos sobre o movimento desocupa, sobre os
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indivíduos que participaram dele e sobre sua relação com o desenvolvimento dos movimentos de direita
no Brasil nos últimos anos, que foram conseguindo esboçar a identidade coletiva ainda incipiente no
movimento analisado e exacerbaram elementos já presentes neste movimento.
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Resumo
O artigo apresentado decorre da intersecção de duas pesquisas
distintas sobre a emergência das novíssimas direitas brasileiras
e as tecnologias mobilizadas para difundir suas visões de mundo.
Utilizamos a noção de novíssimos movimentos sociais apresentada
por Richard Day para propor o que estamos chamando de novíssimas direitas brasileiras, tendo em vista as limitações contextuais e conceituais apresentadas por Antonio Flávio Pierucci acerca
das novas direitas brasileiras a partir de suas análises decorrentes
do contexto brasileiro pós-constituinte, iniciadas nos anos 1980. O
artigo apresentado buscou investigar as estratégias utilizadas por
membros destas novíssimas direitas, a partir de uma pesquisa etnográfica - que contou com entrevista realizada com três membros do
Movimento Brasil Livre (MBL), sendo dois deles os seus fundadores, Kim Kataguiri e Alexandre dos Santos, além do Arthur do Val,
conhecido como “Mamãe falei” -, visando compreender as formas
de construção e difusão de seus discursos, bem como a sua capilarização na política brasileira através do que chamaram de “estética
da zoeira”.
Palavras-chaves: Direita; Novíssimos movimentos sociais; MBL;
Fake news.

Resumen
El artículo presentado deriva de la intersección de dos investigaciones diferentes sobre el surgimiento de la nuevíssima derecha
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brasileña y las tecnologías movilizadas para difundir sus cosmovisiones. Usamos la noción de nuevíssimos movimientos sociales presentada por Richard Day para proponer lo que llamamos nuevíssimas
derechas brasileñas, en vista de las limitaciones contextuales y conceptuales presentadas por Antonio
Flávio Pierucci sobre las nuevas derechas brasileñas a partir de sus análisis derivados del contexto
post-constituyente, que comenzó en la década de 1980. El artículo presentado buscó investigar las estrategias utilizadas por los miembros destas nuevíssimas derechas, a partir de una investigación etnográfica - que incluyó una entrevista con tres miembros del Movimento Brasil Livre (MBL), siendo dos de
ellos sus fundadores, Kim Kataguiri y Alexandre dos Santos, además de Arthur do Val, conocido como
“Mamãe Falei” -, con el objetivo de comprender las formas de construcción y difusión de sus discursos,
así como su capilarización en la política brasileña a través de lo que llamaron “estética” del ruido”.
Palabras clave: Derecha; Nuevíssimos movimientos sociales; MBL; Noticias falsas.

Abstract
This article derives from the intersection of two different researches on the emergence of the Newest
Brazilian Right movements and the technologies mobilized to spread their worldview. We adopt the notion of newest social movements presented by Richard Day (2005) to address what we are calling newest Brazilian rights, in view of the contextual and conceptual limitations presented by Antônio Flavio
Pierucci (2000) about the New Brazilian Right based on his analyses arising from Brazilian post-constituent context, which began in the 1980s. This article sought to investigate the strategies used by
members of these Newest Right movements, based on ethnographic research - which included an interview with three members of the ‘Movimento Brasil Livre’ (MBL), two of them being their founders, Kim
Kataguiri and Alexandre dos Santos, in addition to Arthur do Val, known as “Mamãe Falei” -, aiming
to understand the forms of construction and diffusion of their speeches, as well as their capillarization
in Brazilian politics through what they called “aesthetics of noise”.
Keywords: Right-wing; Newest social movements; MBL; Fake news.

Associação Brasileira de Psicologia Política
124

Pablo Ornelas Rosa | Tatiane Braga | Vitor de Ângelo

INTRODUÇÃO À ERA DA PÓS-VERDADE
O século XXI foi marcado por mudanças radicais jamais presenciadas nas distintas histórias das
civilizações que viveram neste planeta e essa afirmação pode ser evidenciada na medida em que constatamos a emergência de novas formas de interações humanas que escapam àquelas recorrentemente
presentes nos séculos anteriores. Até o final do século XX, a grande maioria da população era alvo
passivo das informações difundidas pela grande mídia corporativa, ao passo que com a emergência da
internet e, sobretudo, de canais como o Youtube, criado em 20051, deixamos de ser apenas receptores de
informações selecionadas por essas empresas - que no caso brasileiro operam por meio de concessões
estatais, conforme ocorria em momentos precedentes -, na medida em que passamos a produzir e difundir
conteúdos nos espaços virtuais, que operam quase que como um canal de televisão através do ciberespaço.
É por isso que “a internet tornou-se hoje o símbolo do grande meio heterogêneo e transfronteiriço que
aqui designamos como ciberespaço” (Lévy, 2000, p. 12).
Contudo, se por um lado essa nova possibilidade info-comunicacional pode ser supostamente
benéfica para a sociedade, uma vez que amplia liberdades, possibilitando uma maior produção e difusão
de conteúdos além de supostamente horizontalizar o fluxo de circulação de notícias, promovendo outros
níveis existenciais que passaram a ocorrer virtualmente; por outro, ela pode gerar tamanha confusão na
difusão de suas informações, já que se torna bastante difícil conferir sua veracidade, tendo em vista a
insuficiência de filtros que garantam certa qualidade em sua circulação. A dificuldade em tratar da veracidade destas informações e fatos decorrentes da ausência ou escassez de filtros acerca da circulação destes
dados, chamados hodiernamente de fact-checking2, passou não apenas a comprometer a qualidade do
que é produzido ou difundido, como também permitiu o nascimento daquilo que passou a ser chamado
de pós-verdade.
As manifestações ocorridas a partir de junho de 2013 em praticamente todas as capitais brasileiras
dentre outras demais cidades do país, acontecimentos estes que passaram a ser chamados de “jornadas de
junho”, não se apresentaram apenas como o início das polarizações cada vez mais intensificadas entre
as chamadas esquerdas e as direitas brasileiras, incidindo diretamente no impeachment no ano seguinte
da então presidente do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff; como também se apresentaram como
estratégia de continuidade de uma nova era comunicacional inaugurada com a crise financeira estadunidense de 2008, que incidiu nas decisões políticas de praticamente todos os países ocidentais através de
uma tecnologia inovadora de controle populacional e, principalmente de domínio informacional, que só
foi possível em decorrência da fragilidade institucional encontrada nas democracias liberais modernas.
Esta era foi chamada não apenas por Matthew D’Ancona (2018), mas antes pelo próprio Dicionário
Oxford, de pós-verdade.
Vivemos em uma era de fragilidade institucional. As instituições da sociedade agem
como anteparos. São os órgãos que encaram seus valores e suas continuidades. Lançar
luzes sobre seus fracassos, sua decadência e seu colapso absoluto é intrinsecamente
perturbador. Mas isso não é tudo. A pós-verdade floresceu nesse contexto, quando os
firewalls e os anticorpos (misturando metáforas) se enfraqueceram. Quando os supostos
1 http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,AA1306288-6174,00-CONHECA+A+HISTORIA+DO+SITE+DE+VIDEOS+YOUTUBE.html
2 O fact-checking é uma checagem de fatos, isto é, um confrontamento de histórias com dados, pesquisas e registros. Se um
político jura que nunca foi acusado de corrupção, há registros judiciais que irão atestar se é verdade. Se o governo diz que a
inflação diminuiu, é preciso checar nos índices se isso realmente ocorreu. E se uma corrente diz que há um projeto de lei para
cancelar as eleições, é preciso conferir nas propostas em tramitação se essa informação é real. O fact-checking é uma forma
de qualificar o debate público por meio da apuração jornalística. De checar qual é o grau de verdade das informações. https://
apublica.org/2017/06/truco-o-que-e-fact-checking/
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fiadores da honestidade vacilam, o mesmo acontece com a verdade. O filósofo A.C.
Grayling talvez tenha razão ao identificar a crise financeira com o momento germinal
que levou, em questão de anos, à era da pós-verdade. “O mundo mudou depois de
2008”, ele disse à BBC, em janeiro de 2017 – e assim foi3. (D’Ancona, 2018, p. 45)

A partir dos desdobramentos destes distintos eventos pudemos constatar que as decisões políticas
passaram cada vez mais a serem não apenas influenciadas, mas orientadas por informações produzidas
através da manipulação de conteúdos e até mesmo pela modulação comportamental por meio de certas
plataformas digitais como o Facebook, que acabam por confundir aqueles que estavam à procura do
acesso às notícias sobre certos acontecimentos ocorridos no campo da política institucional, promovendo
uma enorme confusão baseada no deslocamento das emoções que passaram a tomar o lugar dos fatos e da
forma que tomou o lugar do conteúdo. Assim, hoje podemos encontrar “a política da pós-verdade em seu
estado mais puro: o triunfo do visceral sobre o racional, do enganosamente simples sobre o honestamente
complexo” (D’Ancona, 2018, p. 29)
Ao analisarmos a instrumentalização das chamadas fake news, presente tanto nas eleições estadunidenses que resultaram em Donald Trump como presidente eleito naquele país, quanto o chamado Brexit
que teve como consequência a saída da Inglaterra da União Europeia, ambos eventos ocorridos em 2016;
D’Ancona (2018, p. 30) constatou que “a pós-verdade, como veremos, não é sinônimo de mentira”. Pois,
embora as mentiras, as manipulações e as falsidades políticas não sejam o mesmo que a pós-verdade, a
“novidade não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público a isso. A indignação dá lugar à
indiferença e, por fim à conveniência. A mentira é considerada regra, e não exceção, mesmo em democracias” (D’Ancona, 2018, p. 34).
Certamente foi essa condição de retirada de cena da verdade através de apelos emotivos ao invés
de fatos realmente evidenciáveis que possibilitou a emergência daquilo que chamaremos doravante de
novíssimas direitas. Também é importante destacar que, no caso brasileiro, assim como no estadunidense, as novíssimas direitas potencializaram incessantemente o descrédito da verdade, o que decorre
da desvalorização de conteúdos de dados e de demais elementos verificáveis através de métodos, teorias
e conceitos que configuram um olhar mais próximo da ciência moderna, na medida em que, no lugar da
veracidade, passaram a enfatizar apenas a forma e toda a sua capacidade de ser difundida por meio de
elementos de marketing presentes no plano de negócio destas plataformas digitais que não apenas incidiram, mas definiram elementos cruciais tanto acerca de políticas públicas e movimentos sociais legítimos,
quanto na adesão a uma crença inquestionável e quase que religiosa sobre as supostas benesses do livre
mercado - conforme argumentou o ex-candidato à presidência da república no Brasil em 2018, Flávio
Rocha (PRB), ao afirmar no “Simpósio Brasil 200”, em Vitória/ES, que “a mão invisível do mercado é
a mão de Deus”.
Desse modo, tanto a ênfase da forma no lugar do conteúdo, quanto a crença no livre mercado,
podem ser encontradas nos discursos de boa parte dos representantes das novíssimas direitas, a exemplo
de elementos por nós encontrados na pesquisa etnográfica que realizamos no lançamento da pré-candidatura de Flavio Rocha (PRB) à presidência nas eleições de 2018, ocorrida no dia 23 de abril de 20184.
É importante destacar que esse evento, chamado “Simpósio Brasil 200”, também contou com a presença
de diversos empresários que compõem o Movimento Brasil 200 anos, bem como as principais lideranças
do Movimento Brasil Livre – MBL, Kim Kataguiri, Arthur do Val e Alexandre Santos, conhecido pelo
apelido de “Salsicha” - que foram entrevistados por nós.

3

http://www.bbc.co.uk/news/education-38557838

4

http://eshoje.com.br/pre-candidato-a-presidencia-vem-a-vitoria-na-proxima-segunda-feira/
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Inclusive, foi por meio de uma resposta dada por Kim Kataguiri5, nessa entrevista que realizamos
com os membros do MBL durante o “Simpósio Brasil 200”, que pudemos verificar a incidência daquilo
que D’Ancona (2018) chamou de pós-verdade, justamente quando, após perguntado sobre a expansão
de seus perfis nas redes sociais e o porquê de toda essa repercussão, ele respondeu: “É o foco do nosso
trabalho. A gente trabalha a forma e não só o conteúdo. A gente deixa a parte de conteúdo para os think
thanks lá, dos institutos liberais, tipo Mises etc... e trabalha a melhor linguagem possível pra fazer não
só com que as pessoas entendessem, mas também entendessem porque valia a pena sacrificar um pedaço
da vida delas para lutar por aquilo” (Kataguiri, 2018).
No entanto, o que mais nos chamou a atenção em nossa pesquisa foram as estratégias utilizadas pelo
MBL na difusão de seus conteúdos que passaram a serem fundamentados na pós-verdade. Isso pode muito
bem ser evidenciado em um relato proferido por um de seus ex-integrantes, que também é participante
do grupo Estudantes pela Liberdade, Fábio Ostermann, que em uma entrevista concedida ao programa
Autenti-Cidade6, relatou que a escolha do nome do vereador paulista e liderança do MBL, Fernando
Holiday (DEM), não ocorreu porque sua mãe adorava a cantora Billie Holiday, conforme argumenta
recorrentemente em entrevistas, mas foi inspirado no autor do livro intitulado Acredite, estou mentindo:
Confissões de um manipulador das mídias, escrito por Ryan Holiday. Nessa entrevista, Ostermann7 chega
a afirmar que este era o livro de cabeceira dos integrantes deste movimento e que este escrito circulava
recorrentemente entre eles.
se especializaram na arte de manipular a mídia, de mentir, de tentar parecer ser muito
maiores do que realmente são. E, de certa maneira, quando a gente fica dando esse
excesso de atenção a eles, a gente acaba jogando o jogo deles. E a esquerda tem feito
isso com uma primazia incrível, uma maestria incrível em fazer o MBL parecer ser
muito maior do que realmente é. O MBL é um bando de moleque. Uma meia dúzia de
oportunistas. E estão lá hoje, enfim, especialmente os irmãos metralha [Renan e Alexandre Santos] que tem uns duzentos processos trabalhistas nas costas. (Ostermann, 2017)

Embora o nosso objetivo não seja debater sobre o suposto nome utilizado pelo vereador paulistano
representante do MBL, Fernando Holiday (DEM), mas sim problematizar acerca da instrumentalização
de certos fatos na construção de uma narrativa que opera como verdade, nos limitaremos apenas a apresentar essas duas perspectivas ou hipóteses acerca de seu nome. Contudo, mesmo o nome tendo advindo
supostamente da cantora Billie Holiday, ainda assim, é importante considerar a influência do livro de Ryan
Holiday, tendo em vista que Fábio Ostermann afirmou no vídeo mencionado a relevância deste autor para
os integrantes deste movimento de jovens que estão compondo o que estamos chamando de novíssimas
direitas e, principalmente de seu livro, já que esses coletivos políticos acreditam veementemente no livre
mercado do ponto de vista econômico, mas também recorrem eventualmente ao controle estatal para
lidar com a normalização daqueles costumes orientados exclusivamente pela cultura ocidental construída
a partir da tradição judaico-cristã, do direito romano, da democracia grega, bem como da economia de

5 A entrevista contando com Kim Kataguiri quanto com Alexandre Santos e Arthur do Val ocorreu durante o chamado Simpósio Brasil 200, realizado no dia 23 de abril de 2018, nas dependências do Vitória Gran Hall, em Vitória/ES, tendo como mote
a pré-candidatura do empresário Flávio Rocha à Presidência da República pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB, partido
hoje chamado de Republicanos.
6

https://www.youtube.com/watch?v=umjN6KNkfuQ

7 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1860269-negro-e-gay-vereador-mais-jovem-de-sao-paulo-critica-cotas-raciais.shtml .
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livre mercado, conforme argumentam os tributários do conservadorismo liberal a partir de uma leitura
um tanto quanto etnocêntrica.
Além disso, é importante destacar que parte das novíssimas direitas têm sido formada não apenas
por textos, mas também por vídeos produzidos e proferidos por Olavo de Carvalho e demais tributários dos conservadorismos e liberalismos brasileiros, conforme encontramos na série intitulada “Brasil
Paralelo”, que em seu primeiro vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações8. Assim, além de construir
uma narrativa alternativa e revisionista acerca da história do Brasil que reitera a racionalidade colonial
ocidêntica, essa série de vídeos produzidos de forma independente e comercializados na internet tem
sido divulgada tanto por Arthur do Val em seu canal do Youtube intitulado ‘Mamãe falei’9 quanto pelo
próprio MBL em seu canal no Facebook10.
Assim, ao considerarmos a influência de Ryan Holiday (2012) para as novíssimas direitas brasileiras,
principalmente para o MBL, sobretudo, na produção e difusão de (pós)-verdades, é possível destacarmos
que sua intenção não era apenas ajudar na criação de um sistema de mídia projetado para enganar, persuadir e roubar cada segundo do recurso mais precioso do mundo, o tempo das pessoas, como também
sustentava que “o golpe é criar uma marca usando os outros. O que são roubados são sua atenção e sua
ingenuidade” (Holiday, 2012, p. 13). Não obstante, se faz necessário destacar um trecho de seu livro em
que ele mostra como desenvolvia suas atividades.
Normalmente, trata-se de um trabalho simples. Alguém me paga, eu produzo uma história
para esse cliente e nós a colocamos no sistema – de um blog minúsculo ao Gawker,
do site de um canal de televisão regional ao Huffington Post, aos grandes jornais e às
redes de televisão, até que o irreal de torne real. Às vezes eu começo plantando uma
história. Às vezes eu solto um comunicado de imprensa ou peço a um amigo para
fazer um artigo em seu blog. Às vezes eu “vazo” um documento. Às vezes eu fabrico
um documento e então o vazo. Sério, pode ser qualquer coisa, desde vandalizar uma
página da Wikipédia a produzir um dispendioso vídeo viral. Não importa como a peça
começa, o fim é o mesmo: a economia da internet é explorada para mudar a percepção
do público – vender produtos. Eu não era um garoto ingênuo quando saí da faculdade
para fazer esse tipo de RP em período integral. Eu já tinha visto o bastante nas guerras
de edição da Wikipédia e na política dos poderosos usuários de mídia social para saber
que algo de questionável acontecia nos bastidores. Parte de mim sabia disso tudo, mas
outra parte continuava acreditando. Eu podia escolher os projetos e só trabalhei naqueles em que acreditava (e, sim, isso inclui American Apparel e Tucker Max). Mas fui
sugado pelo submundo dos meios de comunicação, conseguindo picos de divulgação
para meus clientes e propagando mais e mais mentiras para fazê-lo. Eu lutava para
manter essas duas partes de mim mesmo separadas quando comecei a compreender
o ambiente de mídia em que estava trabalhando e que havia algo um pouco mais que
errado nele. Isso deu certo até que parou de funcionar para mim. Ainda que eu quisesse
poder indicar o momento exato em que tudo veio abaixo, quando foi que percebi que
a coisa toda era um golpe gigantesco, eu não consigo. Tudo que sei, é que, em certo
momento, aconteceu. Estudei profundamente a economia e a ecologia da mídia online
para fazer o meu trabalho bem-feito. Queria entender não apenas como, mas por que
aquilo funciona – da tecnologia às personalidades das pessoas que a usam. Estando do
lado de dentro eu vi coisas que acadêmicos, gurus e mesmo muitos jornalistas jamais
8

https://www.brasilparalelo.com.br/home/.

9

https://www.youtube.com/watch?v=pGyRum3SNKQ.

10

https://www.facebook.com/mblivre/posts/706303486160464?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D.
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verão. Os editores gostavam de conversar comigo porque eu controlava orçamentos
multimilionários de propaganda online, e eles costumavam ser brutalmente honestos.
Comecei a fazer ligações entre partes de informação e a ver padrões nessa história. Em
livros esgotados há décadas eu li críticas sobre brechas nos meios de comunicação que
se abriam novamente. Observava como preceitos psicológicos básicos eram violados
ou ignorados por blogueiros quando davam as “notícias”. Ao perceber que boa parte
da estrutura de publicação online era baseada em suposições errôneas e uma lógica de
autointeresse, aprendi que poderia tirar partido dela. Esse conhecimento me assustou
e encorajou ao mesmo tempo. Confesso que usei esse conhecimento contra o interesse
público para meu próprio ganho. (Holiday, 2012, pp. 09-10)

O relato apresentado por Holiday (2012) evidencia como a internet, com as plataformas digitais e
seus planos de negócio, tem possibilitado a construção recorrente de discursos amparados em fatos que
não correspondem com a verdade, mas, mesmo não sendo verdade enquanto fato, sua afirmação produz
consequências que operam enquanto verdade, tendo, portanto, um efeito de verdade por mais falaciosa
que seja a narrativa apresentada. Esse fenômeno pode muito bem ser encontrado tanto nas análises de
pesquisadores como Robert Merton e sua noção de profecia auto-realizável, que argumenta que “tornamo-nos tais como nos descrevem” (Coulon, 1995, p. 125), quanto nas ponderações sustentadas por
William Thomas acerca do chamado “teorema de Thomas”, retomado posteriormente por Goffman (2012),
que afirma que “se as pessoas definem as situações como reais, elas são reais em suas consequências”.
(Goffman, 2012, p. 23).
No entanto, também é importante mencionar a dimensão metodológica que envolve a investigação apresentada, tendo em vista que esse trabalho decorre da intersecção de duas pesquisas etnográficas
realizadas a partir de encontros com membros do MBL que aconteceram em alguns eventos nos quais
os autores estiveram presentes, tendo inclusive a oportunidade de entrevistar três de seus integrantes,
além de posteriormente passarmos a trocar mensagem frequentes com a sua principal liderança. Ainda
é necessário destacar que participamos de alguns eventos organizados pelo MBL, sendo que em alguns
deles, apenas entrevistávamos os participantes, enquanto em outros passamos a dialogar com os seus
principais integrantes.
Durante as entrevistas com os participantes desses eventos, estávamos munidos do nosso diário de
campo, que nos permitiu resgatar alguns dos pontos essenciais a nossa análise, a exemplo da influência
de Olavo de Carvalho acerca do diagnóstico sobre o Brasil desde o processo de redemocratização até
mesmo a caricaturização feita sobre as esquerdas a partir da chave do globalismo. Também verificamos
que esse público jovem mais assiste vídeos pelo Youtube sobre política do que de fato lêem os livros dos
autores que mencionam, conforme nos foi relatado por vários de nossos entrevistados.
Assim, o artigo apresentado enfatizará mais os relatos de nossos interlocutores que atuam politicamente a partir do que estamos chamando de novíssimas direitas, do que em questões metodológicas
ou mesmo conceituais, tendo em vista a limitação de páginas estabelecida pela revista. Desse modo,
pedimos desculpas ao leitor por enfatizarmos os relatos e suas análises, em detrimento de um debate
mais teórico ou mesmo metodológico, uma vez que esses elementos já estão presentes tanto na dissertação de mestrado defendida quanto no relatório de pós-doutorado que resultou na publicação de um livro
justamente sobre essas questões.

O QUE SÃO E O QUE DIFERE AS NOVAS DAS NOVÍSSIMAS DIREITAS BRASILEIRAS?
Antes de tratarmos acerca das diferenças entre aquilo que Flávio Pierucci (2000) chamou de novas
direitas e o que estamos chamando de novíssimas direitas, se faz necessário relatarmos que pós-verdade
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não é um instrumento político exclusivo das direitas, mas também passou a ser utilizado, ainda que
discretamente, por parte dos novíssimos movimentos sociais, portanto, à esquerda. Inclusive do ponto de
vista de seu uso político, é provável que quem iniciou esse processo de articulação através da internet,
sobretudo, no caso brasileiro, tenha sido o Centro de Mídia Independente – CMI, nascido das mobilizações
ocorridas em Seattle em 1999 em protesto contra diretrizes capitaneadas pela Organização Mundial do
Comércio (OMC), resultando, inclusive, na articulação do Movimento Passe Livre – MPL, movimento esse
amparado em uma perspectiva à esquerda e, portanto, altermundialista, mas que inicialmente escapava às
suas articulações clássicas, tendo em vista que muitos dos integrantes destes grupos não buscavam uma
ação política do ponto de vista institucional, embora parte deles estivesse vinculado a partidos políticos
de esquerda, mas defendiam certa pauta amparada na defesa do transporte gratuito para estudantes11.
Entretanto, não estamos argumentando que o CMI e o MPL utilizavam de elementos daquilo que
passamos a chamar de pós-verdade, ou narravam fatos mentirosos; ao contrário, ambos os movimentos
visavam construir narrativas fundamentadas nos discursos proferidos por aqueles que participavam das
manifestações e que, em decorrência disso, vivenciavam distintas formas de violência estatal advindas
principalmente da truculência policial. Não obstante, naquele contexto, certamente era um tanto quanto
improvável pensar que essa nova forma de articulação política produzida pelo ciberespaço pudesse ter
como consequência a criação, manipulação, modulação e orientação de elementos da realidade construídas como pós-verdade.
Para tratarmos do que estamos chamando de novíssimas direitas se faz necessário ponderarmos
acerca da passagem dos movimentos sociais clássicos, fundamentados principalmente na luta de classes,
para os novos movimentos sociais, que passaram a trazer elementos advindos de outras lutas como, por
exemplo, os feminismos, ambientalismos, movimentos negros, bem como de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros - LGBT, dentre outros analisados por Richard Day (2005) a partir
de sua crítica tanto à tradição liberal quanto à tradição marxista e mais especificamente gramsciana,
amparada na localização do conflito entre hegemonia e contra hegemonia, no questionamento acerca da
importância dos partidos políticos, bem como do papel do intelectual orgânico.
Assim, embora tenha definido os novíssimos movimentos sociais a partir de desdobramentos
resultantes de articulações políticas decorrentes da emergência da internet e de toda a sua possibilidade
de alcance e organização, Day (2005) parece ter focalizado inicialmente suas análises com mais intensidade nos desdobramentos oriundos daqueles arranjos políticos situados no campo da esquerda, e mais
especificamente através de desdobramentos advindos das tradições gramscianas, ainda que também trate
de questões referentes às abordagens liberais e neoliberais, que podem escapar aos espaços institucionais
encontrados na figura do Estado12.
Horizontalidade, autogestão, ausência de lideranças ou de intelectuais orgânicos, autonomia, transversalidade temática, foco na ampliação de liberdades e ampla utilização
das redes sociais digitais, são algumas das novidades mais evidentes. Day (2005) sugere
tratar-se de novíssimos movimentos sociais, que se configuram não necessariamente
como anarquistas, mas anárquicos, no sentido da tática de ação. Claro que estamos
diante de ampla multiplicidade de práticas coletivas, cada uma encontrando em sua
singularidade mais proximidade ou distanciamento dos anarquistas. Interessante notar
a tendência a intervenções na vida cotidiana, em hábitos e percepções sociais que

11 https://www.brasildefato.com.br/node/13683/
12 Em seu livro intitulado De la hegemonía a la afinidad: Solidariedad y responsabilidad en los nuevos movimientos sociales,
Day (2001a) procura mostrar como determinados aspectos dos movimentos sociais radicais contemporâneos estão inserindo a
lógica da hegemonia a partir de escritos de autores das mais difundidas tendências liberais, neoliberais, marxistas e pós-marxistas.
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extravasam demandas que possam ter relação com o Estado. Neles, a maneira como se
luta é tão decisiva quanto pelo que se luta, recusando a clássica distinção do príncipe
moderno entre meios e fins. (Augusto, Rosa, & Resende, 2016, p. 26)

Como estamos analisando outro contexto - que, embora seja muito próximo daquele examinado
pelo autor, ainda não encontrávamos este tipo particular de articulação política amparada no que passou a
ser chamado de pós-verdade -, pretendemos trazer a noção de novíssimos movimentos sociais, tendo em
vista que o seu nascimento se deu, sobretudo, a partir da articulação, organização e difusão dos espaços
de lutas sociais através das distintas formas possibilitadas pela internet.
Contudo, apesar de Day (2005) ter considerado que os novíssimos movimentos sociais não atuam
necessariamente como anarquistas, mas a partir de estratégias anárquicas decorrentes de suas distintas
táticas e formas de ação, consideraremos essa noção de maneira um pouco mais abrangente, já que situaremos as análises deste autor, sobretudo no campo das esquerdas, na medida em que verificamos como a
internet possibilitou não apenas a pós-verdade, mas também a emergência de grupos de direita brasileiros
que obtiveram uma maior repercussão midiática através de novos formatos de difusão de seus conteúdos.
Desse modo, essas novíssimas direitas - formadas a partir de distintas concepções extraídas de tradições conservadoras e liberais - se diferem daquilo que Pierucci (2000) chamou de novas direitas, tendo
em vista que se caracterizam, sobretudo, por enfatizar mais a forma que o conteúdo, priorizando mais a
emoção que o próprio fato, além de se articularem pela internet de uma maneira jamais vista, conforme
podemos localizar nas estratégias utilizadas pelo MBL desde o seu surgimento em 201413.
Portanto, partiremos da premissa de que quando se refere aos novíssimos movimentos sociais,
Day (2005) estava tratando de desdobramentos daquilo que poderíamos chamar de novíssimas esquerdas e novíssimas direitas. No entanto, propomos que deveríamos considerar as particularidades das
direitas brasileiras capitaneadas por jovens em pleno século XXI, se fazendo necessário dissociar esses
novíssimos movimentos sociais apresentados por Day (2005), tratando-os em nossa investigação como
novíssimas direitas.
Embora tenha constatado que a nova direita nasceu na primeira década do processo de redemocratização do Brasil, ocorrido após a ditadura civil-militar, a partir da promulgação da Constituição de
1988, as análises trazidas a partir da pesquisa de Antônio Flávio Pierucci (2000) se mostram limitadas
para tratar do contexto contemporâneo caracterizado pela pós-verdade e pelo que estamos chamando de
novíssimas direitas. Isso não se deve pelas limitações de suas análises, ao contrário, elas são certeiras para
tratar daquele contexto, permitindo-nos localizar alguns dos elementos que possibilitaram a emergência
destes grupos políticos hodiernos. Todavia, fazemos uma singela ressalva acerca de suas ponderações,
tendo em vista que encontramos algumas diferenças substanciais decorrentes das mudanças ocorridas
nas distintas formas de produção, difusão e circulação de informações possibilitadas pela internet e suas
redes sociais, sobretudo, a partir de canais como o Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter,
dentre outros que possibilitaram com que cada um de nós pudesse produzir o seu próprio canal e criasse
estratégias de auto-empreendimento nestes ciberespaços.
São muitos os pontos de convergência entre as novas e as novíssimas direitas. No entanto, também
encontramos diferenças principalmente no que se refere à intervenção do Estado na economia, sobretudo,
na garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988. Embora tenhamos localizado
a presença de um discurso mais liberal do ponto de vista econômico nas novíssimas direitas, também
constatamos sua semelhança com as novas direitas no que se trata das pautas morais como a questão da
legalização e/ou regulamentação das drogas, bem como do aborto.

13 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-de-partidos-foi-utilizada-em-atos-pro-impeachment-diz-lider-do-mbl.htm
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Um ponto que merece ser enfatizado, diz respeito à relevância do contexto político e econômico para
tratar das pautas destes movimentos de direita. Enquanto as novas direitas vivenciavam aquele momento
pós-redemocratização e, portanto, viviam os efeitos ainda presentes das perseguições, censuras e demais
formas de violência estatal experimentadas no contexto da ditadura civil-militar, as novíssimas direitas
passaram a se articular em uma conjuntura de declínio do governo petista amparado na tentativa de conciliação do estado de bem-estar social com o livre mercado que acabou sendo alvo de uma investigação14,
chamada de “operação lava-jato”, que procedeu com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva15 (PT), resultando em certo processo de desqualificação de políticos e partidos identificados com o
comunismo, socialismo, social-democracia e trabalhismo, tendo em vista que sua administração passou
a ser entendida como um governo de esquerda, o que levou a retomada de certa visão anti-comunista,
algo que inexistia para as novas direitas, já que, segundo Pierucci (2000, p. 69), naquele momento era
como “se o comunismo fosse um cachorro morto” que, como nem susto dá mais, acabou poupando certa
agressividade por parte das direitas.
Contudo, se faz necessário não apenas apresentar os elementos constituintes das novas direitas
brasileiras e suas principais características, conforme mostrou Pierucci (2000), mas também expor as
particularidades das novíssimas direitas, bem como suas estratégias de organização, produção e difusão
de suas pautas. Diferentemente das novas direitas apresentadas pelo autor, que ainda defendiam certas
pautas intervencionistas por parte do Estado, as novíssimas direitas nascidas no contexto das jornadas
de junho de 2013 que culminaram com o golpe/impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2013,
recorrentemente associam quaisquer defesas de direitos sociais por parte das instituições estatais com
práticas políticas das esquerdas, como se houvesse uma espécie de conspiração internacional de extraordinário alcance político da qual os governos petistas estariam articulados com demais Estados administrados
por lideranças supostamente esquerdistas – o chamado Foro de São Paulo seria um exemplo disso16 - que
teria como pretensão corroer todos os valores ocidentais através de uma revolução cultural orientada
pelos escritos de Gramsci (2002) e que foi inicialmente implementada pelos autores da chamada escola
de Frankfurt, conforme argumentou Olavo de Carvalho (2014) em seu livro intitulado A nova era e a
revolução cultural: Fritjof Capra & Antonio Gramsci.
Assim, enquanto que as novas direitas reconheceriam a importância da intervenção estatal na economia visando garantir ao menos aqueles direitos sociais estabelecidos pela Constituição de 1988, como
a saúde, educação, previdência, segurança etc.; os tributários das novíssimas direitas compreendem que
qualquer tipo de intervenção estatal seria um problema por mais que visasse o bem-estar da população,
inclusive chegam a colocar em xeque a própria legalidade da carta magna brasileira, uma vez que ela teria
sido produzida supostamente por influência quase que exclusiva de tradições progressistas e, portanto,
esquerdistas17. Não obstante, por meio das análises de Pierucci (2000), encontramos algumas das principais
particularidades das novas direitas, caracterizadas pela recém saída da ditadura civil-militar brasileira.
O medo e a agressividade em relação aos outgroups, como se sabe não têm nada de
novo como ingredientes de síndromes de extrema direita. Não têm nada de novo, é
verdade, mas por outro lado conseguem orientar com segurança o diagnóstico do
pesquisador quando aponta na direção da extremidade direita do leque político: estamos às voltas com indivíduos arregimentáveis para causas anti-igualitárias radicais e

14

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-federal.shtml.

15 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/lula-se-entrega-a-pf-para-cumprir-pena-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.
ghtml.
16

https://www.youtube.com/watch?v=Gs4fj8h-XyA

17

https://www.youtube.com/watch?v=nY6FL5C9vzE
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soluções autoritárias de direita. Estranhamente, porém, são favoráveis às greves dos
trabalhadores e ao direito de greve, embora não façam greve e tenham cisma de que
as greves degenerem bagunça. Defendem a reforma agrária e, deste modo, estão bem
longe da bancada ruralista no Congresso Nacional; reprovam, claro, as invasões de
terras e a ousadia do MST. Querem gastos públicos com a mesma veemência com que
exigem as penas mais severas para o crime. Segurança policial e seguridade social
são considerados direitos urgentes de todos os cidadãos decentes e homens de bem:
querem sempre e sobretudo a ROTA, emblema das decisões de justiça. Mas querem,
também, serviços públicos de saúde, mais escolas, creches, orfanatos, reformatórios,
internatos, às vezes campos de concentração com trabalhos forçados, transporte coletivo
estatizado, seguro desemprego e aposentadoria condigna, tudo isto e muito mais eles
querem do Estado. A cantilena neoliberal anti-welfare compõe o ideário de uma outra
direita, não é como eles. (Pierucci, 2000, pp. 59-60)

Enquanto essas novas direitas - nascidas no contexto da pós-redemocratização do Brasil a partir da
promulgação da Constituição de 1988 - entram em declínio, emergem as novíssimas direitas que operam
a partir de leituras ultraliberais, reconhecendo que os problemas sociais, políticos e econômicos do país
resultariam da corrupção que ocorreu exclusivamente no contexto estatal gerenciado pelos governos
petistas, tratados como exemplo das práticas institucionais supostamente esquerdistas, enquanto que na
iniciativa privada essas práticas ilícitas não ocorreriam.
Portanto, se as novas direitas brasileiras apresentadas por Pierucci (2000) no final do século XX
defendiam o direito à greve, a reforma agrária (mesmo que ainda questionassem as invasões do MST),
além de gastos públicos com educação, saúde e, sobretudo, com segurança pública; as novíssimas direitas
que nascem no século XXI partem de uma outra perspectiva, na medida em que sustentam que a única
forma de garantir o bom funcionamento do Estado é através das privatizações de todas as empresas
criadas para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição de 1988,
mas que conforme sugere o MBL18 a imagem negativa desta prática só foi possível porque, “muita gente
tem uma imagem negativa da privatização, isso porque os governos petistas gastaram rios de dinheiro
para demonizar essa prática que como a gente vai ver só traz benefícios ao país.”
Todavia, é possível localizar não somente nos vídeos, como também nas propostas produzidas
e compartilhadas pelo MBL19 em suas redes sociais, toda a sua agenda privatista que perpassa desde a
implementação de um sistema de vouchers para ensino básico, fundamental, médio e superior, com valor
igual para todos os alunos de cada nível; militarização das escolas em áreas de risco; gestão privada de
escolas públicas através de organizações sociais e parcerias público-privadas; promoção de competição
entre escolas públicas usando métricas como o exame PISA, fazendo parcerias com a iniciativa privada
para premiações; desburocratização do processo de abertura de escolas, cursos e do número de vagas em
instituições de ensino privadas, assim como de operadoras de planos de saúde; adoção de um sistema de
saúde similar ao alemão em substituição ao SUS: obrigatoriedade da contratação de um plano de saúde e
fornecimento de plano gratuito para aqueles que não puderem pagar por um; incentivo tributário a empresas que ofereçam planos de saúde a seus funcionários e concessão de benefício tributário a empresas e
indivíduos que auxiliem no custeio de hospitais, clínicas e laboratórios de análise; abertura de mercado
hospitalar a empresas estrangeiras; privatização dos presídios; privatização de linhas de metrô e VLT e
criação de novas linhas por meio de PPPs, dentre muitos outros exemplos.
A caricaturização do intervecionismo estatal, bem como dos governos comprometidos com a defesa
e garantia de direitos sociais, passou a ser tratado pelo MBL como uma condição exclusiva das esquerdas,
18

https://www.youtube.com/watch?v=7DrK88jnubA

19

http://mbl.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/propostas-mbl.pdf
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o que acabou por fundamentar uma espécie de simplificação de toda a complexidade política e econômica
a partir de um receituário anti-Estadista, baseado nos preceitos de economistas como Ludwig von Mises
(2009)20, que profetizam como a única solução para os problemas das democracias liberais a adesão ao livre
mercado. Sob essa perspectiva, a única saída para o país, segundo os tributários das novíssimas direitas,
não ocorreria por meio de propostas que visariam a garantia de direitos consolidados pela Constituição
de 1988, mas, ao contrário, por meio da entrega da gestão econômica capitaneada pelo Estado nas mãos
exclusivas da iniciativa privada e, portanto, aderindo à crença na mão invisível do mercado, que segundo
essa vertente do liberalismo, teriam os consumidores como os soberanos nesta sociedade. Nesse sentido,
deveríamos aderir inquestionavelmente a máxima proferida pelo candidato à presidência da república
em 2018 pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, Flávio Rocha21, que sustenta que “O Estado grande
leva a descrença na suprema sabedoria do livre mercado. O livre mercado é o juiz sábio que existe. É
a mão de Deus intercedendo sempre a favor do mais competente, do mais eficiente, do mais talentoso”.
Ao tratarmos desse contexto demarcado principalmente por aquilo que não apenas D’Ancona (2018),
mas o próprio dicionário Oxford chamou de pós-verdade – tendo sido considerada por ele a palavra do ano
em 2016 - é possível verificar que este termo se caracteriza, sobretudo, pela crença não necessariamente
nos fatos, mas nas emoções que se potencializam com a facilidade na procura e no encontro de pessoas
que compartilham uma mesma visão de mundo através do ciberespaço.
Contudo, se faz necessário destacar que a incerteza produzida pela ausência ou insuficiência de
filtros que garantam precisamente as evidências necessárias para tratar da complexidade de um determinado assunto possibilitou não apenas que essa verdade líquida, potencialmente instável e efêmera,
pudesse emergir, mas também que essas narrativas alternativas e imprecisas dos fatos apresentados tivessem validade na medida em que fossem difundidas através do marketing político instrumentalizado no
ciberespaço, ao invés de verificar as fontes precisamente legítimas. Deste modo, deixamos de acreditar
nas fontes e evidências legítimas e científicas na medida em que passamos a acreditar nos boatos que
passaram a ser difundidos com veemência, já que as curtidas e compartilhamentos possibilitam que uma
narrativa seja construída como verdade, embora isso não ocorra de fato.
Também é igualmente importante enfatizar que a forma com que o Centro de Mídia Independente CMI e, posteriormente, o Movimento Passe Livre – MPL produziam, sistematizavam e difundiam os seus
conteúdos e informações, assim como os modos pelos quais organizavam suas pautas e, principalmente,
suas manifestações de rua, acabaram sendo capturados pelo Movimento Brasil Livre – MBL e diversos
outros movimentos sociais representantes das novíssimas direitas, a exemplo do grupo revoltadosonlinebrasil22, na medida em que suas propostas políticas foram deslocadas de perspectivas da esquerda à
direita, culminando com o com aquilo que Salsicha, integrante do MBL entrevistado por nós, chamou
de dream team da zoeira.

A “ESTÉTICA DA ZOEIRA” COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA NA ERA DA PÓS-VERDADE
As jornadas inicialmente ocorridas em junho de 2013 no Brasil não foram necessariamente as abordagens pioneiras na utilização dos meios digitais para disseminar ideias políticas através da articulação
de manifestações. Tognozzi (2014), evidenciou diversas mobilizações populares que contaram com a
articulação em rede. Dentre elas, destaca-se: o evento ocorrido nas Filipinas em 2002, que foi organizado através de troca de mensagens de celular por um grupo de jovens que, após cinco dias de protesto,
acabaram conseguindo articular a renúncia do presidente acusado de corrupção, Joseph Estrada. No que

20

https://www.youtube.com/watch?v=W1K9yaorlWg

21

http://mbl.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/propostas-mbl.pdf

22

https://www.facebook.com/revoltadosonlinebrasil/
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se refere aos episódios mais recentes, podemos destacar o caso da chamada Primavera Árabe, em 2010,
quando iniciou-se uma onda de manifestações que se espalhou pelo mundo árabe, questionando não apenas o autoritarismo político, mas também a crise econômica. Outro movimento de enorme repercussão
internacional foi o Occupy Wall Street, em 2011, que se manifestou contra as instituições financeiras em
um momento de grave crise econômica. Desse modo, os protestos não só foram organizados pelas redes
sociais, como também passaram a serem transmitidos para todo o planeta por meio de celulares e laptops.
As jornadas iniciadas em junho de 2013, bem como as tantas outras manifestações que ocorreram em
diversas cidades brasileiras nos anos seguintes, acabaram por inaugurar uma transformação paradigmática
no que se refere à circulação de informações e a capacidade de mobilização social através do ciberespaço,
permitindo com que as novíssimas direitas emergissem impetuosamente. Inclusive, na época, 43% dos
domicílios brasileiros já tinham acesso à internet23. E esse número foi subindo incessantemente nos anos
seguintes, assim como a participação nas redes sociais também cresceu de uma forma jamais imaginada,
conforme podemos verificar na pesquisa realizada pela Serasa Experian em junho de 2013 que mostrou
que, dentre os brasileiros e brasileiras conectadas na internet, 68% destes estavam no Facebook, outros
18% no Youtube, 2% no Orkut e 1,6% no Twitter. E foi exatamente através do campeão de audiência,
o Facebook, que os protestos e as convocações para os atos ocorreram com mais veemência, já que a
pesquisa apresentada por Tognozzi (2014, p. 73) mostrou que 75% dos manifestantes convocaram outras
pessoas para participar das manifestações através do Facebook e Twitter.
Para além dessas convocações, as redes sociais também foram usadas na divulgação de informações e debates sobre questões políticas, porém de uma maneira bastante distinta daquilo que estávamos
habituados a ver nos veículos de comunicação tradicionais. Aliás, a forma passou a ser o centro da
questão que trataremos doravante, já que recentemente passamos a encontrar no ciberespaço o aumento
da circulação de memes24 - ou seja, de imagens ou frases com grande potencial de propagação rápida
pelos meios digitais através de compartilhamentos -, além da difusão das chamadas fake news. Portanto,
a forma-meme seria um exemplo nítido de como o formato influencia diretamente na disseminação de
conteúdos na internet. Estratégia esta que foi e ainda é fortemente utilizada pelos clássicos, novos e,
sobretudo, novíssimos movimentos sociais, dentre eles as novíssimas direitas, que emergem veementemente após 2013, caracterizados por ideias políticas anti-petistas e principalmente anti-esquerdistas,
produzida inicialmente sob forte influência das aulas, cursos e livros de Olavo de Carvalho (2014) que
passaram a serem instrumentalizados na construção de suas narrativas revisionistas acerca da história
contemporânea do Brasil.
O Movimento Brasil Livre se destaca nas redes sociais justamente por priorizar a forma no lugar do
conteúdo, procurando convencer o público sobre relevância de sua narrativa apresentada como verdade
através do que chamaram de “estética da zoeira”, conforme evidenciamos na entrevista por nós realizada com os seus membros Alexandre Santos, Kim Kataguiri e Arthur do Val Moledo. No entanto, nessa
mesma sabatina, Alexandre Santos nos recordou que esse tipo de estratégia já era utilizada por grupos
liberais e conservadores muito antes do início das Jornadas de Junho. Ao nos relatar sobre o trabalho
que executou no comando da candidatura do deputado estadual em São Paulo, Paulo Batista (PRP/SP),
que ficou conhecido por sua campanha que viralizou na internet25 por meio desta forma-meme, em que o
candidato aparecia voando sob uma cidade enquanto soltava o “raio privatizador”, Renan Starkey, irmão
de Alexandre, explicam o conceito e a estratégia utilizada:
23

http://cetic.br/pesquisa/domicilios/.

24 Segundo Richard Dawkins (2001b) “meme” seria uma espécie de elemento discursivo produzido na cultura humana
perpassada por uma unidade de imitação, nascida da expressão “Mimeme”, de raiz grega, operada, portanto, de maneira monossilábica e soando um pouco como “gene”. Todavia, o autor ainda sugere que essa expressão poderia estar relacionada alternativamente a “memória”, ou à palavra francesa même, localizada em exemplos como melodias, ideias, “slogans”, modas do
vestuário, maneiras de fazer potes ou de construir arcos.
25

https://www.youtube.com/watch?v=htD7wMjUuhI
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A candidatura do Paulo tornou-se maior que nosso grupo ou mesmo que o candidato.
Paulo era agora representante de um espectro de pensamento político adormecido em
nosso país, o candidato a deputado estadual que mais citações tinha na internet (ranking
do site beonpop). Num momento em que cada vez mais se fala em “guerra cultural” por
parte da esquerda, era de se admirar que através de seu raio, Paulo tivesse resignificado
as famigeradas privatizações. Destruindo um trabalho de 20 anos dos estatólatras, pessoas
faziam memes privatizando estradas, servidores públicos, políticos desastrados e amigos
de escola. Através do raio privatizador, um objeto ou sujeito era convertido de sua versão
precária para a versão evoluída. Um feito que faria Mises sorrir. (Starkey, 2014) 26

Apesar do candidato a deputado estadual pelo Estado de São Paulo, Paulo Batista (PRP/SP), não
ter sido eleito, os responsáveis por sua campanha, a exemplo de Renan, acabaram considerando que o
formato utilizado na divulgação das propostas através da forma-meme foi um enorme sucesso.
“a gente ganhou muita capilaridade na internet e ficou muito conceituado ali porque
era a estética da zoeira como política discutindo um negócio que pra gente era muito
caro porque as privatizações sempre foram muito demonizadas e a gente conseguiu
inverter o polo. (Starkey, 2018) 27

Não obstante, foi após essa campanha que Alexandre e o seu irmão Renan, puderam se associar
à Kim Kataguiri - jovem bastante articulado que apoiava outro candidato e que também já fazia uso das
redes sociais por meio de estratégias semelhantes, visando constituir o que eles mesmos passaram a chamar
de dream team da zoeira. Mas o que seria isso? O que seria essa estética da zoeira? Renan, que na época
desta primeira campanha era membro do Movimento Renovação Liberal, reconheceu que a ideia surgiu
do desafio de criar uma candidatura competitiva e polêmica nas eleições que estavam por vir. Assim,
o uso da internet enquanto ferramenta da campanha já havia sido estabelecido como máquina técnica,
porém a gramática a ser adotada acabou gerando inicialmente debates intensos dentro do próprio grupo.
Eu já havia abordado anteriormente, em minha palestra no I Curso de Formação Política
do Renova Vinhedo, em agosto, a existência de uma “estética da zoeira” que permeava
as ações de uma nova geração de liberais brasileiros. Tal estética, advinda de fóruns
e “chans” de internet, mescla uma postura anárquica e iconoclasta com montagens
toscas e grosseiras e profundas referências a cultura pop. É, enquanto linguagem, uma
reação direta à baboseira lobotomizada do universo do politicamente correto. A crença
na zoeira é a crença na célebre frase de Marshall McLuhan de que “O meio é a mensagem”. Zoamos não apenas porquê a zoeira é cancerígena, mas também porquê nossa
mensagem é anárquica, corrosiva e revolucionária. No país do paternalismo cordial,
qualquer ativismo libertário é altamente subversivo. Zombar do sistema é sorrir para
implodi-lo. (Starkey, 2014) 28

26

https://renovavinhedo.wordpress.com/

27

Entrevista concedida à Tatiane Braga e Pablo Rosa, em 23 de abril de 2018.

28

https://renovavinhedo.wordpress.com/.
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Desde o princípio, a maior preocupação do MBL era justamente com a forma pela qual a mensagem era transmitida, muito mais do que com o conteúdo, conforme reconheceram esses jovens que
paulatinamente passaram a se engajarem na política a partir de um viés à direita. A fórmula utilizada
inicialmente foi duramente questionada, conforme afirma Renan Starkey: “mesmo colunistas liberais e
conservadores na grande mídia torciam o nariz, afetados pela fórmula. Não havíamos pedido a benção
com o rigor devido aos donos do movimento liberal no país. Em suma, cagamos e andamos para todos
eles” (Starkey, 2014) 29. Todavia, ainda hoje, os integrantes do MBL reconhecem a enorme relevância em
se pensar a forma no lugar do conteúdo, como eles mesmo afirmam, deixando a complexidade do debate
como atribuição fundamental dos think thanks liberais, a exemplo do Instituto Ludwig Von Mises Brasil30.
Tati: O que vocês acham que é a causa dessa expansão toda nas redes sociais? Por que
tem essa repercussão toda?
Kim: É o foco do nosso trabalho que a gente trabalha a forma e não só o conteúdo.
A gente deixa a parte de conteúdo para os think thanks lá, dos institutos liberais, tipo
Mises etc... e trabalha a melhor linguagem possível pra fazer não só com que as pessoas
entendessem, mas também entendessem porque valia a pena sacrificar um pedaço da
vida delas para lutar por aquilo.31

As técnicas de difusão de narrativas nas plataformas digitais desenvolvidas pelo MBL podem ser
averiguadas ao analisarmos alguns dos discursos disponíveis nas suas redes sociais (Youtube, Instagram,
Facebook etc.), que perpassam certa fusão que articula a insatisfação com o modelo político dominante
nos últimos anos, a saber, o governo petista, com uma crítica radical aos distintos projetos das esquerdas
através de uma abordagem veementemente anti-Estadista. Além disso, podemos adicionar pautas como
a defesa da família, a proposição de soluções para acabar com a corrupção, recomendando uma suposta
melhoraria no campo econômico do país através da redução paulatina das atribuições do Estado, até
alcançar o Estado mínimo, dentre outras que se situam entre os liberalismos e conservadorismos. Assim,
com a difusão dessas narrativas, temos um discurso inflamado, com apelos emotivos e uma pitada de
humor ou mesmo ironia, através da articulação de uma linguagem jovem e de fácil entendimento para
todos aqueles que os acompanham, já que “tudo é entretenimento”, conforme afirmou Kim em entrevista32.
De fato, o MBL é um defensor astuto dos princípios morais, como manda a cartilha conservadora.
Porém, a divulgação de fatos distorcidos de acordo com os seus interesses políticos nos mostra que não
há o mesmo compromisso com a verdade. Talvez seja por isso que o Facebook, no dia 25 de julho de
2018, tenha tirado do ar 196 páginas e 87 contas supostamente ligadas ao MBL sob a justificativa da
utilização de notícias falsas33. Em março deste ano, o Facebook também tirou do ar a página Ceticismo
Político, também ligada a esse movimento, que difundiu notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco
(PSOL), assassinada no Rio de Janeiro34. Inicialmente a publicação foi compartilhada pelo MBL sob a
justificativa de que a sua fonte primária era a jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, que a
29

https://renovavinhedo.wordpress.com/.

30

https://mises.org.br/ .

31

Entrevista concedida à Tatiane Braga e Pablo Rosa, em 23 de abril de 2018.

32

https://www.youtube.com/watch?v=FiSNvXJYmP4.

33 https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/07/25/facebook-retira-do-ar-rede-de-fake-news-ligada-ao-mbl-antes-das-eleicoes-dizem-fontes.ghtml.
34

https://exame.abril.com.br/brasil/facebook-retira-do-ar-pagina-com-fake-news-contra-marielle-franco/
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partir da difusão de um texto produzido e compartilhado pela desembargadora Marília Castro Neves (TJ/
RJ) teria legitimidade para circular nas redes, independente de ser verdade ou não35, conforme perfez o
site Ceticismo Político, que também foi tirado do ar em março de 201836.
O curioso é que nos meses seguintes verificou-se uma crítica veemente por parte do MBL às agências - também conhecida como fact checking37 - que visam verificar se de fato as notícias difundidas na
internet deveriam ser apuradas no intuito de examinar se seriam verdadeiras ou falsas. No entanto, da
mesma forma que este grupo publicou um vídeo com discurso proferido por Kim Kataguiri que pode muito
bem ser situado enquanto fake news, intitulado “Agrotóxicos salvam vidas”, levando a entender que todos
aqueles que defendem alimentos orgânicos seriam esquerdistas38, o MBL também produziu um vídeo
argumentando que as instituições que fariam as fact-checkings também estariam na mesma condição39.
Nesse modelo de comunicação onde a forma é mais importante, está incluído a atitude de quem
fala. E o simples fato de ser contra o sistema vigente se torna uma forte justificativa para aceitar as ideias
impostas. Não é à toa que o discurso do MBL se mostra carregado de um sentimento anti-esquerdista,
anti-petista e, no limite, anti-estatal, a depender do assunto, mesmo que por vezes, tal menção seja desnecessária para transmitir a informação desejada. Dando a roupagem que desejam e fazendo a seleção
de informação ao seu bel prazer, o grupo pratica o que já se convencionou chamar de autoverdade, ou
seja, aquela suposta evidência que reitera certa verdade, independente de sua veracidade factual. Dessa
forma, ganham a atenção e a aceitação do público que, assim como eles, valoriza a forma e os enxergam
como “gente que fala o que pensa”, “corajosos” e “revolucionários”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerarmos que a política na era da pós-verdade se fundamenta, em seu estado mais puro,
no “triunfo do visceral sobre o racional, do enganosamente simples sobre o honestamente complexo”
(D’Ancona, 2018, p. 29), podemos constatar através desta cibercartografia política por nós desenvolvida,
que o que passamos a chamar de novíssimas direitas emergiu justamente em um contexto do nascimento
de uma verdade líquida, uma verdade que pode ser construída a partir do encontro de pessoas e grupos
que, mesmo desconhecendo a complexidade dos fenômenos que atravessam os fatos narrados, procuram
encontrar uma forma de tornar verossímil os seus argumentos por meio de apelos emocionais, independentes de seus efeitos.
Não obstante, é importante mencionar que o método que estamos chamando de cibercartografia
política se fundamenta em uma abordagem de tradição pós-estruturalista que considera importante todas
as possibilidades de obtenção de informações, independente dos formatos, métodos, técnicas, tecnologias
e mecanismos de sua produção. Inclusive, foi desta forma que conseguimos obter relatos, narrativas e
discursos que não seriam possíveis de serem encontrados de outra forma, tendo em vista que parte deles
foram extraídos de redes e canais aonde são produzidos e difundidos os seus conteúdos.
Assim, embora reconheçamos que já exista outro método também chamado de cibercartográfico,
apresentado inicialmente por Fraser Taylor (2014), mas que não se fundamenta necessariamente em uma
perspectiva amparada nos escritos de Foucault, Deleuze, Guattari, Rolnik, dentre outros autores fundamentais para tratar da complexidade de informações produzidas que circulam pela internet, apostamos na

35 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/desembargadora-do-rj-que-postou-mentiras-sobre-marielle-e-ofensas-a-professora-e-deputado-pede-desculpas-em-carta.ghtml
36 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/facebook-remove-pagina-ligada-ao-mbl-que-divulgou-noticias-infundadas.shtml.
37

https://www.youtube.com/watch?v=_beA5gS4SaQ&feature=youtu.be

38

https://www.youtube.com/watch?v=-2kWYWzHM98.

39

https://www.youtube.com/watch?v=k2RWy-lCvm0.
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busca pelas mais distintas formas de produção de análises e extração de informações, conforme sustentou
Rolnik (2007), ao argumentar que
pouco importa as referências teóricas do cartógrafo. O que importa é que, para ele,
teoria é sempre cartografia – e, sendo assim, ela faz juntamente com as paisagens cuja
formação ele acompanha (inclusive a teoria aqui apresentada, evidentemente). Para isso
o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o menor racismo de
frequência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os movimentos do desejo,
tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem vindo.
Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso o cartógrafo
serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não só escritas e nem só teóricas.
Seus operadores conceituais podem surgir tanto de um filme quando de uma conversa
ou de um tratado de filosofia. O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de
expropriar, se apropriar, devorar e desovar, transvalorado. Está sempre buscando
elementos para compor suas cartografias. Este é o critério de suas escolhas: descobrir
que matérias de expressão, misturadas a quais outras, que composições de linguagem
favorecem a passagem das intensidades que percorrem seu corpo no encontro com os
corpos que pretende entender. Aliás, “entender”, para o cartógrafo, não tem nada a
ver com explicar e muito menos com revelar. Para ele não há nada em cima – céus
da transcendência -, nem embaixo – brumas da essência. O que há em cima, embaixo e
por todos os lados são intensidades buscando expressão. E o que ele quer é mergulhar
na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia:
pontes de linguagem. Vê-se que a linguagem, para o cartógrafo, não é um veículo de
mensagens-e-salvação. Ela é, em si mesma, criação de mundos. (Rolnik, 2007, pp.
65-66, grifo nosso)

Todavia, apesar de utilizarmos o método cartográfico apresentado por Rolnik (2007) para produzir o que estamos chamando de cibercartografia política, ainda o situamos em um determinado lugar e
com uma certa particularidade espacial, que só é possível de ser encontrada somente no ciberespaço.
Por isso, que abordamos esse método no contexto das virtualidades promovidas pela internet e de seus
desdobramentos no campo da política institucional e, sobretudo no que se refere aos valores orientados
por movimentos sociais que estamos tratando como novíssimas direitas a partir daquilo que Day (2005)
chamou de novíssimos movimentos sociais. No entanto, embora tenha escrito e um contexto precedente à
emergência da pós-verdade estabelecido pelo Dicionário Oxford em 201640, cremos que essa abordagem
apresentada por Day (2005) tenha nos permitido distinguir o que Pierucci (2000) chamou de novas direitas ao tratar da primeira década pós-redemocratização no Brasil, portanto, a década de 1990, em relação
ao que estamos chamando de novíssimas direitas, tendo em vista as distintas particularidades de ambas.
Todavia, é possível constatar que a forma de articulação mobilizada por meio das redes virtuais
no ciberespaço, versada a partir daquilo que Day (2005) chamou de novíssimos movimentos sociais que,
no caso brasileiro, se encontrava presente inicialmente nas práticas políticas de organização do MPL,
grupo composto por militantes das mais distintas vertentes das esquerdas, sobretudo por alter-mundialistas foi capturado pelo MBL, tornando a sua difusão com um alcance muito maior, tendo em vista o
contexto caracterizado pelo impeachment/golpe capitaneado por forças conservadoras e liberais contra
a ex-presidente Dilma Roussef (PT) em 2016. Mas, mais ainda, porque o MBL, sob forte influência dos
diagnósticos e das técnicas de utilização das plataformas digitais advindas de Olavo de Carvalho, esta40

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/16/internacional/1479308638_931299.html
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beleceu um novíssimo formato para a ação política mimetizada a partir do que chamaram de “estética da
zoeira”, permitindo um maior alcance na difusão de seus conteúdos orientados principalmente para um
público jovem que se rebelava contra o petismo e as esquerdas, de modo geral.
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Resumo
Cada vez mais pessoas têm se autocategorizado como parte da direita
política no Brasil. Todavia, o aumento no número de membros da direita
não foi acompanhado de um aumento de conhecimento acerca do que
prediz a autocategorização na direita. Portanto, o objetivo do presente
estudo foi investigar os efeitos preditores de duas variáveis historicamente relacionadas à direita: O Autoritarismo de Direita (composto por
Autoritarismo, Tradicionalismo, Submissão à Autoridade e Contestação
à Autoridade) e o Preconceito Contra Diversidade Sexual e de Gênero
(PDSG). Participaram do estudo 518 indivíduos com idades entre 18 e
79 anos (M=39,31; DP=17,93), 59,80% do gênero masculino. Foram
conduzidas regressões logísticas binárias considerando a autocategorização na direita como variável dependente e os componentes do Autoritarismo de Direita e o PDSG como variáveis independentes. Concluiu-se
que os componentes ‘Tradicionalismo’ e ‘Autoritarismo’ do Autoritarismo de Direita predizem significativamente a autocategorização investigada. Implicações do resultado são discutidas no artigo.
Palavras-chave: Direita; Autoritarismo; Preconceito; Autocategorização; Preditor.

Resumen
Muchas personas se han clasificado como parte de la derecha política en Brasil. Sin embargo, el aumento en el número de derechistas
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no estuvo acompañado por un aumento en el conocimiento sobre lo que predice la autocategorización
de la derecha. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue investigar los efectos predictivos de dos
variables históricamente relacionadas con la derecha: el autoritarismo de derecha (compuesto por
autoritarismo, tradicionalismo, sumisión a la autoridad y desafío a la autoridad) y el prejuicio contra
la diversidad sexual y de género (PDSG). El estudio incluyó a 518 individuos con edades entre 18 y
79 años (M = 39,31; DP = 17,93), 59,80% del sexo masculino. Se realizaron regresiones logísticas
binarias considerando la autocategorización de derecha como variable dependiente y los componentes
de autoritarismo de derecha y PDSG como variables independientes. Se concluyó que los componentes
“tradicionalismo” y “autoritarismo” predicen significativamente la autocategorización investigada.
Las implicaciones del resultado se discuten en el artículo.
Palabras-clave: Derecha; Autoritarismo; Prejuicio; Autocategorización; Vaticinador.

Abstract
There is an increasing number of people who categorize themselves as part of the political right in Brazil. However, the knowledge about what predicts self-categorization on the right is still incipient. Therefore, the aim of the present study was to investigate the predictive effects of two variables historically
related to the political right: Right-Wing Authoritarianism (comprised of Authoritarianism, Traditionalism, Submission to Authority, and Challenge to Authority) and Prejudice Against Sexual and Gender
Diversity (PDSG). The study included 518 individuals aged between 18 and 79 years (M = 39.31; SD
= 17.93), 59.80% male. Binary logistic regressions were conducted considering self-categorization on
the right as a dependent variable and the components of Right-Wing Authoritarianism and PDSG as
independent variables. Results suggested that ‘Traditionalism’ and ‘Authoritarianism’ components of
Right-wing Authoritarianism significantly predict self-categorization on the right. Further implications
are discussed in the article.
Keywords: Right; Authoritarianism; Prejudice; Self-categorization; Predictor.
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INTRODUÇÃO
Historicamente, as definições teóricas de direita e esquerda contam da época da Revolução Francesa. Na Assembleia Nacional do final do século XVIII, aqueles que defendiam mudanças e o fim das
desigualdades sociais sentavam-se à esquerda do presidente da Assembleia, e aqueles que defendiam a
manutenção do status quo (monarquia), sentavam-se à direita (Haidt, 2012). Diferentemente de outros
países, como os Estados Unidos, onde a robustez da produção científica e a própria história sociopolítica
acabaram por construir conceitos de direita e esquerda estruturados, alinhados com seus dois principais
partidos (Republicano e Democrata), na realidade brasileira eles vêm sendo construídos de outra forma.
No Brasil, o uso das expressões “direita” e “esquerda” é bastante comum, seja pela ciência, pelos
meios de comunicação, ou mesmo pelos políticos. Pesquisas realizadas no Brasil em 1989 e 1990 já
demonstravam que boa parte do eleitorado brasileiro se colocava em algum ponto do espectro esquerda-direita, ainda que 60% dele não soubesse dizer o que esquerda e direita significavam (Singer, 2002). Tal
confusão é reproduzida ao se avaliar os partidos políticos brasileiros, uma vez que se chega a conclusões
diferentes acerca de em qual parte do espectro político eles estão ao se analisar os conteúdos programáticos dos partidos (Tarouco & Madeira, 2013), seus manifestos partidários (Tarouco, Vieira, & Madeira,
2015) e as opiniões dos estudiosos (Tarouco & Madeira, 2015).
No âmbito dos partidos políticos, desde 2010 cada vez mais deputados têm se autocategorizado
como parte da direita política (Quadros & Madeira, 2018), tendo atingido o seu ápice em 2018 com a
ascensão do Partido Social Liberal (PSL). Fundado em 1994, mas com pouca expressão nos seus primeiros vinte anos de existência, em 2018 o PSL se tornou o segundo maior partido do Brasil em número de
parlamentares eleitos na Câmara dos Deputados. Autodeclarando-se liberal na economia e conservador
nos costumes, muitos de seus membros defendem ideias classicamente associadas à direita política, como
a ordem, a hierarquia e a tradição (Ranquetat, 2017). Similarmente, muito de seus eleitores tendem a
seguir o perfil “antipartidário” (contra partidos políticos) composto por pessoas predominantemente de
cor branca, maior escolaridade, maior renda familiar mensal, e que se autocategorizam como de centro-direita ou direita (Paiva, Krause, & Lameirão, 2016).
Durante o dia da votação do impeachment da ex-Presidente da República Dilma Rousseff na
Câmara dos Deputados, o então deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, enalteceu
Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército Brasileiro condenado por tortura. Dois anos depois,
Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil. Demonstrou-se assim haver amplo espaço para apoio a manifestações de cunho autoritário e de uma sociedade construída dentro de uma identidade moral e religiosa,
erigida sobre valores tradicionais. O apoio à ordem, à hierarquia e à tradição transforma-se assim em
apologia à intolerância e ao recrudescimento de medidas punitivas. A eleição de Jair Bolsonaro pode ser
caracterizada como a clara emergência do autoritarismo de direita no Brasil, fenômeno que até então era
manifestado de maneira mais sutil (Almeida, 2015).
O Autoritarismo de Direita
Um dos construtos psicológicos consistentemente relacionados à direita política desde a metade do
século XX é o autoritarismo de direita. Baseado no livro The Authoritarian Personality (A personalidade
autoritária de Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950), Bob Altemeyer (1981) propôs o
construto chamado Right-Wing Authoritarianism (Autoritarismo de direita) que já foi amplamente pesquisado desde então. Ele é uma atitude social que está relacionada a atitudes favoráveis à tortura (Benjamin,
2016), ao patriotismo e a atitudes negativas em relação a imigrantes (Bizumic & Duckitt, 2018). Como
subentendido no nome, o autoritarismo de direita tende a estar mais associado àqueles indivíduos que se
autocategorizam como parte da direita política (Passini, 2015).
Em países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Israel, o autoritarismo de direita tem 3 componentes (Duckitt, Bizumic, Krauss, & Heled, 2010): (a) O autoritarismo, definido como o apoio a
medidas punitivas severas como pena de morte; (b) A submissão à autoridade, definida como a tendência
a se submeter acriticamente a autoridades; e (c) O tradicionalismo, definido como a tendência a apoiar
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padrões e valores morais tradicionais. Entretanto, por ser uma atitude social e consequentemente variar
conforme o contexto investigado, os componentes variam a depender do país (e.g. Etchezahar, 2012; Gray
& Durrheim, 2006). No Brasil, ele é composto por autoritarismo, submissão à autoridade, tradicionalismo e contestação à autoridade, este último sendo a tendência a desafiar, protestar e criticar autoridades
(Vilanova, Milfont, Cantal, Koller, & Costa, 2019).
O autoritarismo de direita prediz preconceito com relação a diversos grupos, mas um dos grupos
que têm consistentemente sido alvo dele é a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais/
Travestis). Ele está associado não só ao preconceito contra diversidade sexual (Crawford, Brandt, Inbar,
& Mallinas, 2016), como também à oposição de direitos civis de transexuais (Tee & Hegarty, 2006).
Como o autoritarismo e a intolerância tem ganho cada vez mais espaço em setores da direita brasileira,
cabe analisar a relação da direita com o preconceito contra diversidade sexual e de gênero.

A DIREITA E O PRECONCEITO CONTRA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO
Estudos clássicos (e.g., Herek, 1988; Herek & Glunt, 1993) já indicavam a autoidentificação política
como um dos principais fatores ligados ao apoio ou à oposição a pautas igualitárias de diversidade sexual e
de gênero. A relação se manteve, uma vez que estudos atuais seguem indicando a relação entre o alinhamento
à direita e a estigmatização de lésbicas, gays e transexuais (Prusaczyk & Hodson, 2019; Van der Toorn, Jost,
Packer, Noorbaloochi, & Van Bavel, 2017). Nesse sentido, já foi demonstrado que o alinhamento com as
crenças econômicas vinculadas à ideologia política de direita são uma das variáveis mais correlacionados
ao preconceito contra diversidade sexual (Barnett, Oz, & Mardsen, 2018). Também já foi demonstrado que
o tradicionalismo (componente do autoritarismo de direita) prediz preconceito contra diversidade sexual e
de gênero com mais precisão do que a religiosidade (Vilanova, Koller, & Costa, 2019).
Até mesmo na hora de selecionar possíveis candidatos para trabalhar em uma empresa a autocategorização política pode influenciar a escolha: aqueles que se autocategorizam como de direita, quando
solicitados a escolherem candidatos com base em currículos, tendem a escolher os candidatos que não
expressam em seus currículos que são homossexuais (Hoyt & Parry, 2018). Portanto, demonstra-se que
a autocategorização de direita e os componentes do autoritarismo de direita são preditores significativos
do preconceito contra diversidade sexual e de gênero.
Embora tanto a autocategorização de direita, como os componentes do autoritarismo de direita e o
preconceito contra diversidade sexual e de gênero estejam relacionados, em geral investiga-se o preconceito
como variável dependente e a autocategorização e o autoritarismo como variáveis independentes. Todavia,
no Brasil essas variáveis ainda não foram investigadas considerando a autocategorização de direita como
variável dependente e as outras duas variáveis como independentes. Ou seja, mesmo a direita tendendo
a apresentar maiores níveis de autoritarismo e de preconceito, não se sabe quais dessas atitudes melhor
predizem a própria autocategorização de direita. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar
se os componentes do autoritarismo de direita ou se o preconceito contra diversidade sexual e de gênero
melhor predizem a autocategorização como parte da direita política. Assim, busca-se compreender melhor
o que prediz a autocategorização de direita no Brasil e consequentemente explicar suas características
distintivas das outras partes do espectro político.

MÉTODO
PARTICIPANTES
Participaram do estudo 518 indivíduos com idades entre 18 e 79 anos (M=39,31; DP=17,93), 59,80%
do gênero masculino. A caracterização sociodemográfica da amostra em termos de etnia, escolaridade e
classe socioeconômica já foi descrita em outro estudo (Vilanova, DeSousa, Koller, & Costa, 2018) mas
vale ressaltar que em termos de etnia 449 participantes (86,7%) se declararam como brancos, em termos

Associação Brasileira de Psicologia Política
146

Felipe Vilanova | Damião Soares Almeida Segundo | Juliana Ledur Stucky | Michael Quadros Duarte | Angelo Brandelli Costa

de escolaridade, 10 participantes (1,8%) declararam ter ensino fundamental completo ou incompleto, 79
participantes (15,2%) declararam ter ensino médio completo ou incompleto, 306 participantes (59,0%)
declararam ter ensino superior completo ou incompleto e 124 participantes (23,9%) declararam ter pós-graduação completa ou incompleta. Em termos de classe socioeconômica, 38 participantes (7,3%) se
declararam de classe A, 101 participantes (19,5%) se declararam de classe B, 202 participantes (39,0%)
se declararam de classe C, 120 participantes (23,2%) se declararam de classe D e 43 participantes (8,3%)
se declararam de classe E. Por fim, em termos de autocategorização política, 166 indivíduos (32,0%) se
autocategorizaram como de esquerda, 89 (17,20%) como de centro-esquerda, 43 (8,30%) como de centro, 61 (11,80%) como de centro-direita, 90 (17,40%) como de direita e 69 (13,30%) como “nenhuma”.

PROCEDIMENTOS
A coleta de dados foi realizada por meio de formulário online, sendo a amostra recrutada por
conveniência. Os participantes foram convidados a responder através de um link de divulgação postado
em rede social entre outubro e novembro de 2016. Antes de responder às perguntas do questionário, os
indivíduos expressaram sua concordância por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo
seu anonimato garantido. Somente os pesquisadores tiveram acesso aos dados, conforme considerações
éticas da Resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas com seres humanos.

INSTRUMENTOS
Primeiramente os participantes responderam à pergunta “Em qual parte do espectro político você
se situaria?”, em que eles podiam selecionar as opções “Esquerda”, “Centro-Esquerda”, “Centro”, “Centro-Direita”, “Direita” e “Nenhuma”. Em seguida, os participantes respondiam à Escala de Autoritarismo
de Direita (EAD; Vilanova et al., 2018) e à Escala Revisada de Preconceito contra Diversidade Sexual e
de Gênero (Costa, Machado, Bandeira, & Nardi, 2016).

ESCALA DE AUTORITARISMO DE DIREITA
A EAD adaptada para o contexto brasileiro (Vilanova et al., 2018) é composta por 34 itens divididos em
quatro fatores, correspondendo aos quatro componentes do autoritarismo de direita no contexto brasileiro: Submissão à Autoridade (SA), que mede a tendência de submissão acrítica a autoridades (e.g. “O que nosso país mais
precisa é disciplina, com todos seguindo nossos líderes”); Contestação à Autoridade (CA), que mede a tendência
a desafiar, protestar e contestar autoridades (e.g. “É ótimo que atualmente muitos jovens estejam preparados para
desafiar a autoridade”); Tradicionalismo (TR), que mede a tendência a apoiar padrões e valores morais tradicionais
(“As leis de Deus sobre aborto, pornografia e casamento devem ser seguidas à risca antes que seja tarde demais”)
e Autoritarismo (AT), que mede a tendência a apoiar medidas punitivas severas, como pena de morte (e.g. “Nós
deveríamos esmagar todos os elementos negativos que estão causando problemas na nossa sociedade”).
O modelo de quatro fatores apresentou bons índices de ajuste aos dados no contexto brasileiro
(RMSEA=0,069 I.C. 90% [0,065; 0,072]; CFI=0.958; TLI=0.954) e todos os fatores apresentaram bons
índices de consistência interna: SA (α=0.90; CI 95% [0.88; 0.91]), CA (α=0.86; I.C. 95% [0.84; 0.88]),
TR (α=0.87; I.C. 95% [0.86; 0.89]), AT (α=0.94; I.C. 95% [0.93; 0.94]). As respostas aos itens da EAD
podiam ser dadas em uma escala Likert que variava de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente).

ESCALA REVISADA DE PRECONCEITO CONTRA DIVERSIDADE SEXUAL E
DE GÊNERO
A Escala Revisada de Preconceito Contra Diversidade Sexual e de Gênero (PDSG-R) foi utilizada
para avaliar atitudes negativas em relação a homossexuais e transexuais (Costa et al., 2016). Ela é uma
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medida de autorrelato que pode ser utilizada unidimensionalmente, uma vez que este modelo apresentou
bons índices de ajuste aos dados da amostra de desenvolvimento (X²/gl=43,02, p < 0,001, CFI=0,96,
TLI=0,96, RMSEA=0,07). Ela é composta por 18 itens que variam em uma escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente) e que apresentaram bom índice de consistência interna na amostra de
desenvolvimento (α de Cronbach=0,94).

ANÁLISE DE DADOS
A fim de verificar se os fatores da Escala de Autoritarismo de Direita ou se o Preconceito Contra
Diversidade Sexual e de Gênero melhor predizem a autocategorização como parte da direita política, a
variável autocategorização política foi dicotomizada. Os participantes que se autocategorizaram como
de direita foram assinalados com o valor “1” e todos os outros foram assinalados com o valor “0”. A
categorização política “centro-direita” não foi aglutinada à “direita” porque já foram demonstradas diferenças estatisticamente significativas nas pontuações dos fatores da EAD entre os grupos de “direita” e
“centro-direita” (Vilanova et al., 2018), impossibilitando sua aglutinação em uma mesma categoria. Assim,
o grupo de direita assinalado com o valor “1” foi composto por 90 participantes, dos quais 77 (85,6%) se
identificavam com o gênero masculino, 78 (86,7%) se identificavam como brancos, 72 (80,0%) tinham
alguma religião ou crença espiritual, e 8 (8,9%) se declararam como parte da classe socioeconômica A,
16 (17,8%) como parte da classe socioeconômica B, 36 (40,0%) como parte da classe socioeconômica C,
23 (25,6%) como parte da classe socioeconômica D, e 7 (7,8%) como parte da classe socioeconômica E.
Em seguida, foram conduzidas seis regressões logísticas binárias com método “Enter”, tendo como
variável dependente a nova autocategorização política dicotomizada. Na primeira regressão, a variável
preditora foi a média aritmética da pontuação no fator ‘Autoritarismo’ da EAD. Na segunda, a variável
preditora foi a média aritmética do fator ‘Contestação à Autoridade’. Na terceira, a variável preditora foi
a média aritmética do fator ‘Tradicionalismo’. Na quarta, a variável preditora foi a média aritmética do
fator ‘Submissão à Autoridade’. Na quinta, a variável preditora foi a média aritmética da Escala Revisada
de Preconceito Contra Diversidade Sexual e de Gênero. Por fim, na sexta regressão todas as variáveis
preditoras foram inseridas conjuntamente (AT, CA, TR, SA e PDSG-R).
A partir da estratégia analítica adotada, nas cinco primeiras regressões se investiga o poder preditivo
isolado de cada fator da EAD e da PDSG-R, enquanto na sexta regressão se investiga o poder preditivo
de cada variável levando em conta o poder das outras. A vantagem da sexta regressão é que ela fornece
os coeficientes parciais da regressão, que controlam estatisticamente a sobreposição de capacidade preditiva das variáveis. Assim, aquelas variáveis que significativamente predisserem a autocategorização
política na sexta regressão serão as que mantêm seu poder preditivo apesar da sobreposição de capacidade
preditiva entre elas.

RESULTADOS
Na primeira regressão, o fator ‘Autoritarismo’ predisse significativamente a autocategorização
como de “direita” (β=1,86; Wald=77,06; p<0,001). O mesmo aconteceu na segunda regressão, em que
o fator ‘Contestação à Autoridade’ predisse significativamente a autocategorização como de “direita”
(β=-0,93; Wald=55,92; p<0,001). Na terceira regressão, o fator ‘Tradicionalismo’ predisse significativamente a autocategorização (β=1,52; Wald=95,73; p<0,001), assim como na quarta regressão, em que o
fator ‘Submissão à Autoridade’ foi um preditor significativo (β=0,96; Wald=59,38; p<0,001). Também
na quinta regressão o preditor foi estatisticamente significativo, uma vez que a média na PDSG-R significativamente predisse a autocategorização (β=1,27; Wald=94,56; p<0,001). Portanto, todas as variáveis
investigadas separadamente predisseram significativamente a autocategorização de “direita”.
Na sexta regressão, o modelo composto conjuntamente pelas médias dos fatores da EAD (AT, CA,
TR e SA) e da PDSG-R explicou aproximadamente 51% da variância de se autocategorizar como de

Associação Brasileira de Psicologia Política
148

Felipe Vilanova | Damião Soares Almeida Segundo | Juliana Ledur Stucky | Michael Quadros Duarte | Angelo Brandelli Costa

direita (Nagelkerke R²=0,51). Este modelo predisse com maior precisão (AIC=297,76; BIC=323,214;
X²(508)=187,99) a autocategorização como parte da direita do que o modelo nulo (AIC=475,75;
BIC=480,00), sendo a diferença entre os modelos estatisticamente significativa (p<0,001). O modelo
foi capaz de predizer corretamente a classificação de 86,8% dos casos, evidenciando sua alta precisão. A
Tabela 1 apresenta os coeficientes de predição padronizados e não padronizados das variáveis investigadas.
Tabela 1. Variáveis Inseridas na Regressão Logística Binária
Teste de Wald
Odds Ratio [I.C.
95%]

B

Erro Padrão

z

Wald

gl

Intercepto

-7,17

1,22

0,001

-5,87

34,45

1

< 0,001

Autoritarismo

1,06

0,23

2,90
[1,86; 4,52]

4,71

22,16

1

< 0,001

Contestação à Autoridade

-0,17

0,17

0,84
[0,60; 1,18]

-1,01

1,02

1

0,31

Tradicionalismo

0,99

0,25

2,70
[1,67; 4,37]

4,05

16,39

1

< 0,001

Submissão à Autoridade

-0,26

0,21

0,77
[0,51; 1,16]

-1,25

1,57

1

0,21

Preconceito Contra Diversidade Sexual e de Gênero

0,31

0,20

1,36
[0,92; 2,01]

1,53

2,35

1

0,13

p

Nota: Variáveis estatisticamente significativas (p<0,001) em negrito.
Como pode ser observado na Tabela 1, as únicas variáveis que significativamente predisseram
autocategorização como “direita” na sexta regressão foram as médias dos fatores Autoritarismo (β=1,27;
Wald=22,16; p<0,001) e Tradicionalismo (β=0,88; Wald=16,39; p<0,001). O aumento de 1 ponto na
média do fator Autoritarismo correspondeu a uma tendência de aumento de 2,90 vezes na chance de se
autocategorizar como de direita (Odds Ratio=2,90). Já para a média do fator Tradicionalismo, o aumento
de 1 ponto correspondeu a uma tendência de aumento de 2,70 vezes na chance de se autocategorizar
como de direita (Odds Ratio=2,70). A média dos fatores Submissão à Autoridade (β=-0,24; Wald=1,57;
p=0,21), Contestação à Autoridade (β=-0,17; Wald=1,02; p=0,31), e da Escala Revisada de Preconceito
Contra Diversidade Sexual e de Gênero (β=0,31; Wald=2,35; p=0,13) não predisseram significativamente
a autocategorização de direita, sendo aspectos com menor capacidade preditiva em comparação ao Tradicionalismo e ao Autoritarismo.

DISCUSSÃO
Separadamente, os fatores ‘Autoritarismo’, ‘Contestação à Autoridade’, ‘Tradicionalismo’ e
‘Submissão à Autoridade’, além do Preconceito Contra Diversidade Sexual e de Gênero, predisseram
significativamente a autocategorização como parte da direita política. Todavia, quando analisados em
conjunto, apenas os fatores ‘Autoritarismo’ e ‘Tradicionalismo’ se mantiveram como preditores significativos. Portanto, o apoio a medidas punitivas severas como pena de morte (Autoritarismo) e a padrões
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e valores morais tradicionais (Tradicionalismo) predizem a autocategorização de direita melhor do que
a tendência de se submeter acriticamente a autoridades (Submissão à Autoridade), a desafiar autoridades
(Contestação à Autoridade) e do que o preconceito contra diversidade sexual e de gênero.
Embora já se tenha apontado ampla defesa da pena de morte e de padrões morais tradicionais no
Brasil como um todo (Almeida, 2015), os resultados do presente estudo sugerem que a sua defesa enfática
está mais atrelada à autodenominada direita brasileira. Ressalta-se também que a defesa de valores morais
tradicionais e de medidas duras contra a criminalidade estavam entre as principais pautas do candidato
autoidentificado com a direita que venceu as eleições presidenciais de 2018, figurando então como características marcantes da identidade direitista. Deve-se atentar a tais características porque quando elas são
tão presentes entre membros de um grupo, pode funcionar como indicativo de que a defesa da pena de
morte e de padrões e valores morais tradicionais são normas do grupo (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990).
Assim, pode-se recorrer enfaticamente ao autoritarismo ou ao tradicionalismo como forma de ingresso
ou manutenção no grupo de pessoas que se autocategorizam como direita (Turner, Hogg, Oakes, Reicher,
& Wetherell, 1987). Como o número de pessoas que se autocategorizam dessa forma tem crescido, pode
também crescer o apoio a tais medidas.
Em relação ao Preconceito Contra a Diversidade Sexual e de Gênero, à Submissão à Autoridade e
à Contestação à Autoridade, é possível que estejam tão disseminados em indivíduos de todas as diferentes
categorias políticas que, por isso, eles não sejam preditores significativos da autocategorização de direita.
Em relação ao preconceito, cerca de 81% dos brasileiros já relataram ser totalmente contra a homossexualidade masculina (Almeida, 2015), sendo o preconceito prevalente entre pessoas de diferentes cursos
superiores, filiações religiosas e níveis de religiosidade (Costa, Peroni, Camargo, Pasley, & Nardi, 2015).
O mesmo pode ocorrer em relação à submissão a autoridades, que desde a época da colonização tem
sido apontada como uma característica da cultura brasileira (Holanda, 1936/2017). Portanto, em virtude
da possibilidade de serem características comuns a diferentes partes do espectro político, submissão e
preconceito podem não ter poder preditivo significativo em relação à autocategorização de direita.
Deve-se notar que dentre os participantes que se autocategorizaram como de direita no presente
estudo, a maioria era composta por homens autodeclarados brancos com alguma religião ou crença espiritual e de variadas classes socioeconômicas. Portanto, por um lado é possível que a autocategorização na
direita possa estar associada a diferentes classes socioeconômicas, não sendo algo circunscrito a alguma
classe específica. Por outro lado, a autodeclaração étnica como branca e a crença espiritual ou religiosa
parecem ser características distintivas desse grupo. Como a religião tende a estar associada à defesa de
padrões e valores morais tradicionais (Tradicionalismo), há um alinhamento entre a importância preditiva
do tradicionalismo na autocategorização na direita e a porcentagem de participantes autocategorizados
na direita com alguma religião ou crença espiritual. Estudos futuros podem empregar análises multivariadas para investigar qual a importância relativa que cada uma dessas variáveis sociodemográficas tem
na autocategorização na direita.
O presente estudo apresenta duas principais limitações que devem ser destacadas. Primeiro, a
coleta de dados foi realizada em 2016, portanto é possível que a direita representada na amostra tenha
algumas características diferentes da direita após a eleição de Jair Bolsonaro. Segundo, a amostra não é
representativa da população brasileira, então é necessário cautela ao tentar generalizar os resultados para
outras amostras. Apesar das limitações, esse é um dos poucos estudos empíricos no campo da psicologia
que busca entender os fatores associados à autodenominada direita brasileira.
Incentiva-se que pesquisadores sigam com estudos que auxiliem na compreensão e estruturação
das diferenças e semelhanças entre pessoas autocategorizadas de direita e de esquerda no Brasil. Entre
as sugestões está a investigação das diferenças dentro do espectro da direita, como por exemplo entre os
que se categorizam como liberais e os que se categorizam como conservadores. A multiplicidade metodológica e teórica em pesquisas poderá desenvolver constructos capazes de elucidar conceitos caros à
psicologia política e ao fortalecimento da democracia brasileira.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi analisar conteúdos relacionados ao
novo Ministério da Cidadania, das primeiras expectativas até o
fim do seu primeiro ano de existência, em busca do entendimento
sobre qual foram as construções discursivas produzidas por esse
novo órgão brasileiro. A retomada das discussões teóricas sobre a
cidadania, de conceitos mais tradicionais aos mais implicados na
realidade brasileira, forneceram discussões essenciais. A Análise de
Discurso Crítica e mais especificamente os estudos de Teun Van Dijk
auxiliaram metodologicamente com os instrumentos para o tratamento dos materiais de análise: quatro notícias que trataram sobre
práticas e falas do Ministério e seu ministro durante o seu primeiro
ano de existência. Foi possível perceber o esvaziamento do termo,
tão importante na nossa história, em prol de um uso historicamente
dissociado das temáticas que envolveram as práticas institucionais.
Palavras chave: Discurso; Política; Cidadania; Psicologia; Direitos.

Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar contenidos relacionados con
el nuevo Ministerio de la Ciudadanía, desde las primeras expectativas hasta el final de su primer año de existencia, en busca de
una comprensión de cuáles fueron las construcciones discursivas
producidas por este nuevo organismo brasileño. La reanudación de
las discusiones teóricas sobre ciudadanía, desde conceptos más tradicionales hasta los más involucrados en la realidad brasileña, proporcionó discusiones esenciales. El Análisis Crítico del Discurso y,
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más específicamente, los estudios de Teun Van Dijk, ayudaron metodológicamente con los instrumentos
para el tratamiento de los materiales de análisis: cuatro noticias que trataron sobre prácticas y discursos del Ministerio y su ministro durante su primer año de existencia. Fue posible percibir el vaciamiento
del término, tan importante en nuestra historia, a favor de un uso históricamente disociado de los temas
que involucraban prácticas institucionales.
Palabras clave: Discurso; Política; Ciudadanía; Psicologia; Derechos.

Abstract
The aim of this work was to analyze contents related to the new Ministry of Citizenship, from the first
expectations until the end of its first year of existence, in search of an understanding of what were the
discursive constructions produced by this new Brazilian administrative body. The resumption of theoretical discussions on citizenship, from more traditional concepts to those more involved in the Brazilian
reality, provided essential discussions. Critical Discourse Analysis and, more specifically, Teun Van
Dijk’s studies helped methodologically with the instruments for the treatment of analysis materials:
four news that dealt with practices and speeches of the Ministry and its minister during its first year of
existence. It was possible to perceive the emptying of the term, so important in our history, in favor of a
historically dissociated use of the themes that involved institutional practices.
Keywords: Discourse; Politics; Citizenship; Psychology; Rights.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo analisar conteúdos relacionados ao novo Ministério da Cidadania, das primeiras expectativas até o fim do seu primeiro ano de existência, em busca do entendimento
sobre qual foram as construções discursivas produzidas por esse novo órgão brasileiro. Aspira-se uma
compreensão de como o chamado Ministério da Cidadania vem trabalhando e exercendo poder, de qual
ideia de cidadão e cidadania ele assimila, e quais grupos sociais pode representar.
Montero e Dorna (1993) explicam que a psicologia política, em sua construção como campo do
saber, possui como aspecto sua heterogeneidade, de onde se sustentam quatro preocupações: pesquisas
que estejam envolvidas com problemáticas sociais, interesse na relação entre processos psicológicos e
políticos, investigações que retomem o lugar histórico dos acontecimentos sociopolíticos, e estudos que
tenham como objeto a produção dos discursos e das instituições políticas. A psicologia política se direciona
para uma disciplina que se interessa por construir formas de governo que atendam às reais necessidades
dos sujeitos (Montero & Dorna, 1993).
Investigando então os problemas sociais locais, o Brasil, em 1988, a partir da promulgação da nova
Constituição da República Federativa, instituiu seu estado democrático, construído por representantes
eleitos do povo brasileiro. O processo intentou fortalecer diversas questões da experiência brasileira,
sendo um fundamento “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).
Deste modo, compreende-se que a estrutura política brasileira está submetida a sua população, sendo os
componentes do Estado brasileiro funcionários públicos que visam o bem-estar coletivo.
No ano de 2019, com a posse do presidente Jair Bolsonaro, o novo governo eliminou e fundiu
ministérios. Entre esses, estão o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Social e o
Ministério do Esporte, que se tornaram conjuntamente o Ministério da Cidadania. A opção pelo uso do
termo cidadania chama a atenção, pensando nos processos recentes em que o Brasil vivenciou processos politicamente instáveis envolvendo presidente, ex-presidente e candidatos à presidência, tais como
impeachment, prisão e até mesmo tentativa de homicídio. Ainda assim, cidadania foi o nome destinado
ao ministério que tem a responsabilidade de administrar programas institucionais de assistência social
importantes como o Bolsa Família, políticas ligadas à questão das drogas, políticas culturais1 e políticas
de estímulo aos esportes (Lei n. 9.674/2019).
Ainda que o Brasil tenha um novo ministério que carrega a cidadania em seu título, isso ocorre em
momento distinto. Se antes a “Constituição Cidadã” representava um momento de abertura e liberdade,
o atual presidente se elege devido ao fortalecimento de seu posicionamento conservador e regulador. O
que significa então o novo Ministério da Cidadania? É uma das questões que este trabalho intenta discutir,
a fim de compreender por que ainda se busca tanto relacionar o termo cidadania com o funcionamento
público de nosso país.
Cidadania, classe social e status, do autor inglês T.H. Marshall, é uma referência clássica sobre o
assunto. No seu texto, desenvolve três possíveis pilares para a construção cidadã na Inglaterra: direitos
civis, direitos políticos e sociais. (Marshall, 1967). A ideia de cidadania só foi possível devido a uma
separação das instituições e da distinção criada à medida que se desenvolvem os contrastes da igualdade
e desigualdade. A organização da justiça foi necessária como garantia dos direitos civis dos sujeitos, compostos pelas liberdades individuais, relacionadas ao ir e vir, ao pensamento, à religião e fé, à comunicação.
Esse primeiro momento que envolve a liberdade civil vai se fortalecendo até o século XIX, quando os
direitos são considerados alicerçados. Surge então a necessidade de não simplesmente criar novos direitos,
mas garantir que os já antigos estejam assegurados para os diversos setores da população. Com isso, há

1 Em nota publicada no dia 07 de novembro de 2019, a Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Cidadania (2019)
comunicou a transferência da Secretaria Especial da Cultura para o Ministério do Turismo. Como levamos em consideração a
atuação durante o ano de 2019, as políticas culturais ainda foram consideradas.
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o processo político, com os chamados direitos políticos, em que é construído o direito de participar das
operativas do poder. Mais adiante, passam a ser demandados os direitos sociais, envolvendo o direito
a um mínimo de bem-estar econômico, garantia da civilidade em referência ao que se entende como
um padrão de vida na sociedade, com instituições como serviços sociais e as instituições educacionais.
Englobando esses fundamentos, a “cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de
uma comunidade.” (Marshall, 1967, p. 76); esse status seria uma garantia da igualdade, contrapondo-se,
por exemplo, às classes sociais, imbricadas pelo sistema desigual. O desenvolvimento, entre as leituras
realizadas, suscitou críticas devido ao seu embasamento na sociedade inglesa, ainda que se entenda que
esse era o contexto de Marshall (1967); as análises subsequentes se viram instigadas a pensar suas particularidades in loco, além dos novos desdobramentos que envolvem o campo dos direitos.
A vivência brasileira e seus tensionamentos e repercussões relacionadas à cidadania merecem
seção especial, pois acreditamos na importância de se desenvolver um trabalho de resgate histórico de
processos e problemáticas que envolvem um país atravessado pela colonização, pela escravidão, pela
violência contra seus povos originários e também na forma do racismo, que perdurou e ainda perdura
na sociedade brasileira.

A HISTÓRIA DA CIDADANIA E SEU LUGAR NA HISTÓRIA BRASILEIRA
Análises como a de José de Carvalho (2008) possuem forte influência dos trabalhos de Marshall
(1967); entretanto, buscam localizar os chamados momentos da cidadania de modo diferente. Para ilustrar,
o autor analisa como as tais liberdades civis, em solo brasileiro, não puderam existir antes das demais,
já que falamos de um país que por bastante tempo negava conferir o status de liberdade para os negros
e indígenas. Dessa maneira, a trajetória dos direitos no Brasil localizaria o exercer da cidadania inicialmente nos direitos políticos, com o processo de Independência. As constituições (foram duas durante o
século XIX) possuem importante papel na instrumentalização desses direitos, ainda que se tenha clareza
da existência de processos legislativos corrompidos e desorganizados.
Esse processo implica fortemente a vida social, visto que representa uma discrepância clara entre a
premissa das liberdades, tão estrutural para a vida moderna da Europa colonizadora da América, e a real
vivência dos indivíduos no Brasil. Um exemplo histórico ilustrativo é o fato de a Inglaterra, referência
de Marshall (1967), ter pressionado o Brasil para o fim do tráfico de escravos, ainda que seus motivos
passassem por seus interesses na ampliação de mercados consumidores, essencial para a consolidação
do capitalismo inglês. Carvalho (2008) justamente entende que o ponto de se produzir uma história e
interpretação brasileira da cidadania não desqualifica a inglesa, ou de qualquer outra sociedade, mas
abrange refletir que cidadania é essa. Nesse sentido, o autor demarca a existência de uma sociedade
enredada, diversa entre os iluministas mais esclarecidos, admirados pelo modo de vida europeu, e a vida
concreta do cotidiano, muito distante desse modelo. Por isso, o autor chega a usar a expressão cidadãos
em negativo, pois potenciais existiam, como, por exemplo, a legislação referente às eleições no início do
século XIX, considerada liberal, contrastada com a europeia, ou ainda, as próprias insurgências mineiras,
pernambucanas, baianas, entre outras. Enfim, apesar desse potencial, a entrada por vias institucionais era
difícil, expondo o longo caminho para uma cidadania ativa, como a propagada pelos europeus.
Botelho e Schwarcz (2012) se aprofundam no tema ao desenvolver que os rumos da cidadania no
país vão acontecer juntamente com o processo histórico. Nesse caso, trata-se de m contexto que se torna
independente com considerável parte da população excluída de direitos e sem um sentimento nacional.
Ser cidadão seria compreendido de forma consensual, como o destinatário de amparos que somente o
aparato estatal pode suprir. Ainda assim, cidadania é um processo, algo a ser pensado somente em relação, e de forma alguma estático. As concepções vão se tensionar, conviver, significar e dar sentido não
somente de modo prático, mas também no campo simbólico, em domínios valorativos e concretos de
reconhecimentos e direitos. Desse modo, é possível visualizar que realmente existe uma dinâmica, caracterizada por Marshall (1967) como o contraste entre igualdade e desigualdade, mas chamada por Botelho
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e Schwarcz de inclusão/exclusão. Principalmente no início do século XX, há uma profusão local, com
imigração, ideias liberais e ideias eugenistas, urbanização e ruralidade, cidadania e violência, passado e
futuro, segmentos que rumam para uma análise da cidadania sempre via relação.
Se direitos civis e políticos estiveram emaranhados no século XIX e XX, os direitos sociais eram
quase inexistentes. Concentraram-se fortemente nas mãos de grupos particulares. No entanto, iniciativas como uma ideia internacional de direitos, com tratados e organizações, a criação da Comissão de
Legislação Social na Câmara dos Deputados, em 1917, o debate em torno de legislações do trabalho, a
questão sobre o trabalho dos menores, e a chegada de imigrantes envolvidos nas lutas proletárias (Saes,
2006), todas se interpelam e aumentam a necessidade de um real envolvimento estatal com o provimento
e assistência social. Contraditoriamente, um dos momentos-auge desses direitos acontecerá na ditadura
varguista, antagonizando, por exemplo, com a regulação e controle de liberdades civis, além de um processo político instável, com golpes e legislações por decreto. Isso se repete, alguns anos à frente, durante
a ditadura militar. Nesse entremeio, os governos de Eurico Gaspar Dutra a João Goulart marcam a rápida
industrialização brasileira e um próspero momento dos direitos políticos, considerado por Carvalho (2008)
como a primeira experiência democrática do Brasil. Os governos entraram no jogo político, com líderes
e opositores, com dinamismo e participação popular.
No entanto, o momento positivo recuou com o golpe militar em 1964. Uma nova ditadura, controle,
relatos de tortura e silenciamento, exílios forçados, tudo sob o discurso de uma ameaça comunista. O
momento mais tenso foi o Ato Institucional n° 5, interferindo diretamente nos direitos políticos e civis. A
partir de um processo de redemocratização que se inicia vagarosamente em 1974, abertura, clareza quanto
o autoritarismo presente no Estado, o novo sindicalismo e surgimento do Partido dos Trabalhadores, as
eleições para governadores em 1982, todos esses acontecimentos contribuem para o momento considerado
mais simbólico do retorno da democracia brasileira: a Constituição Brasileira de 1988 (Carvalho, 2008).
No dia 5 de outubro de 1988, Ulysses Guimarães, como presidente da Câmara dos Deputados, fez um
discurso marcante sobre a nova constituição e seus valores2. Passaram-se mais de 30 anos desde essa data e da
promulgação do documento considerado marco da transição democrática. Se cidadania e democracia já aparecem consideravelmente relacionadas nos estudos e textos lidos, para nossa história, o documento simboliza
enormemente essa ideia. Mas o que realmente significa uma constituição? Segundo Arantes e Couto (2019)
Constituições são um conjunto de dispositivos que visam estruturar e regular aspectos
fundamentais da organização de determinadas comunidades políticas. ... No médio e
longo prazo, Constituições podem ser bem ou mal sucedidas no intuito de criar regimes políticos e estabilizá-los, de funcionar como estímulo para o desenvolvimento
da cidadania e como limite ao exercício do poder político, podem durar décadas e às
vezes séculos, como podem sucumbir à primeira mudança brusca do ambiente externo.
(Arantes & Couto, 2019, ebook)

Entretanto, apesar de histórica e importante, atualmente, como investigam Arantes e Couto (2019),
ao longo desses 30 anos, a quantidade de modificações por meio de emendas constitucionais3 sobressai.
No levantamento realizado, os autores (2019) analisaram que já foi produzido quase o mesmo número
de dispositivos do original legislado em 1988, estando a nossa carta magna 44% maior do que quando
foi criada. Apesar do crescimento no texto envolver uma alta na criação de políticas públicas, o que
2 https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25anosdaconstituicaode1988/constituinte19871988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20%DISCURSO%20%20REVISADO.pdf
3 Os emendamentos permitem a atualização das Constituições a partir de um quórum político e procedimentos legais para
tais mudanças (Arantes & Couto, 2019).
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analistas da área assinalam como o indício para uma existência da circulação no poder de diferentes
grupos e seus respectivos interesses e posições ao estimular o desenvolvimento do setor, o crescimento
dos direitos civis e políticos e materiais, pilares historicamente da constituição da cidadania, obtiveram
um crescimento de 1,1 e 4,1%, respectivamente, porcentagens baixas ao pensarmos a quantidade de
mudanças no texto constituição (Arantes & Couto, 2019). As consequências dessa alta na criação das
emendas são debatidas, sendo complexo apontar um diagnóstico concreto, com linhas teóricas que
entendem que constituições mais amplas e que se atualizam podem significar uma vida prolongada,
apesar de haver limites razoáveis que podem apontar o inverso. Contudo, a disputa política e as negociações estão acontecendo e resultam no documento, com as modificações podendo ser compreendidas
como marcas linguísticas significativas da presença do multipartidarismo e das posições distintas que
vão se articulando no poder.
Os anos democráticos, até o momento, contaram com oito presidentes, que vamos considerar como
representantes das posições e linhas governamentais. No entanto, apenas cinco deles foram eleitos. Após
a morte de Tancredo Neves, eleito por colégio eleitoral, José Sarney assumiu por ser vice-presidente,
em meio à mobilização popular por eleições diretas; Itamar Franco tornou-se presidente por ser vice de
Fernando Collor de Mello, que sofreu processo de impedimento; e Michel Temer tomou o poder após
impeachment de Dilma Rousseff em seu segundo mandato. Em 2018, chegamos à complicada e enigmática
eleição de Jair Bolsonaro, com suas posições conservadoras, discurso antissistema e simpatia para com
os militares e até mesmo, com o regime militar, o mesmo de que Ulysses Guimarães, no dia 5 de outubro
de 1988, promulgação da Constituição Federal, disse ter ódio e nojo (Vizeu, 2018).
É nesse emaranhado que se constrói política, poder, representações, cidadania. Sendo assim, como
afirma Carvalho (2008), não cabe entender apenas um caminho para compreender cidadania. Valem as
teorizações de Marshall (1967); porém, precisamos de muito mais. Aqui, já demarcamos a importância
da história e ciências sociais para uma versão. Como nos interessamos por visualizar e captar os fragmentos e narrativas que vão produzir as práticas institucionais do novo aparato administrativo que leva
o nome da cidadania, escolhemos os discursos e uma abordagem específica para fornecer auxílio, com
reflexão e crítica social.

A ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA: OS TRABALHOS DE TEUN VAN DIJK
Montero e Dorna (1993), quando abordam a psicologia política, conferem destaque para as
análises discursivas. A organização política, e consequentemente o poder presente nas práticas, possui
como objeto a estrutura administrativa, mas simultaneamente, tem também como objeto a produção
dos discursos. A dinâmica da política envolve a persuasão a partir de símbolos e sinais transmitidos,
configurando-se ali os discursos políticos, em suas formas escritas, em cerimônias, manifestos, declarações, programas, planos, desfiles, entre outros. Ainda que a tradição francesa, especialmente com
Foucault e Pêcheux, possua debates importantes e necessários, como o foco das análises do discurso na
“investigação de como os sistemas linguísticos funcionam na representação da realidade, na construção
de relações e identidades e na estruturação, reafirmação e contestação de hegemonias” (Melo, 2012,
p. 58), um grupo de autores da chamada tradição anglo-americana sentiu a necessidade de inaugurar
a Análise de discurso crítica (ADC), uma perspectiva teórico-metodológica heterogênea, mas que
mantém três pilares: interdisciplinaridade, o posicionamento e o uso de categorias analíticas como
instrumentos da crítica social (Resende, 2012).
Portanto, no começo da década de 1990, tendo como marco simbólico um simpósio realizado
em Amsterdã em janeiro de 1991, os estudos dessa disciplina passam a se desenvolver. Os estudiosos
objetivam pesquisas sobre os modos como as formas linguísticas atuam na reprodução, manutenção e
transformação social. Possuem como projeto a averiguação de como as estruturas sociais se imbricam na
linguagem/discurso, a partir de uma concepção dialética, ou seja, compreendendo linguagem e sociedade
como campos que existem em relação. Como profissionais do campo da psicologia, é interessante ressaltar
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o lugar conferido à subjetividade, entendida sempre como decorrente e atuante das práticas sociais de
produção da história dos sujeitos na linguagem (Melo, 2012).
No campo da ADC, como afirmamos anteriormente, existem possibilidades diversas de linhas
teóricas. O presente tema se aproxima fortemente da linha de estudo de Teun Van Dijk, autor que se interessa mais pelas questões da sociocognição e dos discursos e ideologias políticas. A ADC é uma área que
trabalha entendendo que não se determinam a priori categorias, dessa maneira, também procuramos não
determinar a priori o método a ser utilizado, empreendendo então que Van Dijk pode contribuir enormemente para a investigação desse tema e também no campo da psicologia social e política (Melo, 2012).
Traçando um paralelo com a psicologia social, em especial com a história da disciplina, em que
há linhas de trabalho mais relacionadas com a cognição criticadas por construírem uma ideia de mundo
um tanto quanto submetida aos aspectos intrapsíquicos, o trabalho de Van Dijk intenta outro rumo
para a chamada cognição, trabalhando-a juntamente de temas como ideologia e contexto (Van Dijk,
2012). Primeiramente, o enfoque analítico de Van Dijk (2012a) concentra-se justamente na política,
no discurso e na ideologia, um dos motivos que suscitaram a perspectiva do autor, visto que neste
estudo nos interessamos pela construção do discurso político do Ministério da Cidadania. A política é
um âmbito em que os processos sociais são quase somente discursivos. No caso da cognição política,
esta é ideologicamente referenciada e as ideologias políticas seriam amplamente reproduzidas pelas
práticas discursivas. Adicionamos e complementamos a conceituação da política com a de poder, que
Van Dijk (2008) reflete a partir do controle. Para o autor (2008), os grupos vão deter poder, em maior
ou menor grau, a partir do exercício do poder sobre ações e pensamento dos indivíduos. Assim, interessa aos grupos construir uma base de poder, apoiados em estratégias simbólicas como uso da mídia,
influência na construção da informação e discurso público, produção de conhecimentos, cargos de
autoridade, entre outros.
A ideologia é definida por ele como “sistemas de crenças compartilhadas por grupos com a finalidade de promover seus interesses e orientar suas práticas sociais e políticas” (Van Dijk, 2015, p. 54).
É importante ressaltar que o autor não exclui, nem minimiza, a longa história que o conceito da ideologia carrega, desde De Tracy, passando por Napoleão, Marx, Lênin, Althusser, Thompson, entre outros
(Thompson, 2011), mas visa uma concepção que a compreenda como uma cognição social a ser analisada
nos textos em articulação com os interesses do grupo social. Nas palavras do autor
as ideologias tipicamente representam quem somos, o que fazemos, por que o fazemos,
como (deveríamos ou não deveríamos) fazê-lo, e para que o fazemos, ou seja, nossa
identidade, ações, objetivos, normas e valores, recursos e interesses sociais. Nesse
sentido, as ideologias são o autoesquema de um grupo coletivo, basicamente mental,
que consiste de informação organizada por essas categorias esquemáticas. (Van Dijk,
2015, p. 54)

Um dos pontos mais interessantes dessa visão da ideologia mais esquemática do autor é quando ele
estabelece que as ideologias tendem a se polarizar entre Nós e Eles, exogrupos e endogrupos (Van Dijk,
2012a). Sendo assim, intentamos no material selecionado justamente investigar processos como essa dita
polarização, além da utilização das categorias de análise que Van Dijk (2012a) define como instrumentos
da análise ideológica do discurso político, como comparação, autoridade, carga, classificação, entre outras.
Porém, além da ideologia, o autor trabalha com a noção de contexto, como “estrutura mentalmente
representada” (Van Dijk, 2008, p. 119), mais especificamente contexto político. Existiria no discurso político um grande papel da situação; já que a gramática entre ideologias políticas muitas vezes pode não se
diferenciar tanto, é nas nuances implícitas que as posições se fazem. Nesse sentido, a análise deve estar
relacionada com quem fala, de onde, quando, com e para quem. Os contextos assumem então o lugar de
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dimensões subjetivas dos indivíduos nas situações comunicativas, influenciando tópicos da produção e
entendimento discursivo.
Para Van Dijk:
Os discursos políticos e suas estruturas serão apenas capazes de ter as funções políticas que elas possuem quando estiverem aprovando os atos políticos ou processos,
governando, legislando ou fazendo oposição, e com os objetivos políticos específicos
em mente, como, por exemplo, ao defender e derrotar um projeto de lei ou ser eleito.
(Van Dijk, 2012a, p. 28)

O autor tem grande interesse nos estudos do discurso de notícia, propiciando alguns fundamentos
interessantes, como a estrutura temática do discurso, isto é, como acontece a organização de tópicos
gerais sobre um assunto tratado pela notícia. Outro conceito aborda os esquemas da notícia, utilizados
na descrição das formas globais de um discurso, como se inserem e esquematizam os conteúdos trabalhados. Todo esse arcabouço propicia ferramentas para se analisar e interpretar as relevâncias, ou como
nomeia o autor, a estrutura de relevância, a maneira como o texto constrói uma informação como mais
relevante que a outra. Nesse processo de análise, poderemos perceber dimensões cognitivas que envolvem o texto, entendendo essas como atreladas à compreensão do lugar do contexto e sua relação com a
produção noticiosa (Van Dijk, 2012b).
O escopo teórico, tanto da ADC quanto de Van Dijk, é amplo e complexo, porém buscamos aqui
explicitar um pouco da formação de suas ideias, a fim de centralizar principalmente a contribuição do
autor sobre as ideologias políticas e o contexto político, tanto teoricamente quanto metodologicamente
situando possíveis categorias para se analisar os textos selecionados. Em ADC, buscamos a partir da
prática de análise construir o conhecimento de forma dialética; sendo assim, passaremos para fragmentos
selecionados de populares veículos de notícias brasileiras, que debatem o Ministério da Cidadania de
suas primeiras confabulações ao fim de seu primeiro ano de existência.
A seleção e inclusão para análise desses fragmentos, ou seja, o corpus da pesquisa que serão
objeto de análise, são orientados a partir de um recorte e algumas conceituações que Van Dijk (2012b)
e sua linha teórica estimulam como noções intuitivas de episódios. Ainda que operada desse modo, o
autor (2012b) sugere ao analista uma abordagem estratégica que privilegie noções intuitivas do analista
ao se embasar conceitualmente voltados para uma coerência local e consequentemente, leitura crítica
do conteúdo, relacionando-o sempre com o contexto. No âmbito deste trabalho, a Tabela 1 apresenta os
níveis de segmentação adotados:
Tabela 1 - Manchetes e episódios em destaque
Manchetes das notícias

Episódio – critérios de inclusão principais

O que é Ministério da Cidadania. E quem vai ocupa-lo.
Nexo jornal, 28 nov. 2018

Mapeamento do contexto político;
Explicação sobre os eventos e atores políticos;
Polarizações e jogo político em ação.

‘Não é porque é artista que não tem que prestar conta’,
diz ministro da Cidadania. Estadão, 05 maio, 2019

Mapeamento do contexto político;
Fragmentos discursivos dos atores políticos envolvidos e
consequentes tensões
Polarizações e jogo político em ação.
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Osmar Terra diz que regulação da maconha medicinal
‘abre a porta para liberar drogas’, O Globo, 26 nov. 2019

Mapeamento do contexto político;
Fragmentos discursivos dos atores políticos envolvidos e
consequentes tensões
Polarizações e jogo político em ação.

Ministério da Cidadania recupera quase R$ 1 milhão do
Bolsa Família em julho, Assessoria de Comunicação do
Governo Federal, 31 dez. 2019

Mapeamento do contexto político;
Fragmentos discursivos institucionais;
Estratégias operadas para a narrativa governamental.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de notícias de diferentes jornais entre novembro de 2018 e
dezembro de 2019
A partir da Tabela 1, é possível compreender uma predileção por quatro registros escritos em
veículos diferentes. Em análise do discurso, como já dito anteriormente, a seleção do material ocorreu
dialeticamente, assumindo que a análise será organizada a partir também do escopo cognitivo e contextual
dos autores. Isto posto, o tema poderia ser analisado por outras lógicas e óticas, seguindo escolhas teórico-metodológicas e conceituais distintas mediante os scripts. Neste caso, a coerência local organizadora
dos blocos discursivos selecionados possui pontos como: o mapeamento do contexto político, explicação
sobre atores sociais e eventos importantes, tensões e polarizações em curso, estratégias operadas ao se
referir ao foco do estudo. Sendo assim, a abstração realizada mapeia o campo de certo modo, encaminhando a análise e questionamentos que serão expostos a seguir.

UM MINISTÉRIO PARA OS CIDADÃOS?
O novo Ministério foi promulgado pelo presidente no dia dois de janeiro de dois mil e dezenove,
a partir do decreto nº 9.674. Neste documento, está aprovada a estrutura do Ministério, sendo parte dela
a extinção do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, agora como uma Secretária, assim como
o Ministério do Esporte e Cultura. Como áreas de competência, são mencionadas política nacional de
desenvolvimento social, segurança alimentar e nutricional, assistência social, renda de cidadania, políticas
sobre drogas, proteção de patrimônio histórico e cultural, regulação de direitos autorais, políticas relacionadas a cultura e práticas de esporte, democratização de acesso, cooperativismo e associativismo urbano
(Lei n° 9.674, 2019). Apesar dessa data marcar oficialmente o nascimento do Ministério, desde antes da
posse do novo presidente, seu papel social e político já estava nos portais de notícia.
Todas as notícias selecionadas possuem como estrutura temática práticas e discursos sobre o Ministério da Cidadania. Pensando a leitura de modo geral, em forma de uma análise primária, trabalhamos
com o que Van Dijk (2012b) chama de macroestrutura, buscando assimilar a partir de uma sumarização
do conteúdo as propriedades importantes e apagamentos, generalizações, construções que envolveram
a estruturação das notícias. Esse processo irá influir em como os leitores, nesse caso nós pesquisadores,
mas também o grande público que acessa essas notícias, vão construir representações, segregar aquilo
que entendem como mais importante e como isso vai se armazenar na memória.
Consideramos notícias que detêm manchetes adequadas, ou seja, tratam do assunto que colocaram
em destaque, reforçando a noção já explicada da coerência local. Mais especificamente, iremos tratar
as estruturas de relevância dos textos. Por fim, de forma geral, o ordenamento das notícias engloba
uma estratégia de produção do discurso noticioso com alguns passos, a partir de um desenvolvimento
aproximado por parte de Van Dijk (2012b). As notícias vão ativar o chamado modelo de situação atual,
resgatando os processos que envolvem as formações noticiosas do tema, acontecimentos e conhecimentos
relacionados; estruturam uma estrutura temática global, isto é, planejam e objetivam a produção dos temas
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por meio da notícia; estudam os pontos principais a serem tratados, utilizando-se de sistemas valorativos,
normas, ideologias; concretizam a elaboração do texto, partindo do mais relevante como manchete e na
organização do lead da notícia.
Em seguida, observa-se que os parágrafos vão se formando, por meio de tópicos de assunto que
vão apresentando, a cada um, algo inferior, seguindo estratégias de escrita como: consequências primeiro, particularidades do acontecimento ou algum ator relevante vem após a citação do tema, causas e
condições são abordadas depois do evento e consequências, e finalizando, há a informação de contexto,
ou o chamado background.
Partimos assim de um conhecimento mais específico da produção textual nas notícias, para pensar
de forma multidisciplinar e articuladora o material a seguir. A notícia do dia 28 de novembro de 2018,
do Nexo Jornal, com o nome de “O que é o Ministério da Cidadania. E quem vai ocupá-lo” (Chapola,
2018, online), intenta claramente promover explicações ao leitor do que será o novo Ministério4, e consequentemente, entendemos aqui, explicitar que discurso político o envolve. Isso é perceptível pensando
a estrutura e esquema da notícia, que coloca como tópico “o que é”, explicitando a intenção de responder para o leitor. Na data da reportagem, o presidente eleito Jair Bolsonaro havia anunciado que Osmar
Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, seria o ministro da Cidadania. Terra é um político pelo
partido MDB, que faz parte juntamente com o PP e PTB da maior bancada da Câmara atualmente. Na
notícia, explica-se que ele foi o primeiro a integrar o “primeiro escalão” do governo do presidente, além
de também ter sido ministro no governo do presidente anterior, Michel Temer. Um trecho em especial
chama bastante atenção
O Ministério da Cidadania, que ainda não existe, era cobiçado pela bancada evangélica
do Congresso Nacional. O grupo de parlamentares tinha interesse no cargo por alegar
ser a estrutura governamental com a qual tinha maior afinidade temática. ... Apesar
de não ter emplacado o ministro, a bancada evangélica dispõe de prestígio no futuro
governo. Conseguiu, por exemplo, vetar o nome de um educador moderado para o
Ministério da Educação. (Chapola, 2018, on line).

Vemos pela notícia a insurgência de um grupo social que disputa o poder político, isto é, que intenta
assumir posição dentro do novo Ministério. Oro e Tadvald (2019) explicam sobre como, diferentemente
da religião católica que como um todo apesar de influente, não atua diretamente na política, o evangelismo, após um primeiro momento de recusa, inaugurou a partir da redemocratização brasileira a ideia
de autorrepresentação de seus valores e princípios. Com isso, foi se fortalecendo a chamada bancada
evangélica. No texto, destacamos “dispõe de prestígio”, relacionada à categoria de autoridade, parte
de uma estratégia argumentativa comum no discurso político (Van Dijk, 2012a). A vinculação do atual
governo com esse grupo demonstra a articulação a esse grupo, em expansão, a fim de dar suporte para a
discussão política. Entretanto, ainda que com influência, o atual governo opta por outro nome, grupo que
faz parte da maior bancada da Câmara, o que pode sinalizar como estratégia para um consenso, ou seja,
articulou-se com uma certa maioria ao recorrer ao grupo que emplacou mais eleitos, ao invés de seguir
um outro grupo que se organiza de modo mais valorativo, no caso a afeição a uma religião.
No entanto, no discurso há uma negação dessa interpretação, tanto da parte de Osmar Terra, quanto
da de Jair Bolsonaro. Ambos negam parceria e aliança, afirmam que a opção aconteceu a partir de acordos
com bancadas temáticas. Esse interesse em negar aproximação ocorre devido ao discurso antissistema
de Bolsonaro, inclusive popularizado nas mídias e conversas cotidianas na forma do meme “tem que
4 Para ilustrar, a notícia da Folha de S. Paulo “Onyx diz que governo criará Ministério da Cidadania” (Fernandes & Uribes,
2018) do dia 14 de novembro de 2019 se estrutura de forma bem mais descritiva e centrada nas expectativas.
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mudar isso aí”. Contudo, ainda que Terra e Bolsonaro tenham se apressado em negar possíveis alianças,
o campo político, como coloca Bourdieu (2011), envolve a legitimação de princípios de visão e divisão
do mundo social, aproximando, inevitavelmente, Terra e Bolsonaro.
A seguir, trabalharemos duas notícias que abordam mais diretamente falas e posições do novo
Ministério e seu ministro durante o ano de 2019, já que anteriormente analisamos mais as questões
estruturais, as especulações, e descrições das mídias sobre o órgão institucional. As notícias são “Não é
porque é artista que não tem de prestar conta’, diz ministro da Cidadania” do jornal Estadão (Trindade,
2019) e “Osmar Terra diz que regulação da maconha medicinal ‘abre a porta para liberar drogas’” do
Portal de Notícias G1 (Alfano, 2019). É possível verificar que as notícias são de diferentes fontes e de
datas distintas. Enquanto a notícia de Trindade (2019), se estrutura a partir de uma entrevista, ou seja,
primeiro a pergunta do entrevistador e depois a resposta do entrevistado, no caso, Osmar Terra, a notícia
de Alfano (2019), se aproxima mais da primeira notícia trabalhada, com a organização mais “clássica”
explicada por Van Dijk (2012b), com consequências, particularidades dos acontecimentos, causas e
condições e por fim, background.
Do dia 05 de maio de 2019, a notícia de Trindade (2019) publica entrevista realizada com o
ministro. As perguntas envolveram temáticas como a Lei Rouanet5, o Bolsa Atleta6, o Bolsa Família7,
posições defendidas pelo ministro e ainda, a citação de algumas figuras conhecidas do campo político.
O início da entrevista aborda o tema da cultura. Na notícia de Chapola (2018), quando Terra ainda não
havia assumido seu cargo, a cultura foi destaque, pois o seu Ministério estava nos planos de extinção,
algo que aconteceu no governo de Michel Temer. Contudo, devido a reações, foi recriado. Osmar Terra
teria declarado em outra entrevista, segundo Chapola (2018), que não entendia nada de cultura, e fez
chacota que somente tocava berimbau. Mais adiante, a agregação de cultura e esporte e divergências
quanto a necessidade de serem Ministérios separados são respondidas por Terra da seguinte maneira “Os
ministérios (Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social) foram unificados, mas o operacional continua
o mesmo. Não reduzimos orçamento”. Abaixo, destacamos algumas respostas e falas de Terra sobre os
rumos que vão tomar o Ministério da Cidadania
[Sobre a falta de controle dos gastos públicos na área da cultura] tem um musical que
arrecadou R$ 13 milhões, cobriu toda a despesa e faturou R$ 15 milhões livres. Qual
foi o benefício para a população? Eles pagaram caro para assistir. Ah, mas vão dizer
que tem 10% de gratuidade. Isso não funciona. Esses ingressos grátis estavam nas mãos
de ONGs que nem sei quais são. Tinha uma que trocava o ingresso por lata de leite
condensado. ... Não estou dizendo que os ministros anteriores tiveram culpa, mas estava
mal amparado. Estamos tentando dar uma modernizada, democratizá-la. ... [Sobre as
críticas de Alexandre Frota] ... Ele nunca foi político. Respeito o trabalho dele e acho
que ele é importante na cultura, mas o ministério é responsabilidade minha. ... [Sobre
o chamado pente-fino que afirmou estar realizando] ... Mas todos os programas que
têm incentivos tem rolos. Não quer dizer que todo mundo faça. [Resposta a pergunta
sobre o décimo terceiro no Programa Bolsa Família ser uma compensação da falta do

5 Popularmente chamada de Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à cultura é a principal legislação para fomento da cultura brasileira. http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/como-funciona/
6 O programa é definido como o maior do mundo de patrocínio direto ao atleta, tendo sido criado em 2005. No momento,
existem seis categorias de bolsa via Ministério da Cidadania para o suporte dos atletas com bom desemprenho. http://www.
esporte.gov.br/servicos/programas/bolsa-atleta/bolsa-atleta
7 O programa foi criado em 2003 e regulamentado em lei no ano de 2004 visando o combate à pobreza e desigualdade no
Brasil, com princípios que intentam acesso a direitos e complemento da renda. http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/
Portal/servicos/bolsa-familia/o-que-e
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reajuste no programa] para que precisa de reajuste? O 13° já é um up. A partir do ano
que vem sim, vai ter 13° e o reajuste. ... (Chapola, 2018, online)

No trecho, é possível ver a utilização dos jogos de números, a fim de aumentar a credibilidade
da fala. Durante a entrevista, o ministro rebateu algumas posições contrárias como o já referenciado na
citação anterior, Alexandre Frota, além da substituição do general Marco Aurélio Vieira, que havia sido
uma indicação do vice Hamilton Mourão para a secretaria de Esportes. Por outro lado, o ministro sinalizou
relação positiva e conformidade com duas autoridades “Eu confio muito no Paulo (Guedes) e é muito
importante essa liberdade que Bolsonaro nos deu de montar as equipes. ...” (Chapola, 2018, online).
No dia 26 de novembro de 2019, Alfano (2019) registrou a resposta do ministro Osmar Terra ao
presidente da Anvisa, William Dib, relacionada ao uso medicinal da maconha. Para Terra, o presidente “não
sabe de nada”. O debate faz parte das questões relacionadas às políticas de drogas, mais especificamente
o uso regulamentado de medicamentos à base de cannabis, onde Terra afirmou que Dib “... ou ele está
ouvindo alguns interessados economicamente nisso ou está realmente querendo liberar a droga no Brasil”
(Alfano, 2019). Na notícia, Terra acusa o presidente da Anvisa conferindo a ele uma classificação, a de que
ele não sabe nada. Curiosamente, é a mesma que ele mesmo se conferiu anteriormente, quando afirmou
não saber sobre a cultura. Essa pode ser interpretada como uma estratégia de representação negativa dos
outros, que o ministro acabou usando também para si mesmo. No trecho citado, verifica-se também uma
estratégia de generalização na construção “está realmente querendo liberar a droga no Brasil”.
Por fim, a última notícia, foi veiculada pelo próprio site do Ministério da Cidadania, com o título
“Retrospectiva 2019 – Ministério da Cidadania recupera quase R$ 1 milhão do Bolsa Família em junho”
(Gomes, 2019). Essa notícia assume fortemente um discurso político-institucional, visto que faz parte da
assessoria de comunicação do órgão governamental. Dessa maneira, apresenta perfil distinto do material
anteriormente selecionado. Por isso, provavelmente podemos entendê-la mais como um panfleto, um modo
do grupo explicitar suas qualidades e avanços e, consequentemente, busca maior convencimento do leitor.
Sua estrutura se dá a partir de tópicos, pode-se visualizar separações por seis temáticas: Drogas, Cultura,
Estação Cidadania, Competições, Copa América, Assistência Social. Introduz as temáticas com uma pequena
introdução em que está descrito que a “operação pente-fino” [o termo já apareceu nas análises de notícias
anteriores] obteve sucesso ao retornar R$ 927,3 mil aos cofres públicos ao retirarem o benefício de pessoas
que o recebiam de forma indevida, ressaltando ainda que esta ... foi a primeira vez que o governo federal
conseguiu reaver recursos numa situação como essa.” (Gomes, 2019). Essa primeira construção é interessantemente implícita, pois não acusa diretamente algum governo, ou seja, não nomeia ou ataca nenhum
outro grupo político ou ator, no entanto, é conhecido que o Programa Bolsa Família foi desenvolvido por
um grupo atualmente bastante polarizado com o do atual governante; trechos como “Foi a primeira vez que
o governo federal conseguiu reaver recursos numa situação como essa” são marcas implícitas que sinalizam
para uma estratégia ilustrativa, de demonstração de uma inovação governamental.
Sobre o tema das drogas, a comunicação registra a promulgação de uma nova Lei sobre Drogas,
com destaque para a assinatura de Bolsonaro, no meio do ano. Essa seria uma das atuações mais relevantes do período. A nova Lei possuiria medidas mais repressivas contra o tráfico e prevenção da saúde
de usuários, além de outras medidas como internação involuntária e apoio às comunidades terapêuticas.
O tópico ainda relata parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a fim da construção de
campanhas sobre a relação entre álcool e drogas e o suicídio. Uma campanha citada na matéria, voltada
especialmente para os adolescentes foi lançada durante a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, dizia
“Você nunca será livre se escolher usar drogas”. Essa construção apresenta a busca por evidencialidade,
utilização de categoria analítica visando apontar uma evidência na estratégia argumentativa, geralmente
articulada com a autoridade, para embasar as decisões administrativas (Van Dijk, 2012b)
Sobre a cultura, o Ministério destaca a liderança brasileira nas ações culturais do Mercosul, além
de eventos que promovem diversidade e expressões culturais diversas. O Estação Cidadania foi inau-
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gurado em Porto Alegre e Brumadinho, para atender a práticas de esportes olímpicos como ginásticas
artística e rítmica, atletismo e judô. A citação sobre Brumadinho desponta como interesse aqui, a partir
da referência a uma tragédia que aconteceu logo no início de 2019, que envolve a assistência social.
Percebemos que em nenhum momento foram citadas medidas relacionadas ao acontecimento, somente
um benefício destinado à população atingida, quase como para relembrar que algo foi feito, mas sem
chamar tanta atenção.
Sobre competições, o texto convoca a primeira-dama Michelle Bolsonaro para comentar as Surdolimpíadas Brasil 2019, além da presença de Osmar Terra em evento esportivo militar. A seguir, há
destaque para o torneio de futebol Copa América, que ocorreu no Brasil. Por último, com três linhas, há
o tópico Assistência Social. Registra-se o recebimento de 17 micro-ônibus para beneficiar usuários do
Sistema Único de Assistência Social (Suas) no Rio Grande do Sul e quatro municípios de Roraima. Se o
Programa Bolsa Família foi o início do texto, a assistência social é quase como uma nota de rodapé. O
governo explicitou a sua “operação”, mas quando abordou realmente suas ações para o ganho social, o
destaque foi mínimo. Fica uma sensação que os usuários de serviços sociais, em 2019, mereceram mais
serem penalizados que agraciados.
Podemos perceber, agora refletindo para todo o escopo do material, que mesmo nas notícias que
possuem finalidade de maior isenção é possível analisar discursos políticos. Isso acontece pois as ideologias
políticas e o contexto político estão imbricados no campo da política, inevitavelmente. Os profissionais
que se dispõem a relatar e descrever os processos políticos acabam por participar dele, envolvendo-se
com o fazer político. Para ilustrar, podemos citar a Folha de S. Paulo, veículo de comunicação tradicional,
que atualmente mantém relação tensa com o presidente da República8. Sobre os aspectos estruturais e
esquemáticos, as notícias produzidas pelos veículos brasileiros estão de certa forma em consonância com
a teorização de Van Dijk (2012b); no entanto, assim como também coloca o autor, é um procedimento
complexo e não determinado. Sendo assim, há diferenciações e estilos próprios dentro das organizações
noticiosas, ainda que como um todo, os esquemas de se mantenham, com as explicações de consequências, relatos de acontecimentos, causas e recapitulações.
Cada analista do discurso poderá produzir diferentes análises dos materiais lidos. Para nós, a partir do escopo teórico sobre cidadania lido, as discussões envolvendo o Ministério pouco se interessam
realmente para uma construção cidadã. Uma visão engajada para o desenvolvimento das liberdades,
construção política e assistência social, ou algum tipo de recapitulação e reflexão sobre a história da
cidadania não foi efetuada. É quase como se direitos civis, políticos e sociais fossem substituídos aqui
por drogas, cultura, esporte e Bolsa Família. Não pretendemos de forma alguma desmerecer a importância de políticas de drogas, da formação cultural, do desenvolvimento do esporte e dos programas de
desenvolvimento social; pelo contrário, entendemos a relevância delas para uma vida potente para os
indivíduos. Entretanto, nos preocupamos com certo uso da cidadania como fachada, com um uso artificial
e superficial, para um agrupamento distinto de interesses diversos. Uma questão tão séria e tão relevante,
como foi percebido nos estudos de Carvalho (2008) e Botelho e Schwarcz (2012), que implicou tantos
processos, deve ter uma utilização responsável.
No seu estudo sobre o autoritarismo no Brasil, Schwarcz (2019) trabalha em um capítulo sobre o
patrimonialismo, definido como a utilização viciada do bem público para interesses privados. Desse modo,
construímos a tese, após a reflexão articulada entre estruturas e esquemas textuais e o contexto sócio
histórico brasileiro e político, de que há indícios de uma apropriação patrimonial por parte do Ministério
da Cidadania, que se apropria de uma nomenclatura, para atribuir as ações desse órgão como representativas do todo, já que constitucionalmente todo brasileiro é cidadão e a luta pela constituição cidadã
ainda se faz. Na realidade atual, o que o aparato administrativo promove é uma adequação sintomática da
forma simbólica da cidadania para interesses, valores, representações de mundo particulares e do grupo
8 A notícia veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 31 de outubro de 2019 “Bolsonaro diz que vai cancelar assinaturas
da ‘Folha’ no governo” simboliza a tensão que envolve o relacionamento entre presidente e jornal.
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a que correspondem com opiniões conservadoras, visões sobre cultura específicas, ampla divulgação de
investigação sobre beneficiários de um Programa cunhado por grupo distinto, presença e aproximação
com militares, entre outros. O próprio interesse demonstrado pelo grupo evangélico, por exemplo, é um
sinal para tal reflexão. Estudos como o de Oro e Tadvald (2019) promovem a divulgação do crescimento
da influência das religiões neopentecostais, assim como, o manifesto interesse para assumir o cargo no
Ministério também nos aproxima dessa informação. Essa reflexão não acusa somente o atual governo
de utilizar desse modo o aparato governamental. A intenção não é personalista, ainda que seja extremamente preocupante que um Ministro que assume a pasta da cultura se vanglorie de não entender sobre o
assunto. A questão se localiza em plano maior, a partir de uma prática política historicamente submetida
aos usos indevidos no campo público.
A apropriação governamental de temáticas dentro da cidadania não vai ao encontro do significado,
do conceito de cidadania estudado e motivo de lutas por tanto tempo. Assim, o que o governo faz ao
colocar essa série de temas dentro do aparato que carrega o nome cidadania é descaracterizá-la, como
uma tentativa de forçar outro sentido. Essa mescla de áreas funciona mais pensada como um Ministério de
“Outros”, temáticas que podemos até pensar se são consideradas menos importantes, agrupadas de modo
secundário sob um nome que intenta uma função generalista. O papel da cidadania, consequentemente,
acaba também aparecendo de modo secundário, sem grande valor social ou prioridade política. Ocorre
um esvaziamento, a simplificação de uma noção complexa e construída historicamente para lidar com
relações e direitos, por meio de retalhos temáticos mal integrados.
Seguimos com o desafio de um maior respeito e seriedade na adoção de termos e conceitos que
representam tanto para a construção do ser humano, que implicam lutas, conquistas, conflitos sociais
definidores da vida coletiva. Ou, ainda, para práticas institucionais que possuam um real interesse na
construção cidadã dos brasileiros e brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Van Dijk (2008), uma quantidade baixa de estudos está se interessando pela produção
textual das notícias, diminuindo ainda mais quando o olhar se direciona para a construção relacional
entre o texto e contexto. Foi precisamente esse um dos nossos nortes de reflexão. Refletir e discutir um
aparato institucional, envolvido com os trâmites da política, por meio de veículos comunicacionais, as
notícias. Acreditamos que tal esforço valeu a pena, pois permitiu um olhar sobre os eventos discursivos
de um momento histórico.
O olhar sobre o texto não seria o mesmo caso não houvesse a priori um estudo sobre a história da
cidadania e a sua complexa relação com a vivência brasileira. Esse aprofundamento permitiu visualizar
a forte presença da polarização e necessidade de demarcar os lugares distintos do atual grupo social com
o que esteve antes, ainda que de modos implícitos ou explícitos. A articulação entre psicologia política
e o arcabouço teórico de Teun Van Dijk se mostrou produtivo, no encontro do interesse pelas práticas
institucionais, os discursos políticos e os nossos problemas sociais alarmantes.
Esperamos que tal análise provoque novos olhares para as práticas administrativas e as responsabilidades sociais que possuem, a importância de se atentar para como significam questões delicadas e
mais complexas do que aparentam.
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Resumo
O artigo objetiva analisar as Câmaras Temáticas (CTs) enquanto
instrumentos de ação pública no Colegiado de Desenvolvimento
Territorial do Território Rural Campos de Cima da Serra, no Rio
Grande do Sul, Brasil. O estudo teve três etapas: análise de dados
secundários, análise documental e diário de campo. Como resultados, se verificou que a CTs de Pecuária Familiar e de Agrofloresta
se tornaram instrumentos de ação pública por serem espaços de
construção coletiva direcionada à resolução de problemas socioambientais, por meio de trocas entre os atores locais, processos participativos, decisórios e de inclusão social. A pesquisa concluiu que as
mudanças na cultura política no território rural e os novos arranjos
institucionais entre atores policêntricos, não foram suficientes para
gerar uma ação pública efetiva. Ao coexistirem práticas do modelo
anterior, política de governo top-down, os novos mecanismos institucionais não se consolidam tão fortemente, apesar dos atores seguirem praticando os saberes/fazeres elaborados.
Palavras-chave: Câmaras temáticas; Desenvolvimento rural; Politícas de desenvolvimento territorial; Políticas públicas; Participação.

Resumen
El artículo tiene como objetivo analizar las Cámaras Temáticas
(CTs) como instrumentos de acción pública en el Colegio de Desarrollo Territorial del Territorio Rural Campos de Cima da Serra, en
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Rio Grande do Sul, Brasil. El estudio tuvo tres etapas: análisis de datos secundarios, análisis de documentos y diario de campo. Como resultado, se constató que las CT de Ganadería Familiar y Agroforestería se han convertido en instrumentos de acción pública por ser espacios de construcción colectiva
encaminados a la solución de problemáticas socioambientales, a través de intercambios entre actores
locales, procesos participativos, de toma de decisiones e inclusión social. La investigación concluyó
que los cambios en la cultura política en las zonas rurales y los nuevos arreglos institucionales entre
actores policéntricos no fueron suficientes para generar una acción pública efectiva. Cuando coexisten prácticas del modelo anterior, política de gobierno de arriba hacia abajo, los nuevos mecanismos
institucionales no se consolidan con tanta fuerza, a pesar de que los actores continúan practicando los
saberes/haceres elaborados.
Palabras clave: Cámaras Temáticas; Desarrollo rural; Politícas de desarrollo territorial; Políticas
públicas; Participación.

Abstract
The article aims to analyze the Thematic Chambers (TCs) as instruments of public action in the Collegiate of Territorial Development of the Rural Territory Campos de Cima da Serra, in Rio Grande do Sul,
Brazil. The study had three stages: analysis of secondary data, document analysis and field diary. As a
result, it was found that the Family Livestock and Agroforestry CTs have become instruments of public
action as they are spaces for collective construction aimed at solving socio-environmental problems,
through exchanges between local actors, participatory, decision-making and social inclusion processes.
The research concluded that changes in political culture in rural areas and new institutional arrangements between polycentric actors were not enough to generate effective public action. When practices
based on the previous model, top-down government policy coexist, the new institutional mechanisms
are not so strongly consolidated, despite the continuity of practice of knowledge/doings elaborated by
the actors.
Keywords: Thematic Chambers; Rural development; Territorial development policies; Public policy;
Participation.
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INTRODUÇÃO
A agricultura familiar no Brasil constitui uma forma de produção e trabalho que foi historicamente
marginalizada. Tal circunstância é fruto do legado colonial do país e do processo de modernização assimétrico da agricultura nacional implantada com força a partir da segunda metade dos anos 1960 (Aquino &
Schneider, 2015). A modernização da agricultura intensificou essas desigualdades, marginalizando alguns
segmentos de produtores pela falta de acesso ao crédito, à assistência técnica dentre outros benefícios.
Aquino e Schneider (2015) comentam que no final de 1980, em meio ao processo de redemocratização, os movimentos sociais do campo iniciaram ações no sentido de motivar a criação de políticas para
compensar os efeitos nocivos da política econômica do período da ditadura militar (1964-1985). Foi nesse
período em que o Brasil enfrentava um contexto histórico de crise econômica e reformas liberais em que
se iniciaram as experiências e os estudos voltados ao desenvolvimento territorial (Dantas & Costa, 2014).
Durante a primeira metade da década de 1990 algumas alterações na forma de gestão do Estado,
especialmente com o incremento do papel das recém-criadas agências de regulação e da descentralização
de algumas políticas públicas federais, fizeram com que os governos locais ganhassem novas atribuições
(Schneider, 2004). Neste sentido, o debate sobre o desenvolvimento territorial rural se baseava, em primeiro lugar, na observação da persistência relacionada à pobreza rural e à desigualdade regional, e na
discussão mais ampla sobre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade (Delgado et al., 2007).
Para Delgado et al. (2007, p. 6), “a questão do desenvolvimento territorial está ligada à forma
como o Estado atua no espaço nacional, ou seja, como se articulam as decisões públicas em todas as
escalas da organização administrativa”. Como atuação do Estado se compreende o conjunto das práticas públicas, a administração política, visando o aparelhamento do espaço nacional, o arranjo espacial
dos serviços públicos, assim como as formas de articulação do Estado com os atores sociais (Delgado
et al., 2007). Buttenbender, Siedenberg e Allebrandt (2011, p. 2) afirmam que definir políticas públicas
de desenvolvimento, das estruturas de governo regional e os processos de planejamento e gestão requer
o envolvimento do poder público e da sociedade civil, “atuando em diferentes espaços de organização
social através de diversos instrumentos e mecanismos de participação”.
No Brasil, com a instituição do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2000, juntamente com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), se iniciou um espaço importante
para elaboração de políticas públicas. Os programas vinculados ao MDA e à política de desenvolvimento
territorial da SDT tinham como objetivo promover o desenvolvimento sustentável em regiões com baixo
dinamismo econômico, especialmente no meio rural (MDA, 2015). A estrutura e o modelo da política se
basearam na formação de uma instância local de mobilização, denominada Colegiado de Desenvolvimento
Territorial (CODETER), a partir do qual o Estado e a sociedade civil planejam e gerem as políticas públicas conjuntamente, em torno da construção de ações destinadas, em especial, aos agricultores familiares,
assentados, povos indígenas, quilombolas, pescadores e piscicultores familiares.
A política de desenvolvimento territorial do MDA iniciou da necessidade de construção de uma estratégia de desenvolvimento rural contemporânea, a qual deveria apresentar um novo olhar sobre o Brasil rural
como espaço de vida, diversidade e desenvolvimento sustentável. A partir deste contexto, o rural é percebido
como espaço de potencialidades em todas as dimensões do desenvolvimento e não apenas da econômica.
A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) foi o órgão responsável pelo eixo estratégico
do MDA relacionado às políticas de promoção da qualidade de vida e da cidadania no rural brasileiro que,
juntamente com as políticas agrárias e agrícolas integraram os três eixos estratégicos do MDA. No âmbito
da organização interna, a SDT estava estruturada em torno a quatro eixos estratégicos para a atuação nos
territórios rurais: (a) A gestão social nos territórios por meio do apoio ao fortalecimento dos colegiados
territoriais; (b) A articulação de políticas públicas para o desenvolvimento territorial; (c) O investimento
em infraestrutura e serviços para inclusão sócio-produtiva, especialmente através do programa de Apoio
a Projetos de Infraestrutura e Serviços dos Territórios (PROINF); 4) O desenvolvimento de capacidades
e competências nos territórios mediante iniciativas nas áreas da educação, cultura e inclusão digital.
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Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2016), existem hoje no Brasil 243
Territórios, entre Territórios Rurais (TR) e Territórios da Cidadania (TC), que estão inseridos em 3.653
municípios, correspondendo a 65% dos municípios o Brasil e 76% do território nacional. São aproximadamente 22,7 milhões de habitantes em áreas rurais e 75% da população rural do Brasil correspondendo
a 81% de agricultores familiares em relação ao total do Brasil (MDA, 2016).
No Rio Grande do Sul existem 18 territórios, entre TRs e TCs e dentre eles o Território Rural
Campos de Cima da Serra, reconhecido pelo MDA a partir da Resolução nº 94 de 23 de maio de 2013 do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF). O Território Rural Campos de
Cima da Serra é composto por treze municípios: Antônio Prado, Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Canela, Caxias do Sul, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, São Francisco de Paula,
São José dos Ausentes, São Marcos e Vacaria. O território compreende uma área total de 15.501,70
Km² com uma população estimada em 627.501 pessoas, onde grande maioria da população (91,37%) é
considerada urbana (FEE, 2015). A Resolução nº 52 do CONDRAF (2016) recomenda que o Colegiado
de Desenvolvimento Territorial tenha a seguinte organização: (a) Plenárias - nível deliberativo máximo,
onde as decisões são tomadas com ampla participação das representações territoriais, cabendo ao plenário
deliberar sobre os temas estratégicos ao território, definir sua visão de futuro e organizar suas instâncias
e respectivas composições; (b) Núcleo técnico - nível operacional encarregado pelo apoio técnico e
administrativo às ações territoriais. É composto por representações de entidades com um conhecimento
específico sobre temas relevantes às pautas do território, tais como entidades de assistência técnica e
extensão rural e instituições de ensino e pesquisa; (c) Núcleo diretivo - nível decisório gerencial, responsável pela implantação de ações e articulação de parcerias. Trata-se da instância gerencial composta
por organizações que fazem parte do plenário do colegiado territorial, com a atribuição de implantar
ações e projetos no território, a partir das diretrizes estabelecidas pelo plenário; (d) Câmaras Temáticas
ou comitês setoriais: são instâncias que contribuem para mobilizar e articular os atores territoriais para
a discussão e condução de temáticas específicas. São criados e aprovados pelo plenário e, assim como o
núcleo técnico, podem ser compostos por entidades que não integram o plenário, desde que não exclusivamente. Sua formação favorece o espaço de ação do plenário, contribuindo para a formação de redes de
participação que fortalecem a organização de segmentos sociais específicos no colegiado. Geralmente de
caráter permanente, as Câmaras Temáticas são formadas a partir da demanda ou necessidade do colegiado
para debater e formular ações e projetos sobre um tema específico.
A partir das decisões tomadas na plenária em 15 de outubro de 2015, o CODETER do TRCCS
passou a ter oito Câmaras Temáticas (CTs): Câmara Temática de Pecuária Familiar; Câmara Técnica
de Cooperativismo e Mercados Institucionais e Câmara Técnica de Agroecologia; Câmara Temática
de Agrofloresta; Câmara Temática Socioambiental; Câmara Temática Mercados Não Agrícolas Rurais
e Câmara Temática de Mulheres; Câmara Temática Juventude. A criação destas CTs foi resultante do
debate fomentado pela assessoria territorial junto ao núcleo diretivo e técnico, proposto à plenária para
exame, debate e deliberação.
Em termos de ação pública, essa difere dos pressupostos colocados por muitas teorias da Administração Pública que situavam o conceito do público como o governamental, ou mesmo os supostos do antigo
institucionalismo da Ciência Política que enfatizavam a ação governamental associada às estruturas formais
de governo, ao institucional, distanciando-a da noção relacionada ao coletivo, ao comunitário (Peters, 2003).
Na formação do Estado moderno, o público foi fortemente vinculado ao poder. Já nas sociedades
contemporâneas, baseadas no Estado de Direito, o público se relaciona à difusão das ações do Estado,
com acesso dos indivíduos à tomada de decisões sociais que se relacionam aos interesses e demandas
coletivas (Garzón, 2003). Esta última interpretação se relaciona com questões de transparência na tomada
de decisões, visando promover ações orientadas ao tratamento de assuntos de interesse comum.
No século XX, diversos instrumentos de ação pública passaram a se diversificar, bem como os
programas e políticas de intervenção do Estado, políticas sociais e militares. Assim, a instrumentação da
ação pública pode ser entendida como um conjunto de problemas a serem priorizados pelo emprego de
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instrumentos (métodos, meios de operar, dispositivos, ações, projetos) que visam concretizar e operacionalizar a ação governamental, bem como os resultados alcançados mediante tais escolhas e decisões
(Lascoumes & Le Galès, 2013).
As instituições são pautadas por esses instrumentos, tendo em vista que determinam o comportamento
dos atores sobre os efeitos, as relações de força e as relações de poder, em que se podem privilegiar alguns
atores e afastar outros, dependendo do instrumento selecionado. São esses instrumentos que determinam,
em grande parte das situações, os recursos que devem ser empregados e por quem, sendo capazes de consolidar ações coletivas e tornar mais visível o comportamento dos atores (Lascoumes & Le Galès, 2013).
Ante a complexidade dos problemas atuais se faz necessário pensar o público em termos de ações.
O caráter público da ação governamental aproximou a noção de ação coletiva, ações orientadas aos
interesses de um conjunto social. A vertente sociológica francesa da ação coletiva desenvolve o conceito
de ação pública, entendendo-a como “a capacidade de definir metas coletivas, de mobilizar os recursos
necessários para alcançá-las, de tomar as decisões à sua consecução e de assumir as consequências que
delas resultem” (Duran, 1999, p. 27 – tradução nossa). Trata-se de organizações e ordenamentos sociais
locais que permitem regular condutas sociopolíticas, a fim de compatibilizar estratégias de múltiplos
atores em conjunto. Visando enfatizar as vantagens do enfoque da ação pública, Cabrero (2005) afirma:
Não se trata da visão parcial do público visto desde o governamental, e tampouco fica
na parcialidade de uma visão do coletivo desde a sociedade. Trata-se de um enfoque que
tenta superar uma interpretação exclusivamente desde a pertença/filiação institucional
dos atores e busca uma interpretação desde os pontos de encontro e desencontro dos
mesmos. (Cabrero, 2005, p.11 – tradução nossa)

Nesse sentido, o enfoque da ação pública se aproxima à noção de governança (Massardieu, 2003),
cujo uso político do termo se refere a um sistema de gestão democrática, fenômeno social em que estruturas
coletivas se organizam dentro de um sistema horizontal envolvendo diferentes atores (policêntrico), a fim
de negociar um problema comum, estabelecer metas, compartilhar ações entre as instituições, podendo ou
não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas, mas admitindo também novas formas
de ação e regulação das ações.
As dinâmicas de desenvolvimento econômico do Estado nos últimos anos foram seguidas pelo
aumento e diversificação de instrumentos de ação pública, pelo acúmulo de programas e políticas nos
diferentes setores de intervenção do Estado. A análise da ação pública observa os dispositivos concretos
de política pública como construções sociais consequentes de um jogo complexo, entre uma multiplicidade de atores sociais, políticos e econômicos (Massardieu, 2003).
É nessa esteira de discussão que o presente artigo objetiva descrever e analisar as Câmaras Temáticas
(CTs) enquanto instrumentos de ação pública do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Território
Rural dos Campos de Cima da Serra (TRCCS), Rio Grande do Sul.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizou-se uma pesquisa triangulada de tipo exploratória, descritiva e analítica. O fluxo de dados foi
composto por quatro etapas, a saber: 1ª Etapa - Análise de Dados Secundários: Foram consultadas bases de
dados públicas e institucionais, repositórios digitais e sítios governamentais. 2ª Etapa - Análise Documental:
Foram analisadas as atas, pautas e áudios das reuniões do CODETER que registravam as memórias dos
principais eventos oficiais do TRCCS. 3ª Etapa - Diário de Campo: Descrições, relatos e percepções sobre a
política de desenvolvimento territorial dos TRCCS registrados no Diário de Campo da autora Damiane Maria
Boziki na época em que esteve como Assessora de Inclusão Produtiva, realizando a pesquisa de campo. 4ª
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Etapa - Análise e Triangulação dos Resultados: Nesta etapa, o conjunto de dados obtidos foi sistematizado,
interpretado e analisado, tanto de forma parcial quanto de forma integrada e correlata.
O desenvolvimento da pesquisa de campo com amplo fluxo de dados contribuiu muito à compreensão
do tema em profundidade, pois cada fluxo de dados aportou um conjunto de elementos e dimensões que
ampliaram as compreensões, reflexões e interpretações sobre a dinâmica dos atores sociais em relação
ao poder público, as percepções das (in)certezas, a consolidação de ações territoriais e implementação
de instrumentos de ação pública e, ainda, sobre o desmonte da política pública em estudo.

AS CÂMARAS TEMÁTICAS COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO PÚBLICA
Em torno da ação, interação e reação entre os atores da sociedade civil e do poder público “em alusão
a um bem comum” (Ávila, 2011) é que se deflagra a ação pública. Segundo Niederle e Grisa (2013, p. 98)
“a política de desenvolvimento dos territórios, mesmo tendo uma dinâmica top-down, ainda representa
uma das principais experiências brasileiras de ação pública amparada por uma abordagem territorial de
desenvolvimento”. Tal política tem como premissa básica a elaboração de projetos coletivos, a partir da
mobilização de diferentes atores locais situados em diferentes fóruns.
Embora a política de desenvolvimento territorial siga um “molde” único, ela se adapta à cada
território rural, levando em consideração os fatores e idiossincrasias identitárias, sociais, econômicas,
políticas, físicas e ambientais (Boziki, 2018). Geralmente, estes são os fatores que irão diferenciar as
dinâmicas que se estabelecem em um território rural. Desta forma, a política de desenvolvimento territorial
se metamorfoseia e se delineia a partir das características de cada território (Boziki, 2018). Para Nierdele
e Grisa (2013), a gestão de problemas públicos envolve três aspectos fundamentais:
A formação e estabilização de redes heterogêneas de atores sociais (gestores, agricultores, técnicos, pesquisadores, prefeitos, vereadores, pequenos empresários etc.);
a constituição de espaços públicos onde esses atores confrontam ideias e valores com
vistas a formar novos compromissos (sobretudo nos Colegiados Territoriais); uma nova
institucionalidade que regula as formas emergentes de relações políticas (normas para
transparência de recursos públicos aos territórios; recomendação de paridade entre o
governo e sociedade civil nos colegiados territoriais). (Nierdele & Grisa, 2013, p. 96)

A partir deste contexto, as Câmaras Temáticas se destacam como instrumentos de ação pública,
uma vez que são utilizadas pelo CODETER para dinamizar o debate e priorizar as ações no TRCCS,
estimulando a participação da sociedade civil e poder público (Boziki, 2018 - Fluxo dados: Atas do
CODETER, Diário de Campo). As CTs são um exemplo de construção coletiva, direcionada à resolução
de problemas socioambientais diários, por meio da troca de experiência, de conhecimento, de inclusão
social, autonomia, desenvolvimento sustentável e de transformação social por meio de iniciativas dos
próprios atores envolvidos. É através das CTs que temas específicos, selecionados como prioritários são
discutidos e encaminhados por diferentes atores sociais. Identificaram-se duas Câmaras Temáticas que
desenvolveram ações mais concretas no âmbito do Territórios Rurais dos Campos de Cima da Serra: a
Câmara Temática de Pecuária Familiar (CTPF) e a Câmara Temática de Agroflorestas (CTA).

CÂMARA TEMÁTICA DE PECUÁRIA FAMILIAR
Essa CT foi efetivada a partir da reunião realizada no município de Bom Jesus em 26 de novembro
de 2015, em que se discutiram as demandas que precisavam ser trabalhadas dentro do TRCCS, dentre
elas: (a) definição do enquadramento do pecuarista familiar do TRCCS; (b) Definição e caracterização

Associação Brasileira de Psicologia Política
176

Aline Reis Calvo Hernandez | Patrícia Binkowski | Damiane Maria Boziki

do Queijo Artesanal Serrano (QAS), juntamente com a EMATER/ASCAR; (c) Definição e abrangência do Campo Nativo; (d) Inspeção Sanitária e Regulamentação dos Serviços de Inspeção Municipais
existentes, unificação dos sistemas de inspeção, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA), Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI); e) Trabalhos com o
campo nativo como ecossistema provedor de água; f) Boas práticas de fabricação do Queijo Artesanal
Serrano; g) Melhoria e auxílio às Patrulhas Agrícolas dos Municípios e sua implementação (Fluxo dados:
Atas do CODETER, Diário de Campo).
Posteriormente, em 16 de dezembro de 2015, conforme Ata, foi realizada uma nova reunião da
CTPF no município de Jaquirana, a fim de aprofundar os assuntos anteriormente elencados. Em 25 de
abril 2016 ocorreu nova reunião em Bom Jesus, para esclarecer o Projeto de Lei n. 63/2016 que “dispõe
sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal serrano, no estado do Rio Grande do Sul”.
Em 20 de maio de 2016, a reunião ocorreu em São Francisco de Paula, onde se efetivou uma rede de
produção e melhoria da produção do Queijo Artesanal Serrano, culminando com um possível Programa
Territorial do QAS.
No dia 03 de junho de 2016, no município de Jaquirana, foi realizada reunião para priorizar as
demandas propostas na reunião anterior e organização as entidades para participação na audiência pública
do QAS no município de Bom Jesus, audiência proposta pelo deputado federal Alceu Moreira, autor do
PL 2404/2015 que “dispõe sobre a elaboração e comercialização de queijos artesanais” (Fluxo de dados:
Transcrição de reuniões, Atas do CODETER).
Os trabalhos de articulação da CTPF no TRCCS resultaram em uma ação multiterritorial, em rede,
em conjunto com a Câmara Temática de Segurança Alimentar e Nutricional do Território Litoral Norte.
Em 01 de junho de 2016 foi realizado o Seminário Desenvolvimento Territorial: Produção de Alimentos de
Origem Animal, que tinha como objetivo principal abordar as legislações existentes para o setor nos diferentes níveis de governança, municípios, estado e união, procurando identificar, fluxos, gargalos, e possíveis
soluções para os diferentes municípios, bem como trocar experiências entre territórios rurais próximos,
como o dos Campos de Cima da Serra e do Extremo Sul de Santa Catarina. O seminário contou com mais
de cem participantes de diversos municípios, os quais identificaram alguns gargalos, como: indefinição ou
falta de priorização política pelas administrações municipais; estruturas deficientes e falta de normatização
nos sistemas de inspeção municipais; inadequada descrição dos procedimentos de controle; contratações
sem concurso; pouca autonomia dos técnicos e acúmulo de funções; ausência de apoio laboratorial e de um
sistema de informação integrado pelas administrações (Fluxo de dados: Relatório do Seminário - evento).
Além dessas ações, foram realizadas diversas reuniões da coordenação da CT com a assessoria
territorial, com a EMATER/ASCAR, além de participações em plenárias do CODETER TRCCS. Verificou-se que a mobilização desta CT avançou em questões de reconhecimento enquanto grupo, visto que
hoje, o pecuarista familiar é reconhecido pela Lei Federal nº 11.326/2006 de 24 de julho de 2006. Esta lei
o considera um empreendedor familiar rural, entre outros requisitos, aquele que “não detenha, a qualquer
título, área maior do que quatro módulos fiscais”.
Não obstante, a referida lei acaba não contemplando um número expressivo de pecuaristas que
detém mais de quatro módulos fiscais, mas apresentam o modo de produção familiar. Estes agricultores
ficam impedidos de acessar políticas públicas, tais como o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), programas de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Os “pecuaristas familiares” apresentam características semelhantes aos agricultores familiares
quanto à forma de gerenciamento familiar da propriedade, nível de remuneração e mercados acessados,
mas não contemplam as mesmas necessidades quanto à dimensão da área ocupada para promover uma
produção que gere, concomitantemente, sustentabilidade econômica, ambiental e cultural.
No Rio Grande do Sul (2011), de acordo com o Decreto nº 48.316 de 31 de agosto de 2011, que
regulamenta a Lei nº 13.515 de 13 de setembro de 2010, são considerados pecuaristas familiares os produtores que atendem cumulativamente os seguintes critérios: tenham como atividade predominante a cria

Psicologia Política. vol. 22. n.53. pp. 171-182. 2022
177

Instrumentos e dinâmicas de ação pública no território rural campos de cima da serra

ou a recria de bovinos e/ou caprinos e/ou bubalinos e/ou ovinos com a finalidade de corte; utilizem na
produção trabalho predominantemente familiar, podendo utilizar mão de obra contratada em até 120 dias
ao ano; detenham a posse, a qualquer título, de estabelecimento rural com área total, contínua ou não,
inferior a 300 hectares, tenham residência no próprio estabelecimento ou em local próximo; obtenham
no mínimo 70% da sua renda da atividade pecuária e não-agropecuária do estabelecimento, excluídos
os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais (Fluxo de dados:
Análise Documental).
Diante de alguns impasses enfrentados por este “pecuarista familiar”, os membros da CTPF elaboraram durante a 1ª Conferência Territorial de Assistência Técnica e Extensão Rural dos Campos de
Cima da Serra, realizada em 18 de novembro de 2015, uma moção de solicitação e revisão da categoria
do “pecuarista familiar” perante o extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário, requerendo ao governo
federal equiparação do enquadramento do pecuarista familiar conforme Lei nº 13.515/2010, RS (Fluxo
de dados: Relatório da 1ª Conferência – evento) .
Outro reforço dado pela CTPF às ações do CODETER no TRCCS foi a parceria estabelecida com
a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), unidade universitária localizada em Caxias do
Sul. Por meio dessa parceria foram realizados cursos de boas práticas junto às agroindústrias familiares
em Caxias do Sul, sem custos aos agricultores (Fluxo de dados: Relatório da Ação de Extensão - UERGS).
Em função das experiências vividas pela CTPF nos últimos dois anos, fica evidente que grande
parte das atividades não necessitaram de recursos financeiros, mas sim de vontade política e organização
dos atores sociais envolvidos na realização das ações. A política de desenvolvimento territorial demonstra
eficácia quando os atores locais tomam para si as ações desenvolvidas no território rural, se apropriando
dos espaços de discussão, tomada de decisão, fortalecendo a gestão social territorial. A gestão social
adquire diferentes nuances a partir da forma de governança estabelecida para conduzir a concertação e
a demarcação das táticas no campo de poder.

CÂMARA TEMÁTICA DE AGROFLORESTA
A coordenação da CT ficou a cargo de um representante do Centro de Tecnologias Alternativas e
Populares (CETAP) do município de Vacaria. Esta entidade trabalhou em conjunto com a assessoria técnica
do território rural e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na construção de um plano para a cadeia produtiva do pinhão.
O objetivo do plano era de valorização e uso do pinhão e outros produtos não madeiráveis provenientes
da Araucária, bem como a valorização dos atores sociais envolvidos nesta cadeia.
A Câmara Temática de Agrofloresta buscou estimular a efetivação do plano, a partir da organização de
reuniões e articulação de atores que já vinham se envolvendo com a temática desde o Curso de Valorização
e Uso do Pinhão na Região dos Campos de Cima da Serra, realizado em 30 de outubro de 2015. Outra
ação efetivada pela CTA foi a promoção de produtos da Cadeia Solidária das Frutas Nativas, junto ao
setor turístico do TRCCS (Fluxo de dados: Atas CODETER, Transcrição de Reuniões, Diário de Campo).
Dos instrumentos elaborados pela CTA para a promoção de eventos no TRCCS se destaca a
implementação de um “banco de projetos”, onde foram priorizadas as demandas que não eram atendidas
via Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINFs) ou por
políticas de governo. O “banco de projetos” surgiu a partir de demandas e discussões dos representantes
da sociedade civil e poder público nas plenárias, onde se identificou diversos temas prioritários: (a) Ações
de Assistência Técnica e Extensão Rural; (b) Organização dos agricultores familiares; (c) Planejamento
da produção agrícola; (d) Organização para acesso aos mercados institucionais e convencionais; (e)
Logística de distribuição da produção agrícola; (f) Estruturação regional do processo produtivo (Fluxo
de dados: Atas CODETER, Transcrição de Reuniões, Diário de Campo).
As Câmaras Temáticas proporcionaram formação, capacitação, participação e engajamento de
atores locais nas representações de suas entidades/instituições no CODETER, além de proporcionar um
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debate qualificado, incremento informacional e práticas em torno aos instrumentos de ação pública. Fundamentalmente, impulsionou os múltiplos atores sociais a criarem e organizarem suas próprias demandas
para serem discutidas e encaminhadas, em vias de ações e projetos no CODETER do TRCCS (Fluxo de
dados: Relatórios das Câmaras Temáticas).
O fato de criarem e organizarem suas próprias demandas faz com que estes atores estejam agindo
em prol da formulação de instrumentos de ação pública, onde criam uma agenda política para discutir/
tensionar/negociar entre si e junto ao Estado. Através desses instrumentos de ação pública o poder se dilui,
pois são vários os atores sociais envolvidos: sociedade civil, instituições, Estado, governo, movimentos
sociais, sindicatos etc. formulando, implementando, monitorando e/ou avaliando uma política pública com
o intuito de mudança social (Boziki, 2018). Assim, se fortalecem processos participativos, de interação
e empoderamento de um conjunto de atores sociais que passam de meros coadjuvantes à protagonistas
da formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas nos territórios rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse artigo analisamos a ação pública no Colegiado de Desenvolvimento Territorial dos Campos
de Cima da Serra, RS, de 2015 a 2018, identificando os avanços na organização e participação social,
comparados aos anos anteriores em que não havia assessoramento técnico e, tampouco, o funcionamento
das Câmaras Temáticas.
Verificou-se uma sinergia entre os atores envolvidos, principalmente no que tange à efetivação de
um território “construído” e reconhecido. Por meio das ações realizadas pelas Câmaras Temáticas, como
o “banco de projetos”, foram organizadas as principais demandas territoriais e elaboradas as estratégias
de ações emergentes no território. Ao analisar as relações, experiências e políticas concretizadas pelo
CODETER, e mais especificamente das Câmaras Temáticas, se evidenciou o empoderamento dos atores
em relação ao planejamento e a efetivação de ações públicas no território rural.
Identificou-se que as Câmaras Temáticas apresentam um grande diferencial em relação a outros espaços
como, por exemplo, a participação em grupos das universidades, bem como a participação efetiva de grupos
de assentamentos de Reforma Agrária e agricultores familiares. Em muitas das discussões realizadas nas
CTs se verificava que nem todas as demandas dependiam, necessariamente, de recursos financeiros, mas
de organização social em fóruns participativos e deliberativos, espaços de discussão e decisão.
Cabe sublinhar que, por meio das dinâmicas e instrumentos elaborados e desenvolvidos na política
de desenvolvimento territorial no Território Rural Campos de Cima da Serra, em especial nas Câmaras
Temáticas de Pecuária Familiar e de Agrofloresta, se abriram espaços para discussão, análise, formulação
e planejamento de políticas públicas condizentes à realidade desse território.
As mudanças experimentadas nos arranjos institucionais, os mecanismos e estratégias formulados
entre os atores, os fóruns participativos e deliberativos que serviram à análise e encaminhamento de
demandas locais e regionais, demonstram uma potência política efetivada no território rural dos Campos
de Cima da Serra. A articulação policêntrica efetivada entre diferentes atores e instituições, tanto da sociedade civil quanto das gestões públicas municipais, permitiram que, mesmo após a extinção do Ministério
do Desenvolvimento Agrário em 2016 e, consequentemente, da extinção da política no tocante aos territórios rurais, as articulações locais e regionais e um conjunto de projetos em rede se mantenham ativos.
Não obstante, a extinção da política desmontou uma série de ações e iniciativas que estavam em
curso, fragilizando a política, o que demonstra que no Brasil o Estado segue conservando as funções de
coordenar e dirigir a ação pública.
Recordando as dimensões da ação pública citadas por Cabrero (2005), a intencionalidade da ação
e as condições em que se realiza, podemos afirmar que em relação à intencionalidade dos atores, os objetivos por uma nova política territorial expressam a intenção formal de modificar os princípios básicos
da política, mudança que se alcançaria mediante instrumentos de descentralização e maior abertura na
gestão participativa e de recursos em relação aos territórios rurais. De acordo ao desfecho apresentado
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no estudo, se pode notar que na prática, a ação pública não acontece em sintonia aos objetivos e metas
traçados pelos atores locais, já que depende da chancela do governo federal que atualmente está mais
interessado em capitalizar certos temas a dar continuidade às experiências políticas poderosas e eficazes
em termos territoriais e rurais.
Pensando em dimensões psicopolíticas, uma hipótese derivada de nossa análise parece evidenciar
que o equilíbrio de forças alcançado no CODETER, a ampliação de atribuições entre a rede de atores,
ações e projetos elaborados junto ao território rural poderia contribuir a que se tornassem atores fortes
no âmbito da gestão de serviços e recursos, ameaçando o ator dominante que era o governo federal.
Finalmente, ao analisar as dimensões qualitativas da ação pública e seu instrumental no CODETER,
Campos de Cima da Serra, podemos concluir que as mudanças na cultura política no território rural e os
novos arranjos institucionais (articulação em rede entre atores policêntrico) não foram suficientes para gerar
uma ação pública efetiva. Ainda, ao coexistirem práticas do modelo anterior, política de governo top-down,
os novos mecanismos institucionais não puderam se consolidar tão fortemente, apesar dos atores seguirem
contando com esses conjuntos de saberes/fazeres reconhecidos e elaborados no âmbito do CODETER.
Na atualidade política brasileira não vislumbramos incentivos importantes para que estes atores do
território rural sigam investindo em redes de maior cooperação, mas ao contrário, enquanto os incentivos
governamentais seguirem associando desenvolvimento regional a lucro e expropriação e orientados ao
poder unilateral, não será prioritário promover mecanismos efetivos de ação pública.
Em tempos de democracia saturada, a ação pública é uma forma de fortalecer espaços de participação,
deliberação e decisão sobre a “coisa pública”, sobre seu instrumental e administração. Assim, é de suma
importância seguir realizando pesquisas como essa, que evidenciem as estratégias, mecanismos e instrumentos de ação pública, discutindo suas possibilidades e limites em âmbito político local e regional, a fim
de descortinar as relações de força e de cooperação entre a sociedade civil, o Estado, os governos e suas
instituições, com vistas à efetivação de políticas públicas e sociais voltadas ao desenvolvimento territorial.
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Objetivou-se, com este estudo, identificar e compreender os sentidos produzidos por remanescentes de quilombos de comunidades
do Vale do Guaporé sobre o contexto sociopolítico e psicossocial no
qual vivem. Como estratégia metodológica, utilizou-se a abordagem
qualitativa, sob a perspectiva da Psicologia Discursiva. Entrevistaram-se 10 remanescentes de quilombos membros de duas comunidades do Vale do Guaporé, no Estado de Rondônia. As informações
foram analisadas conforme a técnica de Análise do Discurso, a partir da identificação de três repertórios interpretativos: (a) políticas
agrárias e territórios em disputa: “Aqui a gente vive sob pressão”;
(b) políticas educacionais: descontinuidades, precariedade e distanciamento; e (c) políticas de saúde e falta de investimento. Há
uma percepção coletiva entre os participantes de desânimo frente
aos conflitos territoriais e à falta de investimento em políticas públicas de saúde e educação. Ademais, o distanciamento entre profissionais que atendem as comunidades e a cultura local é compreendido
como um impedimento à qualidade dos serviços.
Palavras-chave: Remanescentes de Quilombos; Vale do Guaporé;
Produção de Sentidos; Psicologia Discursiva; Políticas Públicas.

Resumen
El objetivo de este estudio fue identificar y comprender los significados producidos por remanentes de quilombos de comunidades
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del Valle del Guaporé sobre el contexto sociopolítico y psicosocial en el que viven. Como estrategia
metodológica se utilizó un enfoque cualitativo desde la perspectiva de la Psicología Discursiva. Fueron
entrevistados diez remanentes de quilombos de dos comunidades del Valle del Guaporé, en el estado de
Rondônia. Las informaciones fueron analizadas según la técnica de Análisis del Discurso, basada en la
identificación de tres repertorios interpretativos: (a) políticas agrarias y territorios en disputa: “Aquí
vivimos bajo presión”; (b) políticas educativas: discontinuidades, precariedad y distancia; y (c) políticas de salud y falta de inversión. Existe una percepción colectiva entre los participantes de desánimo
ante los conflictos territoriales y la ausencia de inversión en políticas públicas de salud y educación.
Además, la distancia entre los profesionales que atienden a las comunidades y la cultura local se entiende como un impedimento para la calidad de los servicios.
Palabras clave: Remanentes de Quilombos; Valle del Guaporé; Producción de significados; Psicología
Discursiva; Políticas Públicas.

Abstract
The aim of this study was to identify and understand the meanings produced by remnants of quilombos
from communities in the Guaporé Valley about the sociopolitical and psychosocial context in which
they live. As a methodological strategy, a qualitative approach was used from the perspective of Discursive Psychology. Ten quilombo remnants from two communities in the Guaporé Valley, in the state of
Rondônia, were interviewed. The information was analyzed according to the Discourse Analysis technique, based on the identification of three interpretative repertoires: (a) agrarian policies and disputed
territories: “Here we live under pressure”; (b) educational policies: discontinuities, precariousness and
distance; and (c) health policies and lack of investment. There is a collective perception among the participants of discouragement in face of territorial conflicts and lack of investments in public health and
education. Furthermore, the distance between professionals who serve the communities and the local
culture is understood as an impediment to the quality of services.
Keywords: Quilombo Remnants; Guaporé Valley; Production of Meanings; Discursive Psychology;
Public policy.
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INTRODUÇÃO
Há uma pluralidade de comunidades quilombolas no Brasil. Tanto as comunidades do meio
urbano quanto as do meio rural sofrem diversos embates para manterem seus territórios. Na área rural,
comunidades quilombolas frequentemente estão envolvidas em conflitos fundiários devido aos interesses de grandes fazendeiros ou posseiros sobre seus territórios. Identificadas com a luta pela liberdade e
por terras, as comunidades buscam a preservação de sua cultura, o seu reconhecimento e estratégias de
resistência frente a dominações, remetendo a um passado de escravização e enfrentamento ao sistema
colonial (Furtado, Pedroza, & Alves, 2014).
Segundo o Decreto n. 4.887/2003, que tem por finalidade regulamentar diferentes aspectos identitários e de direitos dos remanescentes das comunidades dos quilombos, estes se definem como grupos
étnico-raciais autodeclarados com percursos históricos próprios. Possuem como presunção especificidades
territoriais e ancestralidade negra, que estão associadas à resistência diante dos processos de opressão
racial a que foram sujeitados historicamente.
Antes da abolição da escravatura, comunidades quilombolas ou quilombos eram formações
comunais estratégicas de resistência por negros escravizados, das quais Palmares se tornou um símbolo da luta dos africanos contra a condição de escravos a que foram submetidos. Vale destacar que
a reformulação do termo quilombolas para remanescentes das comunidades de quilombos é resultado
de esforços que buscam romper com a ideia de que as comunidades desapareceram após a escravidão ser abolida. A mudança não ocorreu apenas nos termos, mas também na forma como a realidade
desses coletivos é compreendida e contextualizada historicamente (Miranda, 2012). Rasera (2013),
ao apresentar os pressupostos da psicologia discursiva, descreve a linguagem como ação, e não como
representação. O discurso é construído por uma variedade de recursos linguísticos que são construtores
de diferentes versões de mundo. Nessa direção, a mudança de termos visa conectar esses coletivos a
ancestralidades de suas lutas.
As comunidades quilombolas enfrentam diversas problemáticas sociais, tais como a não demarcação de terras e a falta de acesso a cuidados com a saúde e a outros direitos fundamentais. A reivindicação
por políticas públicas específicas se configura como um meio de pressionar o Estado para garantir esses
direitos. Com relação à demarcação de terras, há um conjunto de representações simbólicas presente nas
comunidades que remete aos conflitos de seus antepassados na luta por terras próprias, o que reforça a
imprescindibilidade da valorização do quesito territorialidade nos seus processos identitários. O histórico
de luta e outras características culturais – como a produção coletiva na terra e a relação comunal com o
território – são representativos da identidade quilombola e permeiam o imaginário social dos remanescentes, possibilitando a identificação intragrupo (Furtado, Pedroza, & Alves, 2014).
No que concerne aos direitos adquiridos voltados a essa população, cabe ressaltar que estão instituídas garantias constitucionais que visam ao reconhecimento de suas propriedades definitivas pelo Estado
e ao exercício dos seus direitos culturais (Constituição de 1988). Logo, se compreendemos a garantia
da propriedade das terras como proteção dos seus modos de vida (Sousa & Santos, 2019), trata-se de
um direito cultural também, não só dos remanescentes de quilombos, mas de toda a diversidade cultural
brasileira. Foi a partir da democratização que se tornou viável uma atenção direcionada às comunidades
quilombolas, que eram invisibilizadas e excluídas do campo sociopolítico até então. Nesse mesmo período, foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP), que tem por objetivo promover e sustentar valores
sócio-históricos e econômicos da cultura negra. A Fundação é responsável, entre outras atribuições, pela
certificação das comunidades quilombolas (Decreto n. 4887/2003, Portaria nº 98/2007).
Para a realidade estar em consonância com o que foi estipulado pela Lei Maior e pelos direitos já
firmados na legislação vigente, são de suma importância a implementação e a manutenção de políticas
públicas em setores fundamentais, como educação, saúde e moradia. Essas políticas devem fazer jus à
realidade multicultural e às singularidades dos remanescentes, que necessitam ser atendidos em suas
necessidades dignamente (Takahashi & Alves, 2015).
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Uma das respostas às desigualdades enfrentadas por essas comunidades foi o desenvolvimento da
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que tem por finalidade promover o
acesso à saúde de forma equânime para a população negra e para as populações quilombolas especificamente
(Ministério da Saúde, 2013). No que se refere ao cenário educacional, foram instituídas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ) em 2012. O propósito das
diretrizes é manter a memória coletiva e cultural, considerando seus saberes e suas práticas particulares
no ensino escolar (Ministério da Educação, 2012).
A respeito da questão agrária, o órgão responsável pela demarcação, pela titulação e pelo registro
de terras ocupadas é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos termos da
Normativa INCRA 57/2009. O Ministério Público Federal tem cobrado agilidade na análise dos processos
que chegam ao INCRA, pois a lentidão causa insegurança legal aos remanescentes de quilombos, em
razão da iminência de serem expulsos de suas terras por pessoas com interesses econômicos (Rossi, 2012).
As comunidades quilombolas situadas no campo estão presentes em todas as regiões do território
brasileiro, com níveis variados de isolamento geográfico. O distanciamento físico dessas comunidades
dos centros urbanos também aprofundou desigualdades sociais (Oliveira, Pereira, Guimarães, & Caldeira,
2015). No contexto amazônico, o isolamento é mais extremo em decorrência da baixa acessibilidade à
infraestrutura e a serviços públicos (Melo & Silva, 2015). Esse é o caso dos remanescentes de quilombos do Estado de Rondônia (RO), que vivem nas comunidades da região do Vale Guaporé e enfrentam
problemáticas profundas, envolvendo falta de moradia digna e dificuldade de acesso à educação e à
saúde (Teixeira & Xavier, 2018). Diante de tais condições de precarização, pode haver impactos na
esfera psicossocial que afetam os indivíduos das comunidades quilombolas. Oda (2013) faz menção ao
banzo – termo utilizado para definir a melancolia experienciada pelos escravos após desembarcarem no
Brasil – como uma manifestação ainda presente no contexto das comunidades.
Apesar dos estudos anteriormente citados, a literatura sobre a temática ainda é escassa, e o número
de pesquisas que levam em conta as experiências e as vivências cotidianas dos próprios remanescentes
é ainda mais restrito. Um exemplo é a pesquisa realizada por Batista e Rocha (2019), na Comunidade
Santo Antônio de Guaporé e na Comunidade Jesus, duas das cinco comunidades quilombolas do Vale do
Guaporé, na qual os moradores mencionam a presença de problemas de saúde mental, como depressão e
consumo excessivo de álcool. Ainda, os participantes relataram que o uso de práticas religiosas e o tratamento com ervas são as principais formas de enfrentamento ao adoecimento (Batista & Rocha, 2019).
Considerando a singularidade histórico-política dos remanescentes de quilombos, a sua resistência
diante das desigualdades sociais e raciais e o desenvolvimento de políticas que consideram suas especificidades, torna-se relevante analisar o contexto atual dessa população a partir dos sentidos que são
construídos socialmente no decorrer das vivências e das experiências de seus representantes. Neste estudo,
produção de sentido é essencialmente entendido como uma prática social, intrinsecamente dialógica e,
portanto, discursiva, na qual os sentidos sobre si, sobre o mundo e sobre as coisas são construídos nos
processos de interação e nas conversas entre as pessoas. A conversação configura-se enquanto prática
e não só como discurso ou representação (Spink & Medrado, 2004). O objetivo do presente trabalho é
identificar e compreender os sentidos produzidos por remanescentes de quilombos de comunidades do
Vale do Guaporé/RO sobre o contexto sociopolítico e psicossocial no qual vivem.

MÉTODO
Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de abordagem qualitativa, orientada pela Psicologia Discursiva (Potter & Wheterell, 1987), que se alinha aos pressupostos do construcionismo social
(Gergen & Gergen, 2010). Conforme a Psicologia Discursiva, o discurso psicológico do senso comum é
considerado uma forma de prática discursiva, sem partir de uma interpretação científica específica. Tal
fato ocorre porque se compreende que a maneira como os indivíduos utilizam os conceitos em suas vidas
cotidianas são meios reais e relevantes, a partir dos quais eles explicam a si mesmos (Edwards, 2004).
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A pesquisa foi realizada entre os meses de julho e dezembro de 2017, com 10 remanescentes de
quilombos de duas comunidades do Vale do Guaporé. Ambas as comunidades possuem certidão de autodefinição de comunidade remanescente de quilombo, expedida pela Fundação Cultural Palmares nos anos
de 2004 e 2006. Os participantes tinham idades entre 25 e 58 anos, sendo três do sexo feminino e sete
do sexo masculino. Foram realizados dois encontros com duração de duas horas em cada comunidade.
No primeiro encontro, realizado com o líder da comunidade, buscou-se solicitar a autorização para
a realização da pesquisa, bem como apresentar os objetivos do estudo e conhecer a comunidade em seus
aspectos gerais. No segundo encontro, foram realizadas entrevistas abertas, com o objetivo de identificar
e compreender os sentidos produzidos pelos participantes acerca dos aspectos psicossociais, educacionais,
agrários e de saúde percebidos nas comunidades quilombolas do Vale do Guaporé. Após a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os participantes organizaram os locais nos
quais as entrevistas seriam conduzidas, em espaços como varandas ou debaixo das árvores. As entrevistas
tiveram duração média de 35 minutos, sendo gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas na íntegra.
O caminho teórico-metodológico escolhido para a análise das informações colhidas se baseou na
proposta de Análise do Discurso sob a orientação da Psicologia Discursiva (Potter & Wheterell, 1987).
A Análise do Discurso nessa perspectiva enfatiza o processo dialógico e performático da linguagem,
considerando o conteúdo do discurso como disponível socialmente e utilizando-o conforme os objetivos
específicos da conversação (Rasera & Rocha, 2010).
De acordo com essa proposta teórico-metodológica, toda linguagem, mesmo a aparentemente
descritiva, é sempre construtiva e constitui uma ação (Potter & Wetherell, 1987). A partir dessa proposta,
a análise propriamente dita seguiu os seguintes passos: a transcrição das entrevistas; a leitura flutuante
e atenta das transcrições das entrevistas; a seleção do tópico grupal; e a identificação dos repertórios
interpretativos.
O projeto foi submetido à avaliação e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob o Parecer n. 2.410.908 e CAAE n.
79939417.7.0000.5336. Ressalta-se que, para preservar a identidade dos participantes, os nomes foram
substituídos pela palavra Entrevistado seguida do número referente à ordem em que foi realizada a entrevista.

ANÁLISE DISCURSIVA DAS INFORMAÇÕES
A análise dos discursos dos entrevistados permitiu compreender a construção de sentidos sobre
as condições sociopolíticas vivenciadas no cotidiano das comunidades. A partir dos conteúdos conversacionais, foi possível identificar três repertórios interpretativos: (a) políticas agrárias e territórios em
disputa: “Aqui a gente vive sob pressão”; (b) precariedade das políticas educacionais; e (c) políticas
de saúde e falta de investimento.
Políticas agrárias e territórios em disputa: “Aqui a gente vive sob pressão”
Neste repertório, buscou-se analisar a construção de sentidos sobre as formas de organização
política como movimento social entre os remanescentes de quilombos do Vale do Guaporé, tendo como
discussão central o debate sobre o reconhecimento dos direitos territoriais e as políticas agrárias na região.
O processo de reconhecimento dos territórios quilombolas é sempre marcado por conflitos que surgem
por motivos fundiários e/ou econômicos nas regiões em que estão situadas as comunidades, impedindo a
demarcação de suas terras garantida pela Constituição brasileira (Souza, 2012), o que exige dessas populações articulação cada vez maior. Dessa maneira, apresentam-se algumas reflexões a partir das conversas
dos participantes, considerando-se especialmente o discurso das diferentes vozes dos remanescentes de
quilombos das duas comunidades em epígrafe, a partir de seus lugares posicionados hierarquicamente
de líderes comunitários, professores, estudantes e jovens.
O trecho a seguir apresenta o diálogo que nos ajuda a compreender os sentidos produzidos acerca
da luta cotidiana dos moradores das comunidades. Ao ser indagado sobre como é viver na comunidade,
um entrevistado deu a seguinte resposta:
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Tem duas comunidades que sofreram fortes pressões psicológicas porque estão dentro
de uma unidade de proteção permanente. Está em uma reserva biológica, e por três
vezes houve o mandado de despejo dessas comunidades de dentro da reserva. Tem
pessoas que nasceu e se criou lá dentro e não tem nenhum interesse de sair de lá, e
psicologicamente eles têm o conhecimento de que eles não sabem viver em outro lugar,
que eles não sabem sair de lá. Então, foi uma pressão muito grande pra maioria lá
quando bateu aquela depressão, foi simplesmente uma tristeza pelo fato de ter que
sair. (Entrevistado 4)1

Esse breve apontamento acerca da construção social sobre o lugar do quilombola do Vale do
Guaporé permite considerar a dimensão política do discurso sobre a relevância do engajamento político e
comunitário para a criação de condições necessárias para a sobrevivência dessas comunidades. Então, se
a natureza-terra representa a condição de produção/reprodução das relações entre humanos, a propriedade
das terras permitirá a essas comunidades a proteção desse modo de vida e a preservação dos seus modos
de criar, fazer e viver em uma relação não cindida entre cultura e natureza (Sousa & Santos, 2019), que
é duramente atacada pelos latifúndios e pelo agronegócio na região. Observa-se que essa disputa pelos
territórios provoca uma série de desdobramentos psicossociais que acabam prejudicando a saúde mental
das pessoas que neles vivem.
No período em que foi realizada a pesquisa de campo, uma das comunidades ainda não era reconhecida pelo INCRA, pois havia sobreposição do território quilombola com a Reserva Biológica do
Guaporé. Em 2019, após receber autorização do Congresso Nacional para o desmembramento das terras,
o INCRA teve permissão para emitir o título à Associação dos Remanescentes Quilombolas Santo Antônio
do Guaporé. Antes da titulação, os moradores da comunidade temiam a perda da apropriação das terras.
aqui a gente vive sob pressão. Vive dentro de uma reserva, né. Então, assim não dá pra
gente fazer nada que não pode fazer. Porque eu vivo de lavoura, né, aí a pessoa vai
fazer as coisas tem que fazer tudo na régua, né, limitado, né; faz isso, não pode fazer
aquilo. E então, eu não acho que isso seja vantagem. (Entrevistado 3)

Ao ser interrogado se pretende deixar a comunidade, este morador foi enfático: “Bom, do jeito
que tá é capaz que sim, né. Por causa da pressão desse pessoal do IBAMA, não sei se consigo resistir
muito isso aí” (Entrevistado 3). A partir desse depoimento, assegura-se que essa comunidade, assim como
outras em todo o Brasil, vive uma situação de desigualdade e de espoliação de direitos fundamentais.
Para Sousa e Santos (2019), delimitar o espaço ou mesmo expulsar os remanescentes do local em que
construíram suas vidas e exerceram suas atividades é romper o laço constituído entre o processo identitário e o território da comunidade.
Apesar das incertezas e do desânimo dos entrevistados anteriormente mencionados, ainda existem
aqueles que estão dispostos a lutar pelos direitos da comunidade, como mostra a fala do jovem que foi
escolhido pelos moradores como líder da comunidade após a morte do patriarca. Ao ser indagado sobre
sua opinião a respeito dos motivos que levaram à sua escolha como representante dos remanescentes
quilombolas daquela comunidade mesmo sendo tão jovem, ele explica que sempre teve interesse por
assuntos relacionados às demandas do seu povo, demonstrando forte inclinação para a militância política:

1

Nas transcrições, as marcas de oralidade e as agramaticalidades foram mantidas conforme proferidas pelos entrevistados.
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Eu era muito próximo do meu avô. Acho que ele percebia o que eu pensava sobre o
nosso povo aqui. Eu estava sempre comentando sobre as nossas necessidades, estava
sempre preocupado com a pressão de fazendeiros que estão ao redor das terras da
comunidade. Acho que é isso que fez ele pedir, antes de morrer, pra que eu tomasse
conta [risos]. Mas aí eu decidi estudar e passei esse cargo para o meu tio mais velho,
acho justo. Mas quando me formar quero voltar definitivo pra cá. Quero dar aula e
ajudar meu tio cuidar da comunidade. (Entrevistado 10)

Conforme Cavalcante e Beltrão (2016), quando os jovens se identificam, é possível observar uma
relação direta entre a militância política e a luta coletiva – em oposição nítida à luta pessoal e individual
– e repete-se o posicionamento político que refere o passado como respaldo. O processo identitário se
altera transgeracionalmente com a escolha da geração mais nova de estudar na cidade, porém, mantém-se
o desejo de contribuir para a comunidade e de se fixar no território no qual se encontram os alicerces da
etnia. Na perspectiva construcionista, pode-se compreender esse desejo inserido em uma macronarrativa
(Rasera, Guanaes, & Japur, 2004), sustentada pelo contexto relacional com os moradores da comunidade,
a partir de discursos socialmente disponíveis que põem o território no cerne da luta e da politização dos
remanescentes de quilombos. Descreve-se uma potencial liderança comunitária (aquele que “tomasse
conta”) como alguém que reconhece as necessidades locais e está atento às pressões dos fazendeiros que
estão ao redor das terras da comunidade. Tal descrição advém da macronarrativa territorial que mantém
a identidade coletiva dos remanescentes.
Outro aspecto relevante a ser destacado, nesse contexto político e social, apontado por um dos
entrevistados, é a preocupação com a preservação da cultura da comunidade. Diante do novo cenário,
ele aponta a cultura urbana e o acesso ao sistema capitalista (consumista) como principais fatores interferentes na cultura local. Quando perguntado se ele acreditava que a cultura estava sendo mantida pelos
mais novos, ele deu a seguinte resposta:
Não como deveria [silêncio]. Eu vejo que os mais jovens estão muito mais influenciados
pela cultura da cidade [silêncio]. Eu que estudo lá sei que não é fácil viver aqui sem muitas
coisas que tem lá na cidade. Mas também entendo a importância de manter nossos costumes, nossa cultura. Mas muitos jovens têm saído da comunidade. Uns foram embora pra
cidade, e outros, para trabalhar em fazendas. Querem ganhar dinheiro [risos] e também
ter uma vida melhor. Mas eu vou estudar durante a semana, trabalho num frigorífico e
volto pra comunidade nos fins de semana. Gosto muito daqui, nasci e cresci neste lugar.
Pra mim isso aqui é o paraíso, esse rio, a mata, é tudo de bom [risos]. (Entrevistado 10)

A saturação social, promovida pelo desenvolvimento do mundo pós-moderno, implica na emersão de uma identidade composta por múltiplas e contraditórias possibilidades de ser. O intenso fluxo e
o contato com outras culturas geram novas formas de negociação de sentidos e reconstrução identitária,
dificultando a unicidade em torno de uma cultura (Rasera et al., 2004). O desalojamento da identidade
quilombola requer reflexão. A compreensão da identidade como um processo ativo de atribuição de sentidos e significados às experiências destaca o papel ativo dos remanescentes quilombolas nesta construção.
É interessante notar que a falta de perspectivas dos jovens diante do futuro, a falta de trabalho, a
precarização da vida como um todo e o desejo de se inserir no mundo capitalista/consumista têm levado
muitos desses jovens a desejar novas oportunidades de interagir com a cultura urbana por meio das
novas tecnologias e de hábitos até então desconhecidos por essa população (Batista & Rocha, 2019).
No entanto, partindo das transformações econômicas e sociais ocorridas nas últimas décadas no país,
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que intensificaram a urbanização e a expansão do capitalismo, esse movimento parece apontar um novo
contexto não menos emblemático para esses jovens. Se a vida na comunidade implica a convivência
com o isolamento geográfico, tecnológico, social, entre outros, morar na cidade significa conviver com
novos desafios advindos de outros tipos de fenômenos sociais, contraditórios e complementares, como
preconceito, racismo, desemprego etc. Como afirma Souza (2012), a cidade, desde a “abolição” da escravatura negra no Brasil, tornou-se o lugar da visibilidade do encontro das diferenças, das discrepâncias
do sistema, do preconceito e da violência física e simbólica contra os negros.
Em outro momento da conversa com esse mesmo entrevistado, a saber, o único da sua comunidade a
cursar ensino superior, perguntou-se sobre seu conhecimento com relação às garantias legais dos quilombolas.
Assim, estudar [as leis] eu nunca estudei, mas de vez em quando a gente lê algumas
coisas. Mas é bom a gente dar uma focada nesses assuntos, porque às vezes a gente
tem um direito e não sabe... (Entrevistado 10)

De modo geral, esses relatos evidenciam o quanto essas pessoas têm sido privadas do acesso
à cidadania plena e extensiva a todos os brasileiros, e como tal condição tem obstruído o direito já
consagrado pela democracia, garantido na Constituição. Nesse sentido, cabe ao Estado a equiparação
social de desigualdades históricas que avassalam essas comunidades. Mais do que acesso ao direito, os
remanescentes de quilombos precisam ter o conhecimento do que eles representam para a formação e a
identidade do povo brasileiro.
Políticas educacionais: descontinuidades, precariedade e distanciamento
Neste repertório, buscou-se descrever momentos das falas que traduzam os sentidos construídos
pelos entrevistados sobre as políticas educacionais oferecidas pelo Estado nas comunidades. Além disso,
busca-se compreender o que os próprios moradores, sobretudo os mais jovens, pensam sobre a educação.
Na fala a seguir, fica evidente a preocupação de um dos líderes da comunidade sobre a matriz curricular
utilizada pelos profissionais de educação na formação dos alunos e a importância da formação dos próprios
quilombolas no processo de ensino e aprendizagem das comunidades. Ao perguntar sobre a importância
da formação de um professor que seja membro da comunidade para os quilombolas, este participante foi
enfático ao demonstrar sua preocupação com a cultura local:
Ninguém melhor pra conhecer as necessidades dos quilombolas do que os membros da
comunidade. Porque vem outra pessoa, vamos pensar assim: há uma pessoa lá de Porto
Velho, passou num concurso aí vai lá pra comunidade, vai lá dar aula ... aí chega lá
não conhece nada da nossa cultura. Chegam com uma cultura portovelhense, [cultura]
da capital, e, se permanece, a cultura local vai perdendo tudo. Isso porque ele não trabalha de acordo com a cultura local, ele trabalha com a cultura dele. (Entrevistado 5)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental afirmam que “as escolas deverão
explicitar em suas propostas curriculares processos de ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e planetária” (Parecer CNE/CNB n. 1/2002, p. 1), estabelecendo, assim, uma relação
entre ensino e vida cidadã. Também traz o Art. 28 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Lei n. 9.394/96)
que “Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região”.
O processo de implementação dessas Diretrizes é longo e cercado de cuidados teóricos, metodológicos e políticos, na perspectiva de considerar sempre o protagonismo da comunidade no reconhecimento
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de elementos/eixos que alimentam a educação quilombola – como preveem as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ) –, quais sejam: (a) a memória coletiva; (b)
as línguas reminiscentes; (c) os marcos civilizatórios; (d) as práticas culturais; (e) as tecnologias e formas de produção do trabalho; (f) os acervos e os repertórios orais; (g) os festejos, os usos, as tradições
e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país;
(h) a territorialidade (Ministério da Educação, 2012).
Com relação ao protagonismo dos próprios membros da comunidade, um entrevistado fez referência ao modelo de educação indígena utilizado em outro município do Estado de Rondônia. Percebe-se a
valorização da formação e da atuação de membros da própria comunidade:
Um exemplo que poderia ser seguido como nas comunidades indígenas. Em Ji-Paraná tem um intercultural lá, e alguns dos indígenas fazem faculdade lá e usam, por
exemplo, plantas medicinais da própria aldeia e fazem suas dissertações com isso; aí
eles voltam formados pra lá. (Entrevistado 4)
Nós sempre lutamos por isso, sempre quisemos que as pessoas aqui da comunidade
estudassem para atender o nosso povo, porque seria muito importante pra todos nós,
todos ganhariam. (Entrevistado 6)

Observa-se como o discurso se encaixa em uma sequência narrativa. Embora os trechos sejam de
participantes de comunidades diferentes, a última fala dá continuidade à fala anterior. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica preveem, em sua implementação,
a participação ativa e permanente da comunidade. Este é um elemento essencial e decisivo no sucesso desse
processo, que exige, antes de tudo, um olhar da comunidade para si mesma e a criação de relações entre escola
e comunidade que se sustentem independentemente de gestões ou interesses alheios aos da Educação.
As Diretrizes devem ser implementadas como políticas públicas – portanto, como responsabilidade
do Estado, como prevê a legislação –, e não como ações isoladas e pontuais, que partam do interesse de
um professor sensível a essa questão ou que estude a temática afro-brasileira. Evidentemente, considera-se
importante manter ações já existentes na escola que tratam das questões étnico-raciais e quilombolas como
iniciativas que poderão fortalecer a proposta de implementação dessas diretrizes (Reis, Soares, & Costa, 2017).
Todos esses fatores – como a falta de cumprimento das diretrizes e da atuação dos membros da
própria comunidade – parecem contribuir para a evasão escolar de jovens e adolescentes das comunidades.
Durante uma roda de conversa com três jovens, sobre educação, todos afirmaram estar fora da sala de
aula: “Não. Nenhum dos três. Todos pararam [risos]” (Entrevistado 8). Quanto ao grau de escolaridade
em que pararam, as respostas foram: “Terceiro, quer dizer, nem terminei o terceiro [risos]” (Entrevistado
8); “Só até o segundo” (Entrevistado 9); e “Terminei o quarto” (Entrevistado 7). Ao serem questionados
sobre os motivos da desistência, as respostas foram:
Por que parei mesmo? Chegou uma hora que eu não quis mais. Não gosto de estudar [risos].
É muito chato ficar todo aquele tempo ali parado dentro de uma sala. (Entrevistado 8)
Do mesmo jeito. Não quis mais estudar; também não gosto de estudar, não. A coisa é
muito difícil [risos]. (Entrevistado 9)
Eu também, a mesma coisa. Mas eu acho que a gente não gosta muito de estudar porque nunca teve aula direto, sabe? Todo ano era a mesma coisa, chegava um professor
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que vinha da cidade e só ficava uns tempos e ia embora. Daí a gente ficava esperando
outro professor e acontecia a mesma coisa. Então, eu acho que se tivesse professor o
ano inteiro a gente gostava mais… (Entrevistado 7)

Nas duas primeiras falas, parece haver naturalização da evasão escolar nos discursos dos participantes.
No entanto, o último entrevistado procura explicar a matriz contextual do problema, apontando a descontinuidade do ensino nas comunidades como fator principal do desinteresse acadêmico dos alunos. Essa visão
remete ao fortalecimento político da comunidade e ao reconhecimento do protagonismo quilombola na participação das decisões referentes à educação dentro do seu próprio território (Reis, Soares, & Costa, 2017).
No que se refere ao ensino superior, as dificuldades são maiores, uma vez que nem todas as famílias
têm condições de manter os filhos na cidade para fazer curso superior. Além disso, o deslocamento para
as áreas urbanas é difícil, pois não existem meios de transporte para esse fim, e os pais não pretendem
mudar da comunidade, como afirma o entrevistado a seguir:
estou em uma situação meio complicada, porque eu não quero sair daqui, mas a educação daqui é muito fraca. Meu filho tá terminando o ensino médio esse ano que vem,
e a minha filha tá terminando o ensino fundamental, e aí tem que sair daqui pra eles
estudar. Meu filho vai ter que fazer faculdade e não tem como fazer. O ensino médio
daqui [da comunidade] é muito fraco, eu vou ter que tirar minha filha daqui, e eu tô
tentando ver pra onde que eu vou. Ver o que eu faço pra ver se eu fico num lugar mais
próximo daqui. (Entrevistado 4)

Tal como evidenciado na fala supracitada, a localização geográfica torna-se uma problemática a ser
considerada na medida em que o acesso à educação de qualidade é limitado. Comunidades quilombolas na
região do Vale Guaporé enfrentam um óbice expressivo no que tange à disponibilidade de serviços básicos
(Teixeira & Xavier, 2018), visto que o isolamento, condição exacerbada na região amazônica (Melo & Silva,
2015), contribui para o aumento da desigualdade social (Oliveira, Pereira, Guimarães, & Caldeira, 2015).
A construção do contexto conversacional levou um dos jovens entrevistados a observar que a saída
da comunidade para a cidade em função dos estudos é fator gerador de muito sofrimento aos quilombolas:
E aí essa saída é muito complicada, porque conheço várias famílias que saíram da
comunidade e foram pra cidade estudar, mas são pessoas que viveram neste mundo
aqui que é mais isolado. Aí chega na cidade, meu amigo, acaba se perdendo, não sai
estudo, não sai trabalho, não sai nada, e o trem desanda. (Entrevistado 4)

Essa fala parece explicar a inexistência de jovens morando na casa de apoio da cidade mais próxima,
como explica este entrevistado: “Aqui tem casa de apoio, tem tudo ..], mas não tem nenhum aluno na
casa no momento”. Ele justifica que “os mais jovens não querem estudar, e aqueles que vêm não estuda,
sabe?” (Entrevistado 1). Essas observações foram corroboradas pelos jovens, ao serem questionados
sobre o desejo de ir estudar na cidade:
Como eu disse, eu gosto da cidade, mas prefiro ficar aqui mesmo. Já fui pra outro
lugar, mas depois voltei pra cá de novo. (Entrevistado 9)

Associação Brasileira de Psicologia Política
192

Eraldo Carlos Batista | Guilherme Severo Ferreira | Rodrigo Falcão Chaise | Kátia Bones Rocha

Eu também penso em ficar por aqui mesmo, mas, se melhorasse em questão de saúde,
educação, energia 24h também, seria bom, porque aqui a gente fica praticamente
abandonado pelo governo, né. Não tem transporte pra gente poder sair. (Entrevistado 7)

Na última fala, a expressão “abandonado pelo governo” não é apenas descritiva. É uma forma
de construir sentido sobre o problema existente nessas comunidades. Para Edwards (2004), quando as
pessoas fornecem opiniões sobre o mundo, elas geralmente estão respondendo a contrapropostas que
podem estar presentes nas conversas circundantes. Por outro lado, cabe aqui uma reflexão sobre a relação
com a comunidade demonstrada nessas falas, as quais reproduzem o pensamento dos antecessores desses
jovens. Grande parte dos membros mais antigos dificilmente vão à cidade.
Também nasci aqui e nunca mudei. Pra falar a verdade, poucas vezes saí daqui pra
ir na cidade. (Entrevistado 2)
Rapaz, a gente acostuma aqui. Eu quase não saio daqui. Gosto muito; tudo que preciso
pra viver, esse lugar tem. Mas ultimamente esse lugar mudou muito. (Entrevistado 1)
As pessoas dessas comunidades sofrem, porque, assim, nasceram aqui, e a mentalidade
deles é de não sair daqui. (Entrevistado 4)

Percebe-se que, no decorrer das gerações, mantém-se um sentimento de satisfação em permanecer
na comunidade. Isso pode estar associado a alguns fatores, como: a identificação com o modo de vida de
seus antecessores; as dificuldades econômicas e sociais enfrentadas na cidade; a conservação da cultura
local, entre outros. Ainda, é nesse espaço que esses jovens constroem seus conceitos de vida, conceitos
que têm sua realidade própria, pois são os meios reais e disponíveis através dos quais essas pessoas
explicam a si mesmas (Edwards, 2004).
Por outro lado, os dilemas enfrentados parecem ter contribuído negativamente nos aspectos demográficos das comunidades. Embora muitos ainda continuem resistentes quanto a uma possível mudança
para a zona urbana, o número de remanescentes de quilombos tem diminuído radicalmente nas últimas
décadas, como apontam estes entrevistados:
Ah, se bem dizer, mudou tudo, né. ... a quantidade de pessoas mudou bastante, né, caiu
[diminuiu] muito. Rapaz, aqui morava bastante gente, chegava mais de 100 pessoas,
e hoje não chega nem a 50. (Entrevistado 1)
Aí os jovens vão pra cidade passear, aí o pai compra um celular, daí chega aqui cadê?
Ele vai querer sair. Aí vem a pressão pra cima dos pais não querem sair. Eu vejo assim,
se as coisas não melhorarem por esse lado, infelizmente a comunidade vai se extinguir.
(Entrevistado 5)

A diminuição significativa dessa população é um dos demonstrativos da falta de investimento
e de valorização da cultura quilombola. A falta de conexão entre as políticas educacionais e a cultura
da comunidade, além da descontinuidade e da precariedade do processo educacional, ao mesmo tempo
que afastam os jovens da escola, fazem com que alguns saiam da comunidade em busca de melhores

Psicologia Política. vol. 22. n.53. pp. 183-199. 2022
193

As políticas públicas na perspectiva de remanescentes de quilombos do Vale do Guaporé

oportunidades educacionais. Mesmo que muitos não tenham o interesse de sair da comunidade, apenas
o pertencimento a ela não garante o conhecimento e a conservação de seus costumes e suas crenças.
Como visto nesta seção, existem políticas que incentivam e asseguram o protagonismo dos próprios
integrantes e as tradições culturais. Todavia, na prática, percebem-se dificuldades para efetivar as
diretrizes propostas.

POLÍTICAS DE SAÚDE E FALTA DE INVESTIMENTO
Neste repertório, buscou-se abordar como os remanescentes de quilombos das comunidades pesquisadas constroem sentidos sobre as políticas públicas em saúde desenvolvidas por meio dos serviços
oferecidos pelo poder público. Foi feita a seguinte pergunta: como você avalia os serviços de saúde
oferecidos pelo Estado e pelo Município nas Comunidades?
eu queria que eles fizessem um pouco mais, mas infelizmente eles não fazem nada, pelo
menos aqui por essa comunidade, né. (Entrevistado 5)
Se tivesse pelo menos Técnico de Enfermagem no posto de saúde da comunidade seria
bom, mas não tem. O postinho tem um ali, mas não funciona. (Entrevistado 1)
De vez em quando, eles [equipe de saúde] aparecem aqui, né, mas o atendimento bom
nunca foi. (Entrevistado 10)

Quanto aos serviços de saúde oferecidos às comunidades, estes parecem ser percebidos pelos
entrevistados como muito escassos. De acordo com a Política Nacional de Saúde da População Negra
(PNSIPN), é atribuição compartilhada entre os governos estadual e municipal a definição e a gestão
dos recursos orçamentários e financeiros para a implementação dessa Política, pactuadas na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) (Ministério da Saúde, 2013).
Muito fraco. É bem difícil eles aparecerem aqui de vez em quando. Eles [equipe de
saúde] vêm de dois em dois meses. (Entrevistado 9).
Atendimento de saúde pra nós é uma piada [risos]. Quer dizer, nos últimos tempos,
melhorou um pouco. Mas não é bom. Aqui a gente tem a ambulancha, ainda bem,
porque se passar mal aqui, morre. Daí quando alguém está muito ruim [grave] tem
que levar de ambulancha até o barranco do rio e ligar na cidade para eles ir buscar
na beira do rio. (Entrevistado 8).

Outros moradores relatam a falta de profissionais no posto de saúde para prestarem atendimentos
à comunidade. Vale ressaltar que garantir e ampliar o acesso de populações quilombolas às ações e aos
serviços de saúde é um dos objetivos da PNSIPN.
aqui não tem enfermeira, não tem medicamento nenhum, né. Então, isso pra mim é
muito importante. (Entrevistado 3).
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[Atendimento psicológico] não tem. Queria muito que tivesse isso aqui, mas não tem.
Eu digo pro senhor, nós não temos uma estrutura, não temos um apoio governamental,
a prefeitura dá o necessário, material de escola, merenda, e só, não dá suporte na saúde
psicológica do aluno. (Entrevistado 5).

Fica claro, para esses entrevistados, que o fato de alguns alunos se isolarem ou ficarem deprimidos
ocorre por não receberem atenção necessária à saúde. A presença de problemas de saúde mental, incluindo
sintomas depressivos, foi verificada em comunidades quilombolas do Vale do Guaporé por Batista e
Rocha (2019). A tristeza e o isolamento são comumente associados a uma ressignificação do “banzo”,
que segue como entidade presente no imaginário dos remanescentes de quilombos até hoje (Oda, 2013).
Outro aspecto a ser destacado é o desconhecimento dos entrevistados sobre as políticas de saúde
específicas para a população negra. No entanto, é interessante que muitos reconhecem os prejuízos advindos da falta de informação, como alerta este membro ao ser abordado sobre tal assunto:
Não conheço, mas agora vou pesquisar [risos], porque às vezes a gente vai lá, aí a
pessoa [da equipe de saúde] explica algo, e você não sabe dos direitos, acaba aceitando
de boa, né. (Entrevistado 10)

Outra questão levantada pelos participantes é a rotatividade de profissionais da saúde nas comunidades. De acordo com o informante a seguir, o exercício da profissão nas comunidades é usado como
“trampolim” pelos profissionais. Segundo suas palavras, quando o servidor é designado a trabalhar nesses
locais, “a primeira coisa que a pessoa vai falar quase sempre é “vou pra lá porque não tinha outro lugar
pra ficar aqui na cidade” ou “vou pra lá até eu pegar transferência”” (Entrevistado 5).
Conforme pode ser visto nesse trecho, há necessidade de avanços estruturais e organizativos, que
prezem novos modelos de práticas efetivas, que promovam uma transformação na relação dos profissionais de saúde e no cuidado nas comunidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecimentos construídos socialmente pelos participantes da pesquisa foram acessados à luz da
análise do discurso. Com base nos repertórios discursivos apresentados, foi possível identificar, nas falas
dos remanescentes de quilombos do Vale do Guaporé, sentidos produzidos sobre a relação entre o cenário
sociopolítico atual e os fatores psicossociais associados. Fortes pressões psicológicas são relatadas pelos
moradores para saírem de seus territórios, tanto pela insegurança advinda do risco de despejo de suas
terras quanto pela falta de suporte do Estado em áreas fundamentais, como saúde e educação.
Tais condições corroboram uma percepção coletiva entre os remanescentes de quilombos de
desânimo, vontade de sair da comunidade – entre os mais jovens principalmente –, e, inclusive,
depressão perante as dificuldades. A identidade quilombola, cuja construção está atrelada historicamente às dinâmicas territoriais, tem seu laço com a comunidade fragilizado na medida em que os
remanescentes são ameaçados de serem despojados de seus territórios ou são privados de necessidades básicas nesses locais. Contudo, há moradores que se posicionam politicamente em prol das
comunidades, reivindicando a luta coletiva por melhores condições e adotando práticas discursivas
de preservação da cultura local.
As comunidades quilombolas guaporeanas e a população geral do Estado de Rondônia, junto aos
meios de comunicação e às instituições vinculadas às lutas coletivas de povos minoritários, poderiam
cobrar maior agilidade por parte da administração pública, preponderantemente o INCRA, na regularização
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fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes de quilombos. A participação
ativa da sociedade civil é imprescindível para fins de controle social e exercício da cidadania. Ademais,
o engajamento coletivo dos moradores das comunidades demonstra-se potente ao observarmos, em seus
discursos, a força do pensamento crítico acerca de suas próprias demandas e as estratégias de resistência
frente aos processos de desculturação a que são sujeitados.
Apesar da falta de conhecimento sobre a legislação e garantias fundamentais aos povos de matriz
africana, entre os próprios remanescentes de quilombos, existe a percepção de que os sujeitos aos quais as
políticas públicas se destinam devem participar ativamente na implementação das políticas. O distanciamento
entre a cultura local e as práticas exercidas pelos profissionais que vão até o território é compreendido
como impossibilitante de um serviço de qualidade, como é observado na política educacional.
O discurso reivindicando profissionais com atuações mais permanentes, que tenham nascido nas
próprias comunidades, retoricamente denota o desejo de que os profissionais valorizem as tradições e
as práticas locais – como o uso de práticas religiosas e o tratamento com ervas –, a fim de preservar a
cultura. Dessa forma, contribuir-se-ia para o aumento da identificação e do interesse dos alunos pelo
ambiente escolar, assim como para a consequente diminuição da evasão escolar. Tais demandas estão
preconizadas nas diretrizes curriculares, razão pela qual os motivos que levam a operacionalização a
apresentar falhas poderiam ser analisados.
É necessário maior empenho por parte do Estado em socializar as informações sobre direitos
adquiridos para as comunidades quilombolas, a fim de fortalecer o controle social e possibilitar articulações
populares cada vez mais assertivas. No quesito saúde, isso pode ser feito mediante a elaboração de
materiais educativos sobre o tema Saúde da População Negra, respeitando os diversos saberes e valores,
inclusive os preservados pelas religiões de matrizes africanas. Tal ação já é preconizada nas Estratégias
de Gestão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).
Como limitação desta pesquisa, aponta-se a falta de aprofundamento em pontos específicos dos
eixos temáticos, podendo ser citados como exemplos: a inefetividade da operacionalização das diretrizes curriculares no contexto da educação e da PNSIPN no cenário da saúde. Devido à complexidade da
temática e à escassez da literatura, analisou-se de forma mais ampla e exploratória a conjuntura geral do
contexto sociopolítico percebido pelos remanescentes de quilombos. Dessa forma, compreende-se como
pertinente que futuras pesquisas analisem os aspectos supracitados com maior profundidade.
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Resumo
A Psicologia brasileira possui sua história profundamente relacionada com o desenvolvimento do Estado brasileiro e compreender
os momentos de ambos participantes dessa relação fornece bases
para interpretação de como a Psicologia tem se portado politicamente como ciência e profissão. Repassando momento centrais da
formação e manutenção do Estado moderno brasileiro, a partir das
bases de sua formação socioeconômica dependente, propomos, com
o artigo, revisar momentos históricos importantes da relação entre
a Psicologia e o Estado. O intuito é propor a categoria de práxis
política como instrumento conceitual de interpretação e superação
do conceito de compromisso social, fortemente presente no discurso
da Psicologia, seja a partir das práticas ou de suas teorias.
Palavras-chave: Psicologia Social; Política; História da Psicologia; Estado Brasileiro; Marxismo.

Resumen
La Psicología brasileña tiene su historia profundamente relacionada con el
desarrollo del Estado brasileño y la comprensión de los momentos de ambos
participantes en esta relación proporciona bases para la interpretación de
cómo la psicología se ha comportado políticamente como ciencia y profesión. Revisando momentos centrales en la formación y mantenimiento del
Estado brasileño moderno, a partir de las bases de su formación socioeconómica dependiente, nos proponemos, con el artículo, revisar importantes
momentos históricos en la relación entre Psicología y Estado. El objetivo es
proponer la categoría de praxis política como instrumento conceptual para
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interpretar y superar el concepto de compromiso social fuertemente presente en el discurso de la Psicología, ya sea
a partir de prácticas o desde teorías.
Palabras clave: Psicología social; Política; Historia de la psicología; Estado brasileño; Marxismo.

Abstract
Brazilian Psychology has its history deeply related to the development of the Brazilian State and understanding the moments of both participants in this relationship provides bases for the interpretation
of how Psychology has behaved politically as science and profession. Reviewing central moments in
the formation and maintenance of the modern Brazilian State, from the bases of its dependent socioeconomic formation, we propose, with this article, to review key historical moments in the relationship
between Psychology and the State. The aim is to propose the category of political praxis as a conceptual
instrument for interpreting and overcoming the concept of social commitment, which is strongly present
in Psychology’s discourse, whether based on practices or theories.
Keywords: Social Psychology; Politics; History of Psychology; Brazilian State; Marxism.
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INTRODUÇÃO
Desde suas primeiras expressões como campo do saber e da prática científica, a Psicologia
brasileira esteve determinada pela divisão social do trabalho presente na sociedade de classes capitalista, seja acatando e desenvolvendo sua função social dentro dessa divisão, sendo questionando-a
e procurando alternativas ao seu papel determinado. Nesse movimento, observaram-se tendências e
posicionamentos diversos em relação a qual deveria ser o compromisso político-social da psicologia
e sua práxis.
Para esse percurso histórico e filosófico será considerada, principalmente, a história da Psicologia
dentro dos marcos de seu desenvolvimento no Brasil. Com breves considerações sobre seu papel, anteriormente à sua regulamentação em 1962, como apontam Boechat (2017) e Lacerda (2013a, 2013b). E,
com maior profundidade, o período posterior à sua regulamentação e contraposição ao ideário propagado
pelo regime autocrático-burguês, com ênfase no exemplo da Psicologia Social da Escola de São Paulo
na construção de uma Psicologia crítica, voltada aos interesses da classe trabalhadora, como apontam
Amorim (2010), Bock (1999), Carvalho (2014), Furtado (2000), Lane (1989), Yamamoto (2007), Yamamoto e Oliveira (2010), entre outros autores que se dedicaram ao tema.
No período analisado, verificou-se um movimento de avanços e retrocessos em relação ao papel
da profissão ao lado do Estado brasileiro atuando, respectivamente: como linha auxiliar de sua formação
e consolidação anteriormente à regulamentação da profissão (Boechat, 2017; Lacerda, 2013a, 2013b);
como crítica do regime autocrático-burguês estabelecido a partir do golpe de 1964 (Carvalho, 2014;
Yamamoto, 2007); e como linha auxiliar do Estado burguês principalmente nos anos recentes, a partir
do desenvolvimento das políticas neoliberais iniciadas na década de 1990 (Boechat, 2017; Yamamoto,
2007; Yamamoto & Oliveira, 2010).
Desse modo, analisar-se-á aqui a categoria de práxis política, como síntese possível dentro do arcabouço teórico do marxismo, demonstrando sua relevância como ferramenta para mediar o debate sobre a
inserção da Psicologia no Estado, sobre seu compromisso social com a classe trabalhadora e seu papel na
reprodução da força de trabalho na contemporaneidade. Como denota Yamamoto (2007, p. 30), o tema
do compromisso social – com diferentes nuances – esteve presente desde os primeiros estudos sobre a
profissão no Brasil. Cabe, portanto, ao presente artigo contribuir teoricamente para o debate acerca da
possibilidade real desse compromisso se realizar como uma verdadeira práxis política na psicologia. O
intuito é propor a categoria de práxis política para superação do conceito de compromisso social, conceito
esse tão arraigado no discurso corrente da Psicologia como ciência e profissão.

O COMPROMISSO SOCIAL COM A CLASSE TRABALHADORA
Analisar a relação da Psicologia com o Estado brasileiro deve ter como pressuposto a análise
do próprio desenvolvimento de nosso Estado, em conformidade com o capitalismo dependente
que aqui se desenvolveu. Desse modo, desvelar a que compromisso social a Psicologia submetia-se nesse processo, remete ao papel que essa ciência e profissão ocupou no interior da divisão
social do trabalho e às suas tentativas de ruptura ou reiteração dessa divisão específica. Ao falar
em compromisso social tem-se como base Bock (2003), para quem o conceito remete ao projeto
político ao qual a profissão vincula-se e se utiliza para fornecer respostas às demandas sociais
que lhe são atribuídas.
Como explicita Amorim (2010), “o psicólogo é produto direto da divisão social do trabalho,
reproduzindo e impulsionando essa divisão” (p. 33). De modo que, ainda segundo a autora, investigar a
ocupação de psicólogas e psicólogos implica considerar necessariamente as contradições determinantes
dentro da relação entre capital e trabalho. Não se trata, pois, de questionar se estes profissionais, bem
como a Psicologia como área científica, estão contra ou a favor do capital, mas como este determina
o primeiro.
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A história da Psicologia de modo geral, e no Brasil especificamente, tem seu início no fim do século
XIX e começo do século XX, tendo como marco o ano de 18751 (Bock, 2007). Segundo Mavezzi (2010),
o campo de desenvolvimento inicial da Psicologia no Brasil fora construído a partir da medicina, e as
atividades de diversos profissionais no início do século XX revelavam um alinhamento com a Psicologia
desenvolvida nos Estados Unidos e Europa. Não obstante o alinhamento com a ciência desenvolvida em
países centrais do capitalismo, como destaca Amorim (2010), é possível reconhecer, desde o início, a
preocupação com seu compromisso social, ou seja, determinado questionamento sobre seu papel social
dentro da organização socioeconômica brasileira, ainda que com suas limitações à época. Lacerda (2013a,
2013b) alerta que, principalmente em seus primeiros momentos de autonomização e desenvolvimento, a
Psicologia brasileira determinada histórica e socialmente aliou-se aos interesses das classes dominantes
para mostrar sua função dentro da ordem capitalista estabelecida.
No período de autonomização da psicologia brasileira, o que predominou foi um conjunto de estudos
que, no início do século XX, buscavam contribuir com a modernização e a manutenção da ordem social
brasileira. A psicologia abordava temas como o tratamento das doenças mentais, a formação “moral” do ser
humano e a manutenção da “higiene mental”. Por isto, entre os precursores da psicologia, estavam médicos, educadores e outros profissionais que faziam parte do movimento higienista e/ou importavam teorias
marcadas pelo racismo científico e buscavam uma saída “moderna” para o país. (Lacerda, 2013a, p. 220)
Esse período predominantemente voltado ao higienismo, apoiado em teorias positivistas importadas de realidades diversas como Estados Unidos e Europa, serviu de solo fértil para a construção de
uma ciência psicológica alinhada ao projeto de desenvolvimento nacional. Projeto esse baseado em uma
concepção política democrático-nacional desenvolvimentista, que defendia a ascensão da nação brasileira a partir da e uma conformação e modernização da força de trabalho às novas condições de técnica
exigida pelo capital. Bock (2003) destaca que a história da Psicologia no Brasil foi marcada pelo seu
compromisso com as elites; suas ideias e teorias assumiram, predominantemente, o papel de controlar,
higienizar, diferenciar e categorizar os indivíduos, visando manter ou incrementar o lucro do capital.
Especialmente no período do ciclo democrático-nacional, ao longo do processo de industrialização do
país, a Psicologia esteve em sintonia com o modelo de gestão do trabalho de cunho taylorista-fordista,
selecionando e procurando formar grupos homogêneos, que estivessem em melhores condições de atuar
como mão-de-obra técnica, sem perder seu caráter geral de trabalho não especializado.
O ciclo democrático-nacional refere-se ao período da história de nosso país que se situa entre dois
golpes de Estado: o golpe de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder, e o golpe empresarial-militar de
1964 (Boechat, 2017). Esse período consiste em um ciclo de intenso desenvolvimento da indústria e urbanização da sociedade brasileira, com a consequente organização e ascensão de uma classe trabalhadora em
resposta a esse processo. Uma das marcas do período foi a ideia do desenvolvimentismo; ou seja, a noção
de que, para poder “alcançar” os países desenvolvidos nos marcos da produção capitalista, ao Brasil cabia a
tarefa de se desenvolver, superando o entrave advindo do poder oligárquico latifundiário do país e a concorrência externa com as nações desenvolvidas (Boechat, 2017). Desse modo, a Psicologia que desponta nesse
período encontra nesse ideário desenvolvimentista seu norte para atuação e pesquisa. Seu conhecimento já
estabelecido fora utilizado para colaborar com o projeto de desenvolvimento nacional vigente.
Cabe destacar, todavia, que a formação do Brasil moderno foi determinada por múltiplos fatores
geopolíticos. Majoritariamente, seu processo de industrialização e modernização foi dependente, do
ponto de vista econômico e cultural, do capitalismo monopolista da época. O que, por sua vez, marcou o

1 Embora estejamos utilizando um ano específico para o marco de um campo de práticas e pesquisas tão vastas como
foi o surgimento da psicologia enquanto área em si do saber, vale destacar que esse processo de seu estabelecimento e
fortalecimento como área própria ocorreu num período de, aproximadamente, 50 anos. Aproveitando também para destacar
que seu desenvolvimento no Brasil e nos países desenvolvidos ao final do século XIX deu-se de maneira muito próxima
cronologicamente (Malvezzi, 2010, p. 18), tanto por sua juventude enquanto ciência quanto pelo próprio processo de
dependência sob qual o Brasil, como país latino-americano, também se encontrava determinado.
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processo de formação e estabelecimento da Psicologia como ciência e profissão no país, bem como sua
relação com o Estado brasileiro moderno.
De acordo com José Paulo Netto (1991), há uma confluência de forças específicas na formação da
sociedade brasileira como nação capitalista moderna que, com sua interação recíproca, determinarão a
particularidade histórica brasileira no processo de modernização. Nessa particularidade histórica há três
ordens de fenômenos que, embora distintos, se conectam visceralmente. A saber: desenvolvimento capitalista sem se desvencilhar de formações socioeconômicas anteriores; socialização política inconclusa;
Estado capitalista como instrumento desestruturador dos interesses das classes subalternas.
No que se refere ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ao contrário da experiência histórica
verificada em países centrais do capitalismo moderno, não se liquidou aqui as formações socioeconômicas
anteriores a seu desenvolvimento. Como a escravização, por exemplo, essas foram apenas redimensionadas para atender a seu novo propósito, determinando a formação capitalista e mesmo competindo com
essa em tempos de intensificação da concorrência burguesa-latifundiária. Como diz Netto, “no Brasil, o
desenvolvimento capitalista não se operou contra o ‘atraso’, mas mediante a sua contínua reposição em
patamares mais complexos, funcionais e integrados” (Netto, 1991, p. 18 – grifos do autor).
Atrelado a esse fenômeno, as forças populares foram excluídas dos processos de decisão política
e, consequentemente, a socialização política deu-se de modo inconcluso no país. Os segmentos mais
lúcidos das classes dominantes lograram, por meios mais ou menos diretos, impedir que o poder decisório
central ao desenvolvimento brasileiro alcançasse minimamente a massa do povo para o direcionamento
da vida social.
No que diz respeito ao caráter desestruturador do Estado – talvez o fenômeno de maior importância
para discussão acerca da relação da Psicologia com o Estado moderno –, Netto (1991) demarca que o
Estado brasileiro, como síntese ou condensação da sociedade civil, atua não apenas como seu regulador
ou gestor, mas, verdadeiramente, como organização desestruturadora dos interesses da classe trabalhadora.
Ou seja, atua em acordo direto com as necessidades da produção capitalista e com os interesses dos setores
dominantes da economia. Especificamente, sua determinação não é apenas a de uma substância amorfa,
opressora e descolada da sociedade civil; mas sim é, historicamente, um Estado que serviu de eficiente
instrumento de interdição de agências portadoras de vontades coletivas, agindo de modo a impedir que
projetos societários alternativos emergissem da sociedade civil (Netto, 1991)
O entendimento do processo de formação do Brasil moderno é essencial para a Psicologia. Segundo
Martín-Baró (2006), uma Psicologia realmente comprometida com o povo latino-americano deve compreender as raízes de sua dependência para, então, poder agir sobre as determinações que constantemente
repõem a América Latina sob o esquema da dependência econômica e cultural.
Ao longo do ciclo democrático-nacional, ainda sem estar devidamente regulamentada e operando
como saber subordinado à Medicina e à Educação, a Psicologia inicia sua institucionalização sob o
marco do desenvolvimento industrial inicial do país, engajando-se, desse modo, na produção de “um
novo homem” para os novos tempos que o momento histórico requeria. Adotando uma postura de compromisso com o projeto político do país, em busca do desenvolvimento para a nação, tanto à esquerda
quanto à direita do espectro político, a Psicologia brasileira também se subordinava e contribuía para a
ideologia do nacional desenvolvimentismo (Boechat, 2017).
A superação desse pensamento conformador por parte da Psicologia só foi possível quando o
próprio projeto desenvolvimentista nacional cedeu frente às limitações que o processo de industrialização inevitavelmente delineara. A industrialização restrita que incialmente fora possível exigia um novo
modelo de acumulação e este novo modelo só poderia ser alcançado, mormente a partir de 1956, com
um processo de industrialização pesada (Netto, 1991). Desta contradição entre padrão de acumulação e
arranjo socioeconômico brasileiro, encontra-se a base para a crise política e econômica que o país vivencia
a partir do final da década de 1950 e início da década de 1960. Entretanto, do bojo da crise que culminou
no golpe empresarial-militar de 1964 e fundou um período de autocracia burguesa, também germinou
sua antítese na Psicologia sob a forma de uma ciência compromissada com a classe trabalhadora.
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COMPROMISSO SOCIAL COMO REPOSTA POLÍTICA
A Psicologia é regulamentada e reconhecida no Brasil, em 1962 – Lei Federal nº 4.119/62. Em
1964, ocorre o golpe empresarial-militar que irá readequar o modo de reprodução capitalista brasileiro às
novas exigências da conjuntura econômica mundial. Como consequência, é possível notar na Psicologia
duas tendências opostas entre si, mas com um mesmo objetivo: responder ao novo momento da estrutura
socioeconômica brasileira. A primeira tendência poderá ser considerada a própria continuação da linha
histórica da Psicologia como auxiliar do projeto de desenvolvimento capitalista. A segunda aparecerá,
em sequência, como sua antítese.
O golpe de abril de 1964 inaugurou o período que denominamos de ditadura civil-militar e, também,
de autocracia burguesa, que durará, formalmente, até 1985, mas cuja influência revelar-se-á presente até
os dias de hoje. A importância de compreender esse fenômeno para a discussão do compromisso social
da Psicologia é notório, pois revela como uma determinada ciência e profissão situa-se na divisão social
do trabalho e qual papel assume durante momentos de forte tensão política e social. De acordo com Netto
(1991), o desfecho de abril de 1964 foi a solução política imposta para enfrentar o desgaste do padrão
de acumulação da burguesia nacional e as crescentes demandas de setores populares pela socialização
do poder político e econômico. Como cita o autor (p. 25), “o que o golpe derrotou foi uma alternativa
de desenvolvimento econômico-social e político que era virtualmente a reversão do já mencionado fio
condutor da formação social brasileira”.
Em síntese, o período no qual a Psicologia se institucionaliza e se orienta legalmente coincide com
a crise da forma específica da dominação burguesa vigente no país.
De maneira a acompanhar o desenvolvimento histórico da nação, a Psicologia dominante manteve-se como uma ciência voltada a adequação e conformação do trabalhador às exigências do capital.
Não apenas em busca de legitimidade social, mas, também, para comprovar que não consistia em uma
ameaça à ordem social (Lacerda, 2013a).
Para além do campo político e teórico, a Psicologia revela sua conformação aos modelos exigidos
pelo capital posicionando-se, nesse período, como um serviço “elitizado”, isto é, restrito a uma minoria
econômica e socialmente dominante, não se inserindo junto a grande massa da população. Em 1977-1978,
apenas uma parcela de 5 a 15% das famílias brasileiras teria condições de arcar com os custos – e com
provável dificuldade – de um serviço de Psicologia (Botomé, 1979/2010).
Também é necessário considerar, segundo Yamamoto (2007), que a ausência de debates intensos
sobre os rumos da profissão e seu papel na sociedade estava muito mais relacionada à incipiência de sua
regulamentação e, consequentemente, de sua existência como ciência independente na academia, do que
à própria imposição do regime ditatorial.
De toda maneira, seja pela ausência de crítica ou pela presença de uma posição conformadora, a
primeira tendência da Psicologia em relação a seu tempo histórico pode ser enquadrada, de modo sintético,
como uma posição elitizada e subordinada aos interesses e necessidades do modo de produção capitalista.
Todavia, nesse mesmo período, desenvolve-se uma segunda tendência em oposição à primeira. Uma
Psicologia que buscava criticar seu próprio papel, sua vinculação às classes dominantes e à reprodução
do capital, e que elencava seu “compromisso social” como o principal mote de sua pesquisa e prática. É
no campo da Psicologia Social que essa tendência se fará especialmente presente.
O golpe empresarial-militar foi elemento determinante para a constituição de uma psicologia
social que, além de crítica, orientava-se por certa concepção de transformação da realidade. Tal postura
crítica e transformadora exigia mais que uma disposição para a transformação, exigia a reformulação dos
referenciais epistemológicos, éticos e teórico práticos da psicologia social. Seria na pós-graduação que
a massa crítica dos fundamentos teórico-filosóficos que embasariam uma concepção de ser humano, de
ciência e sociedade para uma psicologia social seria desenvolvida de modo mais profundo e sistemático.
(Carvalho, 2014, p. 81)
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De acordo com Yamamoto e Oliveira (2010), é no processo de resistência contra o regime autocrático-burguês que o campo profissional se politiza. Essa politização terá forte expressão no desenvolvimento
de uma Psicologia Social que revisa seus próprios fundamentos para, com a renovação de sua base
epistemológica, sua metodologia de pesquisa e sua prática, almejar-se como uma categoria profissional
preocupada com as classes exploradas e oprimidas pelo capitalismo desenvolvido no Brasil. É importante
destacar que a gênese – e posterior popularização – dessa Psicologia compromissada com a realidade social
sobre a qual intervém não resultou no enfraquecimento das vertentes psicológicas que, prioritariamente,
destinavam-se a atender as elites. Seu desenvolvimento carrega a possibilidade de crítica e contraposição,
as quais estarão presentes a partir de então nos debates sobres os rumos da profissão.
De acordo com Lacerda (2013a), é principalmente a partir dos anos 1970 que novas perspectivas
críticas se desenvolvem no campo da Psicologia, contestando suas ideias e práticas engendradas pelo
modelo político-econômico dependente que vigorava – e vigora – em nosso país. Em outras palavras,
contestando a Psicologia como uma ciência imediatamente determinada pelo capitalismo dependente, a
qual, segundo o autor, “mais reproduziu ideias conservadoras do que buscou compreender a realidade
brasileira; mais justificou uma ordem social injusta do que explicou suas raízes e suas consequências
perversas sobre a subjetividade humana” (Lacerda, 2013a, p. 225).
Como reitera Boechat (2017), o desenvolvimento dessa Psicologia crítica correspondeu a um
movimento contestador mais amplo, gestado no seio da sociedade brasileira, o qual expressava um ciclo
histórico que ainda estava por vir. Nesse processo situa-se a Psicologia Social da Escola de São Paulo
que, entre as várias vertentes que originou e as várias temáticas sobre as quais versou, legou, principalmente à Psicologia, a necessidade de que assumisse, como ciência, seu compromisso social. Nesse caso,
compromisso com a transformação da realidade humana.
Para Bock (1999), a assunção de um compromisso social corresponde a buscar uma intervenção
crítica e transformadora das condições de vida que permeiam a realidade. Compreendendo que são essas
condições que determinam os seres humanos sob os quais a Psicologia intervém. Compromisso social para
a autora é, dessa maneira, estranhar a realidade e buscar novas respostas para os problemas existentes.
O tema do compromisso social torna-se referência na distinção das novas vertentes da Psicologia,
em comparação com as teorias dominantes que vigoravam na ciência brasileira. Nesse contexto, observa-se o compromisso social ser tomado como uma atitude política que, por sua vez, exige uma práxis
política correspondente.
Essa vertente da Psicologia Social demonstrava que o compromisso social era exigência não apenas
de um posicionamento político de nossa profissão, mas, necessariamente, consequência da concepção mais
adequada da própria apreensão e formação do fenômeno psicológico. Como destaca Bock (2007, p. 22) à
época, falar em qualquer fenômeno psicológico consiste em “obrigatoriamente falar da sociedade. Falar
da subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens. A compreensão do ‘mundo
interno’ exige a compreensão do ‘mundo externo’, pois são dois aspectos de um mesmo movimento”.
Martín-Baró (2006), na mesma direção, objetivou readequar as próprias bases epistemológicas da
Psicologia que era então reproduzida na América Latina. Destacou que não se tratava somente de uma
práxis diversa, mas sim de entender que os fundamentos sociais que eram basilares às nossas teorias não
correspondiam à formação dos sujeitos concretos existentes nos países coloniais. Para ele, era necessário,
além do posicionamento político compromissado com a emancipação do povo, uma teoria também capaz
de entender as especificidades da superação das epistemologias tradicionais.
Não apenas no campo teórico, mas também no campo profissional de modo geral, o ciclo histórico que contempla o fim do regime ditatorial burguês-militar e a retomada da democracia como molde
político para a manutenção do capitalismo no país, fez com que a Psicologia se inserisse de maneira mais
contundente no aparelho estatal e na sociedade como um todo. O serviço da Psicologia, determinado pelo
novo ciclo de desenvolvimento que se observa a partir da década de 1980 e 1990, estabelece-se como
necessário à sociedade. Porém, qual o compromisso que terá de assumir para manter-se nessa posição?
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Nesse novo momento, posterior à crítica a concepções teóricas socialmente descompromissadas e
à própria assunção do compromisso social como norte de diversas tendências da profissão, é necessário
observar se a função atribuída ao compromisso social da Psicologia continuou operante como crítica
radical. Ou se o compromisso social tem sido apenas reeditado sob o papel de um discurso político sem
bases concretas na prática compromissadas das psicólogas e psicólogos e em sua crítica (Amorim, 2010).
Ainda segundo Amorim (2010), o processo de avaliação da profissão culminou em um movimento
de promoção de uma postura política em favor de um discurso social. Assumindo o compromisso social
como mote, a Psicologia inseriu-se – e fora inserida – em locais e atividades que exigiam que o tema
permanecesse central na discussão. Não obstante a escassez de estudos que fossem, de fato, comprometidos socialmente, como forma de transformação verdadeira da realidade da classe trabalhadora e não
somente de sua adequação à realidade brasileira.
Como o novo ciclo que se inicia, denominado ciclo democrático-popular (final da década de
1970 e início da década de 1980), especialmente após o chamado período de redemocratização, quando
se produz e é aprovada a Constituição de 1988 e se fortalecem as garantias estatais, a Psicologia passa
a ter seu compromisso social subsumido à necessidade de garantir os direitos conquistados. De modo
sintético, teve na inserção e defesa do Estado sua tarefa, de modo a assegurar seu acesso por populações
que, anteriormente, seriam impossibilitadas de tal contato. Analisando a evolução do sistema de saúde
brasileiro, no qual se insere a Psicologia, Yamamoto e Oliveira (2010) descrevem como é notável, em
meio a avanços e retrocessos, a hegemonia do modelo liberal de prestação de serviços no país, embora
tendo o Estado como mediador das relações de mercado e financiador de boa parte dos serviços de saúde.
Como se observa na análise das particularidades históricas do desenvolvimento brasileiro realizada
por Netto (1991), mesmo quando se constata a intervenção do Estado brasileiro como mediador ou mesmo
assegurador de direitos e do acesso aos serviços essenciais, é importante manter o foco na totalidade da
relação entre o Estado e a economia capitalista dependente. O Estado brasileiro possui, em sentido mais
amplo, o papel de desestruturação das expressões organizadas da classe trabalhadora. Especialmente,
quando é necessário manter o funcionamento da posição colonial secundária do brasil em relação a países
centrais no capitalismo moderno.
Desse modo, a Psicologia – como outras profissões que, progressivamente, inseriram-se no Estado –
entrou em novos espaços, principalmente, para dar conta das sequelas da questão social (Lacerda, 2013a).
Yamamoto (2007) sintetiza a questão social como sendo a expressão, no cotidiano, da contradição entre
capital e trabalho. De acordo com Netto (2001), trata-se de uma nova nomenclatura dada ao pauperismo
necessariamente correlato ao modo de produção capitalista, e que se tornará uma das principais frentes
de atuação da Psicologia. Para o autor, o pauperismo, como sinônimo da miséria advinda da desigualdade
capitalista, tornou-se “questão social” quando a eversão da ordem burguesa como uma revolta contra a
miséria disseminada tornou-se uma perspectiva efetiva. Isto é, passou-se a nominar de “questão social”
as consequências inevitáveis do capitalismo quando essas tornaram-se possíveis causas de uma efetiva
revolta contra o próprio sistema capitalista.
No período de redemocratização que se segue ao regime autocrático empresarial-militar – período
esse caracterizado como um ciclo neoliberal em seu ordenamento econômico e político – a Psicologia
pôde, portanto, utilizar a crítica desenvolvida anteriormente como síntese para seu novo papel na sociedade brasileira, tornando-se cada vez mais institucionalizada e requerida para manutenção da ordem
social. O compromisso social que, outrora, representava um marco de crítica a concepções hegemônicas
e individualizantes em nossa profissão passar a ser pressuposto de sua ação nas novas áreas associadas
ao Estado nas quais passa atuar. Como analisa Yamamoto (2007), a atuação da Psicologia como prática
institucionalizada e legalmente sancionada no terreno do bem-estar social requererá ação para o tratamento de questões sociais, transformadas em questões de políticas propriamente estatais a serem tratadas
de maneira parcializada e fragmentada, de acordo com a conjuntura histórica particular em vigência.
Trata-se de um momento histórico em que, a despeito do ascenso das lutas operárias e sindicais, o
arrocho salarial, o aumento do custo de vida e o rebaixamento do salário real acometem a população brasi-
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leira (Boechat, 2017). Nesse ciclo, é notável o novo desafio político que se coloca frente ao compromisso
social da Psicologia, pois o Estado capitalista brasileiro se situará entre a manutenção do funcionamento
da ordem capitalista, com a oferta mínima de serviços para a reprodução da força de trabalho, e seu
subsequente desmonte pela crise de acumulação que se faz presente, em maior ou menor nível já desde
a própria década de 1970. Em linhas gerais, no período que compreende o ciclo democrático-popular,
observam-se as conquistas sociais que se subscreveram à gestão e ação do Estado serem desmanteladas,
a fim de garantir a efetiva mercantilização dos serviços dispostos à sociedade. Como demonstra Boechat
(2017), nesse ciclo, as organizações políticas de esquerda, tanto como a própria Psicologia, arrefecem a
crítica e a radicalidade na superação da ordem capitalista. É um período de “compromissos”, em que há
a conquista do básico e, subsequentemente, a luta pela sua manutenção.
A luta que será central para a sociedade civil e para a Psicologia socialmente compromissada, nesse
período, será, portanto, contra o “ajuste neoliberal” em curso – ajuste esse bem descrito em Yamamoto
(2007); Yamamoto e Oliveira (2010). Condensado na década de 1990 – mas não subscrito somente a
esse período – o ajuste neoliberal será marcado por um processo dual e concomitante de precarização
dos serviços ofertados pelo Estado e privatização (total ou parcial) daqueles serviços que antes eram
ofertados em caráter público (Yamamoto, 2007).
A problemática que se levanta nesse momento refere-se à localização específica da práxis política
da Psicologia. Em especial, quanto a seu compromisso social dentro do ciclo democrático-popular até
a contemporaneidade. Se, ainda que com diversas limitações superiores à ação singular de cada indivíduo, observamos um movimento geral de adesão da Psicologia a atuações e referenciais teóricos mais
compromissados com as classes subalternas, também observamos que a ação da Psicologia no campo do
bem-estar social ou nas políticas públicas voltadas à classe trabalhadora, embora legítima e necessária, não
corresponde automaticamente a um compromisso social como forma de projeto político transformador.
Ademais, nesse imbróglio entre a defesa dos direitos conquistados e assegurados pela legalidade
estatal e as diversas tentativas de seu desmonte, a Psicologia acabou perdendo a radicalidade da crítica
que alcançara nas décadas de 1970 e 1980 e assumindo a defesa de uma perspectiva, novamente, compromissada em mostrar sua utilidade à reprodução da ordem capitalista dominante. Segundo Boechat,
Ao que nos parece, a ideologia do compromisso social acaba reencontrando-se com a ideologia do
desenvolvimento nacional, sugerindo a necessidade de uma aliança nacional ou de toda a população para
a conquista progressiva dos direitos que caracterizam a sociabilidade burguesa. (Boechat, 2017, p. 67)
Carvalho (2014) também explicita como o próprio desenvolvimento da Escola de São Paulo de
Psicologia Social cede o lugar de categorias mais críticas a partir da teoria marxista de interpretação
e atuação sobre a realidade, em favor de construções teóricas mais brandas. Teorizações essas que, de
maneira geral, não questionam o funcionamento capitalista de maneira essencial, mas, sim, buscam maior
inserção dos indivíduos em suas possibilidades políticas. Qual alternativa que resta à Psicologia para
se fazer socialmente compromissada sem ceder sua crítica à ordem social estabelecida no capitalismo
dependente brasileiro?
Embora os autores aqui citados tragam respostas diversas ao problema, propõem-se, a seguir, a
partir do marxismo e para contribuir com o debate, a categoria de práxis política. Em especial, a partir
das contribuições de Kosik (2002), Vázquez (2011) e Netto e Braz (2012).

PRÁXIS POLÍTICA PARA A PSICOLOGIA
A análise do desenvolvimento histórico da Psicologia como ciência e profissão na conjuntura
brasileira demonstra que a contradição entre sua atuação dentro dos princípios e legalidades próprias do
Estado e a luta por sua manutenção (ou mesmo expansão) não reflete, necessariamente, o compromisso
social com a classe trabalhadora. A Psicologia aparenta professar uma práxis política que não corresponde
necessariamente a uma ação. Antes, como supracitado em Amorim (2010), institucionaliza-se como um
discurso político que não se opera e não se transforma em uma práxis.
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O conceito filosófico de práxis no campo do marxismo remete, em sentido mais geral, a uma prática
mediada e planejada idealmente a partir de uma dada teoria. Ou seja, em síntese, atividade teoricamente
mediada. A tradição marxista recorre a essa categoria como forma de assegurar que as teorias que visam
a transformação da realidade social não se engessem e se hipostasiem em ideias que não retornam à realidade. Não obstante sua utilização por Marx e Engels tenha o significado de “prática”, em tradução literal
(Duarte, 2012), o conceito ocupa lugar privilegiado no interior do pensamento marxista. Basicamente,
por sintetizar importantes aspectos do método materialista histórico e dialético e também apontar uma
direção concreta às reflexões e ações que, ainda hoje, pretendam a transformação social.
Kosik (2002) explicita de maneira acurada que:
A praxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do homem como
ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A praxis
do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência
humana como elaboração da realidade. (p. 222 – grifos do autor)

A práxis é substância inerente ao ser humano, podendo ocorrer com qualidades diversas, mas não
podendo ser excluída de um modo de atuar propriamente humano em sua teleologia e objetivação no
real. Apesar de nem toda atividade ser uma práxis, toda práxis é necessariamente uma atividade. Para
Vázquez (2011), a práxis é compreendida como a grande categoria do marxismo. Inclusive, denomina
essa vertente de pensamento como “filosofia da práxis”. Práxis, para o autor, consiste em uma prática
ativa, que atua sobre o mundo, sobre uma matéria-prima objetiva (mas não exclusivamente natural), cujo
produto existe objetivamente e independentemente de seu produtor após o processo. A esfera sobre a qual
incidirá a práxis determina suas variadas formas. Todavia, sua determinação essencial encontra-se em
sua ação objetiva e teoricamente mediada sobre a realidade, ou seja, orientada por um objeto idealizado
previamente que se realiza como produto da ação.
Netto e Braz (2012) descreveram a categoria como aquela que permite compreender a riqueza do
agir humano como ser que é social. Para além da simples produção da vida, a práxis permite a mediação
do ser humano com o mundo que o circunda, produzindo propriamente a si mesmo, a política, a ciência, a
arte e demais objetivações que convertem seus objetos em produtos sociais. “Na sua amplitude, a categoria
de práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da práxis, o homem é produto e a criação da sua autoatividade ele é o que (se) fez e (se) faz” (Netto & Braz, 2012, p. 56 – grifos dos autores).
Na criação objetiva e intencional do mundo social que o circunda, o ser humano intenciona e
direciona suas ações com a consciência que possui acerca de si e do mundo. A práxis de diversos seres
sociais – recordara (Martínez, 2011) – resulta na práxis social geral que encaminhará o destino da produção de um determinado coletivo, não sendo possível reduzir esse encaminhamento coletivo à práxis
de um único sujeito ou a uma única conjuntura.
A práxis política, de acordo com Vázquez (2011), é definida como práxis social que se identifica
com “a atividade de grupos ou classes sociais que leva a transformar a organização e direção da sociedade, ou a realizar certas mudanças mediante a atividade do Estado. Essa forma de práxis é justamente
a atividade política.” (Vázquez, 2011, pp. 233-234). A práxis política, portanto, não está subsumida ao
Estado; ao contrário, realiza-se também visando a sua transformação.
Engels (2012, 2015), Marx (2010, 2012, 2013, 2015) e Marx e Engels (2009, 2017) abordam o
tema da política em suas obras de maneiras diversas, porém seguindo uma linha condutora que se mantém
pressente essencialmente: a política – assim como o Estado – deve ser compreendida a partir das determinações materiais das relações sociais vigentes na sociedade. Principalmente ao desvelar as leis gerais
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do momento inicial do capitalismo na sociedade moderna, os autores possibilitaram compreender como a
influência da própria produção mercantil terá peso sobre as determinações políticas na sociedade moderna.
A figura do Estado moderno, sobretudo a partir da fase imperialista/monopolista de acumulação
capitalista, torna-se um dos principais determinantes para a manutenção da reprodução do capitalismo,
atuando objetivamente na economia de modo a assegurar a manutenção das taxas de lucros necessárias
(Lenin, 2012; Poulantzas, 1977). Para Poulantzas (1977), no capitalismo monopolista a relação entre
economia e Estado altera-se, tornando-se muito mais orgânica. O Estado lega à acumulação capitalista
uma série de domínios anteriormente de sua exclusividade, integrando setores econômicos de inferior
valorização do capital. É nessa relação que se encontra a Psicologia no Brasil, entre o compromisso social
e as demandas e interesses do Estado. No caso, de um Estado capitalista.
A mercantilização de setores anteriormente vedados à atuação do Estado, mesmo aquele voltados à
questão social e à reprodução da vida da classe trabalhadora, característica do neoliberalismo permeiam a
atuação da Psicologia mesmo quando atua em políticas públicas. De maneira que somente a ação junto às
camadas populares dentro do Estado não se justifica enquanto uma prática socialmente compromissada,
dadas as condições que caracterizam a organicidade entre o Estado brasileiro e a reprodução ampliada
capitalista.
Netto (1991) explicitara que as particularidades da formação social brasileira moderna atribuíam
características específicas que não poderiam ser descartadas sob o rigor de uma análise de conjuntura,
teórica e política. Ao cabo das transformações experienciadas na história brasileira no ciclo democrático-popular, entre a estruturação de um Estado de compromissos entre as classes e a luta contra o “reajuste
neoliberal”, observa-se que a práxis política da Psicologia por sua manutenção – ou mesmo, expansão
– no âmbito estatal, não pode subsumir a totalidade do compromisso social que outrora fora exigido de
nossa profissão.
Em acordo com Boechat (2017), a compreensão da realidade desigual brasileira como um pressuposto para a atuação da Psicologia, como produto e produtora de uma consciência crítica acerca da
política e da sociedade em que está inserida, é um ponto fundamental. E fora conquistada com o esforço
de diversas correntes teóricas e práxis singulares capazes de questionar a que compromisso social a Psicologia, de fato, atendia. Todavia, ainda de forma insuficiente, se à consciência crítica engendrada nesse
processo não se somava a uma opção política pela defesa explícita dos interesses materiais das classes
subalternizadas (Boechat, 2017).
Por isso, considera-se aqui a práxis política, entendida como categoria de análise e ação, uma
alternativa ao propalado compromisso social da Psicologia. Especificamente, por, em maior ou menor
grau, seja em direção à transformação ou manutenção social, exigir um direcionamento e uma ação das
pessoas envolvidas com o encaminhamento da Psicologia como campo da ciência. Mesmo situando-se
dentro da estrutura estatal, a práxis política opera com a materialidade das condições objetivas do funcionamento social. E, seja para transformação dessas condições ou não, requer que os profissionais e
teóricos deparem-se com os limites atuais existentes.
Yamamoto (2007) propõe como solução (ou desafio, ao se considerar a Psicologia como um todo)
que se amplie os limites da própria dimensão política de ação, isto é, da práxis política de psicólogos e
psicólogas. Tanto pelo alinhamento com setores progressistas da sociedade civil, quanto pelo desenvolvimento de outras possibilidades teóricas e técnicas para a Psicologia, que a permitam romper – novamente
– com o posicionamento hegemônico de linha auxiliar do Estado moderno.
Lacerda (2013a, p. 249), por sua vez, sintetiza:
o engajamento em ações que buscam criar novas concepções e ameaçar a ordem social
imperante é um dos meios fundamentais para se evitar que a psicologia crítica se torne
apenas uma mercadoria que alimenta o mercado acadêmico ou uma viga de sustentação
de práticas conservadoras. Sem esta implicação com os anseios da classe trabalhadora
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e de diversos movimentos sociais contestatórios do presente, a transformação da psicologia crítica em apenas um parente requintado da psicologia dominante é algo que
pode facilmente ocorrer.

Como se verifica, a Psicologia sempre esteve, historicamente, alindada a um determinado compromisso social. Ora radicalmente atrelado às necessidades e interesses da classe trabalhadora, ora da
classe dominante, no ensejo do seu desenvolvimento como ciência e do desenvolvimento da sociedade.
Apesar de ter obtido o reconhecimento e conquistado a inserção no Estado que por tanto tempo
pleiteou, cabe, atualmente, à Psicologia refletir sobre o compromisso que está cumprindo. E se utilizar
de uma verdadeira práxis política para verificar os limites de suas ações e seu potencial na construção
de uma sociedade mais justa.
Operar com o conceito de práxis política como substituto ao compromisso social permite, conforme
desenvolvido no presente texto, que as ações das psicólogas e psicólogos sejam verificáveis em acordo
com seus produtos e suas intencionalidades. E, desta maneira, atuem nas condições de vida tão essenciais
à formação e conformação dos sujeitos sobre os quais a Psicologia dispõe seu conhecimento e prática.
A determinação de como o desenvolvimento de um país ocorre e quais as formas de sua contestação ocorrem de maneira dialética, seja pelas condições objetivas que situam seu desenvolvimento de
acordo com uma estrutura mais ampla, seja pelas condições subjetivas dos indivíduos que se empenham
em sua transformação ou manutenção. A Psicologia está determinada, como observado, pelas condições
socioeconômicas específicas do momento histórico em que se situa e, ao mesmo tempo, é somente
compreendendo essa especificidade que pode atuar e teorizar sobre sua superação. A práxis política
retoma, teórica e praticamente, a exigência da atuação na realidade e seu vínculo com um projeto político
específico no direcionamento da ação que se deseja executar. Permitindo, desse modo, a contestação ou
transformação desse projeto de modo mais explícito, apreendendo suas consequências para a sociedade
como um todo, considerando a necessidade da construção de uma Psicologia Política.
A práxis política revela, sob suas determinações teóricas, se o compromisso social que se opera
está em acordo com um projeto político de acordo com os anseios e necessidades da classe trabalhadora
e seus movimentos sociais ou se, sob o auspício de uma crítica hipostasiada no discurso, esconde-se, na
verdade, a reiteração da divisão mercantil do trabalho e a manutenção do capitalismo dependente brasileiro.
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Resumo
Os enfoques teóricos no campo da orientação profissional e de
carreira (OPC) adotados no Brasil são baseados em amostras que
correspondem a 15% dos brasileiros/as, o que coloca um dilema
para pesquisadores/as e profissionais da OPC: entender e ajudar
esta pequena porção de pessoas ou procurar expandir pesquisas
e intervenções para toda a população? Assim, este artigo teve três
objetivos interconectados: discutir as relações entre poder e produção de conhecimento; discutir a discrepância entre teoria e realidade no campo da OPC; e propor alguns princípios para ampliar
o poder explicativo dos enfoques teóricos de OPC. Inspirados/as
pelo construcionismo social e fundamentados/as em três princípios
(psicossocial, diálogo intercultural e hibridismo), concluímos que
a produção de conhecimentos na OPC deve ser contextualizada,
visando reconstruir conceitos, o que requer uma ação política buscando processos contra-hegemônicos de globalização que priorizem o diálogo intercultural.
Palavras-chave: Epistemologia; Justiça social; Atitudes políticas;
Orientação vocacional; Construcionismo social.

Resumen
Los enfoques teóricos en el campo de la orientación profesional y
de carrera (OPC) adoptados en Brasil se basan en muestras correspondientes al 15% de los brasileños, lo que plantea un dilema
para los investigadores y profesionales de la OPC: ¿deben permanecer entendiendo y ayudando a este pequeño grupo o deben buscar
ampliar la investigación y las intervenciones a toda la población?
Este artículo tuvo tres objetivos interconectados: discutir la rela-
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ción entre poder y producción de conocimiento; discutir la discrepancia entre la teoría y la realidad en
el campo de la OPC; y proponer algunos principios para ampliar el poder explicativo de los enfoques
teóricos de la OPC. Inspirándonos en el construccionismo social y con base en tres principios (psicosocial, diálogo intercultural e hibridez), concluimos que la producción de conocimiento en las OPC debe
contextualizarse, buscando reconstruir conceptos, lo que exige una acción política que busque procesos
de globalización contrahegemónica que prioricen el diálogo intercultural.
Palabras clave: Epistemología; Justicia social; Actitudes políticas; Orientación vocacional; Construccionismo social.

Abstract
Brazilian career guidance and counseling studies (OPC) theoretical approaches are based on samples
that correspond to 15% of Brazilians, which poses a dilemma for OPC researchers and profesionals:
Should they understand and assist this small group or should they seek to expand research and interventions to the entire population? Thus, this article had three interconnected objectives: to discuss the
relationship between power and knowledge production; discuss the discrepancy between theory and reality in OPC studies; and to propose some principles to expand the explanatory power of the theoretical
approaches of OPC. Inspired by social constructionism and based on three principles (psychosocial,
intercultural dialogue and hybridism), we conclude that the production of knowledge in the OPC studies
must be contextualized, aiming to reconstruct concepts, which requires political action seeking counter-hegemonic processes of globalization that prioritize intercultural dialogue.
Keywords: Epistemology; Social justice; Political attitudes; Vocational guidance; Social constructionism.
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INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019) e a Organização Internacional
do Trabalho (International Labor Organization [ILO], 2019), dados recentes sobre a população economicamente ativa (PEA) brasileira mostraram que 56% dos/as trabalhadores/as ocupavam trabalhos formais
(trabalhadores/as com carteira nos setores público e privado, militares, estatutários/as e os/as por conta
própria e empregadores/as com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica [CNPJ]), 32,4% trabalhavam em
empregos desprotegidos e não regulamentados, e 11,6% estavam desempregados/as. No que diz respeito
à educação, 15,3% das pessoas possuíam ensino superior, 51% dos/as jovens não possuem diploma do
ensino médio e 23% eram NEET (não estavam estudando, nem empregados/as, nem em treinamento).
No Brasil, a construção da carreira da maioria é caracterizada por trajetórias descontínuas informais e
não restritas ao emprego (Antunes, 2012).
Em geral, as pesquisas e as intervenções em Orientação Profissional e de Carreira [OPC] tem como
base um grupo minoritário composta por jovens de classe média e alta em no momento de escolha de uma
profissão e consequente ingresso no ensino superior, universitários/as em crise, e adultos/as graduados/
as com trajetórias predominantes em trabalhos formais, buscando planejar ou fazer transições em suas
carreiras. Apenas, 10% dos trabalhos tem se dedicado a pensar outras populações distintas das citadas,
entre elas, jovens de classe baixa, trabalhadores/as informais ou com baixa qualificação, pessoas com
deficiência, mulheres negras, entre outros/as (Lassance & Ambiel, 2018; Melo-Silva, Leal, & Fracalozzi,
2010). Portanto, é importante reconhecer que essa população-alvo tradicional da OPC não corresponde à
maioria dos/as jovens e trabalhadores/as adultos/as do Brasil, como apontam os dados apresentados pela
Organização Internacional do Trabalho - OIT (ILO, 2019) e pelo IPEA (2019).
Além disso, as teorias são geralmente desenvolvidas no norte global, focadas nas pessoas com
cunho mais psicologizante e baseadas em amostras de pessoas brancas e de classe média, cuja construção
de carreira é caracterizada principalmente por caminhos contínuos realizados em trabalhos formais, como
indicaram Leong e Pearce (2011). Isso não se encaixa nem em grupos vulnerabilizados do norte global,
nem na maioria das pessoas do sul global. O campo de estudos e práticas em OPC é, portanto, caracterizado por teorias desenvolvidas no norte global que foram importadas e aplicadas nos países do sul global.
A divisão mundial em dois grandes blocos, de acordo com suas características socioeconômicas e
políticas, é uma proposta do Banco Mundial (World Bank, 2013) e inclui no norte global Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e partes desenvolvidas da Ásia, e no sul global
África, América Latina e países em desenvolvimento da Ásia.
É importante salientar que existe uma grande variedade de enfoques teóricos no campo da OPC que
foram desenvolvidos ao longo do tempo. Desde os enfoques teóricos tradicionais (e.g., teorias de traço-fator,
tipológico, de desenvolvimento e de tomada de decisão), passando por enfoques teóricos do final do século
XX (e.g., sociocognitivo, contextualista da ação e sistêmico), até chegar aos enfoques teóricos forjados no
século XXI (e.g., life design e psychology of working theory - PWT), é importante reconhecer que todos esses
enfoques teóricos vêm do norte global. No entanto, eles têm sido utilizados em contextos em todo o mundo
(Arulmani, 2007; Duarte, 2015; Maree, 2010; Ribeiro, Uvaldo, & Silva, 2015; Savickas, 2011; Sultana, 2017a).
Isso representa um dilema para pesquisadores/as e profissionais brasileiros/as: devemos entender e
ajudar aproximadamente 15% da população brasileira, formada basicamente por jovens visando escolher
uma profissão, universitários/as em crise e pessoas altamente qualificadas com trajetórias de trabalhos
formais, ou devemos procurar expandir pesquisas e intervenções para toda a população? Em maior ou
menor grau, podemos estender essa questão a todos os contextos.
Se decidirmos expandir teorias e práticas, precisamos repensar as teorias e reconstruir as práticas,
contextualizando-as, de forma concreta, a fim de poder compreender e atender demandas e questões de
grupos sociais que não têm sido a base dos enfoques teóricos em OPC.
Nesse caso, precisamos repensar o foco da OPC que, predominantemente, é centrado na dimensão pessoal. Isto se faz necessário, pois, como aponta Blustein (2013), a autonomia ou a capacidade de
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construir a vida mais centrada em si do que nos recursos sociais, está diretamente relacionada à igualdade
social, ou seja, quanto mais igualitária uma sociedade, mais chance as pessoas têm de serem autônomas
e, quanto mais desigual for uma sociedade, menor será esta chance. Analisar somente a dimensão pessoal
pode significar, muitas vezes, invisibilizar as barreiras socioeconômicas e culturais. Os contextos desenvolvidos no norte global tendem a ser mais igualitários e a autonomia se torna uma possibilidade mais
clara, por isso os enfoques teóricos acabam por construir conceitos mais centrados nos recursos pessoais
do que nos sociais. No sul global marcado por desigualdades socioeconômicas e culturais, a chance de
autonomia é menor e o foco nas questões psicológicas se mostra insuficiente tanto para compreender,
quanto para oferecer auxílio em OPC. Guardadas as devidas proporções, este raciocínio é verdadeiro
para qualquer contexto.
Na contemporaneidade, há propostas que acreditam ser a dimensão pessoal o foco para os estudos
e intervenção em OPC, entretanto reconhecem a necessidade de aprimorá-las, ampliando seu escopo de
análise, como o life design (Duarte, 2015; Maree, 2010; Nota & Rossier, 2015; Savickas et al., 2009).
Há propostas que têm indicado a dimensão social e institucional, principalmente por meio do desenvolvimento e implementação de políticas públicas, como o foco a ser utilizado na OPC, afirmando que a
dimensão pessoal individualiza e invisibiliza as questões sociais inerentes aos processos de construção
de carreira, colocando toda a responsabilidade nas pessoas (Irving, 2010; McMahon, Arthur, & Collins,
2008). E há propostas que esboçam uma tentativa de articular as dimensões pessoais e sociais, como a
PWT (Blustein, Kenny, Autin, & Duffy, 2019; Duffy, Blustein, Diemer, & Autin, 2016) e o movimento
da OPC e justiça social (Hooley & Sultana, 2016; Hooley, Sultana, & Thomsen, 2019).
A questão central é que, apesar de parte das propostas elencadas buscarem maior contextualização,
principalmente focadas em práticas de OPC que levem em conta as diferenças culturais entre orientador/a e
orientando/a, elas não mudaram as teorias de base que permanecem oriundas do norte global, nem destacaram
a necessidade da produção de teorias por parte de contextos não tradicionais e não dominantes, com algumas
exceções, embora oriundas do norte global (e.g. Duffy et al., 2016; Hooley & Sultana, 2016; Sultana, 2018).
Acreditamos que devemos pensar as questões e demandas dirigidas e estudadas pelo campo da
OPC a partir de três dimensões interconectadas, ou seja, propondo estratégias de análise e intervenção
que possam atuar de forma psicossocial na articulação entre o pessoal, o social e o institucional, tendo
o potencial de transcender a pessoa e incluir pessoas, contextos e relacionamentos em seus constructos
que devem ser consideradas no processo (e.g., Silva, Paiva, & Ribeiro, 2016; Hooley & Sultana, 2016;
Rascován, 2017; Sultana, 2017a). A proposta aqui apresentada buscou tentar ampliar o escopo de compreensão e intervenção em OPC, tomando uma ação política para incluir todos/as. Por que uma ação
política? Por que questiona o instituído na produção de conhecimento em OPC, principalmente o foco
psicologizante e a supremacia dos enfoques teóricos do norte global tomados como verdades, e propõe
mudanças para que mais pessoas possam ser atendidas em suas demandas a partir de seus referenciais
culturais e contextos, não baseadas em modelos e recursos construídos em contextos muito distintos dos
seus. Isto respeitaria as epistemologias locais (Hooley & Sultana, 2016), por meio da construção de um
projeto e de uma visão apropriadas específicas para suas singularidades (Sarr, 2016). Como assinalaram
Alvesson e Deetz (2000), há necessidade de um enfoque local emergente ao invés de um enfoque apriorístico focado numa verdade inquestionável.
Assim, este artigo teve três objetivos interconectados e apresentados de forma concomitante, a saber:
discutir as relações entre poder e produção de conhecimento, bem como o papel dos/as pesquisadores/
as e teóricos/as nesse processo; discutir a discrepância entre teoria e realidade na OPC; e propor alguns
princípios para ampliar o poder explicativo dos enfoques teóricos de OPC de maneira contextualizada.
Inspirados/as pelo construcionismo social, fundamentamos a discussão realizada em três princípios centrais que construíram nossa linha argumentativa: psicossocial, diálogo intercultural e hibridismo.
Visto de uma perspectiva psicossocial, o conhecimento nunca foi universal ou substantivo, mas
sempre foi uma construção relacional e contextual que deve ser desconstruída e reconstruída quando
usada em diferentes contextos, fundado por uma ontologia relacional, como o construcionismo social
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propôs (McNamee, 2010, 2012; McNamee & Gergen, 1999; Rasera & Japur, 2005; Spink, 2010). “Assim,
o foco para os construcionistas é na ação conjunta, ou no que as pessoas fazem juntas, e o que este fazer
produz” (McNamee, 2010, p. 11).
O diálogo intercultural traz a ideia de que a produção de conhecimento é sempre construída sobre
o relacionamento de todos/as os/as atores/atrizes sociais envolvidos/as em um determinado contexto (por
exemplo, orientadores/as e orientandos/as em uma intervenção de OPC, e pesquisadores/as e participantes da pesquisa em uma investigação em OPC), sem que um/a tenha mais peso que o/a outro/a (Santos,
2007). Este é um princípio fundamental e refere-se ao processo de interpretação (hermenêutica) realizado
entre pessoas ou grupos em posições socioculturais diferentes e desiguais (di - dois e topoi - posições ou
locais de produção de conhecimento) na chamada hermenêutica diatópica proposta por Santos (2003).
Nessa relação, gera-se o diálogo intercultural entre conhecimentos diferentes e desiguais (e.g., produção
teórica do norte global e do sul global), sendo complementares e não hierarquicamente superiores uns
sobre os outros (Santos, 2007). McNamee (2010) corrobora esta proposição ao dizer que a pesquisa não
tem relação com descobrir uma verdade, mas sim construir verdades por meio das relações construídas
entre todos/as os/as envolvidos/as na situação.
E o hibridismo é caracterizado pela ideia de que o mundo é construído sobre a reprodução do
conhecimento e sobre as formas de ser e de agir. No entanto, novos vínculos entre as formas existentes
de ser e de agir podem surgir e criar híbridos, modificando o instituído e consolidando o novo, como
postulou Latour (1994).
Façamos, em primeiro lugar, uma breve discussão sobre poder e produção de conhecimento para
tentar compreender quem está autorizado/a a produzir conhecimento e tem sua produção legitimada
social e institucionalmente.

RELAÇÕES ENTRE PODER E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
No que diz respeito às relações entre poder e produção de conhecimento, desde o início é necessário
tentar responder quem legitima quem? Quem produz conhecimento? Quem está autorizado/a a produzir
conhecimento? De uma maneira muito tradicional, a ciência produz conhecimento através de pesquisas
geralmente desenvolvidas em universidades e centros de pesquisa, o que legitima que apenas acadêmicos/
as e pesquisadores/as possam produzir conhecimento válido (Santos, 2007).
Nesse sentido, a ciência produz dados derivados de informações cotidianas baseadas na legitimidade
científica? Ou, a ciência auxilia na produção de dados juntamente com agentes da vida cotidiana com
base na legitimidade científica e diária? Qual é o papel dos/as participantes da pesquisa? São fontes de
informações que serão coletadas pelo/a pesquisador/a ou são pessoas que ajudarão diretamente e de forma
cooperativa na produção de conhecimento? Participantes de pesquisa são informantes ou coprodutores de
conhecimento? Segundo McNamee (2010), na ciência tradicional, o conhecimento é sinônimo de verdade
e os/as pesquisadores/as tem poder e controle sobre os/as participantes da pesquisa.
Deveríamos assinalar outra questão importante, ou seja, qual é o nosso principal objetivo como
pesquisadores/as, principalmente em um campo aplicado do conhecimento como a OPC? Devemos apenas
produzir dados? Ou devemos produzir conhecimento e propor intervenções diretas ou indiretas na realidade?
Greene (1990) nos lembrou que a tarefa do/a pesquisador/a é tridimensional e visa: (a) produzir
conhecimento por meio de investigações, (b) construir conceitos, noções e teorias, e (c) apoiar as práticas
direta ou indiretamente contribuindo com a resolução de problemas sociais e questões das intervenções
e práticas dos/as profissionais. A função social do trabalho de pesquisa está fundamentada na articulação
entre essas três dimensões.
Em geral, quem produz conhecimento diz o que é realidade, o que é verdade e o que não é verdadeiro. Santos (2007) faz algumas colocações importantes sobre a produção de conhecimentos: quem
está autorizado/a a produzir conhecimento? Quem legitima sua produção de conhecimento? Que tipo de
conhecimento estamos produzindo e para quem?
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Por exemplo, para o campo da OPC, carreira é um conceito central, sendo uma produção epistemológica que, em geral, se fundamenta em bases universalizantes e descontextualizadas que tendem
a ignorar a diversidade ao serem postuladas como uma construção neutra e baseada em uma suposta
versão oficial da realidade, na qual o conceito de carreira tem relação direta com o sistema dominante.
Quem teria uma carreira, então? Tomada desta maneira, a concepção de carreira tende a excluir grupos
vulnerabilizados do norte global e a maioria das pessoas do sul global e somente explicar as carreiras
de grupos socioeconomicamente privilegiados, na sua maioria do norte global e das elites do sul global,
gerando opressões e injustiças sociais pelas vias da produção teórica (Hooley et al., 2019; Irving, 2010;
Leong & Pearce, 2011; McMahon, Arthur, & Collins, 2008; Sultana, 2018).
Santos (2007) destacou que “A injustiça social global está, desta forma, intimamente ligada à
injustiça cognitiva. A luta pela justiça global deve, por isso, ser também uma luta pela justiça cognitiva
global” (p. 11), ou a luta pela possibilidade da produção de conhecimento ser realizada por mais pessoas
e grupos, não somente do norte global.
Retomando nossa questão inicial sobre relações de poder e produção de conhecimento: Qual seria
a missão da ciência? Reproduzir a realidade ou retratar e buscar modificar a realidade? Esta questão exige
um posicionamento ético e político dos/as pesquisadores/as, analisando o que desejamos com um projeto
de pesquisa e como ele contribuirá, ou não, para o desenvolvimento ou reconstrução da sociedade. No
campo da OPC, parece ainda predominar um projeto ético-político de pesquisa centrado na compreensão
desta suposta realidade postulada como verdadeira e em formas através das quais as pessoas poderiam
se adaptar a esta realidade e construir suas carreiras. Um exemplo disto é a utilização no Brasil do conceito de adaptabilidade de carreira que foi forjado no norte global a partir de contextos mais estáveis e
formalizados de trabalho e preconiza que as pessoas devem desenvolver recursos a fim de se adaptarem
continuamente ao mundo do trabalho (Ambiel, 2014; Savickas et al., 2009), sem a menção à necessidade
de contextualização conceitual, nem de mudança social, econômica e política para que a pessoa possa
construir projetos de carreira com base em seus referenciais culturais.

DISCREPÂNCIA ENTRE TEORIA E REALIDADE NA OPC
Faremos, aqui, uma análise e discussão das inadequações dos enfoques teóricos em OPC comumente
utilizados no Brasil. Como já apontado, predominam os enfoques teóricos do norte global, principalmente
construídos nos Estados Unidos (EUA), no campo de estudos e práticas em OPC, trazendo desafios e
críticas a essa tendência observada.
Em primeiro lugar, sua base epistemológica e conceitual é universalizada, descontextualizada e
impõe uma maneira de produzir conhecimentos através destes enfoques teóricos (Arulmani, 2014a; Irving,
2010; McMahon et al., 2008), na qual bases culturais de alguns contextos, principalmente do norte global
(abordagem êmica1), são legitimados como conceitos do mainstream (abordagem ética) e transformam as
teorias em OPC em modelos éticos impostos, sendo inadequadamente aplicados a outras culturas (Berry,
1989, 2013). Isso nos traz a questão do universalismo versus particularismo. Existem conceitos universalizados que podem ser aplicados em qualquer contexto sem alterações? Ou todo conceito precisa ser
contextualizado para se tornar válido? Arulmani, Bakshi, Flederman e Watts (2011) argumentaram que
uma produção teórica deveria ter “uma sensibilidade às diferenças associada ao interesse em identificar
conceitos unificadores ou universais” (p. 62). Assim, é importante dizer que existe uma distância entre
os conceitos e a própria realidade sociocultural nos enfoques teóricos em OPC utilizados no Brasil.
Em segundo lugar, enfoques teóricos em OPC privilegiam os universalismos sobre os localismos
e consideram os localismos apenas exemplos de diversidade cultural. Sultana (2018) sustentou que os

1 De acordo com Berry (2013), a abordagem êmica refere-se à produção de conhecimento que evita a imposição de conceitos
apriorísticos e procura “olhar os fenômenos através dos olhos das pessoas de uma cultura específica” (p. 58). Enquanto a abordagem ética utiliza conceitos universais, de fora de dada cultura específica pesquisada, como base para suas análises.
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principais modelos teóricos visando o universalismo são errados e perigosos. Errados, porque eles não
conseguem entender as realidades locais; e perigosos, porque eles falham em ajudar no desenvolvimento
das pessoas, principalmente em contextos, como os contextos do sul global.
Em terceiro lugar, enfoques teóricos em OPC são considerados como construções neutras e fundamentadas em uma suposta versão oficial da realidade que impõe um sistema simbólico dominante
(Irving, 2010; Leong & Pearce, 2011; Rascován, 2005; Sultana, 2018).
Em quarto lugar, enfoques teóricos em OPC podem ser “culturalmente enviesados, criando assim
barreiras no reconhecimento das necessidades dos/as orientandos/as que vêm de uma cultura diferente”
(Launikari & Puukari, 2005, p. 31).
Em quinto lugar, enfoques teóricos em OPC concentram-se nas pessoas, independentemente do
contexto social e cultural (Hooley & Sultana, 2016; Irving, 2010), o que chama a atenção para a questão
do individualismo-coletivismo (Maree, 2010). O individualismo é definido pela independência, autonomia e agência; e o coletivismo pela primazia das tradições, integridade social e normas de grupo (e.g.,
familiar, comunitária ou religiosa). Em geral, o individualismo caracteriza os contextos do norte global
e o coletivismo define melhor os contextos do sul global, com exceções e possibilidades de posições
intermediárias entre individualismo e coletivismo (Arulmani, 2007; Fan & Leong, 2016; Lawrence, 2017;
Maree, 2009, 2010; Tien & Wang, 2016).
Em sexto lugar, as diferenças e as diversidades em termos de raça/etnia, gênero/sexualidade, classe
social, religião e suas intersecções não são reconhecidas e incorporadas aos enfoques teóricos (Afiouni
& Karam, 2017; Arulmani, 2007, 2014b; Cole, 2009; Duffy et al., 2016; Irving, 2010; Leong & Pearce,
2011; McMahon et al., 2008; Rascován, 2005).
Sétimo, enfoques teóricos em OPC são geralmente construídos por uma amostra de pessoas brancas
e de classe média (Leong & Pearce, 2011) que não se encaixam em grupos vulnerabilizados do norte
global e na maioria das pessoas do sul global (ILO, 2019), ou seja, esses enfoques teóricos foram desenvolvidos em contextos socioeconômicos estáveis e seguros, distintos daqueles geralmente caracterizados
por vulnerabilidade, informalidade e instabilidade (Antunes, 2012; Ribeiro et al., 2015; Blustein, 2019;
Maree, 2010).
Em oitavo lugar, esses enfoques teóricos geralmente se baseiam na liberdade de escolha. Em muitos contextos, isso pode ser limitado por condições socioeconômicas, papeis de gênero, deveres com a
família e valores religiosos (Arulmani et al., 2011).
E, finalmente, concluímos que enfoques teóricos do norte global parecerem desconsiderar que
existem diferentes maneiras de ser humano e viver no mundo (Leong & Pearce, 2011; Sultana, 2018).
Embora seja importante marcar que há uma tradição de crítica e questionamento desta tendência hegemônica, descontextualizante e universalizante em autores/as do norte global (e.g., Blustein et al., 2019;
Duffy et al., 2016; Hooley et al., 2019; Sultana, 2018).
Em resumo, as epistemologias dominantes removeram os contextos culturais e políticos específicos
da produção e reprodução do conhecimento da reflexão epistemológica (Santos, 2007) para “universalizar
um projeto que encontrou sua origem e seu maior grau de conquista no Ocidente” (Sarr, 2016, p. 105).
Com base em Santos (2003), podemos entender os enfoques teóricos em OPC produzidos no
norte global como localismos globalizados, ou seja, processo pelo qual determinado fenômeno local é
globalizado com sucesso. Apesar de terem sido elaborados em contextos culturais, sociais e econômicos
locais, e, portanto, muito específicos, atingiram um grande alcance e a capacidade de influenciar todos
os outros contextos locais ao redor do mundo nos quais se estuda a carreira e atua em OPC.
Segundo Mazawi (2007), esse processo vem causando um déficit de conhecimento ao impedir que
as pessoas do sul global falem a partir de si próprias. No campo do OPC, restringe aqueles/as que podem
desenvolver teorias e conceitos e os/as força a reproduzir apenas teorias importadas e descontextualizadas
do norte global.
Esse processo foi intitulado como injustiça social global por Santos (2007), injustiça epistêmica do
colonialismo por Bhargava (2013), ou injustiça epistêmica por Benachir (2017) e Fricker (2007). Impede,
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dificulta ou desencoraja produções conceituais e teóricas do sul global devido ao processo de manutenção
da hegemonia teórica e à falta de abertura a teorias emergentes pelos países do norte global (Arulmani,
2007). “Deve-se afirmar que, quando os psicólogos ocidentais veem os deles como os únicos enfoques
teóricos e desprezam os métodos e sistemas que emergiram de contextos não-ocidentais, as dificuldades
começam a surgir” (Arulmani, 2007, p. 80). Assim, construir enfoques teóricos a partir de contextos não
tradicionais nem sempre é considerada uma possibilidade real.
Os enfoques teóricos em OPC importados do norte global, geralmente dos EUA, foram produzidos em contextos econômicos, históricos, culturais e sociais diferentes do sul global. No entanto, todo o
contexto em que foram forjados não é importado junto com estas teorias.
Segundo Santos (2003), a globalização é “o processo pelo qual uma determinada condição ou entidade
local consegue estender seu alcance em todo o mundo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar uma
condição ou entidade social rival como local” (p 41). O autor propõe que existem dois modos de produção da
globalização: as hegemônicas ou globalizações de cima para baixo e as contra-hegemônicas ou globalizações
de baixo para cima. As globalizações hegemônicas podem ser localismos globalizados, mais comuns nos países
desenvolvidos, e determinam o processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado com sucesso; ou
globalismos localizados, mais comuns nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, diz respeito ao
impacto específico de práticas e imperativos transnacionais nas condições locais. Enquanto as globalizações
contra-hegemônicas podem ser cosmopolitismo, quando emerge a possibilidade de organização transnacional
na defesa de interesses percebidos como comuns; ou patrimônio comum da humanidade, relativos aos temas
que apenas fazem sentido enquanto reportados ao globo na sua totalidade.
Conforme Santos (2003), então, podemos definir o mainstream do campo de estudos e práticas
em OPC como um localismo globalizado, entendido como um fenômeno cultural local (por exemplo,
produção de construções teóricas) que alcançou um alcance global, influenciando grande parte do mundo,
sem cessar de ser um localismo. É originada em um local específico dentro de um sistema simbólico
específico, principalmente do norte global (e.g., o mainstream dos enfoques teóricos em OPC que são
produzidos no norte global e aplicados em todo o mundo).
No Brasil, os enfoques teóricos em OPC do norte global conseguem explicar somente as trajetórias
de trabalho de parte daqueles/as que tem formação universitária e pertencem às classes média e alta, o
que demanda uma decisão por parte dos/as pesquisadores/as e profissionais de OPC no Brasil, conforme
já apontado no início do texto.
Ou se esforçam para adaptar os contextos brasileiros aos enfoques teóricos produzidos no norte
global, colocando os/as trabalhadores/as e o mundo do trabalho brasileiros no lugar de faltantes, de
defeituosos em sua estrutura, principalmente em função do alto índice de informalidade existente. Ou se
esforçam em adaptar as teorias do norte global aos contextos brasileiros, o que gera um mal-estar pelo
flagrante descompasso que os conceitos dessas teorias encontram em nossos contextos. Ou apenas estudam
àqueles/as que têm contextos e condições semelhantes às das pessoas no norte global, que é o movimento
que vem ocorrendo, de forma majoritária, no Brasil, conforme assinalado anteriormente. Qualquer uma
dessas opções resulta em uma “incompatibilidade entre o constructo teórico e a realidade: o problema da
congruência” (Lawrence, 2017, p. 130), ou seja, uma incongruência entre teorias e práticas.
Com base em Santos (2003), o movimento predominante no campo da OPC do Brasil pode ser
definido como um globalismo localizado, entendido como os impactos específicos produzidos pelas
práticas transnacionais e imperativos nas condições locais (Santos, 2003). Assim, podemos entender os
enfoques teóricos em OPC adaptados ou reconstruídos no sul global como um conjunto de globalismos
localizados, pois foram construídos sob a influência imperativa dos saberes do norte global, tendo que
adaptar-se a essas teorias, como o exemplo já citado do conceito de adaptabilidade de carreira.
A adaptação de teorias a contextos não acontece de forma natural e isenta de conflitos, principalmente
entre conceitos e contextos, e entre o ideal de carreira preconizado nestas teorias e as realidades locais de mundo
do trabalho. Este processo gera, em geral, uma tentativa de modificação dos contextos e realidades locais para
atender às teorias e conceitos importados do norte global, contribuindo para um aumento da injustiça social.
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O movimento de questionamento dos processos de globalização hegemônicas que parecem ser
predominantes no campo da OPC no Brasil não está ocorrendo de forma mais intensa, se restringindo a
contribuições pontuais ou percursos mais intensos de poucos/as autores/as (e.g., Bock, 2010).
De acordo com Ribeiro e Fonçatti (2017), podemos resumir quatro maneiras pelas quais os enfoques
teóricos em OPC podem ser utilizados em contextos diferentes daqueles nas quais foram produzidos, a
saber: incorporação; adaptação; recusa; ou coconstrução.
Em primeiro lugar, importar teorias do mainstream construídas em um contexto e aplicá-las em outro
contexto sem alterações (incorporação ou reprodução sem adaptação). Em segundo lugar, importar teorias
mainstream construídas em um contexto e aplicá-las em outro contexto, com algumas mudanças para abordar singularidades locais (adaptação ou reprodução com adaptação). Em terceiro lugar, ignorar as teorias
pré-existentes do mainstream e produzir novas teorias a partir de seu próprio contexto, apartadas do que é
produzido no mainstream das teorias da carreira (recusa, isolamento e produção). E, finalmente, produzir
teorias através de um diálogo intercultural entre o conhecimento das teorias dominantes e o conhecimento
cotidiano contextualizado de suas próprias realidades (diálogo intercultural através da coconstrução).
Essas duas últimas maneiras de produzir teorias em OPC, nas quais o sul global propõe teorias,
conceitos e práticas, tendem a ser invisíveis para o mainstream das teorias em OPC e suas contribuições
para o campo geralmente são negligenciadas e não tomadas como base para outros trabalhos, inclusive
do próprio sul global. Isso levanta a dúvida sobre se o sul global seria capaz de construir abordagens
teóricas ou se a corrente principal dos enfoques teóricos em OPC tende a não reconhecê-las. Qual seria
o principal problema que surge diante desta constatação de invisibilidade das produções do sul global
pelo norte global a ser abordado no nível epistemológico?
Como já apontado, Santos (2007) destacou que a injustiça social global leva à injustiça cognitiva global. Justiça cognitiva é a ideia de que é necessário buscar a igualdade entre diferentes tipos de
conhecimento, científicos ou não, de diferentes matrizes culturais, pois reconhece que a ciência como é
produzida hoje serve para manter a injustiça social entre as nações. Portanto, é necessário reconhecer o
contexto local ao construir teorias e conceitos.
A diversidade epistemológica existente no mundo é fundamental, pois evita a universalização dos
enfoques teóricos em OPC, bem como práticas de OPC baseadas neles, que gera um conjunto hegemônico de conceitos e estratégias a serem adotados em todos os contextos. Podemos dizer que a diversidade
epistemológica somente surge pelo estudo e análise das realidades locais através das experiências das
pessoas, o que nos permitiria compreender as matrizes epistemológicas contextuais que as influenciam.
O domínio das abordagens teóricas produzidas no norte global vem impedindo este processo e
deve ser entendido como resultado de posições colonialistas (Benachir, 2017; Santos, 2007; Sarr, 2016;
Sultana, 2018), baseando-se em modos de produção da globalização hegemônica ou globalização de
cima para baixo, como afirmou Santos (2003). Segundo Santos (2003, 2007), a saída seria a luta pela
possibilidade de construção de globalizações contra-hegemônicas, ou, no nosso tema específico, enfoques
teóricos e concepções propostas no sul global que possam ser legitimadas pelo norte global, deixando de
ser invisíveis e se tornando um híbrido (Latour, 1994).

PRINCÍPIOS PARA AMPLIAR O PODER EXPLICATIVO DOS ENFOQUES TEÓRICOS DE OPC DE MANEIRA CONTEXTUALIZADA
Tomaremos a perspectiva psicossocial (McNamee, 2012), intercultural (Santos, 2007) e híbrida
(Latour, 1994) como base para entender os enfoques teóricos em OPC e que considere a diversidade
epistemológica de diferentes contextos para podermos pensar em transformações nos processos de produção conceitual no campo da OPC.
Antes de propor alguns princípios para ampliar o poder explicativo dos enfoques teóricos de OPC
de maneira contextualizada, devemos retomar a discussão do início do texto e tentar responder: quem
pode pesquisar no campo da OPC e produzir conhecimentos?
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A ciência, enquanto um sistema simbólico e cultural, também segue processos de globalização,
em geral, hegemônicos, como apontou Santos (2003). Ela pode servir como forma de reprodução das
hegemonias de poder daqueles/as que atingiram a influência global sobre os/as demais, num movimento
de localismo globalizado, no qual a produção teórica do norte global é a única válida no campo da OPC.
A questão que se coloca é que, por mais que o norte global continue produzindo mais teorias e
as valide, elas não conseguem entender o que acontece no sul global, a não ser que levem em conta os
saberes produzidos localmente, e dialoguem com a população e os/as pesquisadores/as nativos/as nestes
contextos locais, numa ação conjunta entre norte e sul global (McNamee, 2010), bem como entre pesquisadores/as e agentes do cotidiano de dado contexto por meio de um diálogo intercultural (Santos, 2007).
Desta maneira, uma postura para o/a pesquisador/a do campo da OPC seria reconhecer que os
saberes que tem a respeito do mundo do trabalho e das carreiras são incompletos, pois de sua posição
como cientista, não consegue compreender o cotidiano de vida de trabalho das pessoas e produzir um
conhecimento contextualizado. É necessário que esse conhecimento que uma pessoa tem de si e de seu
contexto seja validado numa ação conjunta ou diálogo intercultural. Do contrário, o/a pesquisador será
um/a representante do sistema simbólico dominante com sua própria compreensão e modelo de mundo,
os quais serão oferecidos de forma compulsória para as pessoas, obrigando-as que se adaptem, mudando
suas vidas de acordo com esses referenciais, e causando reprodução e adaptação, não transformação.
Um passo importante para evitar este processo de adaptação forçada e, potencialmente, gerador de
opressão e injustiça social, é o/a pesquisador/a compreender que seus conceitos e teorias são incompletos
e que precisam do saber cotidiano local das pessoas para que sejam mais precisos e eficientes (Hooley
& Sultana, 2016).
De acordo com McNamee (2010), “o conhecimento é construído através do que as pessoas fazem
conjuntamente. Essa orientação dá origem a práticas de pesquisa como investigação colaborativa, pesquisa-ação e processos dialógicos” (p. 17).
Segundo Santos (2007), a perspectiva intercultural entende que toda produção do conhecimento é
sempre incompleta e, por conseguinte, as generalizações seriam sempre falsas em função do conhecimento
ser sempre contextual e coconstruído por meio das relações entre os/as atores/atrizes sociais envolvidos/as. Apesar do crescente processo de globalização do mundo, ele é formado por uma diversidade de
culturas. Assim, enfoques teóricos são produções sociais e culturais e, como resultado, suas premissas e
conceitos são altamente influenciados por esses fatores. Entendemos a cultura como sistemas simbólicos
e organizadores da vida social através de valores, conhecimentos e práticas compartilhados (Silva et al.,
2016). Além disso, cada sistema cultural configura uma visão de mundo e uma concepção de ser humano
que serve como guia e quadro conceitual para nossas reflexões, decisões, ações e posições que resultam
em nossas construções identitárias (Blustein, 2013).
Segundo Leong e Pearce (2011), os enfoques teóricos deveriam ser mais inclusivos, incorporando
fatores como classe social, raça/etnia, gênero/sexualidade, entre outros, e buscando articular a validade
cultural dos modelos do norte global com as especificidades dos contextos não dominantes do sul global.
Além disso, os enfoques teóricos construídos pelos/as pesquisadores/as do sul global, onde se encontra
o Brasil, devem enfrentar forças contrárias como etnocentrismo, efeito de falso consenso, reatância psicológica e uma tendência de atrair similares e rejeitar os diferentes.
A necessidade de incluir e dar a devida importância aos contextos locais, bem como relacioná-los
com os contextos globais, é uma questão da qual vários/as autores/as têm estado de acordo, conforme
indicado por Arulmani (2007), Ribeiro et al. (2015), Maree (2010) e Rascován (2005) do sul global; e
Blustein (2013), Hooley et al. (2019) e Irving (2010) do norte global. Santos (2007) intitulou esse processo
como ecologia de saberes e argumentou que todo conhecimento é sempre incompleto e deve ser construído por meio de um diálogo amplo e abrangente entre todos os/as atores/atrizes sociais envolvidos/as.
Afirmamos, portanto, que conhecimento válido é, portanto, conhecimento contextualizado. É válido
quando se considera diferenças culturais e políticas. Deve ser orientado para a realidade, que é tomada
como ponto de partida e de chegada (Silva et al., 2016).
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As atividades de pesquisa e as práticas no campo da OPC devem, portanto, ser culturalmente
reconstruídas para serem localmente relevantes (Fan & Leong, 2016). Nesse sentido, os enfoques teóricos não podem reduzir o êmico ao ético, como costuma ser feito pela produção teórica do norte global,
o que vem criando modelos éticos impostos (Berry, 1989). “Quando entramos no espaço discursivo da
construção social, precisamos expandir nosso foco para comunidades de coparticipantes que colaboram
na construção de uma visão de mundo (não da visão de mundo)” (McNamee, 2010, p. 12).
Sarr (2016) apontou a necessidade do sul global deixar de ser informante ou objeto de estudos de
caso nas investigações e assumir uma posição reconhecida e legitimada de produtores/as de conhecimento
por meio de uma crítica aos discursos dominantes e de uma abordagem da realidade a partir de novas
formas. Para que essa mudança seja bem-sucedida, seria necessária um processo gradativo de descentralização e ruptura epistemológica com uma consequente descolonização do conhecimento, na qual a
lógica hegemônica deve ser desconstruída e ocorrer uma reinvenção do discurso para explorar outras
maneiras de entender o contexto local e global, gerando verdades, não a verdade.
A interconexão entre local e global é central para se conceber propostas teóricas a partir do sul
global. Assim, estas propostas teóricas devem ser, ao mesmo tempo, “universais e específicas de dada
cultura para poder considerar a universalidade nas perguntas básicas e as diferenças nas respostas”
(Pitkänen, 2005, p. 127), evitando o relativismo cultural que, potencialmente, impediria o diálogo entre
diferentes culturas pela falta de princípios comuns (Matilal, 1991).
Isso traz a questão de como construir teorias contextualizadas capazes de associar local e global.
Como princípio geral, Santos (2007) propôs a lógica do diálogo intercultural que visa impulsionar a
coconstrução de teorias e práticas correspondentes por meio de uma associação entre diferentes conhecimentos e know-how de contextos distintos (por exemplo, sul global e norte global). É importante
assinalar que um conhecimento não pode ser privilegiado sobre o outro e que o conhecimento resultante
não deve ser automaticamente universalizado, pois a produção de conhecimento é sempre marcada pela
incompletude e qualquer afirmação universalizante deve ser considerada falsa. Neste processo, faz-se
necessária uma reconstrução conceitual e teórica sempre em coconstrução (Nota & Rossier, 2015) e por
meio de um diálogo intercultural (Santos, 2007).
Segundo McNamee (2010), a construção de conhecimento é concebida como
um processo relacional em que a coordenação de vários discursos (e, muitas vezes,
concorrentes) está em jogo. O desafio para o/a pesquisador/a é adotar uma postura
reflexiva em relação a qualquer processo de investigação, para que as práticas locais,
contingentes e situadas dos/as participantes da pesquisa, bem como as que conduzem
a investigação, possam dialogar entre si. (p. 9)

As informações que os contextos podem oferecer deveriam ser reconhecidas como possíveis explicações de dada realidade pelos/as pesquisadores/as, pois são estas informações que colocam em ação
processos de construção, desconstrução e reconstrução de conceitos e teorias através da relação entre duas
modalidades de conhecimento distintas, mas complementares: o conhecimento técnico produzido pela
ciência e o conhecimento cotidiano produzido pelas pessoas em seus próprios contextos (Santos, 2003).
Essa mudança de paradigma é essencial para a análise da construção de carreira em contextos fortemente marcados por fatores de desigualdade social (desigualdade de renda, gênero e acesso a direitos
básicos), como a América Latina, por exemplo; e contextos de crescente pluralidade racial e cultural, como
tem acontecido na Europa Ocidental. O trabalho de desconstrução e reconstrução epistemológica auxilia
na revisão de poderes e posições dos conhecimentos estabelecidos pelos enfoques teóricos existentes.
Coconstruir uma nova perspectiva, obviamente, não significa desperdiçar todo o nosso conhecimento; o que supomos é que vamos relativizar esse conhecimento e revê-lo criticamente da perspectiva da
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maioria da população. Não há a intenção de substituí-lo por outro conjunto de teorias, mas de ampliá-lo,
para que essas teorias tenham poder explicativo em outros contextos, como o Brasil, abrindo espaço para
o diálogo norte-sul e assumindo a importância de ambos os conhecimentos, mas sem se impor, em um
diálogo entre diferentes saberes, um diálogo intercultural, incorporado em diferentes práticas sociais e
em diferentes contextos, sem a supremacia de um discurso sobre o outro (Santos, 2007).
Santos (2003) intitulou esse processo de globalização contra-hegemônica ou ascendente (de baixo
para cima), definindo-o como cosmopolitismo. Nesse modo de globalização, é promovido um espírito de
abertura em relação a todos/as os/as atores/atrizes importantes e é realizada uma tentativa de construir
um conhecimento transnacional na defesa dos interesses percebidos como comuns. O conhecimento deve
ser sempre relacional, nunca produzido por imposição. Esse processo pode gerar híbridos (Latour, 1994)
ou conhecimentos mestiços (Santos, 2007), ou seja, inovações decorrentes das relações locais e globais.
Recomendamos fortemente alguns princípios específicos para uma abordagem teórica contextualizada no campo da OPC. Primeiramente, no nível epistemológico, é importante reconstruir os principais
conceitos do campo da OPC, como o conceito de carreira, para priorizar a interdisciplinaridade (Rascován, 2005; Sultana, 2018). Em segundo lugar, o contexto social e cultural deve ser incluído nas teorias e
práticas de OPC (e.g., questões de interseccionalidade de gênero/sexualidade, classe social e raça/etnia),
como apontaram Afiouni e Karam (2017), Arulmani (2014b), Cole (2009), Duffy et al. (2016) e Rascován
(2005). Em terceiro lugar, intervenções por meio de dispositivos grupais e estratégias comunitárias devem
ser somadas ao trabalho individual, a fim de atender tanto ao modelo cultural individualista, quanto ao
modelo cultural coletivista (Arulmani, 2007; Ribeiro et al., 2015; Maree, 2009; Rascován, 2005; Sultana,
2017b). E, finalmente, é extremamente importante a construção de um projeto político e ético para o
campo da OPC (Ribeiro et al., 2015; González Bello & Ledezma, 2009; Sultana, 2017b).
Em suma, a produção de conhecimentos deve se configurar num campo de ação política visando
a transformação social ou processos contra-hegemônicos de globalização que priorizem o diálogo intercultural para esta produção. Podemos fazer isso de três maneiras.
No nível político, podemos aconselhar teórica e tecnicamente os/as profissionais de OPC e os/as
formuladores/as de políticas públicas. No nível acadêmico, devemos incentivar intercâmbios e parcerias
entre pesquisadores/as do campo da OPC de várias partes do globo, não apenas dos países desenvolvidos,
como estamos fazendo aqui. E, no nível epistemológico, devemos revisar os enfoques teóricos em OPC
com base nos contextos locais do mundo do trabalho.
Há uma agenda aberta de pesquisas, intervenções e produção de conhecimento no campo da OPC
do Brasil que busque contextualização teórica e conceitual e ampliação da população investigada e atendida em OPC, democratizando a ciência e contribuindo de forma mais ampla com a sociedade como um
todo, não somente os grupos mais privilegiados que representam aproximadamente 15% da população
de estudantes e trabalhadores/as jovens e adultos/as.
A reflexão realizada no presente texto não teve a intenção de esgotar o assunto, nem trazer soluções
definitivas, mas, antes, buscou chamar atenção para o movimento do campo da OPC de importação e utilização de enfoques teóricos do mainstream da OPC, em geral, sem a devida reconstrução epistemológica
e conceitual, e a necessidade de rever esta postura para poder auxiliar, de forma mais contextualizada,
um número maior de pessoas na realidade brasileira num movimento potencialmente promotor de justiça
social. Para tal tarefa, nos inspiramos no construcionismo social e reconstruímos as propostas conceituais de Santos (2003, 2007) para repensar o campo da OPC em articulação com autores/as deste campo
específico de produção de conhecimentos e práticas.
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Resumo
Esse artigo visa analisar alguns efeitos da obra “Trouxas Ensanguentadas” realizada pelo artista Artur Barrio. Partindo de articulações e conceitos de teóricos que estabelecem uma interlocução
entre arte, política e subjetividade, como Didi-Huberman, Walter
Benjamin e Jacques Rancière, nos propomos a refletir sobre a arte
contemporânea em alguns aspectos históricos e políticos. Na sequência, nos detemos aos tensionamentos e estranhamentos que a
obra de Barrio, produzida de maneira disruptiva e pouco convencional no contexto da cidade, provoca nas subjetividades e nos corpos - corpos dos sujeitos e corpos políticos.
Palavras-chave: Arte; Cidade; Contemporâneo; Estranho; Político.

Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar algunos efectos de la
obra “Paquetes Sangrientos” realizada por el artista Artur Barrio.
Partiendo de articulaciones y conceptos de teóricos que establecen
un diálogo entre arte, política y subjetividad, como Didi-Huberman,
Walter Benjamin y Jacques Rancière, proponemos reflexionar sobre
el arte contemporáneo en algunos aspectos históricos y políticos. A
continuación, nos enfocamos en las tensiones y extrañamientos que
la obra de Barrio, producida de manera disruptiva y no convencional en el contexto de la ciudad, provoca en las subjetividades y
cuerpos - cuerpos de sujetos y cuerpos políticos.
Palabras clave: Arte; Ciudad; Contemporáneo; Extraño; Político.
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Abstract
This article aims to analyze some effects of the work “Bloody Bundles”, by the artist Artur Barrio.
Starting from articulations and concepts of theorists who establish a dialogue between art, politics and
subjectivity, such as Didi-Huberman, Walter Benjamin and Jacques Rancière, we propose to reflect on
contemporary art in some historical and political aspects. Next, we focus on the tensions and estrangements that Barrio’s work, produced in a disruptive and unconventional way in the context of the city,
provokes in the subjectivities and bodies – subject’s bodies and political bodies.
Keywords: Art; City; Contemporary; Strange; Political.
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INTRODUÇÃO
Esse artigo desenvolve, a partir de um olhar interdisciplinar entre teorias filosóficas da arte, política e
psicanálise, considerações acerca da relação entre arte, contemporâneo e cidade, refletindo sobre os efeitos
da obra de arte no espaço público e naqueles que por ele transitam. Temos como ponto de partida a obra do
artista luso-brasileiro Artur Barrio: “Trouxas Ensanguentadas (T.E.)1” (1970). Essa obra nos permite formular
questionamentos que incorporam os objetivos desta pesquisa, a saber: problematizar características históricas e políticas da arte contemporânea, na qual estão situadas a obra T.E.; trazer elementos conceituais para
refletirmos sobre os tensionamentos e estranhamentos que a obra-situação provoca no espectador e na pólis.
Para estabelecermos nossa discussão, buscamos contribuições de Giorgio Agamben, Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière e outros pesquisadores que têm se aproximado das
temáticas de nossa pesquisa. Visamos, dessa forma, pensar o potencial artístico-político da obra, seus
efeitos sobre os espaços, tempos e formas.
No momento inicial deste artigo, refletimos sobre o contexto histórico-conceitual de produção em
artes visuais, detendo-nos a apresentar e discutir aspectos históricos, políticos e filosóficos da arte contemporânea. Partindo da concepção do contemporâneo, tal como é desenvolvida por Agamben (2009),
colocamos em evidência as mudanças ocorridas no campo das artes, com enfoque no desdobramento da
arte moderna para a arte contemporânea, destacando suas formas de inserção nos espaços e suas mudanças
nas relações entre artista, obra e espectador. Na sequência, apresentamos aspectos da trajetória de Artur
Barrio, enfatizando a obra T.E., a partir da qual iremos trabalhar. Dessa forma, colocamos em discussão
os possíveis efeitos de estranhamento e tensionamento a que essa obra nos convoca.
Para discutir esses efeitos, articulamos conceitos como o de imagem dialética, o olhar, o estranho
e a política. Buscamos apresentar a inter-relação entre esses conceitos, partindo da imagem dialética,
proposta por Walter Benjamin (1925/2009) e analisada, sobretudo, por Jeanne Marie Gagnebin (2012)
e Georges Didi-Huberman (1998). Deste conceito, somado às contribuições da psicanálise, o olhar destaca-se nas reflexões de Didi-Huberman (1998), operando com a conceituação de estranho proposta por
Freud (1919/2014). Imagem, olhar e estranho permitem-nos analisar e relacionar perspectivas sobre a
dimensão política da arte em Jacques Rancière (2005, 2010a, 2010b) e outros autores contemporâneos.
Destacamos que a obra em análise foi produzida no período da mais recente ditadura militar brasileira, vigente no período de 1964 a 1985. As produções de Artur Barrio apresentam uma forte característica
de denúncia às questões que se referiam a esse tempo e ao regime político em vigor.
As intervenções de Artur Barrio nos espaços urbanos possuem um caráter invariavelmente político
e eminentemente poético, entendendo poesia como forma de romper com o anestesiamento criativo e o
medo ao qual a sociedade regida pela ditadura militar estava submetida (Rebouças, 2011). Suas obras,
assim como de outros artistas brasileiros no contexto da ditadura, revelam a possibilidade humana da
busca por diferentes formas de existência, para além daquelas impostas hegemonicamente.
Tendo essas dimensões em vista, referimo-nos à produção desta escrita-pesquisa como implicada
socialmente, evidenciando seu compromisso ético com o artista e com a arte produzida naquele período.
Trata-se de ressignificar práticas, trazê-las à tona, articulá-las, lançar lampejos de sonhos e de possibilidades de criação, modos de viver, experienciar tempos e espaços.

ARTE E CONTEMPORÂNEO: TENSIONANDO ESPAÇOS E SENTIDOS
“A história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio,
mas um tempo saturado de agoras.” (Benjamin, 1987, p. 229)

1

No decorrer do artigo, a obra “Trouxas Ensanguentadas” será citada como T.E.
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A leitura das obras de Artur Barrio nos convida a situarmos o contexto de suas produções. Assim,
apresentar o momento em que a obra foi realizada, especialmente considerando as mudanças ocorridas em
termos da história da arte, permite que façamos considerações mais específicas para nos aproximarmos
desse artista. Artur Barrio dialoga com a arte contemporânea, originada a partir da mudança de alguns
paradigmas da arte moderna, suscitando novas formas de relação entre o artista e o público na imbricada
relação de arte e vida (Cauquelin, 2005).
De modo a refletirmos sobre a arte contemporânea, partimos das provocações/discussões do filósofo
Giorgio Agamben (2009). Na perspectiva do autor, abordar a noção do contemporâneo implica mais do
que dissertar sobre um período situado em uma historiografia oficial. Essa noção sinaliza um exercício
de visão e perspectiva sobre um tempo, na medida em que contemporâneo é aquele que não coincide
perfeitamente com seu tempo, pois dele se distancia para observar seus pontos obscuros - o que aqueles
tão adaptados às luzes do presente não conseguem observar. Ser contemporâneo é, por conseguinte,
enxergar no presente não aquilo que está composto por camadas imóveis do passado, mas o embrião de
novas possibilidades, um devir histórico que opera sobre passado, presente e futuro.
A concepção de imagem dialética proposta por Walter Benjamin (2009) articula-se às concepções
de contemporâneo desenvolvidas por Agamben:
Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz sobre
o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo,
formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade.
Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, a do ocorrido
com o agora é dialética - não de natureza temporal, mas imagética. Somente as imagens
dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não-arcaicas. A imagem lida,
quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca
do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura. (p. 505)

A teórica Jeanne Marie Gagnebin (2012) refletindo sobre esse conceito benjaminiano, comenta que
a imagem é dialética por ser capaz de provocar uma nova imagem do passado e do presente, refundando
e reconstituindo; ela é dialética também por ser, concomitantemente, o retrato de um instante fugidio e
a paralisação desse instante na imagem. Ela permite questionar a história em vigor, seus recortes e imagens estanques, ensejando a tessitura de novas memórias e a abertura de um tempo outro. Para Gagnebin
(2012) a imagem dialética interpela as lembranças, pois consegue despertar e misturar diferentes tempos,
onde o passado interroga o agora e permite abrir fendas, furar o circuito das repetições. Imagem que tem
a força de produzir desvios e diferenças. Como destaca Walter Benjamin em suas teses sobre a história:
O passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção. Pois não somos
tocados por um sopro de ar que foi tocado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos irmãs que
elas não chegaram a conhecer? Se assim, existe um encontro secreto, marcado entre
as gerações precedentes e a nossa. (Benjamin, 1987, p. 223)

No vértice da compreensão de Agamben e nos valendo da leitura de Gagnebin sobre o conceito de
imagem dialética em Walter Benjamin, podemos apontar que ser contemporâneo, e de modo análogo, ser
um artista contemporâneo, é propiciar um modo singular de enxergar um tempo. É poder distanciar-se
das cronologias e imagens impostas pelas narrativas oficiais da história, é escovar a história à contrapelo
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(Benjamin, 1987) e romper com as normas que saturam o mundo de significados à priori. A posição do
contemporâneo permite a emersão de imagens que embaralham as distribuições espaciais e temporais
clássicas, tensionando novos sentidos sobre o mundo: o espaço, o tempo, a obra e o artista.
No âmago dessa reflexão Didi-Huberman (2006), corroborando com as análises freudo-lacanianas,
defende que a obra de arte é obra do inconsciente, demonstrando uma complexa rede de deslocamentos e
condensações. É, portanto, densa, não se deixando capturar totalmente pela linguagem. Didi-Huberman
(1998) busca, em suas análises, ir além da tautologia das imagens (em que as imagens valeriam por elas
mesmas), procurando elementos que possam ser engendrados em possibilidades de significação para
além do que se mostra.
A leitura que Didi-Huberman (1998) realiza da imagem dialética associa-a a noção de uma imagem crítica, capaz de questionar a si, seu entorno e seu tempo. Perscrutando teses de Walter Benjamin,
o autor sustenta que a imagem é originalmente dialética, no sentido de que ela sempre porta um devir. É
imagem essencialmente desdobrada, abre-se no contato com o olhar do outro, originando uma constelação
de imagens. A imagem dialética é original não por anunciar a gênese das coisas, pois para Benjamin a
origem não se coaduna ao nascimento, mas por se associar ao movimento, ritmo de ascensão e declínio,
marcas da transitoriedade.
Sobre o aspecto do olhar na relação com a obra, destacamos as discussões de Didi-Huberman a
partir do conceito de estranho, lançado por Sigmund Freud. No texto “O estranho” (1919/2014), Freud
parte da etimologia da palavra, que remete em princípio ao que causa terror e medo, para desenvolver
com mais precisão o seu conceito. Estranho, em alemão, é unheimliche, que designa ao mesmo tempo
algo que é conhecido, familiar e, aquilo que é estranho, infamiliar. Assim, o que causa estranheza é algo
intimamente familiar, efeito do paradoxo da in-familiaridade: “Unheimliche seria tudo o que deveria ter
permanecido secreto e oculto e, no entanto, veio à luz” (Freud, 1919/2014, p. 41).
Para Freud (1919/2014), unheimliche contém algo de ambivalente no sentir, pertence ao domínio
da estética e não se restringe às teorias sobre o belo. O autor escreve, ainda, que “a ficção cria possibilidades de sentimento do estranho, que haviam sido abandonadas no vivenciar” (Freud, 1919/2014, p. 75).
Dialogando com essas definições, Didi-Huberman (1998) discorre sobre o estranhamento que
ocorre ao nos debruçarmos sobre uma obra de arte. Esse estranhamento é dialético, pois aquele que olha
a obra é interrogado-olhado por ela, evidenciando a singularidade do olhar e os não-sentidos que as obras
colocam em questão. Vejamos como essas questões se desdobram no campo das artes.
O teórico da arte Alberto Tassinari (2001) compreende a arte contemporânea surgida nos anos
50, 60 como um desdobramento da arte moderna. Em ambas, sustenta-se uma posição crítica no tocante
à concepção racional de sujeito, às guerras e às políticas vigentes. A pesquisadora e psicanalista Tania
Rivera (2005) afirma, ainda, que a arte moderna é tributária da revolução cezanniana, posto que as pinturas
de Paul Cézanne rompem com toda uma tradição artística vigente desde o Renascimento. Suas obras,
desobedecendo às leis da perspectiva, desconstruíram a distribuição espacial na pintura, desestabilizando
o olhar do espectador e do próprio espaço da obra.
A estudiosa Anne Cauquelin (2005) refere que a arte contemporânea tem se apresentado como
uma mescla de diferentes experiências no campo das artes. Em momentos anteriores da arte, como na
arte moderna, havia uma distinção mais clara entre o artista, os críticos de arte e o espectador. Já na arte
contemporânea, o que parece mover a busca dos artistas, nessas novas expressividades, está relacionado à
interação com o público, que passa a ser ativo no processo de construção e da possibilidade de existência
da obra. Em um mundo marcado pela informação, que muitas vezes está relacionada ao poder, a arte
contemporânea visa a lógica das redes e da circulação (Cauquelin, 2005). Obra e vida confundem-se e
abrem-se a novas possibilidades.
Discutindo aspectos da arte moderna e contemporânea, a teórica Cristina Freire (2006) discorre:
“Ao extrapolar a visão retiniana, a experiência da arte é múltipla, envolve todos os sentidos. Disso decorre
que o espectador faz parte do processo criativo. Em outras palavras, como já havia argumentado o artista
Marcel Duchamp, é o espectador quem faz a obra.” (p. 29).
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É pertinente ressaltar que Duchamp tornou-se mundialmente conhecido pela introdução de objetos
produzidos industrialmente como bicicletas, urinóis e pás de neve, chamados readymades, no espaço
das galerias. Seu gesto foi singular e potencializou importantes questionamentos e transformações no
campo das artes.
Num readymade, há um privilégio da exposição em relação à obra. Não há mesmo
obra, mas apenas exposição. Olha-se para o objeto e nada acontece, a não ser o fato
de que, quanto mais se olha, mais ele se expõe sem uma contrapartida estética. Daí
que os readymades tenham desencadeado tantas inquietações e considerações sobre o
sentido da arte moderna. (Tassinari, 2001, p. 83)

A série de readymades de Duchamp possui o germe dos gestos subversivos que caracterizam a
arte contemporânea, tais como a amálgama de técnicas e estilos inéditos e a produção de obras no espaço
público, extrapolando o circuito de museus e galerias. A operação artística tensiona as divisões entre arte
e não-arte possibilitando a emergência de questões, como endossa Cauquelin (2005), sobre outros limites
artísticos: os limites entre espaço público e privado, entre artista e espectador.
Freire (2006) nos fala que na arte contemporânea: “O artista torna-se um manipulador de signos,
mais do que um produtor de objetos de arte, e o espectador, um ativo leitor de mensagens mais do que um
contemplador estético ou um consumidor do espetáculo.” (p. 38). O teórico Jacques Rancière (2010b),
nesse sentido, argumenta que a arte contemporânea tem como característica a ultrapassagem de fronteiras
e o embaralhamento dos papéis, permitindo uma permeabilidade entre os territórios do público e do privado, entre a obra e o espectador, entre técnicas, estilos e saberes. As habilidades artísticas distanciam-se
de seu campo, nivelando lugares e poderes.
Na arte contemporânea, o mundo da obra, distante das molduras que a aprisionam e direcionam
a visão do espectador, inscreve-se em um mundo em comum. A arte contemporânea, ao contrário da
arte moderna, não modifica apenas as concepções de espaço na sua constituição interna, mas modifica
o espaço do seu entorno, alterando a estrutura e a percepção dos museus e espaços públicos (Marsillac,
2018). “Uma obra contemporânea não transforma o mundo em arte, mas ao contrário, solicita o espaço
do mundo em comum para nele se instaurar como arte.” (Tassinari, 2001, p. 76).
Ainda de acordo com Tassinari (2001, p. 91):
Não é de frente para o mundo e o replicando que uma obra contemporânea se relaciona
com o mundo da vida em comum, mas de permeio. O que há de novo na arte contemporânea é que a moldura espacial da obra não a separa mais do mundo cotidiano.
Um espaço em obra possui uma espacialidade imanente ao mundo em comum. Não
o transcende, apenas traça pontes para uma experiência estética que vai do mundo ao
próprio mundo.

Este dinamismo concedido à obra, por meio de suas novas inserções no mundo, é denominado
por Tassinari (2001) como “espaço em obra”. Essa denominação denota o caráter de inacabamento da
produção, intimando o espectador a assumir uma posição ativa no universo da arte. O artista contemporâneo coloca a obra na posição de um devir, faz crítica ao objeto fetiche. Deste modo, a obra assume uma
função germinal, capaz de ressignificar passado, presente e futuro na lógica da circularidade e das redes.
Ao considerarmos esse contexto na produção das obras de Artur Barrio, aproximamo-nos ainda
mais do que esse artista nos convida na produção de sentidos outros e de abertura para o que há na expe-
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riência do encontro com elas. Isto posto, apresentamos a trajetória do artista e a situação política na qual
se insere sua produção.

TENSIONAMENTOS E ESTRANHAMENTOS NAS OBRAS DE ARTUR BARRIO
Discorrer sobre os efeitos da arte de Artur Barrio nos convoca a expedições pelos movediços
territórios da arte e da política ou, de modo imbricado, de uma arte política. Sobre a dimensão política
da arte, Rancière (2010a, 2010b) comenta que a arte é política não por conter mensagens críticas ou por
representar problemas sociais, mas pela forma como altera os sentidos do tempo-espaço, fomentando
experiências próprias, capazes de modificar ritmos e significações sobre objetos sensíveis. Desse modo,
o autor (2010a, p. 46) refere que: “Se a arte é política, ela o é enquanto os espaços e os tempos que ela
recorta e as formas de ocupação desses tempos e espaços que ela determina interferem com o recorte
dos espaços e dos tempos, dos sujeitos e dos objetos, do privado e do público, das competências e das
incompetências, que define uma comunidade política.”
O contexto da produção inicial de Barrio é do autoritarismo e da violência do Estado. No cenário brasileiro do final dos anos 60, ocorre o recrudescimento da ditadura civil-militar com o AI - 5, ato
institucional que determinou o fechamento do Congresso Nacional e ampliou o poder de repressão do
Estado. Paralelamente, em vários países, incluindo o Brasil, emergem artistas proeminentes, críticos das
políticas vigentes, dos valores da sociedade e do próprio campo das artes.
Nesse período turbulento destacam-se artistas como Hélio Oiticica, Cildo Meireles, Paulo Brusky,
Ligia Clark e Artur Barrio. Barrio nasceu na cidade de Porto, Portugal, em 1945. Mudou-se para o Rio
de Janeiro em 1955 e começou a estudar na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1967.
Em 1969, paralelo ao boicote dos artistas à Bienal de São Paulo, Barrio expõe sua primeira obra situação
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. (Canongia, 2002a).
As situações de Barrio descentram a relevância da obra, tão impregnada no material, para o situacional. Nas situações, o artista faz uso de materiais e espaços não convencionais (Tietz, 2018). As situações
forjadas pelo artista terão como cerne o processo e a multiplicidade de sentidos advindos, marcando o
aspecto circular da obra. Como expõe o crítico Adolfo Montejo Navas (2002, p. 215): “a atividade de
Barrio é in loco, obra em trânsito (“as instalações ficam, as situações são “efêmeras”, segundo o artista),
nômade, assumindo uma condição estrangeira, até como forma de desterritorialização estilística.”
Analisamos a situação criada pelo artista em Belo Horizonte, realizada durante a Mostra “Do
Corpo à Terra”, que inaugurava o Palácio das Artes, em Belo Horizonte, durante as comemorações da
semana da Inconfidência Mineira, em 1970. Evento organizado pelo artista e crítico Frederico Morais,
com patrocínio do Estado de Minas Gerais. Morais mantinha uma série de intervenções chamadas Arte
Guerrilha, da qual o evento Do Corpo à Terra participava (Marsillac, 2018).
Barrio criou 14 trouxas ensanguentadas, denominadas T/T,1. Nelas, colocou ossos, sangue, carne
putrefata, barro, espuma de borracha, cordas, faca, deixando-as no “riacho/esgoto” Ribeirão Arrudas, que
corria abertamente próximo ao local da Mostra. Os registros do artista envolvem fotos, filme e anotações,
e nelas condensa: “SUORCHEIROSENSAÇÃO”. As trouxas convocaram olhares e foram apreendidas
pela polícia (Canongia, 2002a, Marsillac, 2018).
Cabe destacar que, nessa mesma Mostra, o artista Cildo Meireles opera seu ato mais radical em
protesto ao regime ditatorial, com a obra: “Tiradentes: Totem-Monumento ao Preso Político”. Em meio
ao vernissage ao lado do Palácio das Artes, fixa uma estaca sobre um pano, amarra galinhas vivas, coloca
gasolina e atea fogo. Estas obras buscavam causar impacto no corpo, criticar a violência a que estavam
submetidos, denunciar as mortes, que vinham ocorrendo e sendo invisibilizadas.
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Figura 1: Cildo Meireles, Tiradentes: totem-monumento ao preso político, 1970. Estaca de madeira,
tecido branco, termômetro clínico, 10 galinhas vivas, gasolina, fogo. Documentação fotográfica de
performance: abril de 1970.

Fonte: Marsillac (2018). Aberturas utópicas: arte, política e psicanálise (1a ed.). Appris.
Figura 2: Situação TE: Trouxas ensanguentadas, 1970.

Fonte: Marsillac (2018). Aberturas utópicas: arte, política e psicanálise (1a ed.). Appris.
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Em T.E., Artur Barrio deixa um vestígio, resto que remete à banalização da morte, ato de colocar no
espaço público um corpo coisa, sem direito a ser velado, anônimo e descartável. Observou as reações dos
transeuntes que paravam para olhar e se colocar em relação com a obra. A experiência causou comoção
na população, que ligava para a polícia em uma atitude de denúncia, como se se tratasse de corpos de
pessoas envoltos nos lençóis (Cayses, 2014).
As referidas obras de Artur Barrio, no cenário da arte contemporânea, revelam como característica
a articulação arte e vida em suas expressividades. O autor nos contempla com situações que remetem aos
enigmas do cenário nos quais as obras se constituem. Leva aos limites as experiências do corpo, assim como
nos convida a tecermos, com nossos corpos, novas experiências e a questionarmos o que está instituído.
Ao entrarmos em contato com as obras de Barrio, o pulsional do nosso corpo se manifesta como
que pedindo por uma narrativa da nossa experiência, direcionando-nos à escrita deste artigo, modificando também nossa percepção das obras, do artista, das contingências2 da época e de seu diálogo com
o contexto atual.
A imagem crua de corpos ensacados interroga nosso presente e reforça a relevância de resgatarmos
o passado, para invenção de um novo amanhã. As obras de Barrio são obras dialéticas e anacrônicas, pois
condensam diferentes tempos e exigem um rompimento com a lógica dual. Elas são passado e também
presente a interrogarem nossas posições de espectadores/co-autores da realidade, das contingências. A
obra remete a uma ficção que nos olha.
Em seu livro A Partilha do Sensível, Rancière escreve:
O homem é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de
sua destinação “natural” pelo poder das palavras. Essa literalidade é ao mesmo tempo
a condição e o efeito da circulação dos enunciados literários “propriamente ditos”. Mas
os enunciados não se apropriam dos corpos e os desviam de sua destinação na medida
em que não são corpos no sentido de organismos, mas quase-corpos, blocos de palavras
circulando sem pai legítimo que os acompanhe até um destinatário autorizado. Por
isso não produzem corpos coletivos. Antes, porém, introduzem nos corpos coletivos
imaginários linhas de fratura, de desincorporação.” (Rancière, 2005, p. 60)

Dessa forma, podemos perceber que o ser humano, enquanto animal literário, vale-se da circulação
das palavras no sentido de uma desincorporação. Essas questões nos remetem às obras relacionadas com
o contexto histórico-político onde circulam os enunciados. Outrossim, ressaltamos, em concordância
com Didi-Huberman (2006), no esteio de Walter Benjamin, que é necessário considerar o anacronismo
das obras, estar atento às suas possibilidades de interpelar outros tempos, bem como sua dinâmica de
permanência para além do contexto de produção. Sua contemporaneidade, portanto.
A situação das T.E. ocorreu no período em que a ditadura perseguia e matava adversários políticos.
Qualquer debate público sobre a violência do Estado era vedado pelo mesmo, mas os efeitos, tanto da
violência quanto da censura, não cessavam de se inscrever no cotidiano da população. Suspeitava-se e
comentava-se sobre as perseguições, as torturas, os desaparecimentos, denunciados em movimentos de
resistência política, artística e intelectual. Nesse contexto, as 14 trouxas posicionadas nas margens do
ribeirão em Belo Horizonte - remetendo à imagem de corpos brutalmente assassinados - abarcavam uma
potência, uma força imagética capaz de aumentar o volume das vozes censuradas, promovendo afecções
e reflexões. Com sua brutalidade material e estética, a obra possibilitava a transformação de críticas
veladas, e sussurros, em gritos ecoantes de espanto, revolta e denúncia.
2 As contingências envolvem a complexidade temporal dos elementos de cada época, em suas dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais e históricas.
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No contato com essa obra, somos remetidos, de maneira análoga aos seus espectadores em 1970, ao
corpo como um resto, como relacionado à morte. No viés dessa percepção, a partir das contribuições de
Didi-Huberman (2006), podemos sustentar que toda obra de arte pode ser pensada como corpo: relacionado
ao outro, com entradas e saídas, com seu volume, com a forma que revela, e ao mesmo tempo, esconde,
em um movimento de produção de sentidos e suas possibilidades de se oferecer ao vazio (Marsillac, 2018).
Refletir sobre a obra T.E., como um corpo é especialmente emblemático, visto que ela é, em si, uma
montagem com restos que remete diretamente ao corpo. A materialidade das trouxas, com o sangue, com
o formato de corpos despedaçados, nos confronta com a morte, com a finitude do corpo e, ao encontro do
tempo em que foi exposta, período de desaparecimentos e execuções sumárias, desvela-se para o público
como corpos abandonados e sem nomes. Nesse ponto de crueldade, também a palavra parece falhar e
há um certo vazio constitutivo que remete à finitude e ao vazio de sentido da existência e da violência.
Por outro lado, pensar que toda obra de arte pode ser entendida como corpo promove um viés de
leitura com um apelo ao que faz laço através da corporeidade, e permite um movimento que nos leva a
encadear experiências, corpos, dos outros e nossos, promovendo uma abertura à diversidade de sentidos
possíveis. Os artistas nos apresentam sua singularidade no enlace com o entorno e com a sociedade. Ao
nos relacionarmos com as obras, somos remetidos ao que em nós convoca o olhar para a obra. Passamos
a ser espectadores-autores de leitura e da construção de novos sentidos. Se a obra é como um corpo, nós
nos relacionamos com esse corpo não apenas a partir de um pensamento sobre a obra, mas daquilo que
nos convoca como seres desejantes marcados pela pulsão e pela linguagem.
Do vazio que emerge e pode nos emudecer por instantes, nos confrontando com o traumático de
um período, ao movimento da linguagem e da abertura de possibilidades do novo. Eis o movimento a
que nos convida Artur Barrio com a obra T.E.
Canongia (2002b) comenta que as trouxas ensanguentadas, em 1970, foram interpretadas como
uma crítica à ditadura militar, mas seu potencial político vai além, questionando e mobilizando outros
espaços e tempos. Tendo as noções de imagem dialética (Benjamin), contemporâneo (Agamben) e o
anacronismo da obra (Didi-Huberman) em vista, podemos refletir sobre o modo como as imagens das
T.E. interpelam o presente. Um presente fundado pela inexorabilidade do passado que nos enreda nas
narrativas cotidianas do autoritarismo, da violência e da desigualdade. As trouxas ensanguentadas, em
1970, e em 2020, tempo do qual falamos, mantêm sua originalidade, pois apontam para um passado e
um presente inextrincáveis. Desvelam componentes que percorrem nossa história de sangue, descaso e
opressão, bem demarcados em eventos como o genocídio dos povos indígenas, a escravidão e extermínio
da população negra, as perseguições da ditadura e a violência promovida nas favelas. A obra nos convida,
enquanto espectadores e potenciais autores, a refletir, questionar, a procurar fendas nas repetições do
tempo; a encontrar na escuridão, distante do excesso de luzes que nos cegam para a realidade marginal,
feixes de luz que apontem para outra direção e possibilitem a criação de novas realidades.
O olhar e o gesto de Artur Barrio, materializados em sua obra-situação, são contemporâneos
por darem a ver o anacronismo da obra e de seu tempo. A originalidade de T.E. não se localiza em seu
ineditismo ou na possibilidade de narrar a história, mas na promoção de fissuras nas narrativas oficiais,
expressão visual dos fragmentos e ruínas, ascensão e queda de corpos políticos e humanos velados e
revelados. Restos que persistem, promovendo teses e antíteses de imagens que não se formalizam em
sínteses. Didi-Huberman (1998, p. 171) comenta que a origem da imagem dialética: “surge diante de nós
como um sintoma. Ou seja, uma espécie de formação crítica que, por um lado, perturba o curso normal
do rio ...”, mas também faz emergir corpos que permaneciam esquecidos, tornando-os visíveis de modo
repentino e momentâneo. Do mesmo modo, o(s) corpo(s) da obra de Barrio emergem no espaço público,
fugazmente, sinalizando um sintoma, mostrando corpos que resistem a despeito de todas as tentativas de
apagamento, bem evidentes, por exemplo, em discursos políticos que procuram negar a ditadura.
A obra, enquanto dispositivo de criação de imagens dialéticas, associadas a uma memória que não
retém, mas perde e recria a partir das marcas de sua perda (Didi-Huberman, 1998), nos permite criar
memórias sociais, constituídas por imagens e vozes plurais em tempos heterogêneos. Tais memórias
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não se ancoram em supostas verdades - a verdade sobre o período da ditadura - pois, assim como os
negacionistas, aqueles que procuram dar um contorno de verdade aos fatos, restringindo-os a um recorte
específico da história linear, atuam no apagamento de suas reverberações no agora. A originalidade de T.E.
está em mostrar que na transitoriedade, na efemeridade da obra-corpo, inscrevem-se marcas de diferentes
tempos e olhares, marcas da repetição e possibilidades outras de fazeres artísticos, políticos e existenciais.
Canongia (2002b, p. 196) comenta, também, sobre a obra: “Impressionava os espectadores e fruidores “normais”, abolindo de vez a ideia da contemplação, jogando a arte às ruas, aos esgotos e ao lixo,
ponto terminal de seu destino”. Na abolição da concepção de um espectador meramente contemplativo,
evidente na situação de Barrio, ressoa a posição do espectador emancipado defendida por Rancière
(2010b). O espectador emancipado é aquele que age ao observar, na medida em que seu olhar interpretativo, dirigido à obra, é também criador, pois transforma e reconfigura a realidade, tanto da obra, quanto
do espaço em que ela se insere. A distância entre artista e público se desvanece e não há mais oposição
entre criador e espectador. Há, no artista, um espectador - o que se torna explícito quando Barrio observa
e registra, sem intervir, os desdobramentos da situação deflagrada pela inserção das trouxas – e há no
espectador, um criador, quando provoca o silenciamento imperante na época denunciando a presença de
corpos mutilados, violentados, esquartejados.
Da perspectiva de Rancière (2010b) acerca da não oposição entre olhar e agir, nos dirigimos à
obra T.E. e, em um diálogo com Didi-Huberman (1998), consideramos que o que vemos e o que nos olha
está numa mesma dialética. Agamben (2009), em suas reflexões, também está propondo uma maneira de
olhar, uma forma de compreender que ser contemporâneo implica em reposicionar olhares e sentidos.
Rancière (2005) refere que as artes permitem à emancipação ou a dominação o que tem em comum
com elas: “posições e movimentos dos corpos, funções da palavra, repartições do visível e do invisível”
(p. 26). Barrio, ao apresentar a obra T.E., nos convida a pensar nesse ponto: as trouxas, remetendo aos
corpos e a uma ocupação do espaço mostram um regime de visibilidade e invisibilidade de que se valia
a ditadura militar em seu modus operandi. Trazer à tona essa expressividade nos leva ao movimento da
escrita e da circulação dos enunciados, a uma aposta na função da palavra como possibilidade de reinvenção das narrativas. É da interface entre visibilidades e invisibilidades que se articula a estética e a
política, e faz com que a obra e a palavra se enlacem ao contexto. A obra tensiona a partilha homologada
do sensível, causa estranhamento e convoca a um dizer, a um compartilhar no âmbito coletivo.
Barrio nos convida, a partir da obra T.E. a um olhar atento sobre a situação política na qual o Brasil
estava imerso. Ao chamar nosso olhar, convida a uma tomada de posição: convoca nossos corpos, nosso
agir, a uma postura crítica e implicada com o contexto social. Ressaltamos que a obra analisada é condição e efeito da circulação de enunciados. O que se produz nela e a partir dela inscreve-se nos corpos,
politiza-os, na medida que os convoca à ação. Também esta escrita almeja dar visibilidade e movimento
aos sentidos: a vida que pulsa, mesmo aos nos depararmos com a imobilidade das trouxas, a palavra que
clama pela vida, mesmo no silêncio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa da conclusão, podemos apontar que Artur Barrio se apresenta como artista enigmático e
provocativo. Sua obra, em forma de situação, inserida no corpo da cidade, questiona as possibilidades da
existência e do estatuto da obra de arte, nos direcionando a uma reflexão sobre a imbricada experiência
da arte e da vida.
Nesse movimento, pensar o que é o contemporâneo nos coloca em uma perspectiva de análise
desafiadora. Os tempos e espaços entrelaçados nos convocaram à produção desta escrita em um momento
de abertura para o diálogo e para as repercussões que podem advir dos encontros e das derivas.
A obra T.E. nos permite pensar na dimensão/efeito do estranhamento: o estranho familiar, que
emerge a partir do encontro. O estranhamento advindo do contato do espectador com a obra/situação
invoca os não-ditos da ditadura de ontem e as violências de hoje, perscruta as entrelinhas de um sistema que
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desarticula o ser humano da possibilidade de vida e criação, desloca sentidos, denuncia o ponto cego sob
os quais os ideais de ordem e progresso nutrem sua disciplina: o silenciamento, o esquecimento, a morte.
As trouxas ensanguentadas, perenizadas em registros fotográficos, nos provocam pela inserção
radical na cidade e pelas possibilidades de tensionamentos. Suas imagens dialéticas nos dão suporte,
mas seu potencial, talvez, prescinda das imagens. Acreditamos que a força da obra está, sobretudo, na
transgressão dos espaços, tempos e sentidos, nos ecos das narrativas, ficções e reflexões que a permeiam
e procuram lhe dar um corpo - um corpo que é efêmero.
Como situação, as trouxas configuram-se como algo que não é passível de ser emoldurado e enquadrado em museus. A efemeridade, ironicamente, convida os espectadores a tirarem fotos. Chama atenção
o fato de terem sido realizadas réplicas das trouxas, sendo as mesmas, expostas em museus e galerias,
abertas à contemplação e à comercialização. Que tempo é esse que clama por uma captura? Seria algo
do excesso, do impossível de representar? A obra nos confronta com a finitude, promove o encontro do
espectador com o estranho familiar da condição humana frente aos impasses do seu contexto.
As produções do contemporâneo, cujos limites entre dentro e fora, começo e fim, se dobram como
em uma fita de Moebius, suspendendo um olhar ordenado e territorial, provocam questionamentos sobre
nossas coordenadas estéticas, éticas e existenciais, alargam e diluem os contornos do corpo (humano e
da obra) e do mundo - mundo que lhe abre passagens e lhe permite fixações temporárias. Mundo e obra
se confundem, se indistinguem, permeabilizando sentidos e estranhamentos em vias de mão dupla.
No processo de escrita que deu corpo e voz a este artigo, acentuamos um comprometimento ético-político, na medida em que trazemos à tona discussões acerca do período da ditadura militar e, para
além desse recorte temporal, buscamos provocar reflexões sobre as formas de opressão que reverberam
numa história, a nossa história, saturada de agoras. A reflexão que procuramos desenvolver neste artigo,
em consonância com os movimentos artísticos de resistência, no qual situamos as obras de Barrio, busca
ecoar possibilidades de criação e expressão em contextos de cerceamento das liberdades, de enquadramento dos espaços e tempos que incidem sobre corpos e subjetividades.
Eis a riqueza e a abertura de sentidos que buscamos situar. Isso posto, a leitura e as observações
que realizamos, embora promovam sentidos que desenvolvemos nessa discussão, não são fechadas.
Convidamos também o leitor a problematizar a partir do seu encontro com a obra o estranhamento que
advém de uma leitura singular.
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Resumo

Tradução por:
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Este artigo descreve a trajetória autobiográfica de meu desenvolvimento profissional e intelectual. Ele trata das fontes de meus valores, e se inicia com o relato de meu doutorado na Universidade de
Pittsburgh, que influenciou minha abordagem no fazer científico. A
seguir, relata o início de minha carreira acadêmica na Escola de
Educação da Universidade de Tel Aviv. Também este começo foi significativamente influenciado pelo trabalho de Arie Kruglanski, que
desenvolvia, então, sua Teoria Epistemológica Leiga. O despertar
do interesse pela Psicologia Política no início dos anos 80 abriu
novos caminhos para o desenvolvimento de teorias e pesquisas empíricas. O clímax desta linha de trabalho foi o desenvolvimento da
Teoria Geral das Crenças Sociais Compartilhadas e mais especificamente a Teoria dos Fundamentos Sociopsicológicos e a dinâmica
dos conflitos intratáveis. Desde o final do segundo milênio, meus
esforços têm se concentrado na formação de estudantes de pós-graduação segundo princípios de “comunidade de aprendizagem”.
Palavras-chave: Carreira; Conflito; Desenvolvimento profissional;
Psicologia social; Teoria.

Resumen
Este artículo describe la trayectoria autobiográfica de mi desarrollo profesional e intelectual. Trata de las fuentes de mis valores, y
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comienza con el relato de mi doctorado en la Universidad de Pittsburgh, que influyó en mi enfoque del
hacer científico. A continuación, informa sobre el comienzo de mi carrera académica en la Escuela de
Educación de la Universidad de Tel Aviv. Este comienzo también fue influenciado significativamente por
el trabajo de Arie Kruglanski, quien luego desarrolló su Teoría Epistemológica Laica. El despertar del
interés en la Psicología Política a principios de la década de 1980 abrió nuevas vías para el desarrollo
de teorías empíricas e investigaciones. El clímax de esta línea de trabajo fue el desarrollo de la Teoría
General de las Creencias Sociales Compartidas y más específicamente la Teoría de los Fundamentos
Sociopsicológicos y la dinámica de los conflictos intratables. Desde el final del segundo milenio, mis
esfuerzos se han centrado en la formación de estudiantes de posgrado de acuerdo con los principios de
la “comunidad de aprendizaje”.
Palabras clave: Carrera; Conflicto; Desarrollo profesional; Psicología social; Teoría.

Abstract
This article describes the autobiographical story of my professional and intellectual development. It
describes sources of my values and begins the story of my doctoral study at the University of Pittsburgh
that influenced my approach to making science. Next, the article describes the beginning of my academic
career at School of Education of Tel Aviv University. Also the beginning was significantly influenced by
the work of Arie Kruglanski who was developing his Lay epistemic theory. The shift of interest in the
early 1980s to political psychology opened new avenues for developing theories and empirical research.
The climax of this line of work was the development of the general theory of shared societal beliefs and
more specific theory of the sociopsychological foundations and dynamics of intractable conflicts. Since
the end of the second millennium my efforts have been focused on training graduate students according
to developed principles of the “learning community.”
Keywords: Career; Conflict; Professional development; Social psychology; Theory.
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A Psicologia Política extrai muito de seu conhecimento da Psicologia Social, e muitos psicólogos
políticos receberam educação em departamentos sociopsicológicos. Minha carreira seguiu esse caminho
e, portanto, em minhas reflexões me refiro a essa conexão.
Quando me pediram para escrever um relato autobiográfico do desenvolvimento de minha carreira acadêmica, senti-me lisonjeado e também desconfortável. Me é claro por que fiquei lisonjeado – o
inconveniente desafio de organizar os 48 anos de minhas experiências em Psicologia Social e Política,
evitando um tom de autoelogio. Espero ter superado com sucesso o desafio.

CONTEXTO
A PROCURA PELA MÃE
Qualquer tipo de história biográfica deve começar com a descrição das fontes que imprimiram as
crenças e valores nos primeiros anos de vida. No meu caso, é relativamente fácil identificar minha mãe (nós
a chamamos de Zósia) como responsável por minha educação intelectual de pensamento complexo e crítico,
e a mente aberta. Foi ela quem me incentivou a ler numerosas obras da literatura clássica em minha infância,
adolescência e início da idade adulta. Foi ela quem discutiu comigo os livros que li e os filmes que assisti.
Foi ela quem implantou em mim os valores liberais da aceitação incondicional do outro, da liberdade de
expressão e da justiça. Estes valores serviram de farol para minha vida pessoal e minha carreira acadêmica.

MEMÓRIA PESSOAL DO HOLOCAUSTO
Ela era uma dentre nove irmãos de uma família ultraortodoxa que vivia em Varsóvia, mas seus pais
eram liberais o suficiente para permitir que as filhas se matriculassem e frequentassem escolas secundárias
seculares (os filhos não estavam interessados em seguir com a educação formal). Com exceção da irmã e da
filha, que sobreviveram ao inferno do Holocausto em Varsóvia, toda a família morreu em Treblinka. Somente
ela, como que por milagre, conseguiu escapar para a URSS nos primeiros dias da invasão alemã da Polônia, e
sobreviveu à guerra. A história do Holocausto e as atrocidades da guerra foram, então, minha segunda impressão
experimental por passar meus primeiros 11 anos na Polônia pós-traumática depois da guerra, lendo muito sobre
a guerra, e depois em Israel (para onde a família emigrou), residindo no mesmo apartamento que minha tia,
que costumava contar com riqueza de detalhes suas experiências durante a guerra. Assim, desde os primeiros
anos, adquiri o lema de “nunca mais”, que caracteriza a sociedade israelense. Mas aqui as semelhanças, em
certa medida, terminam. Enquanto o Estado de Israel adotou principalmente a lição particularista de que os
judeus devam ser militarmente poderosos e exercer seu direito de defesa, mesmo sem considerar as opiniões
da comunidade internacional, meu entendimento de “nunca mais” toca principalmente nas condições que
levaram o regime nazista ao poder e, em seguida, permitiram que promovesse o Holocausto. Assim, a meu
ver, é vital lutar incondicionalmente contra o racismo, a xenofobia, o chauvinismo, o fascismo e o militarismo.
Esta luta é essencial se a civilização, incluindo os judeus, quiser impedir outros genocídios, limpezas étnicas
ou violações dos direitos humanos. Com esses valores e meu interesse pelo comportamento social, me foi
bastante natural estudar e me especializar em uma das disciplinas das Ciências Sociais. Escolhi a Psicologia
Social, me graduando em Psicologia e Sociologia pela Universidade de Tel Aviv.

FASE 1: DOUTORADO E INFLUÊNCIAS INICIAIS
Minha carreira acadêmica começou na Universidade de Pittsburgh, onde iniciei meus estudos de
doutorado em 1970. Com o apoio socioemocional de Martin Greenberg, fui introduzido ao conhecimento
da Psicologia Social e à arte de planejar e realizar experimentos como seu principal método de pesquisa.
Minha área de especialização foi o comportamento pró-social, uma área de estudo em desenvolvimento
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naqueles anos. No mesmo departamento, Irene Frieze me apresentou à Teoria da Atribuição que era,
então, o tema em voga na Psicologia Social. A chegada do lendário Paul Lazarsfeld ao Centro de Estudo,
Pesquisa e Desenvolvimento (LRDC) da Universidade de Pittsburgh afetou minha vida profissional, me
proporcionando novas perspectivas na ciência. Ele criou um programa multidisciplinar onde estudantes
de doutorado de disciplinas das Ciências Sociais foram convidados a escrever suas dissertações a respeito
de educação. Como um dos sortudos estudantes do Departamento de Psicologia, fui convidado a fazer
parte deste programa e aprendei três princípios importantes da ciência que me acompanharam por todo
o trabalho na vida acadêmica. O primeiro é a adoção de uma abordagem multidisciplinar para o estudo
das questões de pesquisa. Foi lá que eu entendi que um estudo de qualquer questão social não pode ser
abrangente se for realizado a partir de uma única perspectiva. Questões como pobreza ou conflitos exigem
uma abordagem multidisciplinar para uma compreensão ampla e profunda.
O segundo princípio que aprendi no grupo foi que o estudo de uma questão de pesquisa requer
conhecimento de múltiplos métodos. A pesquisa de um problema não pode ser realizada somente com um
método. A escolha do método depende das questões de pesquisa selecionadas e não vice-versa. Algumas
perguntas de pesquisa exigem o uso de experimentação, mas outras podem exigir o uso de análise de
conteúdo, observação, questionários e surveys ou entrevistas. Hoje pode parecer muito óbvio para muitos
estudantes, mas no início dos anos 1970, a Psicologia Social era quase que completamente dominada pelo
uso de experimentação e relutava muito em aceitar outros métodos de pesquisa. Esta tradição prevalece
até o presente, embora o uso de outros métodos seja aceito em alguns círculos.
A terceira perspectiva que adquiri no programa de doutorado do LRDC foi examinar questões com
o que chamo de “cabeça grande”. Isto significa que, para selecionar uma questão de pesquisa, é necessário
compreendê-la em todos os seus componentes e aspectos. Em outras palavras, pesquisadores precisam
entender o “quadro geral” para selecionar uma pergunta de pesquisa. Não podemos abordar um problema
com uma perspectiva muito estreita que vê apenas uma pequena parte dele.
Finalmente, durante meu doutorado no LRDC, percebi que a Psicologia Social tem algo a dizer sobre
diferentes questões sociais que preocupam os seres humanos, e é sua responsabilidade e dever contribuir
com seu conhecimento para compreender a humanidade. A Psicologia Social não pode desconsiderar
sua relevância para questões sociais que preocupam seres humanos em diferentes áreas, zonas e espaços.

FASE 2: INÍCIO DE MINHA CARREIRA ACADÊMICA
PSICOLOGIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO, COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL E TEORIA DA ATRIBUIÇÃO
Em 1975, retornei a Israel com o conhecimento adquirido na Universidade de Pittsburgh para
assumir uma posição na Escola de Educação da Universidade de Tel Aviv. Alinhado ao conhecimento que
recebi em Pittsburgh, iniciei minha carreira independente em duas áreas. A primeira, na construção das
bases da Psicologia Social da Educação, que naquele momento dava seus primeiros passos e, portanto,
necessitava ter seus limites e questões de pesquisa estabelecidos (Bar-Tal & Saxe, 1978). Me concentrei
no estudo da motivação para a realização, conforme conceituado por Bernard Weiner (Bar-Tal, 1978,
1979). Ao mesmo tempo, continuei trabalhando na área de comportamento pró-social, publicando meu
primeiro livro que tentava organizar este campo (Bar-Tal, 1976). Posteriormente, concentrei-me principalmente no estudo do desenvolvimento do comportamento de ajuda, bem como em sua natureza (por
exemplo, Bar-Tal, 1982, 1986; Staub, Bar-Tal, Karylowski, & Reykowski, 1984).

EPISTEMOLOGIA LEIGA
No final dos anos 1970, conheci Arie Kruglanski, que avançava em sua carreira no Departamento
de Psicologia da Universidade de Tel Aviv, um andar abaixo de meu escritório. Este foi provavelmente o
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encontro que mais influenciou minha carreira, além dos anos do doutorado. Naquela época, Arie estava
desenvolvendo sua teoria da Psicologia Leiga (Kruglanski, 1989) e eu entrei para o seu grupo de estudantes
envolvidos neste processo. Os anos de trabalho com Arie foram muito excitantes, pois todos pensávamos
estar mudando o paradigma da Psicologia Social em particular, e da Psicologia em geral (Bar-Tal & Kruglanski, 1988). Sua teoria alterou minhas visões, bem como o paradigma da abordagem do estudo em
Psicologia Social. A metateoria da formação do conhecimento em termos de processo e conteúdo, com
suas motivações epistêmicas, aparece em muitos dos meus escritos. Pelo menos quatro publicações foram
produzidas diretamente com base na teoria de Arie tentando reconceitualizar diferentes áreas da pesquisa
sociopsicológica (Bar-Tal & Bar-Tal, 1988, 1991; Bar-Tal, Bar-Tal, Geva, & Yarkin-Levin, 1991; Bar-Tal,
Kruglanski, & Klar, 1989). Além disto, o conceito de autoridade epistêmica de Arie, que indica uma fonte
na qual um indivíduo pode confiar em suas tentativas de adquirir conhecimento sobre vários tópicos,
estimulou uma linha de pesquisa para revelar seu escopo e trajetória de desenvolvimento (veja a revisão
em Kruglanski et al., 2005). Durante esse período, percebi que, em primeiro lugar, gosto imensamente de
desenvolver conceitos, estruturas conceituais e teorias e, depois, com base nas mesmas, me engajar em
pesquisas empíricas para validar as ideias. E, de fato, isto caracterizou minha contribuição para as Ciências
Sociais, no espírito da afirmação de Kurt Lewin de que “não há nada mais prático do que uma boa teoria”.

FASE 3: MUDANÇA DE MEUS INTERESSES PARA A PSICOLOGIA POLÍTICA
ATIVISMO POLÍTICO
Meu ativismo político começou durante os estudos de graduação, imediatamente após a guerra de 1967,
quando me ficou absolutamente claro que a ocupação de territórios nesta guerra traria acima de tudo perdas e
sofrimentos, sem avançar para a solução deste conflito sangrento. É um princípio universal que uma ocupação
indesejada leve à resistência da sociedade ocupada e, por sua vez, a resistência seja sempre enfrentada com opressão pelas forças ocupantes. Esse ciclo aconteceu através dos séculos da história em quase todas as ocupações, e
o destino da ocupação israelense não poderia ser diferente. De fato, Israel faz tremendos esforços com imensos
recursos para reprimir todos os sinais de resistência, mas ela aparece e reaparece continuamente sob diferentes
formas. Meu ativismo continuou com o retorno a Israel em 1975. Em 1978, foi fundado o movimento Paz Agora,
e encontrei lá meu lugar quase que desde seu início. Durante esse período, percebi que, como israelense, era de
meu grande interesse e também dever o engajamento em pesquisas relevantes para minha vida em Israel e o
estudo da questão mais central da sociedade judaica israelense: o conflito israelense/árabe-palestino que a domina.

MIGRAÇÃO PARA A PSICOLOGIA POLÍTICA
A oportunidade para a grande mudança ocorreu em meu ano sabático na Universidade de Vanderbilt,
em 1981-1982. Foi lá que comecei a conceitualizar os fenômenos de deslegitimação, mentalidade de cerco e
patriotismo, observados em especial na sociedade israelense. Bill Smith, do Departamento de Psicologia, foi um
ouvinte crítico de meus conceitos em desenvolvimento. Este foi o começo de minha jornada que segue até hoje
– estudar sociedades envolvidas em conflitos duradouros e violentos, que mais tarde caracterizei como intratáveis
(Bar-Tal, 1998). As ideias vieram da observação da sociedade judaica israelense e, então, tentei verificar se elas
apareciam em outras sociedades também envolvidas em conflitos. A seguir, cada fenômeno social que observei
foi analisado em duas estruturas: uma em nível geral, e outra como observado na sociedade judaica israelense.

Deslegitimação
O estudo da deslegitimação me acompanha ao longo dos anos, estando eu convencido de que esta
representa uma forma extrema de exclusão moral, que leva ao desengajamento moral e então, à violência.
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Baseia-se na classificação de sociedades em categorias que negam sua humanidade, proporcionando permissão psicológica para atos cruéis de violência que apenas seres humanos são capazes de imaginar e executar
. É provavelmente uma das concepções mais destrutivas que seres humanos elaboram para realizar atos
de maldade. A deslegitimação não aparece em todos os conflitos intergrupos, mas tende a emergir, especialmente em conflitos violentos, quando os objetivos contestados são percebidos como de distantes,
injustificados e que colocam em risco os objetivos existenciais do grupo. O uso da deslegitimação em
conflitos intratáveis não é surpreendente, porque os rivais também são vistos como inimigos. Um grupo
definido como “inimigo” é visto como aquele que ameaça causar um dano injusto e, portanto, desperta
sentimentos de hostilidade. Além disto, espera-se que inimigos sejam eliminados e destruídos. A palavra
“inimigo” é suficiente para condenar um ser humano à morte. A deslegitimação foi usada pelos hutus
em Ruanda que decidiram exterminar os tutsis, mas também pelos rivais no conflito árabe-israelense
para facilitar assassinatos mútuos. Esta foi minha observação que levou a um extenso trabalho sobre este
conceito (Bar-Tal, 1988, 1989, 1990, 1994; Bar-Tal & Hammack, 2012; Oren & Bar-Tal, 2007).

Mentalidade de cerco
A mentalidade de cerco é outra observação que caracteriza a sociedade judaica que age sobre o
gerenciamento do conflito (Bar-Tal, 2000b; Bar-Tal & Antebi, 1992). Também foi observado nas sociedades sérvia e iraniana, além de ser hegemônico nas sociedades albanesa e norte-coreana. Denota o
domínio de uma crença de que o resto do mundo tem intenções altamente negativas em relação à própria
sociedade. Esta crença aparece predominantemente no repertório psicológico judaico e é frequentemente expressa pelas lideranças e pela mídia. Ao longo de sua extensa história, e como registrado em
sua memória coletiva, os judeus sofreram perseguição, difamação, taxação social, restrição, conversão
forçada, expulsão e pogroms. Mas o clímax destas experiências ocorreu no século 20 com “a solução
final para o problema judaico”, o genocídio sistemático que hoje chamamos de Holocausto. O fato de seis
milhões de judeus terem perecido enquanto “o mundo” permaneceu indiferente, contribuiu grandemente
para fortalecer a mentalidade de cerco dos judeus remanescentes, e deixou sua marca nas gerações futuras e em suas experiências. Além disto, a memória coletiva do conflito árabe-israelense, embora muito
diferente do Holocausto, contribuiu imensamente para preservar essa mentalidade. Muitos judeus perceberam a animosidade e o ódio árabes como uma continuação do antissemitismo europeu. Além disto,
judeus israelenses veem as críticas às políticas e aos comportamentos israelenses em relação ao conflito
israelense-palestino, especialmente no contexto da ocupação, como uma indicação do antissemitismo
mundial. Uma canção popular em Israel “O mundo inteiro está contra nós”, composta no final da década
de 1960, é provavelmente a expressão mais vívida e óbvia desta visão: “O mundo inteiro está contra nós,
este é um conto antigo, ensinado por nossos antepassados... Nós não damos a mínima... Que o mundo
inteiro vá para o inferno”. A mentalidade de cerco tem sérias consequências: auto isolamento, suspeita,
desconfiança e atitudes negativas em relação às nações do mundo, sensibilidade a qualquer informação
e sugestões provenientes de outras sociedades, especialmente as críticas, desconsideração das normas da
comunidade internacional e pressão por conformidade e obediência na sociedade.

Patriotismo
O patriotismo é condição essencial para a existência do grupo (Bar-Tal, 1993; Bar-Tal & Staub, 1997).
Reflete o apego dos membros da sociedade à sua nação e ao país em que residem. Implica em amor, carinho
e voluntariado em ações que beneficiam a sociedade. O patriotismo é de especial importância em conflitos
prolongados e violentos, que não podem se manter sem ele. Conflitos violentos exigem não apenas a mobilização dos membros da sociedade através de seu apoio e participação, mas também da disposição para matar
membros do grupo rival (o inimigo) e sacrificar a própria vida. Este último é o ato patriótico final. Portanto,
não é de se surpreender que a sociedade judaica-israelense, como outras sociedades envolvidas em conflitos
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intratáveis, se esforce especialmente para incutir o patriotismo entre os membros da sociedade desde tenra
idade e tente mantê-lo por toda a vida, usando todos os agentes de socialização possíveis, incluindo lideranças,
meios de comunicação de massa, sistema educacional, movimentos juvenis e assim por diante (Ben-Amos &
Bar-Tal, 2004). A conceituação do patriotismo me levou a perceber, tanto em Israel como em outros Estados,
o que chamei de “monopolização do patriotismo” (Bar-Tal, 1997b). A monopolização do patriotismo é um
mecanismo de exclusão intragrupal. Ocorre quando um subgrupo assume que existam condições limitantes
para incluir apenas uma parte do grupo de patriotas com base na aceitação de uma ideologia, ideias, regime
ou líder em particular. Os casos extremos de monopolização do patriotismo são encontrados em sistemas
totalitários. Mas a monopolização do patriotismo também pode ocorrer em sistemas democráticos, como nos
Estados Unidos durante a era McCarthy. Além disto, um grupo não precisa estar no poder para monopolizar
o patriotismo, como em Israel durante o mandato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que negociou com a
Organização de Libertação da Palestina (OLP). A oposição linha-dura apresentou as negociações como um
ato de traição antipatriótico, recusando-se a renunciar aos territórios ocupados (Cisjordânia e Faixa de Gaza),
mesmo que em troca pela paz, e defendeu o assentamento de judeus nestas áreas (Oren & Bar-Tal 2004). A
monopolização do patriotismo leva à exclusão e deslegitimação dos chamados não-patriotas, seja como bodes
expiatórios ou mesmo como vítimas de atos de violência. Também indica que uma sociedade que a pratica em
larga escala e por um longo período de tempo está a caminho do totalitarismo.

Segurança
Meu tema de estudo seguinte foi o da segurança, por ter observado que sua manutenção se mostrava
como um dos principais motivadores da ação coletiva, e importante tópico no discurso internacional e
social. Também me ocorreu que a noção de segurança seja mal interpretada neste discurso: ela é apresentada como um conceito objetivo, bem definido e mensurável, que pode ser avaliado pelo número de
soldados, quantidade e qualidade de armas que se possua ou territórios conquistados, assim como nas
capacidades e intenções do rival. Em contraste, em minha opinião, um senso de segurança ou insegurança
é um conceito psicológico social necessariamente relacionado às necessidades humanas e baseado em
processos cognitivos através dos quais membros de uma sociedade avaliam sua situação (Bar-Tal, 1991).
Segurança ou insegurança devem, portanto, ser compreendidas em termos de crenças e sentimentos e,
como resultado, marcadas por diferenças individuais, sociais e culturais. Especificamente, a segurança,
ou melhor, a insegurança, é definida como uma avaliação de um perigo percebido em um ambiente no
qual o indivíduo percebe uma ameaça (Jacobson, 1991). Em essência, são duas as crenças a respeito da
insegurança. Uma refere-se à avaliação de (um) evento(s), condição(s) ou situação(s) como indicador
de ameaça ou perigo (avaliação primária) e a outra, refere-se à avaliação das defesas disponíveis, e à
capacidade de se lidar com a situação, ameaça ou perigo percebido (avaliação secundária). Consequentemente, indivíduos se veem em segurança quando não percebem ameaças ou perigos, ou mesmo quando
os percebem, mas acreditam ser capazes de superá-los. Por outro lado, indivíduos se creem inseguros
quando detectam perigos ou ameaças com os quais têm dificuldade em lidar (Smith & Lazarus, 1993). Na
realidade, as crenças a respeito de segurança ou insegurança não são dicotômicas, mas variam no intervalo
em que um alto nível de insegurança e um alto nível de segurança são os polos extremos. Em nível individual, membros de um mesmo grupo, como por exemplo uma nação, diferem em relação às crenças sobre
segurança. Assim, distintos membros desta nação inseridos em uma mesma situação percebem variados
níveis de segurança ou insegurança, e ainda estes mesmos membros podem se sentir de maneira diversa
em uma situação semelhante, e em distintos momentos do tempo. As diferenças individuais descritas ao
experimentar segurança ou insegurança se dão pois, indivíduos diferem em suas experiências, capacidade
de percepção, seletividade perceptiva, processamento de informações, sua motivação e conhecimento –
que influenciam a inter-relação das informações percebidas e sua capacidade de lidar com elas.
Este conceito implica no fato de um sentimento de segurança ou insegurança ser subjetivo, baseado
em uma visão da realidade e das informações recebidas a seu respeito, do conhecimento armazenado e das
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experiências pessoais. Ele é aprendido e generalizado com base na memória coletiva e na ideologia que o
sustenta. As maneiras e condições para se alcançar um estado de segurança, uma necessidade pessoal e coletiva
muito importante, geralmente são baseadas em informações errôneas fornecidas por líderes que se esforçam
em comunicar e propagar uma ideologia específica e/ou como tentativa de manter seu papel como líder de um
Estado, ou de ser eleito para este cargo. A preocupação com questões de segurança em Israel vem de longa
data, e é central desde o estabelecimento do Estado em 1948 (Bar-Tal & Jacobson, 1998: Bar-Tal, Magal,
& Halperin, 2009). Portanto, não é de se surpreender que as preocupações com a insegurança tenham sido a
maior influência em muitas das decisões nas várias esferas da vida coletiva no Estado. O desafio em se alcançar
a segurança tornou-se o fator mais crítico que molda a vida pessoal e social em Israel, e tem exercido efeito
determinante na possível resolução do conflito árabe-israelense no Oriente Médio. Além disto, as preocupações
com insegurança tocam e continuamente afetam a vida pessoal dos cidadãos, e servem como a consideração
mais importante em seu comportamento de voto e avaliação do escalão político. Ao longo dos anos, a segurança
tem sido usada continuamente como justificativa e explicação para muitas das decisões governamentais, mesmo
sem implicação direta; tornou-se uma justificativa para se iniciar ações e responder a reações nos domínios
militar, político, social e até educacional e cultural, e uma desculpa para práticas antidemocráticas, imorais
ou mesmo ilegais realizadas por israelenses, tendo sido usado para mobilizar recursos humanos e materiais.

Crenças grupais
No final dos anos 1980, também direcionei meus esforços intelectuais para investigar um conceito mais
holístico, o das crenças compartilhadas por grupos, que resultou na escrita do livro Group Beliefs (Bar-Tal, 1990).
As crenças grupais foram definidas como “convicções de que os membros de um grupo que a. estão cientes de que
as compartilham e b. consideram que definem seu pertencimento ao grupo” (p. 36). Estas crenças servem como
uma razão de ser para um coletivo de indivíduos que se auto rotulam membros do grupo e se percebem como
um conjunto. Postulei que somente quando indivíduos estão cientes de que são membros de um grupo, é que sua
existência pode ser determinada. Eles então formam as crenças-chave que definem a essência e singularidade deste
coletivo. Mais adiante, o livro descreve o conteúdo deste conceito básico, as características das crenças de grupo,
sua formação e manutenção. Além disto, usei o conceito para analisar vários processos, tais como o surgimento
de grupos, a fusão de dois ou mais grupos, os subgrupos, as cismas grupais e sua desintegração.

FASE 4: TRABALHO CONCEITUAL SOBRE CONFLITOS E CRENÇAS COMPARTILHADAS
Após o desenvolvimento inicial de alguns conceitos críticos, tornou-se óbvio para mim que me concentro
em elementos particulares de algo que é maior em termos de gestalt. Foi no meio da noite que acordei e tive
a ideia: meu trabalho inicial me direcionou para o conceito de ethos do conflito como uma imagem holística.
Levantei-me imediatamente e comecei a escrever até a manhã, aquilo que se tornou o rascunho inicial do conceito
de ethos do conflito. Mais tarde, permitiu-me expandir a teoria em várias direções até trazê-la ao status atual.

ETHOS DO CONFLITO
O ethos do conflito é conceituado como um conjunto de crenças sociais compartilhadas, que propiciam
uma orientação dominante particular a uma sociedade num dado momento, e em seu futuro no contexto de um
conflito intratável (Bar-Tal, 1998, 2000b, 2006, 2013). É composto por oito temas principais sobre questões
relacionadas ao conflito, ao grupo e a seu adversário: (a) um tema a respeito do rigor dos próprios objetivos, que
descreve os objetivos contestados, indica sua importância e fornece suas explicações e racionalidades; (b) um
tema sobre segurança, que enfatiza a importância da segurança pessoal e da sobrevivência nacional, descrevendo
as condições para sua realização; (c) um tema sobre a autoimagem coletiva positiva, que diz respeito à tendência
etnocêntrica de atribuir traços, valores e comportamentos positivos à própria sociedade; (d) um tema sobre vitimi-
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zação, que diz respeito à autoapresentação do grupo como vítima do conflito; (e) um tema sobre deslegitimação
do oponente, que trata das crenças que negam a humanidade do adversário; (f) um tema sobre patriotismo, que
gera apego ao país e à sociedade, propagando lealdade, amor, cuidado e sacrifício; (g) um tema sobre unidade,
que se refere à importância de se ignorar conflitos internos e desacordos durante conflitos intratáveis para unir
forças da sociedade diante de uma ameaça externa; e finalmente, (h) um tema sobre paz se refere a ela como o
desejo definitivo da sociedade. Juntos, os temas fornecem uma narrativa holística de sustentação do conflito,
que também aparece em sua memória coletiva (Bar-Tal, 2003; Bar-Tal & Salomon, 2006; Oren, no prelo)
. Somente em 2012 foi desenvolvido e publicado um instrumento para medir o ethos do conflito (Bar-Tal,
Sharvit, Halperin, & Zafran, 2012), possibilitando a realização de estudos quantitativos.

TEORIA DO CONFLITO INTRATÁVEL
Este foi o início da Teoria do Conflito de Amplo Alcance, desenvolvida a partir desta base, extensão
após extensão, até que chegasse ao rascunho final em um livro de 2013 (Bar-Tal, 2013). A teoria final começou com uma descrição das características do contexto de conflito intratável, que necessariamente levam
a experiências negativas de perda, estresse, insegurança, dificuldade, incerteza, miséria e sofrimento. Estas
experiências colocam desafios para a sociedade envolvida em conflitos intratáveis e seus líderes: lidar com
o estresse, satisfazer necessidades individuais e coletivas e se opor à sociedade rival. Uma das maneiras
necessárias para enfrentar estes desafios é construir um repertório psicológico funcional de crenças, atitudes,
valores e emoções. Este repertório é sistematizado e estruturado na forma de um ethos de conflito e memória
coletiva com os oito temas apresentados acima, bem como orientações emocionais coletivas. Com o tempo,
comecei a me referir ao ethos do conflito e da memória coletiva como narrativas de sustentação do conflito
com os oito temas mencionados acima (veja a Figura 1). No trabalho cooperativo, elaboramos como os conflitos
são construídos e mantidos por um regime interessado em sua perpetuação (Bar-Tal, Oren, & Nets-Zehngut, 2014).

CULTURA DO CONFLITO
As narrativas de sustentação do conflito são transmitidas aos membros de uma sociedade por meio
de várias mídias, canais, produtos culturais, instituições sociais e agentes de socialização – e, afinal, institucionalizados. O resultado destes processos sociais, políticos, culturais e educacionais é a evolução e a
cristalização de uma cultura de conflito e de identidade coletiva que se entrelaça no tecido da vida social em
todos os níveis e em todos os domínios (Bar-Tal, 2010, 2013; Oren & Bar-Tal, 2014). A cultura do conflito é
um sistema compartilhado de crenças, valores, emoções, símbolos, normas, produtos culturais, instituições
e padrões de comportamentos desenvolvidos durante o conflito em níveis social e individual que refletem as
condições do conflito e fornecem explicações, justificativas, e objetivos para sua manutenção. O repertório
sociopsicológico da cultura do conflito serve como lente individual e coletiva para absorver, interpretar,
processar e avaliar informações que funcionam como base para a tomada de decisão, formulação de políticas
e execução de linhas de ação. Mas deve-se notar que esse repertório é por natureza seletivo, tendencioso,
distorcido, simplista, unilateral e moralista. Assim, a teoria apresenta um tipo de ciclo vicioso de violência,
pois o repertório sociopsicológico formado leva a ações violentas contra o rival e, por sua vez, estas reações
servem como validação e até mesmo reforço do repertório psicológico mantido (ver Figura 2).
A teoria proposta oferece uma narrativa holística e abrangente, cujas partes são interconectadas
em um relacionamento causal, e pode explicar e prever o desenvolvimento e a escalada de conflitos
intratáveis em diferentes lugares do mundo. Ele se concentra nos aspectos sociopsicológicos do conflito,
mas adota uma abordagem multidisciplinar que se baseia nas Ciências Políticas, Sociologia, Educação,
Comunicação e Estudos Culturais. Esta foi uma jornada de pensamento indutivo, de colocar as peças do
quebra-cabeça no lugar certo, passo a passo, até que ele fosse finalmente montado. Olhando para trás,
foi um trabalho tremendamente agradável e desafiador, embora eu perceba que outras disciplinas possam
contribuir com perspectivas adicionais para a compreensão de conflitos violentos e prolongados.
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Figura 1 Temas sobre narrativas de sustentação do conflito (memória coletiva e ethos do conflito)
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CRENÇAS COMPARTILHADAS EM UMA SOCIEDADE
Durante o mesmo período, escrevi meu livro Shared Beliefs in a Society (Bar-Tal, 2000b), na
tentativa de ampliar a imagem da Psicologia Social, aprofundando a compreensão do significado de
compartilhamento de crenças pelos membros da sociedade. Estas crenças compartilhadas permitem a
existência de uma visão compartilhada e de preocupações comuns à sociedade, facilitam a comunicação entre seus membros e orientam comportamentos sociais. Seu conteúdo, que aparece em diversos
produtos culturais, debates públicos, discursos de líderes, informações da mídia e material educacional,
reflete as preocupações dos membros do grupo com relação à estrutura social, representando o aspecto
social de sua realidade. São as lentes através das quais os membros olham para sua própria sociedade.
Estas crenças contribuem para o senso de singularidade dos membros de uma sociedade como distintos
dos membros de outras sociedades, enquanto permitem uma conexão psicológica entre o indivíduo e
sua própria sociedade. Elas trazem uma importante contribuição para a formação da identidade social
dos membros da sociedade, fornecendo conhecimento com o qual estes compartilham e se relacionam.
As crenças sociais, no entanto, não são apenas manifestações individuais; elas também devem consideradas características sociais. Essa perspectiva tem sido relativamente negligenciada pela Psicologia
Social, mas amplamente abordada por sociólogos, cientistas políticos e antropólogos. A visão de que as
sociedades, por meio de uma interação complexa entre a experiência humana e o pensamento, formam
sistemas de crenças comuns a seus membros foi expressa por muitos pensadores sociais, incluindo Karl
Marx, Emile Durkheim, Karl Mannheim, Talcot Parsons e Robert Merton, para citar apenas alguns dos
cientistas sociais mais importantes. Na Psicologia Social moderna, Muzaref Sheriff, Kurt Lewin, Solomon
Asch e, mais recentemente, Serge Moscovici, Henri Tajfel e John Turner falaram sobre crenças, normas
ou atitudes compartilhadas, mas de maneira mais limitada.
A concepção que propus analisou as crenças sociais sob uma perspectiva psicológica social, a fim
de fornecer uma contribuição ímpar, complementando o trabalho de outras Ciências Sociais que estudaram
sistemas de crenças em uma sociedade. A Psicologia Social tem dedicado consideráveis esforços a fim de
examinar a natureza e a estrutura das crenças e de seus processos de aquisição e mudança, mas isso ocorre
principalmente em nível individual. É relevante aplicar esse conhecimento à análise de crenças compartilhadas
por um grupo ou membros da sociedade. Mais especificamente, a pesquisa em Psicologia Social referente às
crenças e atitudes formadas por indivíduos em uma estrutura de grupo pode lançar uma luz especial sobre os
sistemas sociais de crenças: suas características, funções e principalmente orientações para a ação coletiva.

UMA LUTA PELA PSICOLOGIA SOCIAL
Esta contribuição veio de minha luta para conduzir a principal corrente da Psicologia Social para um
maior foco em questões sociais e nos vários métodos de pesquisa. Ainda tenho a sensação de que a Psicologia Social em geral não cumpre sua promessa conforme moldada por seus fundadores. Eles consideraram
o estudo do contexto macrossocietal como parte do esforço da Psicologia Social durante a década de 1930
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até o início da década de 1950. Mas, durante a década de 1960, a principal corrente da Psicologia Social,
especialmente a escola americana, gravitava em direção à orientação psicológico-individualista, com grande
dependência da experimentação. Com algumas variações, esta ainda é a tendência dominante. Considerando
a influência de psicólogos sociais europeus como Henri Tajfel, Serge Moscovici, Hilde Himmelweit, Willem Doise e Rob Farr e seus discípulos, penso que a Psicologia Social precise se concentrar muito mais no
contexto social do qual os indivíduos fazem parte. Sem este foco, ela falha como estudo do comportamento
social humano, a fim de compreender suas principais facetas (Bar-Tal, 2003, 2006). Os membros de uma
sociedade se preocupam com o desemprego, seguem a política do governo, se manifestam contra várias
decisões do governo, ficam felizes em ser a maioria, apoiam queixas de minorias ou as disseminam, lutam
contra regimes autoritários, mas também seguem líderes populistas e assim por diante. Para a maioria dos
indivíduos, os limites entre a vida como indivíduo e a vida como membro da sociedade são obscurecidos.
Assim, para que a Psicologia Social seja relevante e influente, ela deve adicionar e desenvolver uma direção
chamada Psicologia Societal, mais interdisciplinar e orientada por macro e multimétodos (Bar-Tal, 2000b).
Esta luta foi realizada dentro da Associação Europeia de Psicologia Social durante as décadas de 1990 e
2000, com a participação ativa de Janusz Reykowski, Stephen Reicher, Janos Laszlo, Dario Paez, Willem
Doise, Wolfgang Wagner, Colin Fraser, James Liu, Dario Spini, Stephen Worchel e muitos outros. Espero
que ela tenha deixado sua marca no desenvolvimento da Psicologia Social e Política.
Figura 2 Modelo Conceitual dos Fundamentos Psicológicos de Conflitos Intratáveis.
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DESENVOLVIMENTO DE REPERTÓRIO PSICOLÓGICO INTER-GRUPO COMPARTILHADO
Nos anos 1990 iniciei duas novas linhas de pesquisa que se mantiveram ao longo da minha carreira. A primeira baseou-se em meu entendimento de que o repertório psicológico dos conflitos com a
estereotipagem do rival e as narrativas que o sustentam (ethos do conflito e da memória coletiva) são
aprendidos desde muito cedo, e posteriormente mantidos pelo sistema educacional, pelas lideranças e
meios de comunicação de massa (ver, Bar-Tal, 1996, 1997a, sobre estereótipos dos árabes). Neste sentido,
numerosos estudos foram conduzidos, todos publicados subsequentemente em um livro em coautoria
com Yona Teichman. O livro analisou extensivamente pesquisas a respeito de representações de árabes na
sociedade judaica israelense: como eles são vistos por crianças, adolescentes e adultos e sua apresentação
em livros escolares, meios de comunicação de massa e produtos culturais (Bar-Tal & Teichman, 2005).
Com base em nossa pesquisa, Yona e eu (Teichman & Bar-Tal, 2008) desenvolvemos a Teoria Integracional de Desenvolvimento Contextual (TIDC)1. Esta introduziu o conceito de um repertório psicológico
intergrupo compartilhado (RPIC)2 que diz respeito a crenças, atitudes e padrões de comportamento em
relação a outro grupo a que os membros pertençam. A TIDC propõe que os RPICs sejam mediados pela
influência simultânea de múltiplos fatores em um determinado contexto social. A TIDC reconhece o papel
do desenvolvimento cognitivo e da motivação para o autoaprimoramento por desempenhar importante
papel no desenvolvimento de RPICs. No entanto, em vez de focar em um fator específico, a TIDC inclui
ambos, e rastreia sua influência dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. Como a motivação para
o autoaprimoramento não foi incorporada a uma estrutura de desenvolvimento, propusemos observá-la
na teoria relativa ao desenvolvimento da identidade.
Assim, sugerimos que todos os fatores envolvidos no desenvolvimento de RPICs sejam ativos
durante todo o período de desenvolvimento. Em estágios diferentes, cada fator tem potencial para adquirir
relevância e influência, mas condições contextuais ou experiências anteriores ditarão a importância de
cada fator. Assim, na infância, o principal fator é o afeto, em idade escolar, o desenvolvimento cognitivo,
e anteriormente e no início da adolescência, o desenvolvimento da identidade. A proposição de que, a
qualquer momento, os RPICs sejam mediados por múltiplos fatores expande a perspectiva teórica para
um amplo período de desenvolvimento. Finalmente, postulamos que o desenvolvimento de um RPIC é
afetado pelo contexto em que uma sociedade vive. Conflitos e guerras intratáveis são exemplos óbvios
de contextos que determinam o conteúdo, a valência e a intensidade do RPIC. Institucionaliza as normas
que orientam as intenções comportamentais e os comportamentos reais em relação ao inimigo, o status
dos grupos envolvidos, o tipo de limites entre eles e, como resultado, o nível e o tipo de contato entre
ambos (ver também Bar-Tal & Avrahamzon, 2017).

SOCIALIZAÇÃO POLÍTICA NO CONTEXTO DE CONFLITOS INTRATÁVEIS
Anos mais tarde, com a colaboração de meus ex-alunos, ampliei a pesquisa sobre o RPIC para
o estudo do desenvolvimento de narrativas de sustentação de conflitos. Sugerimos quatro premissas:
primeiro, em pesquisas de campo com base nos estudos acumulados, postulamos que, em condições
de conflito intratável, a socialização política começa em uma idade muito tenra devido a experiências
intensas e exposição contínua à informação sobre o conflito. A segunda premissa diz respeito aos conteúdos (isto é, as crenças e narrativas da sociedade) propagados por agentes da socialização política que
participam da sociabilização de crianças pequenas. Argumentamos que, em casos de conflitos intratáveis,
estes agentes geralmente propagam narrativas do conflito de apoio ao ethos do conflito e da memória
coletiva. Terceiro, sugerimos que as crianças pequenas, com base em suas experiências e a exposição à
1

Em inglês “integrative developmental-contextual theory” (IDCT) (N. da T.).

2

Em inglês “shared psychological inter-group repertoire” (SPIR) (N. da T.).
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violência e ao aprendizado usualmente constroem conjuntos de crenças sistemáticos e coerentes, atitudes
e emoções de sustentação do conflito. Em nossa premissa final, propusemos que o conteúdo absorvido por
crianças teria efeitos duradouros na solidificação de seu repertório sociopsicológico posterior. As quatro
premissas constituem uma estrutura holística que aponta para as graves consequências do processo de
socialização política em tenra idade nas sociedades que têm uma cultura dominante de conflito (Bar-Tal,
Diamond, & Nasie, 2017).

CONSTRUÇÃO DA PAZ E RECONCILIAÇÃO
A segunda linha de trabalho complementou o núcleo de minha pesquisa a respeito do surgimento
e da escalada de conflitos intratáveis, ao se concentrar na construção da paz. Em minha opinião, era
necessário ir além do desenvolvimento de conflitos para conceituar o processo de construção da paz e,
principalmente, o processo de reconciliação (Bar-Tal, 2000a, 2009). A construção de relações pacíficas
estáveis e duradouras entre duas partes envolvidas em um conflito prolongado violento é provavelmente
um dos maiores desafios da raça humana, devido à dificuldade em ser alcançada. Ela é definida por esforços
contínuos de membros da sociedade, suas instituições, agentes, canais de comunicação e da comunidade
internacional a fim de estabelecer relações pacíficas duradouras com o antigo rival no âmbito de uma
cultura de paz. Consiste em grandes mudanças societais que frequentemente também se referem a uma
reestruturação da sociedade, mas antes de tudo, dizem respeito a grandes mudanças sociopsicológicas e
culturais. A paz estável e duradoura baseia-se em relações políticas, econômicas e culturais totalmente
não-violentas, normalizadas e cooperativas, onde as sociedades em conflito invistam interesse e metas
de desenvolvimento de novas relações pacíficas e coexistência segura. Isto somente pode ser bem-sucedido quando construído por ambas as sociedades dentro da estrutura de cultura de paz. A reconciliação é
um processo psicológico social, condição necessária para a construção de uma paz estável e duradoura.
Envolve mudanças de motivações, objetivos, crenças, atitudes e emoções pela maioria dos membros da
sociedade (Bar-Tal, 2009, 2010, 2013; Bar-Tal & Bennink, 2004).

EDUCAÇÃO PARA A PAZ
Outra direção de estudo que avancei na construção da paz foi a educação para a paz, tão necessária
em sociedades envolvidas em conflitos intratáveis (Bar-Tal, 2002). A educação para a paz visa construir a
visão de mundo de estudantes (ou seja, seus valores, crenças, atitudes, emoções, motivações, habilidades
e padrões de comportamento) de uma maneira que facilite o processo de construção da paz e os prepare
para viver em uma era de reconciliação e paz. Em um artigo conceitual (Bar-Tal, Rosen, & Nets, 2010),
propusemos diferenciar entre educação para a paz indireta e direta como formas de mudar os pontos de
vista da geração jovem com base nas condições do conflito.

FASE 5: FUNDANDO A COMUNIDADE DE APRENDIZADO
No final do segundo milênio, percebi que faltava um elemento importante em minha carreira acadêmica: a formação de estudantes de doutorado. Esta percepção me levou a uma ação imediata.

FORMANDO UMA COMUNIDADE DE APRENDIZADO
No final dos anos 1990, junto a meu amigo e colega Amiram Raviv, decidi formar um grupo de
estudantes de doutorado que estivessem interessados em focar em conflitos interétnicos para seu estudo
de doutorado. Todo o processo se desenvolveu muito rápido e, em pouco tempo, tínhamos um grupo de
quatro estudantes; alguns anos mais tarde, nossos números haviam crescido para cerca de 10 a 15 alunos.
Estes números permaneceram estáveis até o término do projeto com minha aposentadoria. Os estudantes
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vinham de diferentes universidades e departamentos de Israel e do exterior. Havia também alguns alunos
de mestrado, pós-doutorado e convidados por um ano ou mais. Todos estavam unidos pelo interesse em
estudar conflitos violentos e duradouros e a construção da paz.
Esta parte de minha carreira exigia a conceituação de como treinar os alunos: chamamos o grupo
de “comunidade de aprendizado” e definimos como objetivo socializar estudantes de doutorado tanto no
planejamento de sua carreira acadêmica como profissional. Tínhamos uma reunião de grupo de três horas
de duração a cada duas semanas e depois íamos jantar juntos. As reuniões consistiam na apresentação
das pesquisas dos alunos em diferentes fases de realização, palestras sobre diferentes disciplinas com
especialistas convidados, e discussões gerais sobre diversas questões conceituais relacionadas a conflitos
interétnicos. Além disto, os alunos recebiam várias tarefas de pesquisa a respeito de conflitos intratáveis
no mundo e, posteriormente apresentavam seus materiais ao grupo.
Os estudantes também eram altamente incentivados a cooperar em diferentes pesquisas e estudos
empíricos, além de participar de grupos que desenvolvessem ideias diferentes, e realizaram estudos
empíricos liderados por Amiram e eu. Finalmente, como parte do processo de socialização, discutíamos
frequentemente as normas e requisitos do papel acadêmico. Como exemplo, incentivávamos os alunos
a enviar trabalhos para apresentações e organizar simpósios em diferentes conferências profissionais
(principalmente EASP e ISPP). Preparávamos e ensaíavamos as apresentações e depois viajávamos com
eles para as conferências.
No plano social, tínhamos uma política de portas abertas e formamos laços, organizando de tempos
em tempos eventos sociais com os alunos e suas famílias. O grupo acabou sendo não apenas instrumental,
mas também de natureza socioemocional e formou relações de apoio íntimas. Eu defini meu papel como
mentor e uma espécie de pai espiritual e ainda mantenho um relacionamento próximo com muitos dos
membros do grupo, que também se tornaram meus amigos. Vinte estudantes completaram sua pesquisa
de doutorado e escreveram suas dissertações durante sua participação no grupo, que durava em média
cerca de 4 a 5 anos (e alguns continuaram a participar após concluir seus estudos de doutorado) com
mais 10 dissertações de mestrado3.
Este foi outro aspecto mais satisfatório de minha carreira acadêmica: o prazer de socializar, orientar,
treinar e supervisionar o trabalho de pesquisa dos alunos. Mas o que mais me agrada foi o fato de ter tido
a oportunidade de desenvolver várias ideias e conduzir pesquisas empíricas sobre elas. Este foi um dos
períodos mais frutíferos de minha carreira. Percebo que absolutamente não teria sido capaz de alcançar
tanto quanto consegui sem o envolvimento, as capacidades, a motivação, o entusiasmo e a dedicação dos
membros da comunidade de aprendizagem. Em grupos de dois a sete alunos, trabalhávamos no desenvolvimento de um conceito ou teoria e, em seguida, planejávamos e realizávamos estudos empíricos.
Descreverei exemplos de várias ideias que desenvolvemos4.

BARREIRAS CONTRA A RESOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS E MANEIRAS
DE SUPERÁ-LAS
Este tema me intrigou durante os anos de pesquisa, por reconhecer sua extrema importância, mas
ao mesmo tempo perceber a fragmentação das concepções existentes, que não compreendiam o fenômeno
completamente. Assim, era natural que, após terminar de construir a Teoria do Conflito, eu começasse a
cogitar várias ideias a respeito de suas barreiras. A conceituação final foi publicada com Eran Halperin,

3 Estou contando apenas dissertações de mestrado realizadas no âmbito da comunidade de aprendizagem. Como membro do
corpo docente da Escola de Educação, durante minha carreira, também supervisionei mais de 150 dissertações de mestrado e
cinco teses de doutorado.
4 Também desenvolvemos as ideias de transformar a memória coletiva, a natureza da auto-vitimização coletiva, a natureza
da identidade coletiva, o desenvolvimento de visões de guerra e paz, a memória do Holocausto, o contexto de transição, os
principais eventos, as principais informações e o terremoto psicológico de 2000 em a sociedade judaica israelense.
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meu aluno de doutorado (Bar-Tal & Halperin, 2011). Posteriormente, recebemos uma bolsa de estudos
da Fundação para a Ciência de Israel que nos permitiu realizar pesquisas empíricas sobre este tema com
os estudantes de doutorado.
O conceito de barreiras, baseado na Teoria dos Conflitos Intratáveis, sugere que o repertório
sociopsicológico evolua durante o conflito (ethos do conflito, memória coletiva e orientação emocional coletiva), e que seus elementos sirvam como poderosas barreiras para sua solução pacífica. Estas
barreiras estão fundamentadas na cultura do conflito, impedindo o processamento de informações em
um nível individual que possa se abrir para novas perspectivas. Elas podem ser definidas como “uma
operação integrada de processos cognitivos, emocionais e motivacionais, combinada com um repertório
preexistente de crenças rígidas que sustentam conflitos, visões de mundo e emoções, resultando em um
processamento de informações seletivo, tendencioso e distorcido” (Bar-Tal & Halperin, 2011, p. 220).
Além disto, em um nível coletivo, as sociedades envolvidas em conflitos intratáveis muitas vezes
se esforçam ativamente para manter as narrativas que os sustentam e impedir a penetração de crenças
alternativas que possam minar este domínio. Elas usam vários mecanismos sociais para bloquear a
aparência e a disseminação de informações que forneçam uma visão alternativa ao conflito, seja sobre
o rival, o próprio grupo e/ou seus objetivos: informações alternativas que humanizem o rival e lancem uma nova luz sobre o conflito, que sugiram a possibilidade do comprometimento com metas, que
exista um parceiro do outro lado com o qual seja possível alcançar uma solução pacífica, que a paz seja
recompensadora, enquanto o conflito é caro, que a perpetuação do conflito seja prejudicial para o meio
ambiente, à sociedade, e que possa até fornecer evidências de que o grupo também seja responsável pela
perpetuação do conflito e que realize atos imorais (Bar-Tal et al., 2014). Dentro desta linha de pesquisa
também propusemos uma concepção de como superar as barreiras e realizamos estudos empíricos para
validar várias hipóteses (Bar-Tal & Halperin, 2009).

OCUPAÇÃO
A contínua ocupação israelense da Cisjordânia e Faixa de Gaza tem sido minha preocupação há muito
tempo. Ocupações indesejadas são brutais por natureza, discriminatórias e exploradoras, levando necessariamente à resistência da sociedade ocupada. Além disto, acredito profundamente que a sociedade ocupante
não possa operar separadamente da sociedade ocupada. Não se pode isolar a ocupação de seus efeitos. Esta
conexão se torna especialmente pronunciada quando o ocupante não apenas penetra nos territórios ocupados,
mas também se instala nestes espaços, que são percebidos como uma continuação do território de origem,
como é o caso de Israel. Estes processos imprimem um efeito duradouro na sociedade ocupante, mesmo
que esta não tenha conhecimento a seu respeito, a ignore e/ou tente negá-la e escondê-la. Além disto, a
sociedade ocupante paga enormes custos pela ocupação contínua que, é claro, não correspondem àqueles
pagos pela sociedade ocupada, mas ainda são significativos ao afetar todos os aspectos da vida.
No grupo de pesquisa que formamos, publicamos várias análises das implicações sociopsicológicas da ocupação na sociedade ocupante (Halperin, Bar-Tal, Sharvit, Rosler, & Raviv, 2010). Estas
delinearam o conceito de ocupação sob uma perspectiva sociopsicológica, que complementa o aspecto
jurídico-formal; propuseram uma estrutura conceitual de análise da psicologia da sociedade ocupante;
descreveram os desafios psicológicos que a ocupação pode representar para os membros da sociedade
ocupante; introduziram mecanismos psicológicos que os membros de uma sociedade ocupante podem
usar para evitar enfrentar estes desafios; e ofereceram uma série de ideias sobre a relação entre estes
mecanismos e o processo para acabar com a ocupação. Além disto, examinamos as implicações morais
da ocupação nas percepções e no sistema de crenças da sociedade ocupante, bem como sua estatura moral
em um período de mudança social global que afeta as concepções e comportamentos morais individuais
e sociais (Rosler, Bar- Tal, Sharvit, Halperin, & Raviv, 2009). Anos depois, voltei à questão da ocupação
e, juntamente com Izhak Schnel, editei um volume que analisou o impacto da ocupação em várias áreas
da sociedade israelense (Bar-Tal & Schnell, 2013).
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EMOÇÕES COMPARTILHADAS
Na análise do repertório sociopsicológico coletivo, emoções desempenham um papel importante.
As condições prolongadas de um conflito intratável evocam fortes emoções compartilhadas, entre elas o
medo, o ódio e a raiva, muitas vezes acontecem automaticamente. Emoções compartilhadas são o estimulador, intérprete, motivador, energizador, diretor e controlador de vários processos sociopsicológicos
relacionados à dinâmica de um conflito intratável. Portanto, não é de se surpreender que muitos estudantes
de conflitos intratáveis tenham observado que não raramente, emoções negativas com sua intensa energia
motivadora se tornam a locomotiva que os leva para seus espaços escuros. Elas não apenas alimentam a
perpetuação do conflito, como servem de barreira potente que impede a construção da paz. Elas também
têm interações mútuas com o ethos do conflito e a memória coletiva.
A primeira emoção que analisei foi o medo, por sua grande influência (junto à insegurança) nas
reações de judeus israelenses (Bar-Tal, 2001). O medo como emoção aversiva primária surge em situações de ameaça e perigo para o organismo (a pessoa) e/ou seu ambiente (a sociedade) e permite uma
resposta adaptativa. É frequentemente ativado de maneira automática e espontânea e, uma vez evocado,
limita a ativação de outros mecanismos de regulação, impedindo a consideração de várias alternativas
devido a seus padrões egocêntricos e desadaptativos de reações a situações que exijam soluções criativas
e inovadoras. Em situações estressantes de conflito intratável de longa duração, os membros da sociedade
tendem a processar informações seletivamente, concentrando-se nos atos perversos e mal-intencionados
do adversário, ameaçadores e cheios de perigos. Devido à natureza divergente entre o medo e a esperança,
o primeiro tende a superá-la e exerce uma grande influência sobre os membros da sociedade envolvidos
em conflitos intratáveis (Jarymowicz & Bar-Tal, 2006).
Posteriormente, pensando que emoções também podem se tornar caracterizações sociais e aspectos
da cultura, propus um conceito denominado “orientação emocional coletiva” que se reflete em níveis
individual e coletivo no repertório psicológico, bem como em símbolos sociais tangíveis e intangíveis,
como produtos ou cerimônias. A orientação emocional coletiva evolui como resultado da vida sob condições duradouras particulares (ver também Bar-Tal, 2013; Bar-Tal, Halperin, & Rivera, 2007). Estas
condições levam a experiências prolongadas que muitas vezes provocam o domínio de uma emoção ou
mesmo algumas emoções, tornando-se parte do repertório psicológico e cultural-social da sociedade.

AUTOCENSURA
O contexto de conflito intratável reforça a obediência, a conformidade e a autocensura. Enquanto
os dois primeiros fenômenos sociais têm recebido muita atenção, o último tem sido negligenciado e,
portanto, observando-o na sociedade israelense, decidi estudá-lo. A autocensura da informação, definida
como um ato de retenção intencional e voluntária de informações de terceiros na ausência de obstáculos
formais, serve como uma barreira para o bom funcionamento de uma sociedade democrática, pois impede
o livre acesso à informação, liberdade de expressão e ao fluxo de informações. É de fundamental importância nas sociedades, pois bloqueia informações que podem lançar uma nova luz sobre várias questões
da sociedade (Bar-Tal, 2017).
Consequentemente, a autocensura em tempos de conflito pode ser vista como uma barreira sociopsicológica à pacificação. Ao bloquear informações alternativas e permitir a manutenção de narrativas
que suportam conflitos, contribui diretamente para a perpetuação de conflitos intratáveis. Nestes casos,
os membros da sociedade, por um lado, impedem voluntaria, intencional e conscientemente a difusão de
novas informações que possam fornecer uma visão alternativa do conflito, do adversário e dos objetivos
do grupo, mesmo que acreditem que estas sejam válidas. Por outro lado, apoiam esta prática e sancionam
aqueles que violam essa norma e, desta maneira, ajudam a manter a autocensura.
Uma série de estudos demonstrou seu escopo e as condições para seu uso, bem como sua base
motivacional, como, por exemplo, Hameiri, Sharvit, Bar-Tal, Shahar e Halperin (2017) e Sharvit et al. (no
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prelo)5. Um livro ilustrou seu uso em diferentes instituições da sociedade. Este livro foi editado, e quase
todos os capítulos (exceto um) foram escritos por membros da comunidade de aprendizagem (Bar-Tal,
Nets-Zehngut, & Sharvit, 2017).

ROTINIZAÇÃO
Uma ideia adicional desenvolvida é a da rotinização de conflitos intratáveis (Bar-Tal, Abutbul, &
Raviv, 2014). Uma das reflexões mais claras da convivência com um conflito prolongado e intratável é a
rotinização de seus símbolos na vida cotidiana. Os membros da sociedade os encontram constantemente,
e estes se tornam parte integrante de sua experiência diária. Estes são conceitos mundanos e discretos
que, no decorrer do tempo, não são mais reconhecidos como sinais incomuns do conflito por terem se
tornado parte integral da vida, que não podem ser separados das rotinas corriqueiras e da experiência
diária. Através destas crenças, premissas, hábitos, representações e práticas rotinizadas, a cultura do conflito mantém uma aderência ainda maior aos indivíduos. Isto acontece, pois esta rotina diária dá forma
à mentalidade, o estado emocional, tendências de comportamento, prevenção, e até mesmo a identidade
dos membros da sociedade.
Existem pelo menos quatro maneiras pelas quais os conflitos se infiltram e se tornam rotineiros
na vida cotidiana e, assim, moldam as experiências e identidade dos membros da sociedade: o fluxo de
informações a seu respeito, a exposição dos membros da sociedade a imagens e símbolos do conflito em
espaços públicos e privados, as práticas cotidianas e o uso público da linguagem militar e da linguagem
de conflito no discurso cotidiano. A rotinização de informações da mídia, as imagens, as práticas cotidianas, e a linguagem normalizam os aspectos incomuns e anômalos da vida sob conflitos intratáveis. Ela
também prepara os membros da sociedade para lidar com a vida em conflito, caracterizada por ameaças
e perigos. Através de rituais repetidos, a rotinização aumenta a resiliência psicológica que torna possível
superar o estresse. Ela cria uma mentalidade específica, sintonizada aos sinais relacionados a conflitos e,
assim, torna os indivíduos constantemente alertas a perigos e ameaças. Finalmente, a rotinização reforça
a solidariedade, a coesão e o senso de um destino compartilhado.
Com base nestas ideias, cheguei recentemente à conclusão de que membros de sociedades envolvidas em conflitos intratáveis se tornam tão rotineiramente acostumados à vida em conflito, ao conflito
funcional que sustenta narrativas, que preferem viver neste contexto ao invés de mudar para uma incerta
e arriscada situação de promoção da paz. Portanto, manter o conflito e suas narrativas se torna uma
necessidade autônoma à qual os membros da sociedade aderem, por terem aprendido como satisfazer suas
necessidades primárias (por exemplo, a necessidade de significância, previsibilidade, segurança, autoimagem positiva), estimulada durante o conflito e pela incerteza a respeito de um contexto desconhecido.

PENSAMENTO CRÍTICO E CONFIANÇA
As condições essenciais para o engajamento na construção da paz são o pensamento crítico e a
confiança. Tentando abranger uma variedade de conceitos, define-se o pensamento crítico como o exame
racional e reflexivo, a análise, a explicação, o raciocínio e a avaliação de qualquer conhecimento, ideia,
opinião, argumento, situação ou experiência – como um processo de pensamento subjacente a qualquer
postura ou impressão, julgamento, inferência ou decisão. De fato, as habilidades de pensamento crítico
tornaram-se uma competência essencial em sociedades democráticas modernas, pois também contribuem
para o enriquecimento do discurso público pluralista e aumentam seu escopo. No entanto, em sociedades
envolvidas em conflitos intratáveis, a abordagem em preto e branco de narrativas coletivas é extremamente
saliente. Além disto, a fim de lidar com a situação de conflito e seus imensos desafios, sociedades em
5 Sharvit, K., Bar-Tal, D., Hameiri, B., Shahar, E., Zafran, A., & Raviv, A. (in press). Self-censorship orientation: Scale
development, correlates and outcomes. Journal of Social and Political Psychology.
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conflito necessitam de uma ampla adesão social a estas narrativas, e uma forte crença em sua validade
se torna de suma importância. Assim, quando narrativas coletivas de suporte ao conflito dominam as
estruturas de crença da sociedade e a ordem social, o sistema formal de educação muitas vezes inibe o
exame crítico do conhecimento e da ordem político-social existentes, obstrui o fluxo livre de informações implementando estratégias educativas conservadoras para garantir que narrativas de sustentação
do conflito sejam rigidamente admitidas ao longo do processo educacional (Vered, Bar-Tal, & Fuxman,
2018)6. Enquanto o ambiente e os currículos educacionais forem caracterizados por uma insularidade que
impeça questionar a ordem política e social, e as políticas educacionais preferirem fortalecer os valores
e a unidade nacionais, ao invés de nutrir o pensamento independente e a mente aberta, os processos de
paz e reconciliação entre as partes em conflito provavelmente encontrarão enormes dificuldades.
Da mesma maneira, confiança/desconfiança, definidas como expectativas duradouras sobre comportamentos futuros do outro (uma pessoa ou grupo) que afetam o próprio bem-estar (do indivíduo ou de
seu grupo) e permitem uma prontidão para correr riscos em relação ao outro, são fatores extremamente
importantes na manutenção do conflito assim como na promoção da paz. A desconfiança é parte integrante
de qualquer conflito intratável, pelo menos em sua fase inicial de escalada (Bar-Tal & Alon, 2016). Em
um conflito militar violento, presumivelmente devido aos riscos serem altos, a desconfiança entre os lados
atinge um nível extremo. Ela pode se desenvolver sem a erupção de violência, como consequência das
relações deterioradas no início do conflito. Ela se desenvolve, pois as partes não veem a possibilidade de
chegar a um acordo e embarcam no caminho do confronto. Mas o uso da violência aumenta em muito
a desconfiança. De fato, a violência valida continuamente a desconfiança em relação ao rival devido ao
dano intencional infligido ao grupo. Além disto, é baseado no processamento seletivo de informações,
tendencioso e distorcido, que confirma crenças e rejeita alternativas.
Nenhuma negociação séria pode começar sem o mínimo de confiança. Grupos geralmente não
iniciam um processo ativo de construção de paz se não acreditarem que o rival é confiável. Assume-se,
então, que um acordo assinado não tem nenhum valor, pois pode ser quebrado a qualquer momento.
A pacificação envolve necessariamente uma legitimação e confiança mínimas no rival, que permitam
estabelecer a ideia de que exista um parceiro do outro lado. Também requer a construção de crenças de
que o acordo possa ser implementado, desenvolvendo metas para novas relações pacíficas com o rival e,
eventualmente, reconhecendo a necessidade de reconciliação e construção de um novo clima que promova
novas ideias sobre a construção da paz.

PENSAMENTO PARADOXAL
O exemplo final de uma ideia avançada é a noção de pensamento paradoxal. Esta abordagem única
da mudança de atitude foi descoberta acidentalmente, mas, uma vez revelada, em um esforço conjunto,
Boaz Hameiri, Eran Halperin e eu conceituamos esta abordagem, e realizamos uma série de estudos para
validá-la com uma bolsa da Fundação para a Ciência de Israel. A abordagem é baseada na técnica clássica
de debate, reductio ad absurdum. Ela sugere que, comparada às abordagens persuasivas convencionais
que visam induzir inconsistências, mensagens consistentes com a visão do indivíduo, mas formuladas de
maneira amplificada, exagerada ou até absurda, provocam níveis mais baixos de desacordo, resistência
e/ou defesa psicológica. Além disto, sugerimos que essas mensagens paradoxais ameacem a identidade
do destinatário da mensagem, instigando um processo de reavaliação de crenças e atitudes que, por sua
vez, podem estimular seu descongelamento, principalmente entre indivíduos extremos em seus pontos de
vista. Eventualmente, o descongelamento pode levar à abertura de perspectivas alternativas que podem
ser adotadas. Especificamente, a mensagem do pensamento paradoxal tem como objetivo levar indivíduos a perceber suas crenças societais ou a situação corrente como implausíveis e improváveis a então

6

Vered, S., Bar-Tal, D., & Fuxman, S. (2018). Between critical thinking and allegiance. Manuscript submitted for publication.
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eventualmente mover-se na direção de posições mais moderadas. (Bar-Tal, Hameiri, & Halperin, 20197;
Hameiri, Bar-Tal & Halperin, 2019).

FASE 6: APOSENTADORIA
SALVE ISRAEL – ACABE COM A OCUPAÇÃO (SISO)8
Em 2015, me aposentei na Universidade de Tel Aviv, pois é obrigatório fazê-lo aos 68 anos de
idade. Dediquei totalmente os dois primeiros anos de aposentadoria ao ativismo político, pois junho
de 2017 marcaria o quinquagésimo aniversário da ocupação israelense na Cisjordânia e entendi ser
inaceitável que no século XXI um Estado mantivesse uma ocupação indesejada sobre outro povo sem
conceder direitos humanos e cidadania total à população ocupada9. Juntamente a outros ativistas, fundei
um movimento chamado “Salve Israel – Acabe com a Ocupação”, que instou judeus liberais da diáspora
a participar de atividades durante o ano de 2017, em um esforço para acabar com a ocupação israelense.
Depois de junho de 2017, o ativismo político continuou em um ritmo mais leve em diferentes projetos,
e eu também voltei à redação acadêmica.

OS TRÊS LIVROS
Após anos de trabalho, três projetos chegaram à conclusão com a cooperação de Amiram Raviv:
o primeiro, um livro em hebraico que relata um estudo implementado em 2002-2003 com entrevistas
detalhadas de 5 a 7 horas de duração com 95 judeus israelenses sobre suas opiniões a respeito do conflito
israelense-árabe/palestino. Foi realizado em colaboração com Rinat Abramowich, outra ex-aluna de
doutorado da comunidade de aprendizagem (Bar-Tal & Raviv, no prelo10; Bar-Tal, Raviv e Abromovich,
no prelo11). Este estudo é mais abrangente em seu escopo, revelando com sucesso o repertório sociopsicológico de judeus israelenses em relação a muitos aspectos do conflito (ethos do conflito, memória
coletiva, educação, influência de agentes socializadores, mudança de pontos de vista políticos durante a
vida, dentre outros).
Então, em coautoria com Amiram Raviv, terminei um livro escrito em hebraico para o público
israelense (que, espero, seja traduzido para o inglês), analisando os processos psicológico-sociais na
sociedade israelense que levaram ao seu extremismo. Uma versão acadêmica muito mais longa deste
livro será publicada no futuro em hebraico. Ambos os livros mostram como desde o ano 2000 a sociedade
judaica israelense tem se movido para a direita e até para a extrema direita (ou seja, visões linha-dura,
nacionalistas e até racistas), e como a extrema direita nacionalista religiosa conseguiu penetrar no tecido
da sociedade israelense, institucionalizando sua posição no Estado (Bar-Tal & Raviv, no prelo).

PROJETOS FUTUROS

7 Bar-Tal, D., Hameiri, B., & Halperin, E. (2019). Paradoxical thinking as a paradigm of attitude change in the context of
intractable conflict. Manuscript submitted for publication.
8

Sigla em inglês para Save Israel - Stop the Occupation (N. da T.).

9 Atualmente, apenas O Marrocos no Saara Ocidental e Israel na Cisjordânia mantêm ocupações indesejadas de longa duração sem conceder direitos humanos e de cidadania à sociedade ocupada.
10 Bar-Tal, D. & Raviv, A. (in press). Conflict in the convenient space. Tel Aviv [In Hebrew]. Sifriyat Aliyat Hagag-Yedioth
Aharonot.
11 Bar-Tal, D., Raviv, A., & Abromovich, R. (in press). In the eyes of the beholder: Views of the Israeli-Arab/Palestinian
conflict by Israeli Jews [in Hebrew]. Tel Aviv, Israel: Tami Steinmetz Center for Peace Research, Tel Aviv University.
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Atualmente, três projetos de pesquisa me ocupam a mente: (a) uma linha de estudos empíricos
baseados em meu trabalho conceitual que mostra possíveis mudanças de atitude no contexto desafiador
do conflito intratável. Essa é uma nova abordagem baseada em esclarecer indivíduos a respeito do processo sociopsicológico da formação funcional de atitudes e, em seguida, normalizar e humanizar esse
movimento; (b) escrever um livro sobre as bases psicológicas sociopolíticas da ascensão do autoritarismo.
Esse livro se mostra necessário, pois as últimas décadas têm testemunhado um crescimento de regimes
autoritários, nacionalistas e populistas em diferentes países, sinalizando uma mudança dramática na
era atual. Esta tendência pode ser especificamente observada na Rússia, Turquia, Hungria, República
Tcheca, Eslováquia, Índia, Israel e mais recentemente nas Filipinas, Brasil, Áustria e Polônia. A eleição
de Donald Trump nos Estados Unidos claramente criou um novo zeitgeist12 que afeta o resto do mundo.
Além disto, juntamente à ascensão destes regimes, estamos testemunhando o crescimento de uma forte
onda política de partidos nacionalistas de direita que têm aumentado significativamente seu poder em
vários países, por exemplo, na Alemanha, Itália, Áustria e França. Estes desenvolvimentos necessitam de
uma explicação, e não há dúvidas de que a Psicologia Político-Social pode oferecer sua perspectiva, além
de outras análises de diferentes estruturas e disciplinas conceituais; (c) escrever um livro sobre a falta de
correspondência entre a natureza humana e a democracia, e que tipo de mecanismos a democracia exige
para poder sobreviver, tendo em vista a falta dessa correspondência. Estes são planos a longo prazo e
muito presunçosos. Acredito que sem planos e aspirações, a vida se torna sem sentido ou propósito. Mas,
de qualquer forma, estes projetos são extremamente necessários, tendo em vista a tendência mundial que
presenciamos atualmente. Nós, psicólogos políticos, devemos essa contribuição à civilização que está se
desviando de seu caminho humanístico, liberal-democrático e moral.

REFLEXÕES FINAIS
Atualmente, concluo 49 anos de uma carreira acadêmica iniciada em 1970, com meu doutorado
na Universidade de Pittsburgh. Este é um longo período que me permitiu fazer certas observações que
gostaria de compartilhar com os leitores. A primeira parte é dedicada às minhas visões em nível macro
sobre conflitos violentos e prolongados que foram meu foco principal de quase 40 anos de pesquisa.

NOÇÕES SOBRE CONFLITOS INTRATÁVEIS E A CONSTRUÇÃO DA PAZ
1. Conflitos intratáveis são reais, por se concentrar em discordâncias a respeito de objetivos e
interesses centrais contraditórios em diferentes domínios. Estes problemas reais devem ser abordados nos processos de resolução de conflitos. Embora as divergências possam ser potencialmente
resolvidas através de diferentes meios, a realidade geralmente demonstra que poderosos fatores
psicológico-culturais-sociais servem como barreiras e impedem sua resolução.
2. Alguns conflitos intratáveis servem como importantes rotas para a correção de práticas condenáveis, tais como opressão, ocupação, discriminação ou exploração, que fazem parte do mundo
humano – a intolerável imoralidade do mundo. Em muitos destes casos, são necessários conflitos
para que se alterem estas condições, pois nações não concedem territórios, poder, riqueza e recursos voluntariamente, mesmo que seja claro que o território que ocupam, a vantagem que têm, o
domínio que possuem, todas suas posses, tenham sido adquiridas de maneira a contradizer os
padrões morais contemporâneos.

12

O espírito ou humor de um período específico da história, conforme demonstrado pelas ideias e crenças da época (N. da T).
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3. Nações e Estados do mundo têm status diferenciado e alguns são consideradas superpotências,
refletidas no poderio militar, domínio político, controle de recursos e força econômica. Este poder
diferencial também tem um tremendo efeito sobre a erupção de conflitos intergrupos e sua preservação. Nações com poder tendem a ignorar valores morais, leis internacionais e até pressões externas.
4. Sociedades envolvidas em conflitos intratáveis desenvolvem uma cultura de conflito apoiada
em narrativas e orientações emocionais coletivas. As narrativas são, por natureza, unilaterais e em
preto-branco e, portanto, seletivas, tendenciosas e distorcidas. Estas narrativas são transmitidas aos
membros da sociedade por muitos anos por meio de instituições, sistemas educacionais, lideranças,
organizações, canais de comunicação e produtos culturais. Uma vez aprendidas e absorvidas, servem como um prisma para os membros da sociedade, incluindo as lideranças, interpretar e avaliar
experiências e informações que representam bases de ação. Eventualmente, constituem barreiras
poderosas à resolução pacífica de conflitos.
5. Narrativas de sustentação do conflito, bem construídas e mantidas, satisfazem as principais necessidades individuais e coletivas. Esta satisfação transforma o próprio conflito em uma necessidade,
levando a sua continuação. Os membros da sociedade preferem continuar vivendo em conflito ao
invés de assumir riscos e adotar a incerteza necessária para estabelecer a paz.
6. Sociedades envolvidas em conflitos têm interesse em continuar lutando pelas narrativas de sustentação do conflito com o rival e esforçam-se em mantê-las em sua própria sociedade.
7. Conflitos intratáveis, e especialmente ocupações indesejadas, necessariamente levam a tendências autoritárias e totalitárias para limitar o fluxo de informações, liberdade de expressão e livre
acesso à informação, bem como monopolização do patriotismo e deslegitimação das fontes de
informações alternativas a respeito de possibilidades de resolução do conflito de forma pacífica.
8. Não há conflito intratável que não envolva danos cruéis, violentos, sangrentos e graves à população civil e violação de direitos humanos em larga escala.
9. Estudos sobre deslegitimação, desindividuação, desinteresse moral, direito moral, privação de
necessidades psicológicas básicas, apelo a ideologias destrutivas, passividade dos espectadores,
mecanização, funcionamento de ameaças e medo, rotinização, obediência e conformismo dão um
vislumbre da dinâmica de comportamentos violentos. Seres humanos adotam todos os exercícios
acrobáticos psicológicos possíveis a fim de poder matar outros indivíduos em conflitos violentos.
10. A legitimidade do uso da violência, bem como a solução pacífica de conflitos intratáveis são
frequentemente determinadas pelos interesses de Estados poderosos.
11. Conflitos interétnicos não terminam com a vitória militar de um lado (somente os genocídios
podem acabar com eles). Eles terminam quando as soluções atendem às necessidades básicas da
maioria dos adversários.
12. Um processo de paz requer a mudança das narrativas de sustentação do conflito, especialmente
em relação a seus objetivos e à deslegitimação do rival.
13. Lideranças que desejem a paz podem chegar a um acordo pacífico para encerrar um conflito
intratável com o apoio de parte significativa da sociedade, com pressão externa e ajuda das superpotências e da comunidade internacional.
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14. Para alcançar a paz duradoura e estável, seres humanos, onde quer que vivam, e principalmente
em sociedades dominadas por conflitos intratáveis, precisam lutar para estabelecer instituições e
sistemas, padrões de socialização e sistemas educacionais que incentivem a abertura, a tolerância,
a liberdade de expressão, o pensamento crítico e reflexivo e a responsabilidade pessoal e coletiva.
Além destas reflexões, os anos da minha carreira acadêmica levaram a algumas ideias sobre o
funcionamento do sistema acadêmico e eu gostaria de compartilhá-las com os leitores.

INSIGHTS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ACADÊMICO
1. Há uma necessidade de ideias holísticas em nível macro, que possam abranger explicações sobre
questões políticas e sociais. Assim, além de estudos experimentais micro, esporádicos e fragmentados,
precisamos de programas de pesquisa que discutam questões sociais a partir de perspectivas amplas,
com uma abordagem interdisciplinar e pesquisas multimétodos. O treinamento interdisciplinar é
muito difícil e desafiador devido à excessiva especialização de cada disciplina, que continua a
dividir cada subcampo em regiões autônomas, não apenas devido ao conhecimento especializado,
mas também por manter seus próprios mecanismos e burocracia para controle de recursos.
2. “Fazer” ciência social não deve ser completamente livre de considerar sua relevância para questões societais que assolem as sociedades e o mundo. Estudar questões societais deve ser uma parte
inerente à produção científica. Atingir esse objetivo na Psicologia Social não é fácil, devido ao
modo como esta tem se desenvolvido nas últimas décadas – frequentemente e significativamente
fragmentado, esporádico, com foco individual e confiando principalmente na experimentação. O
mundo está envolvido em problemas, muitos criados pelo homem e, portanto, exigem que a mente
humana os resolva ou pelo menos tente desafiá-los. As ciências sociais têm a responsabilidade e o
dever de auxiliar na pesquisa para entender as causas e encontrar maneiras de aliviar o sofrimento
e a miséria de seres humanos onde quer que estejam.
3. Acredito que um dos maiores desafios para os cientistas sociais seja o treinamento de estudantes:
ao invés de treinar técnicos que saibam desenvolver experimentos e analisar dados, precisamos
de acadêmicos que, além destas qualidades, saibam como olhar para estas questões com a cabeça
aberta para compreender a pergunta da pesquisa em sua complexidade e múltiplas perspectivas.
Penso que um mentor não deva render-se apenas aos requisitos de um sistema cujo principal critério
seja o número de publicações para cargos. O mainstream é conservador e guarda seus critérios e
padrões, assim como todos os outros sistemas no mundo. O núcleo do treinamento deve transmitir
o pensamento crítico e a mente aberta com a capacidade de ver a complexidade de questões sociais
e sociais holísticas. Somente este entendimento pode levar à formulação de perguntas de pesquisa
e, eventualmente, ao avanço do conhecimento científico. Estudantes de doutorado precisam de
socialização para poder desempenhar seus papeis na academia e no campo. Nós, como agentes da
socialização, devemos servir de modelo para os alunos em seu treinamento, moldando seus papeis
futuros e construindo relacionamentos com eles. Portanto, devemos ser justos, morais e éticos,
tratando-os sem exploração, mau uso e maus tratos, especialmente no desenvolvimento de sua
autonomia, criatividade e originalidade, bem como no processo de publicação. Eles continuarão
suas carreiras seguindo seus modelos, e até os aperfeiçoarão.
4. Precisamos ter confiança no que fazemos como cientistas sociais. Milhares de anos de ciência
demonstram inequivocamente que nem sempre os pontos de vista da maioria dos colegas são
corretos. Acredito que as ciências tenham um dos melhores sistemas de revisão e métodos para
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controlar a qualidade da pesquisa e de suas publicações posteriores. Mas também devemos lembrar
que aqueles que revisam artigos são seres humanos, com todas as suas inevitáveis características.
Eles também têm vieses, visões seletivas, mente fechada e muito mais – todas as características
que conhecemos e investigamos na psicologia. Também somos sobrecarregados pelo pensamento
do grupo, salvaguardando a tradição e também o poder. Estas disposições sempre estiveram no
repertório de grupos de cientistas. Assim, fazer ciência é sempre uma luta pelo progresso e a
mudança de paradigmas, sistemas e práticas. Rejeições de ideias por revisores ou colegas não
necessariamente indicam que um cientista esteja errado. Rejeições exigem um reexame completo
das ideias e pesquisas e, às vezes, eventualmente, adesão ao conhecimento produzido. Precisamos
lembrar sempre que a aceitação de ideias ou a aceitação de publicações é um processo humano
com todas as suas limitações.
5. Cientistas sociais também precisam reconhecer que podem pagar um preço, especialmente em
certas sociedades, por suas questões e linhas de pesquisa que promovem o conhecimento, contrariando
a narrativa hegemônica do regime. Este também é o caso em Israel. Mais de uma vez tive a honra
de aparecer nas listas negras de várias organizações que monitoram a academia e fui repreendido
por políticos que não gostaram dos resultados de meus estudos. Eles entendiam que eu prejudicava
a posição de Israel na comunidade internacional. O medo de pagar um preço rouba a mente não
apenas de seres humanos, mas também de cientistas. Isto pode afetar suas pesquisas de maneiras
diferentes. Assim, cientistas precisam ser corajosos e independentes em sua produção científica.
Em suma, acho que é um privilégio social servir como pesquisador em uma instituição acadêmica,
desenvolver novos conhecimentos e treinar estudantes de doutorado para os papeis de cientistas sociais e
profissionais. Não é uma tarefa fácil, mas muito necessária. A pesquisa social representa um status muito
distinto em uma sociedade devido à sua responsabilidade em avançar o conhecimento em benefício da
humanidade, e em treinar a futura geração da elite intelectual autônoma, com a mente aberta e crítica.
É extremamente difícil avaliar o efeito de alguém no curso do desenvolvimento da Psicologia Social
e Política. Sei que gostei muito da minha carreira e ainda não fechei as páginas do livro. Espero que
pelo menos algumas de minhas ideias tenham inspirado outros, assim como eu fui inspirado. A frutífera
inspiração mútua é uma das maneiras de promover a ciência.
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Figura 1. Fábio Felix levanta a bandeira LGBT com orgulho.
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Figura conhecida na esquerda de Brasília, Fábio Felix possui
larga experiência política e profissional, apesar da pouca idade. Com
uma rica trajetória individual e coletiva, marcada pela participação
na igreja evangélica, no Movimento LGBT, Estudantil, da Criança
e do Adolescente e da Assistência Social, o ativista acumulou sua
militância nos movimentos sociais com aquela própria dos partidos
políticos (Goldstone, 2003).
Fundador e quadro orgânico do Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), conquistou a presidência do partido no Distrito Federal e
uma das disputadas 24 cadeiras da Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF), casa parlamentar que é um híbrido de Câmara
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Municipal e Assembleia Estadual que representa legalmente as pessoas que residem no ente federativo
mais atípico do Brasil.
Com 10.955 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores e eleitoras
elegeram o primeiro Deputado Distrital LGBT da história política do DF1, algo ainda raro na democracia
brasileira. Nessa entrevista2, ocorrida em maio de 2019 em seu gabinete, o famoso Gabinete 24 da CLDF,
Fábio aborda a sua trajetória nos movimentos sociais, no partido político e, agora, no Estado, lançando
luz sobre as dinâmicas e os desafios da participação e da representação política da população LGBT no
Brasil (Feitosa, 2017).

Cleyton: Poderia falar um pouco sobre a sua infância, contexto familiar, escolarização?
Fábio: Eu nasci no Distrito Federal (DF), vivi a vida inteira aqui e tive uma infância muito tranquila, muito normal. Vivi um pouco o divórcio dos meus pais que foi um processo muito traumático,
foi em 1990 e no ano a gente tinha muito poucos divórcios acontecendo. Aquilo foi um processo um
pouco difícil. Mas, logo em seguida, na adolescência, eu tive alguns problemas no meu processo de
escolarização. Pinguei em muitas escolas diferentes, eu era muito afeminado e era muito identificado
como LGBT em todas, como gay, como bicha, em todos os espaços escolares. Isso era um xingamento
muito presente na minha trajetória. Isso fez com que eu mudasse muito de colégio, que eu fugisse desse
tipo de apontamento, que eu me sentisse sempre violado. Eu acho que isso foi um combustível até para a
minha militância hoje, mas eu vivi um processo muito forte de marginalização dentro das escolas que eu
estudei. Isso foi muito duro pra mim, acho que pra construção da minha subjetividade, pra cuidados que
eu tomo hoje, às vezes até na auto-moderação que eu tenho sobre meu corpo, sobre a forma como eu me
comunico etc., tem a ver com esse moldamento, digamos assim, que meu processo de escolarização me
deu. Um moldamento muito duro, muito forçado, com base em muita violência, especialmente violência
psicológica, xingamentos etc.

Cleyton: Como foi a tua entrada na política? Entendida aqui como um campo amplo.
Fábio: Eu sempre tive muito interesse na política. Claro que não visualizo isso como algo natural,
mas tenho lembranças de muito novo, assim, entre 7 e 8 anos, ter muito interesse na política, nas notícias
políticas, nas TVs que veiculavam política. Ao invés de gostar do desenho, você gosta da veiculação da
política. Minha leitura sempre foi muito mais voltada para a política quando eu aprendi a ler, sempre
gostei de entender as correlações de forças. Então, quase que naturalmente me despertava algum interesse.
Depois eu lembro que, mais ou menos, ali aos 16 anos, na igreja... Com 14 a 16 anos, eu era da
Igreja Batista. A Igreja Batista é uma igreja muito politizada, os espaços definidores na igreja são muito
democráticos, então tem a assembleia que aprova a prestação de contas da igreja, tem a assembleia que
elege o presidente e a diretoria da igreja, o coral elege o presidente e o vice-presidente do coral que cuidam
da parte administrativa. Então tem esse perfil, a igreja tem um pouco desse perfil. E eu acho que aquele
foi um processo meio politizador pra mim, mas um pouco sem rumo. E a igreja se polarizava muito nas
eleições entre direita e esquerda e eu sempre estava do lado da esquerda e a gente agitava muito a igreja
1 Naturalmente, por “primeiro Deputado Distrital LGBT” não me refiro tão somente à orientação sexual ou à identidade de
gênero dos parlamentares, mas, sobretudo, às categorias políticas criadas pela militância que auxiliam na construção de um
senso de identificação e pertencimento a uma comunidade que partilham problemas e anseios, fazendo disso uma luta coletiva.
Certamente, já devem ter passado pela CLDF representantes homossexuais ou bissexuais (não tenho registros de pessoas trans),
mas que não necessariamente se comprometiam com a agenda política do Movimento LGBT ou se autoafirmavam ativista
LGBT, como é o caso do nosso entrevistado.
2 Dados da Entrevista - Cleyton Feitosa entrevista Fábio Felix, Deputado Distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(CLDF). Duração: 46 minutos e 36 segundos. Data: 29 de maio de 2019. Local: Gabinete 24 da CLDF. Endereço: Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 - Centro Cívico Administrativo - Eixo Monumental - Brasília/DF.
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nesse processo. Mas se polarizava muito a igreja. E eu lembro, especialmente, em 94 e 98 com a eleição
do Cristovam Buarque, o primeiro governador do PT, e a disputa de 98 entre o Cristovam Buarque e o
[Joaquim] Roriz3 no DF, isso florescia muito na igreja. Essa discussão de quem devia ser o governador,
como a igreja votava, sabe? Isso foi muito interessante. E tinha portas abertas para o PT porque o Cristovam visitou essa igreja, falou no púlpito, tinha um espaço para a esquerda que hoje talvez não tenha mais.
E com 16 anos eu descobri a militância saindo do armário, porque aí me aproximei de um grupo
LGBT. No processo de saída do armário, comecei a me aproximar da Parada LGBT, fui na Parada LGBT
de 2002 aqui no Distrito Federal, que foi uma das primeiras. Não sei se foi a primeira, mas foi uma das
primeiras Paradas. Acho que de 2002 pra frente eu estou presente em praticamente todas. Esse processo
de envolvimento com esse grupo LGBT me trouxe muita politização e isso se consolidou quando entrei na
Universidade com 18 anos. Eu entrei na Universidade de Brasília (UnB) pra cursar Serviço Social e aí aquilo
ali foi um boom na minha vida. Participei do Centro Acadêmico, fui coordenador geral do Diretório Central
de Estudantes (DCE), duas gestões no Centro Acadêmico, fui representante do Centro-Oeste da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Transitei em grupos de extensão no Polo
de Prevenção em DST e HIV/AIDS, a gente fundou o primeiro grupo LGBT da UnB, que foi o CLAUS,
na história não tinha tido ainda um grupo. Tinha o Colcha de Retalhos da UFG, a USP tinha um e a gente
fundou um da UnB, foi uma época de boom. Era muito tímido o Movimento LGBT universitário e tratar
disso na universidade era muito difícil, teve o primeiro ENUDS4. E foi isso, esse processo de politização.
Então foi mais ou menos entre 16 e 18 anos a minha entrada para a política mais como ativista e entendendo
como é estar, realmente, ocupando um espaço de militância, de ativador social, de ator da política.

Cleyton: E como foi a entrada no Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e depois assumir
a presidência dele no DF?
Fábio: Quando Lula assume a Presidência da República em 2003, a esquerda passou a década de
80, 90 e até o início dos anos 2000 na oposição. Governou algumas cidades e alguns estados, mas tinha
uma política muito forte de oposição. Em 2003 tem duas crises, uma programática e outra de referência:
qual é o papel dessa nova esquerda que agora ocupa o poder central, faz acordos? Alguns defendem esse
projeto e outros não defendem. E aí nem entrando no mérito em si do projeto, mas isso gera uma crise.
Essa primeira crise em 2003 cria uma ruptura muito forte em torno de uma pauta que é a Reforma da
Previdência. E a Heloísa Helena acaba sendo a porta-voz dessa dissidência dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) e ela acaba expulsa. Ela, o Babá, a Luciana Genro e o João Fontes, eram três Deputados
Federais e uma Senadora, porque eles votaram contra a Reforma da Previdência. E outros tantos parlamentares, se não me engano uns 10 ou 15 do PT, foram suspensos da bancada porque se abstiveram ou
não compareceram na votação da reforma. O PT teve uma linha muito dura com os parlamentares sobre
essa posição divergente nessa época. Foi quase que uma grande entrega do PT, naquele momento, pro
establishment, sabe? “Vocês vão ter que punir a galera, porque a gente conseguiu votos da direita pra
vocês. É uma pauta difícil, mas você vão ter que fazer essa entrega”. Então teve esse processo... Com a
expulsão, esses parlamentares expulsos começaram, com outros que saíram na expulsão, não parlamentares... Mas é, parlamentares também, vereadores, deputados estaduais e militantes, ativistas, sindicalistas,
começaram um movimento por um novo partido de esquerda no Brasil que foi o PSOL.
Em 2004 esse movimento ganha muito fôlego e eu começo a me envolver com esse movimento, antes da
fundação, e em 2005 eu participo da fundação do PSOL aqui no Distrito Federal. Eu já estava na universidade
e eu conheço o PSOL por muita gente da universidade: “Estamos formando um novo partido e tal”, e eu entro
logo na fundação. Em 2005 eu sou filiado ao PSOL. E aí em 2006 eu viro Secretário de Juventude. Secretário
Joaquim Roriz foi ex-governador do Distrito Federal e um político bastante popular nessa região. Para obter
mais informações sobre a sua trajetória: https://bit.ly/2X69K1m
3
4
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de Juventude, estou na universidade, ajudando a articular juventude e era uma juventude muito pequena. O
PT tinha uma hegemonia muito grande nos movimentos, de referência, mas que conseguia dialogar, né, e o
PSOL começando a se construir ali. Então fui Secretário de Juventude e dali em diante eu participei de várias
composições do diretório do PSOL no DF em diferentes posições contribuindo, especialmente, articulando a
juventude. E em 2014 ou 2015 eu virei Secretário-Geral do PSOL que é o segundo posto mais importante do
partido. E na última eleição a gente fez uma campanha muito forte de renovação interna, que esse segmento
que ajudou a fundar o PSOL, mais jovem e tal, que estivesse na presidência e que a gente tivesse também
uma presidência de representatividade. Eu virei em 2017 presidente do PSOL no DF. Final de 2017, mais ou
menos em novembro de 2017, pra coordenar a entrada do PSOL nas eleições de 2018. E estou na presidência
desde então, em outubro desse ano [2019] faz dois anos que estou na presidência do PSOL. Estou há um ano
e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, 8 meses, na presidência do PSOL, por aí.

Cleyton: Como surgiu a ideia da candidatura à Câmara Legislativa do DF?
Fábio: A ideia desse projeto que está consolidado e garantiu a vitória agora em 2018 surge em 2013.
Em junho de 2013 teve aquele boom, o PSOL teve um papel importante na rua. Por mais que parte dos setores
que foram para a rua em 2013 tivessem se convertido, parte, a uma agenda conservadora, uma parte tinha
uma denúncia disruptiva ali, tinha algo sendo sinalizado na rua que a gente vê hoje catalisado. Até hoje com
muita força, para um lado e para o outro. Tinha uma ruptura com o modus operandi da política tradicional,
tinha uma ruptura com as formas de fazer política que estava dado ali já em 2013, a política perdeu um canal
e uma conexão com as pessoas muito forte. E em 2013 a gente decidiu ter uma candidatura em 2014 pra
Deputado Distrital. A gente tinha várias possibilidades no coletivo que eu fazia parte, que era um coletivo,
digamos interno, mas com muita gente que nem era filiado ao PSOL, próxima. Era um coletivo de pessoas
da cidade, uma militância, era um coletivo mesmo que tinha um nome, identidade e grande parte era filiado
ao PSOL. Era o BED, Brasil em Desenvolvimento. Que depois virou ELA que era Esquerda Libertária
Anticapitalista. Era um coletivo regional, digamos assim. Uma espécie de tendência só que, digamos, um
pouco mais ampla, porque tinha gente filiada e gente não filiada que estava apenas nos movimentos.
E a gente tinha uma ideia de ter uma candidatura em 2014. E aí ficou se discutindo nomes.
Tinham outras possibilidades de nomes que inclusive eram prioritárias. Eu não era nem um nome na
mesa. Só que acabou que esses outros nomes não se viabilizaram por questões pessoais ou de discussão política e meu nome surgiu como um plano “C” pra ser candidato em 2014. E aí eu era o plano
C da candidatura. Eu estava, inclusive, muito comprometido na campanha dos outros nomes, assim,
mas acabei virando... Era um plano C e acabou sendo o plano que vingou. E aí eu virei candidato em
2014 desse coletivo, a gente teve uma campanha com 6.257 votos. Que surpreendeu! Foi a segunda
campanha mais votada do PSOL e surpreendeu muito a gente: em votação, em possibilidades e etc. E
aí a gente começou a construir! Quando saímos de lá, vimos que havia viabilidade de construção de
novas representatividades na Câmara Legislativa e que a gente tinha percorrido uma parte do caminho. E que a gente precisava se organizar pra isso. Não fazendo uma militância focada na perspectiva
eleitoral, mas fazendo uma militância que a gente sempre fez, focada na construção de um ativismo de
resistência, mas também se organizando para uma intervenção possível nas eleições de 2018. E isso
a gente fez. Continuou percorrendo, militando, construindo, mediando a vida pessoal, a vida política,
a vida partidária, a vida militante com a possível candidatura e em 2018 a gente lançou a candidatura
de novo. E deu certo! Dessa vez deu certo.

Cleyton: Já entrando nessa candidatura de 2018, quais foram as estratégias que vocês adotaram na campanha? O partido ajudou com recursos significativos?
Fábio: Na verdade, do ponto de vista dos recursos humanos e militantes do partido você trabalha
muito numa lógica de convencimento, mas como as pessoas são militantes, né, não são funcionárias,
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digamos assim, elas vão se aglutinando em torno das candidaturas que elas acreditam. Então muitas se
aglutinaram com a gente. Acho que funciona assim no PT também, em outros partidos da esquerda, PDT,
enfim, eu imagino que seja isso. E alguns partidos têm um perfil muito de contratação, não os partidos
mais militantes, né, e o PSOL está nesse bolo que você vai se aglutinando por convencimento. Então a
gente conseguiu aglutinar uma parte do partido em torno da campanha por duas razões. Uma porque é
uma campanha com o DNA muito forte do PSOL, porque é a campanha de um militante e de um coletivo
que tinha uma história de construção do PSOL e, especialmente eu, como a figura que ia ser candidato,
era fundador do PSOL. Então era uma campanha que representava o PSOL.
E dois: era uma campanha com viabilidade porque já tinha mostrado na urna que tinha voto.
Então esses dois elementos ajudaram muito a gente construir a estratégia de comunicação e a estratégia
da campanha. E foram muito sólidos. A gente se baseou na construção coletiva e de uma comunicação
e mobilização ativista, com esse signo de uma campanha muito PSOL. Muito a cara do PSOL, desse
novo PSOL renovado, de esquerda, de uma geração que construiu o PSOL na rua, na luta, na militância,
nos movimentos e com viabilidade eleitoral. O que era uma novidade para o PSOL no DF, porque até
então o partido não tinha tido representante na Câmara Legislativa e não tinha tido viabilidade eleitoral,
gerado nas pessoas uma sensação de viabilidade eleitoral. E a gente saiu com uma campanha, digamos
assim, que não era nosso slogan, óbvio, mas que nossa palavra de ordem era: “Agora é nossa vez. Agora
a gente vai chegar lá. É momento de ocupar a política”. Isso somado à importância de defender a representatividade, o fato de a gente precisar, nesse momento difícil, ter LGBT eleitos para ocupar os espaços
de poder, ocupar a política, ocupar as Câmaras, ocupar a política institucional.

Cleyton: Vocês foram mais para as ruas ou investiram mais nas redes sociais?
Fábio: A gente achava que as redes sociais iam ser decisivas. Todos os marqueteiros, todo mundo
falava na televisão, nos podcasts e tal. Então a gente sabia que as redes iam ter um papel importante, só
que a gente queria fazer uma coalização das redes com as ruas e a gente fez uma grande campanha de
rua. Com muita militância na rua, com muitas atividades de campanha concentradas, com uma campanha altamente orientada no sentido de quais lugares a gente deveria ir e não deveria ir, porque a gente
deveria ir... Então fizemos muitas discussões em reuniões coletivas para definir um mapa, uma agenda de
prioridades para a campanha eleitoral. O que é muito difícil numa campanha com poucos fundos, numa
campanha com dificuldades se você não tem grandes recursos. Com pouco tempo. 53 dias, na verdade.
Aí nós tivemos um apoio do PSOL, um apoio financeiro do partido. Porque como eu já era um candidato
que já tinha tido voto... Entrou dois candidatos com voto, eu e o Toninho, mas recebemos recursos eu,
Toninho, Max, Seba, Ilka, Juliana, algumas candidaturas receberam recursos para [deputado] distrital e
para [deputado] federal, a maioria de mulheres. Sempre o PSOL adotou ajudar campanhas de mulheres,
negros e negras, LGBT e indígenas, como prioridade. Colocar no mapa das prioridades da construção e da
viabilidade financeira das campanhas. E também a gente lançou na pré-campanha, conforme autorizado
por resolução do TSE e na legislação prevista, a gente lançou um crowdfunding, que era uma vaquinha
virtual para arrecadar recursos e que foi muito importante. A gente chegou a arrecadar quase 40 mil reais
e esse recurso foi muito importante pra gente poder fazer a campanha.

Cleyton: Só pra fechar essa parte das estratégias, que lugares vocês mapearam e acharam
que eram interessantes para a campanha?
Fábio: A gente quis dialogar muito com a juventude, né? Então a universidades, as faculdades, as
escolas foram espaços muito importantes de diálogo para nós e os espaços onde se reúnem as pessoas para
confraternizar, digamos assim. Bares, boates, baladas, a gente priorizou muito. E a gente cumpriu aquilo
que era nossa meta, porque as pessoas vão se impressionando no meio da campanha e vão mudando os
rumos. A gente fez uma campanha com começo, meio e fim. A gente começou num lugar e lá no início a
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gente dizia: “A gente vai terminar nesse lugar”. Um exemplo: “Vamos começar panfletando no CEUB5
de Taguatinga e vamos terminar no IESB6 da Ceilândia”, fazendo uma rota, passando em vários lugares
ao mesmo tempo, durante todos os dias, a gente cumpriu a nossa meta. E a gente acha que ter cumprido
e se organizado, nesse cumprimento, foi muito importante. Se planejar foi muito importante. E de forma
ativista, envolvendo as pessoas voluntárias, pensando estratégias todos os dias para esses voluntários
ajudarem, colaborarem, para que os voluntários pudessem realmente se engajar na campanha.

Cleyton: E agora eleito, como é que tem sido o mandato parlamentar?
Fábio: O trabalho parlamentar tem sido um desafio enorme como ser humano porque quando
você está comprometido com uma agenda programática, quando você defende um projeto de sociedade, defende valores, o nível de comprometimento é enorme. Então você abre mão muito mão da
sua vida pessoal para se dedicar ao serviço público. É a verdadeira noção de servidor público, a do
deputado. Essa devia ser a noção de todos, mas infelizmente não é. Mas, de fato, você se envolve,
se engaja em todos os problemas da cidade e da sociedade, né? Então são muitas questões e tem
sido muito desafiador.
Organizando a fala em duas dimensões, primeiro: a inserção institucional é uma novidade tanto pra
mim, quanto pra instituição. A instituição [CLDF] não está acostumada a ter um parlamentar do PSOL, a
instituição não está acostumada a ter um parlamentar LGBT assumido, a instituição está num momento
ultra conservador nacional, o parlamento tem isso. Então é um entrosamento novo, eu e a instituição. E
eu não estou acostumado a estar numa instituição como essa, que é uma instituição conservadora, uma
instituição limitada em vários aspectos, mas é uma instituição também democrática porque tem diferentes
posições políticas eleitas nas urnas que estão representadas aqui e que merecem o meu respeito, porque
foram eleitas assim como eu. Então é um entrosamento. Vou usar essa palavra “entrosamento”. Essa
mediação dessas relações é uma novidade. Então estou aprendendo esse processo ainda e a instituição,
as pessoas, a Câmara também estão aprendendo esse processo comigo. É novidade, porque é diferente
do ativismo e do movimento. No movimento você discordou, pode ser na vírgula ou na grande narrativa,
você tem condição de se posicionar sempre, marcar posição. Quando você tem o compromisso institucional de fazer entregas concretas para pessoas ou você tem o compromisso institucional que o seu
trabalho legislativo tem que dar conta dos grandes problemas da cidade, você tem que fazer uma seleção
política daquilo que são suas pautas, quais são as suas prioridades. Não adianta eu querer jogar em todas
as frentes e queimar todas as pontes.
Um exemplo político desse entrosamento, dessa mediação, desse processo, é a defesa da UnB.
Uma coisa é eu fazer a luta política contra a privatização. Eu vou ter alguns aliados e vou ter algumas
pessoas contrárias, normal, no mundo, na vida e aqui no parlamento também. A UnB, por exemplo, é
uma pauta que nós conseguimos construir uma nota e de um total de 24 parlamentares, 19 deputados e
deputadas distritais assinaram a nota em defesa da UnB e contra os cortes. Dos 8 deputados federais do
DF nós conseguimos colher 6 assinaturas e dos 3 senadores, conseguimos colher 2 assinaturas. Então
essa carta da UnB representou pra nós a capacidade que a gente tem que ter... Num momento muito duro
da discussão e da disputa a gente vai pra cima, mas existem momentos que é possível construir unidades
mais amplas, como nesse caso. Então essa mediação é fundamental, inclusive pra pauta LGBT. Quais são
as agendas LGBT que você consegue construir uma aliança mais ampla de apoio no poder legislativo?
Isso é uma novidade. Essa costura, esse entendimento, esse diálogo, a construção de uma agenda de
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proposituras que vão ser alvo, objeto de discussão na casa e que você pode avançar em algumas áreas: é
novidade. E isso depende de muita reflexão cotidiana.
E a outra dimensão é a das disputas versus a dinâmica pessoal, porque isso aqui é uma repartição pública. Aqui, no caso, é uma repartição muito pequena porque você lida com uma estrutura
grande, mas são 24 parlamentares, apenas. Não são 513 como na Câmara Federal. São 24 e é uma
comunidade que você encontra todos os dias. E que o ideal é que as pessoas se cumprimentem,
o mínimo, o ideal. E nem sempre você consegue criar esse clima. Mas é um ambiente onde você
precisa fazer uma... É quase uma questão de saúde mental. Manter uma média muito razoável de
relações cotidianas e tentar separar um pouco essas relações cotidianas da dimensão das grandes
brigas políticas. Então isso também é um aprendizado que tá inserido nesse processo de entrosamento
e mediação que eu falei.

Cleyton: No caso, seria você abstrair mesmo para entender que são disputas mais de ideias?
Fábio: Exatamente, que são disputas de ideias e tentar manter pontes e separar um pouco a vida
pessoal, mesmo que a gente saiba que o pessoal é político também. E ainda tem a dimensão LGBT que
é uma novidade para a instituição, mas eu acho que a representatividade ela faz tanta diferença que só o
fato da gente ter um LGBT assumido, orgulhoso da sua orientação sexual aqui, faz com que a gente esteja
agora no mês de maio e nenhum parlamentar tenho subido à tribuna pra falar da questão LGBT de forma
predatória, ruim. Ninguém teve coragem ainda. Eu não estou dizendo que eles não são corajosos, estou
dizendo, que nossa representatividade ocupa um espaço que gera nas pessoas um certo constrangimento
ou, pelo menos, uma reflexão a mais, nos mais sensatos, para que não façam um debate leviano sobre
esse tema. Quer dizer, tem um bode na sala. Então eu acho que isso é uma coisa importante. Estamos
há 5 meses ainda, é uma percepção nova, ela pode mudar, mas hoje, no caso da Câmara Legislativa, as
pessoas não tiveram coragem de falar desse tema ainda.
E aí você tem que ir equalizando todas essas dimensões para lidar com estar no poder legislativo.
Especialmente abrir as portas do mandato do gabinete para que todas as demandas externas, especialmente dos movimentos sociais, as vozes, que são nossas vozes, elas possam conseguir ecoar na dimensão
legislativa, aqui. E organizar a forma como isso vai ecoar, né? Não adianta ecoar de qualquer forma, tem
que ecoar em iniciativas legislativas, tem que ecoar em audiências públicas, tem que ecoar em comissão
geral, tem que ecoar de formas políticas que deem respostas institucionais, do ponto de vista do mandato.
E óbvio que no caminho inverso o mandato tem que ser um incentivador da mobilização, da movimentação social autônoma, da geração de pautas e diálogos.
E além disso, nessa conformação complexa de estar no mandato, a gente mantém diálogos no campo
da esquerda, também é muito interessante, porque são diálogos concretos, não é no abstrato. Então: “Nós
mantemos relação com esse e com aquele partido, nós vamos fazer...” não! A gente tem uma série de
parlamentares que têm ideias e valores parecidos e eles conversam e conseguem chegar a entendimentos
e atuações comuns. Isso é interessante.

Cleyton: E quais são as principais frentes de atuação do mandato em termos de temas, pautas
e agendas políticas?
Fábio: A gente tem muitas frentes de atuação porque a esquerda é um pouco sub-representada,
digamos assim. Então a gente fala desde a questão LGBT que é uma questão muito importante pra nós,
como direitos humanos de forma geral, como a questão da saúde mental, da saúde pública, a política
de assistência social, o combate ao Estado mínimo, essa perspectiva ultra liberal das privatizações,
o fomento da cultura que também é muito importante pro mandato, o direito à cidade, à mobilidade
urbana, a demanda do passe livre, os direitos dos idosos, pessoas com deficiências. Então a gente entra
num leque muito amplo. É um mandato generalista, eu falo que é um mandato de um LGBT que debate
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todos os temas. É um mandato generalista, não é um mandato de LGBT que fala só de LGBT e a gente
combate muito essa ideia. Porque o tempo inteiro tentaram fazer isso com o mandato do Jean [Wyllys]
nessa campanha muito difamatória contra ele, mas também numa campanha difamatória contra o projeto político do seu mandato, que andaram juntas. E essa campanha tenta dizer que o LGBT quando
entra lá só sabe falar de uma nota só e nós não, a gente consegue falar de muitos assuntos! Então a
gente teve uma posição muito importante na discussão do ajuste fiscal, do plano de ajuste fiscal aqui
na Casa. A gente teve vários momentos da história que a gente teve posição muito importante, então
isso tem diferença.

Cleyton: Você já foi ou se sentiu discriminado por ser gay no movimento social, no partido
político, ou mesmo no parlamento?
Fábio: Sim, sim e sim. Sim para as três. Fui discriminado no movimento social, mesmo entre
companheiros e companheiras de movimento. Fui discriminado e me senti discriminado no partido, no
concreto, desde a desqualificação da nossa campanha por ser uma campanha LGBT, em alguns momentos, e nisso a gente teve uma posição muito firme pra poder virar o jogo. Até a tentativa de desqualificar
os nossos discursos por serem pós-modernos e, segundo os críticos, não terem centralidade na classe.
Pós-materialistas. Isso [não acontece] como debate teórico sério não, eles falam isso como forma de
desqualificar mesmo. E também sofri discriminação e me senti discriminado em alguns momentos no
parlamento. É bom dizer que entre os parlamentares há um esforço muito grande de tentar me respeitar.
Agora, eu não trato isso do ponto de vista pessoal e individual.
Eu trato o fenômeno da LGBTfobia como um fenômeno estrutural. Então o LGBTfóbico pode ser
um parente meu, um amigo meu, amiga minha, pode ser alguém que eu trabalho, pode ser um parlamentar
que está aqui. É um fenômeno, está inserido nas piadas, está incrementado e encarnado nas formas de
socialização. Às vezes as brincadeiras, por mais inocentes e não intencionais que elas sejam, estão encarnadas e carregadas de LGBTfobia estrutural, então é isso que a gente precisa tentar desconstruir todos os
dias. Não é o que o parlamentar tenha tido a intenção de me ofender, fazendo certo tipo de comentário
ou brincadeira, ou qualquer servidor da Casa, mas aquela fala dele está carregada... Isso pode ser um
familiar meu falando, isso pode ser um amigo nosso, um LGBT pode, porque a gente também é parte
dessa estrutura social, socializado nessa estrutura social, então a minha crítica não é às pessoas, tanto
no movimento quanto no partido, quanto no parlamento. Óbvio que a dimensão de cobrança é maior no
movimento e no partido, porque você está entre pessoas que defendem valores e programas iguais aos
seus. O processo pedagógico tem que ser mais rápido, talvez, abrupto. Você tem muito mais margem
para dizer: “Olha meu irmão, minha irmã, vamos lá, vamos melhorar isso aqui” e construir caminhos
pra isso. E eu não trabalho na lógica do escracho, não é minha lógica de militância, sempre no diálogo,
é meu perfil e cada pessoa tem um perfil, mas também não condeno ninguém por nenhuma metodologia,
mas é minha vida, minha história, sabe?
E no parlamento a complexidade é maior, mas também, talvez, muito mais do que nessas outras instituições, no movimento e no partido, a gente consiga perceber no cotidiano dos comentários essa socialização
estruturada na LGBTfobia. E isso se reflete em comentários, se reflete em práticas, se reflete no silenciamento
que essa agenda política tem, isso se reflete na forma como as pessoas tratam certos assuntos, a forma como
as pessoas desqualificam discursos, etc. e etc. Eu não quero individualizar, apontar o dedo pra ninguém, mas
isso está na esquerda e está na direita. Já ouvi de deputados da direita ou da esquerda comentários, brincadeiras, que não eram pra me ofender, mas que reiteram essas estruturas LGBTfóbicas históricas. Então, é
isso, está dado. Acho que tem um esforço maior da esquerda em melhorar, os parlamentares da esquerda se
esforçam mais, são mais cuidadosos, eu sinto isso. Não puxando sardinha pro meu lado, mas eu sinto isso
na prática. Mas eu sinto de alguns parlamentares da direita um esforço redobrado quando se trata de mim
também, que não são todos, não são os fundamentalistas, mas eles tentam pensar mais, refletir mais antes
de algumas ações que seriam muito naturais nessa socialização LGBTfóbica.
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Cleyton: Você poderia relatar a história do Gabinete 24? Porque eu acho que é uma expressão
nítida da LGBTfobia institucionalizada.
Fábio: O Gabinete 24 ele não foi escolhido, necessariamente, né? Foi o momento de sorteio dos
gabinetes da Casa. Aí um parlamentar fez uma brincadeira e falou assim: “Quem vai ficar com o Gabinete
24?” e todos os parlamentares riram. Eu falei: “Eu posso ficar, não tenho problema nenhum em ficar com
o Gabinete 24”. E aí eles ficaram muito sem graça, alguém brincou: “Alguém tem problema do Deputado
Fábio ficar com o Gabinete 24?”, aí: “Não, não, não”. E aí ficou comigo o Gabinete 24. Depois eles
perceberam que era um gabinete bom, virado para o Eixo Monumental7 e tentaram até voltar ele para o
sorteio, mas aí o deputado que coordenou o processo falou: “Não, já foi escolhido!”. Então, o Gabinete
24 pra nós é um orgulho enorme e acho que é muito simbólico a gente ocupar esse Gabinete 24 hoje e
a gente ter conseguido fazer dessa história um significado importante da resistência anti-preconceito,
discriminação e também que é um gabinete de portas abertas. Talvez ninguém saiba os números dos
gabinetes dos deputados e deputadas daqui, mas o Gabinete 24 as pessoas, em geral, conhecem e sabem
de quem é. Então pra nós foi um momento importante, inclusive simbólico para logo na largada já ocupar
um espaço e dizer: “Olha, meus irmãos, cuidado! Mais cuidado, vamos ter mais cautela, vamos ter mais
reflexão pra lidar com LGBT”, então acho que foi importante.

Cleyton: Sim, é uma história interessante essa. Sempre vale ser contada.
Fábio: A gente nunca contou ela com dureza, a gente nunca pesou a vibe aqui dentro, digamos
assim, né. Mas a gente sabe que mesmo na leveza que a história pode ter, porque a gente conta rindo, a
gente brinca, ela tem uma mensagem muito forte.

Cleyton: Não sei se você sabe, mas o Senado também não tinha o Gabinete 248.
Fábio: Agora eles retomaram, né?

Cleyton: Eles retomaram. Isso também foi uma provocação do movimento social9.
Fábio: E foi uma provocação aqui. A história do Gabinete 24 virou uma história distrital, saiu na
capa do [jornal] Correio Brasilienze10, depois virou uma matéria no Fantástico11, que foi a primeira matéria
no início do ano que denunciou a falta do Gabinete 24 no Senado. Ela que deu visibilidade a ausência...

Cleyton: E talvez não tenham Gabinetes de número 24 em outras Casas Parlamentares e a
gente não saiba.
Fábio: Exatamente! Essa matéria, na verdade, foi provocada pela nossa história, pela narrativa
daqui. Foi postada por uma jornalista importante da cidade, um outro jornalista da CBN compartilhou e
ela teve visualizações imensas no país inteiro.

7 O Eixo Monumental é uma das principais vias de Brasília, onde ficam localizados Ministérios, sedes dos três poderes da
União e do próprio Distrito Federal e inúmeros monumentos da capital do Brasil.
8

Notícia em: https://bit.ly/2WJgHBr

9

Para acompanhar a reação do Movimento LGBT à ausência do Gabinete 24 no Senado Federal, ler: https://bit.ly/2Zt0qlN

10

A matéria do Correio Braziliense, um dos principais jornais do DF, pode ser lida em: https://bit.ly/2Cca5mN

11

A reportagem do Fantástico, programa dominical da Rede Globo, pode ser assistida em: https://bit.ly/2RhHUKb
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Cleyton: Você participou recentemente do 4º Encontro de Lideranças Políticas LGBTI das Américas12, na Colômbia. Poderia fazer um relato do evento e como ele contribuiu pro seu mandato?
Fábio: Foi incrível participar do evento. Foi um evento muito amplo, de vários atores na
sociedade, de campos ideológicos de esquerda, centro-esquerda e centro, das Américas, mas de
outros lugares do mundo também, inclusive da África. O evento era muito focado em lideranças
LGBT com cargo e mandato. Então tinha uma plateia grande de pessoas da Colômbia e de outros
países da América Latina, de organizações importantes. Representações dos principais movimentos,
só que as mesas e tal, tudo, eram compostas por parlamentares. Então prefeitas LGBT, senadora
trans, deputados e deputadas LGBT do país e dos países. [O Senador Fabiano] Contarato13 foi! Foi
muito interessante a participação dele, eu avaliei como muito positiva a forma como ele se colocou,
a forma leve como ele defendeu direitos humanos e a dignidade LGBT, a forma como ele... Achei
interessante, achei que foi positivo pra gente abrir um diálogo com ele também, sabe? E eu achei
que foi muito legal porque deu um gás também de você ver que, apesar de um crescimento dessas
ideias de extrema direita na América e na América Latina, também tem um crescimento de representatividade. Você tem parlamentares LGBT em muito países da América, tinha representações de
30 países ali, com parlamentares, deputados, vereadores, deputados federais. Na dinâmica de cada
democracia e de cada modelo de representação. Mas foi muito legal pra dar um gás, pra gente ouvir
projetos de lei, ouvir as histórias, as ideias, a situação dos países, como é que os parlamentares têm
feito as coalizões, as conversas e os diálogos, então foi bem positivo.
Eu voltei com gás renovado e acho que é uma saída política importante pra nós começarmos a nos
organizar nacional e internacionalmente, com fóruns capazes de reunir a nossa pluralidade de movimentos
e ideias, pra que a gente possa tirar uma agenda comum mínima. Como todos os movimentos fazem, eu
acho que isso é muito deficitário no Movimento LGBT, um espaço coletivo que una as grandes narrativas do Movimento LGBT e tente tirar uma agenda comum. Isso debilita muito a nossa capacidade de
mobilização cotidiana, né? A gente teve um grande ganho na semana passada que foi a criminalização
da LGBTfobia se consolidando como voto no Plenário do Supremo [Tribunal Federal], mas a gente não
tinha uma mobilização muito forte em torno daquilo na rua. E isso é ruim e isso tem a ver com vários
fatores, com a burocratização, institucionalização do movimento, entre outras coisas tantas, mas tem a ver
com nossa incapacidade de montar uma agenda comum ampla, que reúna... Por exemplo, nós temos 18
Paradas no DF! Como é que a gente senta 18 Paradas para tirar uma agenda comum, anual? Nós temos
quantas ONGs, movimentos e grupos que se reivindicam LGBT e ativistas? Como é que a gente monta
um espaço comum para tirar uma agenda política de reforço?

Cleyton: E todos esses movimentos têm concepções diferenciadas de mundo.
Fábio: Concepções diferenciadas, mas a gente está tentando construir um caminho para o mandato ajudar nessa interlocução. Nós queremos trabalhar pra isso, mas acho que nacionalmente temos
esse problema. Queremos trabalhar para construir um espaço, vamos ter o Seminário LGBT agora em
junho, do Congresso Nacional e o primeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você, inclusive, é
nosso convidadíssimo para vir! E a gente quer tentar construir esse canal. Esse canal político de síntese
nacional: qual é a agenda LGBT? Lá a gente conseguiu tirar uma agenda internacional muito consensual,
foi muito legal, só que essa agenda não reverbera no momento em que você ainda não tem uma coalizão
dos movimentos nos próprios países.

12

Informações sobre o Encontro podem ser obtidas em seu site oficial: https://bit.ly/2KYZ92o

13 Fabiano Contarato (REDE-ES) é considerado o primeiro Senador Federal assumidamente gay da história da instituição.
Para conhecer um pouco do seu perfil, ler a entrevista: https://bit.ly/2XSLRYp
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Cleyton: Essa agenda central tirada lá foi qual basicamente?
Fábio: A empregabilidade trans e o combate à violência de gênero, à violência contra populações
de transexuais e travestis foi muito forte, e uma resposta política e teórica ao debate da ideologia de
gênero. Foram as duas coisas que eu acho que foram centrais.

Cleyton: Que também são problemas continentais, né?
Fábio: É isso, continental. Então a gente tirou como agenda uma carta das transexuais e travestis, muito forte, como uma agenda de luta pela empregabilidade e combate à morte e violência contra a
população de transexuais e travestis. E dois, a questão de uma resposta teórica e política do Movimento
LGBT às discussões relacionadas à ideologia de gênero. Então foram os dois eixos que a gente precisa
nacionalizar no Brasil isso, acho que é importante a gente se afinar e se alinhar a esse projeto internacional.

Cleyton: Já caminhando pro final dessa entrevista, quais são seus planos a curto e médio prazo?
Fábio: Olha, primeiro eu estou muito focado nesse primeiro ano de fazer nosso mandato funcionar,
se consolidar e afinar nosso trabalho, a nossa metodologia de trabalho. Estamos aprendendo e afinando
essa metodologia de trabalho, essa é uma coisa. No segundo ano, acho que a gente precisa pensar como
partido e como mandato, como é que nós contribuímos para essa formação de novas lideranças na construção política do Distrito Federal. Lideranças jovens, pessoas que podem estar também nos espaços
representativos e etc. Então além do trabalho que a gente já faz no primeiro e no segundo ano, que é de
fortalecer os movimentos sociais, como é que a gente ajuda a construir também e fortalecer essas novas
lideranças, né? Acho que vai ser um desafio nosso.
E nesse processo inteiro também eu acho que a gente tem que trabalhar para a construção da unidade
da esquerda, para a gente chegar em outras disputas grandes políticas e ter mais unidade possível. Eu não
quero dar nenhum spoiler disso e dizer: “Olha, nós vamos conseguir ter uma grande chapa da esquerda
em 2022”, não, mas a gente trabalhar no concreto pra tentar construir o máximo de unidade possível.
Eu quero trabalhar, quero que o mandato seja um instrumento de unidade. E a gente tem trabalhado com
unidade aqui com outros partidos e isso tem sido legal. É isso, organizar a trajetória. Organizar a nossa
trajetória, estamos ainda decantando o que está acontecendo. E isso significa muito resistir à extrema direita
e esse ascenso conservador que ainda existe, está massacrando e tem muito enraizamento na sociedade.

Cleyton: Pra acabar mesmo, queria perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de falar
que não foi colocado nessa conversa.
Fábio: Uma coisa que não foi falada foi a questão da segurança. O Jean saiu do país, por ameaças
em vários lugares do Brasil, muitas mensagens hostis, muita violência, xingamentos, violência simbólica, estando num espaço de poder. Até porque ele foi vítima de uma campanha de difamação. Marielle
[Franco] foi executada, Lula está preso, tem violências... Claro que cada uma dessas violências têm uma
dimensão e uma história própria, elas não significam a mesma coisa, né? Mas elas fazem parte desse
momento político que a gente está vivendo no Brasil, elas constroem essa narrativa, esse entendimento.
Dizer que a gente não tem medo é mentira. Medo é uma dimensão humana. E assim que eu fui
eleito, eu senti esse peso. Esse peso do medo, da violência, estar mais exposto à violência. Então pensar
a segurança da população LGBT nesse momento difícil é fundamental. As pessoas às vezes esquecem,
ao dar porrada, ao bater, esquecem que a gente é ser humano e que acham que podem hostilizar da pior
forma, acham que podem... Esquecem sua dimensão humana, né? Então o medo é uma coisa que me
acompanhou, mas esse medo ele foi fundamental para organizar a nossa capacidade de responder aos
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problemas atuais e a construir essa combatividade e resistência. Então o medo foi um potencializador, o
medo não abateu a gente, então acho que isso é uma coisa importante de dizer.
E a nossa preocupação com a segurança foi uma preocupação importante e é uma recomendação
nossa para todo mundo que é LGBT, que está numa situação de vulnerabilidade na sociedade, especialmente
a população LGBT que entra na política, que quer entrar na política, montar uma rede de segurança. Uma
rede política, uma rede solidária de segurança, porque nesse momento difícil, de muitas ideias autoritárias
e violentas, a gente precisa se preservar também. É preciso estar vivo para fazer política, é preciso estar
inteiro para fazer política e a violência desmonta a gente, a violência diminui a gente, ela abate. Então,
para resistir a gente precisa construir essa rede solidária. Pensar na segurança também é importante.

Cleyton: Muito obrigado por essa entrevista!
Fábio: Obrigado também!
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