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RESUMO 

 

 

 

Esta monografia tratará, em uma percepção geral, sobre a construção da ideologia 

dominante nas sociedades de classes, os mecanismos de adestramento que condicionam as 

classes e grupos subalternizados à sua moral e as resistências a este processo de adequação. 

Dada a abrangência do tema, a intrincada rede que se apresenta quando nos aprofundamos no 

processo de construção e cristalização das hegemonias dominantes e o acirramento e a 

complexificação da questão na sociedade burguesa, dividirei os capítulos em etapas deste 

processo de adestramento e discutirei, concomitantemente, as estratégias hegemônicas de 

consolidação e manutenção desta moral que busca fortalecer tais mecanismos, consolidar seus 

conceitos e arrefecer qualquer movimentação que se proponha à resistência. 

Ainda que tenha sido um esforço imprescindível no trabalho a contextualização, a 

busca por exemplificação no intrincado desdobramento dos signos históricos, buscando 

compreender historicamente a construção da moral hegemônica e seu instrumental de 

adequação, a ênfase, o objeto prioritário neste trabalho, é voltada às resistências contra-

hegemônicas que, apesar do acirramento das adversidades e da marginalização imposta aos 

desobedientes, continuam a não se conformar à designação dominante.  E é a estes rebeldes 

que trato por inadequáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

ABSTRACT 

 

 

            This paper will talk in a general sense, about the building of the dominant ideology in 

class societies, the training mechanisms that determine the classes and subordinate groups to 

their moral and the resistance to this process of adaptation. Given the scope of the topic, the 

intricate network that presents itself when we go deeper in the construction process and 

crystallization of the dominant hegemony and the intensification and the complexity of the 

issue in bourgeois society, it is divided in chapters on the steps of this training process and 

discuss concomitantly the hegemonic strategies of consolidation and maintenance of this 

morality that seeks to strengthen these mechanisms, consolidate their concepts and weak any 

movement which proposes resistance. 

            Although it was an essential effort in work context, the search for exemplifying the 

intricate unfolding of historical signs, seeking historically understand the construction of the 

hegemonic moral and its adequacy instrumental, the emphasis, the main object in this paper, 

is geared to resistance counter-hegemonic that despite the intensification of adversity and 

marginalization imposed on disobedient, still do not conform to the dominant designation. 

And these rebels have been tracted by the misfits. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“Aquele que botar as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano. Eu o 

declaro meu inimigo” 

                                                                                                                                          Pierre Proudhon 

 

 

 

O princípio foi a hipótese de que existe um diferença primordial na concepção 

metodológica acadêmica, que gera uma contraposição entre duas possibilidades 

contraditórias: Em uma está o indivíduo na condição da matéria-prima “educando”, sofrendo 

a ação transformadora; e, em outro extremo, o indivíduo é sujeito e pode colher na academia, 

por livre iniciativa e fazendo uso de sua capacidade teleológica, instrumentos que lhe façam 

capaz de ser sujeito, que interfere e transforma o processo acadêmico e que, a partir daí, é 

potente para expandir este arbítrio à transformação de seu diálogo com a sociedade. Neste 

ponto pude tecer uma relação entre a reforçada contraditoriedade do exercício profissional do 

assistente social e a própria formação acadêmica, visto que, em ambos os casos, o indivíduo 

se encontra entre as atribuições que lhe são impostas e o exercício pleno de sua participação 

autônoma no processo que se insere. Entendendo que nem a universidade pública e muito 

menos especificamente o curso de Serviço Social, são alienígenas à educação pública em 

todas as suas esferas, me voltei à discussão que estimulou este trabalho: seria a educação 

pública um processo de adestramento, de adequação ao estereótipo conveniente ao mercado e, 

portanto, incutido ao trabalhador em formação, ou seria de fato um legítimo direito adquirido, 

que proporciona condições de emancipação e cidadania aos educandos? 

     Passei então, com esta questão central enquanto fator propulsor, a procurar 

compreender a essência dessa relação ambígua entre a construção de conhecimento enquanto 

possibilidade libertadora e a educação enquanto mecanismo adestrador. Para tanto, 
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compreendi ser necessário debruçar-me sobre as questões que refletem o histórico de 

enfrentamentos e interesses que poderiam trazer à tona as razões pela qual este possível 

mecanismo coercitivo teria sido desenvolvido, por que, pra quê, por quem e pra quem? Quais 

estereótipos tornaram-se padrões hegemônicos e que reações ocorreram por parte dos 

assujeitados? 

     Daquele ponto em diante, vivi um diálogo cada vez mais próximo com as 

impressões que tinha sobre o assunto, refletindo especialmente sobre como as relações de 

poder presentes desde o início de nossas vidas, ainda no âmbito familiar que nos cerca na 

“primeira infância”, acabam por condicionar nossas oportunidades às concessões de quem nos 

submete ao poder, tal qual ocorre em nossa existência social. A dependência econômica já 

representa um fator (dentre outros, como as relações de gênero, por exemplo) preponderante 

de desequilíbrio nas relações familiares que torna impossível o diálogo horizontal entre os 

membros do núcleo familiar. Tendo a família como meio que reflete a sociedade na qual está 

inserida, é evidente que as famílias, ao reproduzirem estas relações hierarquizadas de poder, 

formam indivíduos condicionados a compreender com maior passividade tais relações e 

aceitar como conquista qualquer concessão que lhe é feita. 

Entendendo, portanto, que a estrutura familiar reflete os ditames hegemônicos da 

sociedade na qual se edifica, reproduzindo estes padrões ao inserir seus membros ao convívio 

social já em conformidade com princípios básicos previstos a este adestramento, fica evidente 

a promiscuidade do papel da educação desde este primeiro contato social do indivíduo, ainda 

em família. Esta cartilha, imposta pela moral dominante aos indivíduos, desde a infância, para 

que consigam se inserir em sociedade, passa pela precoce orientação religiosa e chega ao seu 

estágio crucial no momento em que o educando passa à esfera da educação formal, nas 

instituições de ensino. É neste momento do processo educativo que, de acordo com a 

perspectiva que adoto neste trabalho, se encontram as maiores tensões, sendo este o momento 

em que efetivamente se estipula metas e são atribuídos méritos semelhantes aos que serão 

aplicados ao trabalhador, conforme ditado pelo mercado burguês. A tensão se dá em maior 

proporção também por esta educação ser voltada ao jovem, que passa concomitantemente 

pelos estímulos de sua própria subjetividade e pelo processamento e diálogo singular que esta 

dá entre este indivíduo em formação e realidade social que o rodeia.  É neste contexto em que 

costuma se manifestar de maneira mais veemente o enfrentamento do indivíduo ao processo 

de adestramento que lhe é imposto, e é a este enfrentamento que atribuo o termo 

desobediência não enquanto uma característica negativa, mas como uma reação valorosa, um 
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esforço contra-hegemônico por parte daqueles que se recusam ao processo de adequação ao 

qual são cada vez mais precocemente submetidos. 

 Estas reflexões me fizeram aprofundar o recorte do que almejava tratar neste trabalho 

por diversas vezes, até que a desobediência superasse a “loucura” como foco primordial. Não 

que a loucura tenha sido negligenciada, ao contrário, ela é tratada no trabalho como o mais 

implacável mecanismo de imposição da marginalidade aos desobedientes, de modo que é 

tratada, inclusive, de forma destacada ao longo dos capítulos (em especial no terceiro 

capítulo). Tanto enquanto desobedientes potenciais, por estar ainda sob imposição de etapas 

mais acirradas desta doutrinação educativa a que chamo de adestramento, quanto como 

principais alvos destas represálias que os colocam à margem, crianças e jovens são os 

protagonistas do lado não-obediente dos conflitos que pretendo tratar. 

Enquanto metodologia, além do acúmulo teórico apreendido ao longo do curso e das 

pesquisas bibliográficas necessárias, utilizo como aporte à discussão os diários de campo, 

relatórios e outros trabalhos (Análise Institucional, Perfil da População Usuária e Projeto de 

Intervenção) confeccionados após enriquecedora experiência de campo, composta por dois 

anos de inserção em espaço sócio-ocupacional voltado à Saúde Mental, precisamente a 

unidade ambulatorial Espaço Mente Saudável, localizada no distrito de Barra de São João, 

vinculada ao Programa de Saúde Mental do Município de Casimiro de Abreu - RJ. 

     Posso dizer que um fator que tornou a experiência algo extraordinário, à minha 

percepção, foi a integridade linear com que se deu o processo, tendo como ponto de partida 

observações apreendidas de forma quase que imediata ao chegar à unidade na qual me inseri 

enquanto estagiário: ali se apresentavam, enquanto notável maioria dentre a população 

usuária, representações de grupos sociais dos mais afetados por determinações provenientes 

das expressões da Questão Social características de nossa sociedade, sendo nítida a 

predominância de mulheres, idosos e crianças. Como é de se entender como óbvio, em se 

tratando de unidade de serviço público atrelado ao SUS, esse contingente usuário era 

composto massivamente por trabalhadores residentes nos bairros mais pobres do município, 

periferias com precárias condições estruturais, carentes de diversos direitos a serem 

disponibilizados pelas políticas públicas. 

     Ainda no primeiro semestre de campo de estágio, já era possível consolidar as 

primeiras impressões enquanto constatações, participando dos atendimentos em grupo da 

unidade e observando o cotidiano de atendimentos individuais. Conforme as impressões se 

confirmavam, entendi que era prioritário intervir para além da mecanizada prática 

ambulatorial cotidiana disponibilizada pelo serviço público, tendo como recorte estes grupos 
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previamente elencados, que de fato se apresentavam mais expressivos. Elegi, então, dentre 

eles, a parcela infantil da população usuária enquanto alvo da possível intervenção, já que 

parte significativa dos atendimentos da unidade era demandada por crianças, contando 

inclusive com dias e grupos específicos voltados a estes atendimentos. 

     À medida que me envolvia com as pesquisas, já com este recorte voltado ao 

atendimento da população infantil, algo específico me chamou a atenção: do expressivo 

contingente de encaminhamentos de crianças enviados ao ambulatório, muitos eram emitidos 

por unidades escolares do município, inclusive por professores e até via agenda escolar. A 

maioria destes encaminhamentos sinalizava ao prognóstico de TDAH (Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade), sendo as crianças observadas em âmbito escolar enquanto 

“crianças problema”, desajustadas, tendo dificuldades de se adequar às imposições do 

cotidiano em classe e tendo como conseqüência desempenho abaixo das metas pré-

estabelecidas à série cursada. 

     Concomitante a estas apreensões, ainda nesse início de contato com o ambulatório, 

estabeleci contato mais próximo e mais frequente com um destes usuários, J. (como vou 

chamá-lo, a fim de preservar a sua identidade), um adolescente de 14 anos que ia sozinho à 

unidade e, por não se sentir confortável a seguir o tratamento de forma “convencional”, 

procurava a mim e ao estagiário de psicologia sempre que sentia necessidade de conversar 

sobre suas dificuldades. O garoto vivia com os avós, tinha relacionamento conturbado com a 

mãe e sofria com a absoluta ausência por parte do pai. Muito franzino e tímido, tinha 

dificuldades de se socializar com os outros adolescentes na escola, único ambiente onde em 

seu cotidiano tinha a oportunidade de interagir com outros de sua faixa etária. Sentia-se 

sozinho, ressentia-se da ausência do pai e dos conflitos familiares, acenando à depressão, 

passando a nos procurar com freqüência para nossas conversas no ambulatório. Certa vez 

apareceu mais animado, contando que havia assistido a uma exibição de capoeira e que 

pensava em se matricular e eu o incentivei a fazê-lo, inclusive contando minha própria 

experiência com este esporte quando criança, e entendendo que seria uma ótima oportunidade 

de ele se relacionar com outros de sua idade em ambiente fora de sua conturbada rotina 

escolar. E foi com grande satisfação que acompanhei a drástica mudança que o acesso à 

prática esportiva causou de imediato à sua vida: J. se comprometeu com a capoeira em toda 

sua dimensão cultural e esportiva, rapidamente ascendeu até à condição de instrutor nas aulas, 

passou a se mostrar mais seguro, fez novas amizades e hoje dificilmente anda só como antes. 

Demonstra agora muito mais firmeza para lidar com as relações familiares e passou a ter bons 

resultados na escola. Enfim, J. não era mais uma “criança problema”. 
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     A experiência de conviver com a situação de J. , em diálogo com as questões 

suscitadas durante o contato no estágio com os atendimentos infantis, fomentou as reflexões 

que me fariam formular a hipótese primordial que viria a direcionar minhas ações dali até o 

fim do processo de estágio, resultando no projeto de intervenção posto em prática no fim do 

meu contato com o campo: A forma com que as crianças eram consideradas enquanto 

problemáticas no ambiente de sala de aula era fruto de toda a negligência com que se tratava 

a sua sociabilidade, às limitações de acesso a direitos como lazer, práticas culturais e 

esportivas. As próprias escolas, no arcaísmo com que se têm encarado o processo de ensino, 

têm tratado como educação o adestramento dos jovens à adequação enquanto 

trabalhadores obedientes às conveniências do mercado, adotando práticas de imposição 

hierárquica autoritária, privilegiando apenas a dimensão do saber que se referem à 

educação técnica, negligenciando, portanto, outras dimensões básicas à emancipação 

destes indivíduos como a instrumentação física e intelectual. Ao jovem cabe absorver e 

aceitar a condição de subalternidade quanto mais cedo, a começar pela sua relação obediente 

com o professor enquanto figura de autoridade na escola, não havendo ali espaço para o 

espírito questionador característico das idades ainda não adequadas à moral dominante e seus 

estereótipos socialmente aceitos, à formação consistente de sua subjetividade e ainda menos à 

expressão de sua capacidade criativa que não esteja previsto em contexto de cartilha imposta. 

É de se esperar que, diante de austero adestramento, se expresse em resistência o jovem, que 

têm sua ânsia por compreender, questionar e interagir com o mundo que se descortina à sua 

volta, recusando-se ao silêncio da obediência. E a resposta a essa desobediência em nossa 

sociedade têm sido a cada vez mais precoce segregação destes indivíduos, o condicionamento 

ao estereótipo marginal através da loucura, e a zumbificação manicomial através da 

medicalização. 

Enfim, conforme a complexidade dos temas a serem abordados nesta monografia, 

divido-a em três capítulos, construídos de forma a traçarem uma perspectiva concomitante da 

construção moral hegemônica nas sociedades de classes, dos processos de adestramento das 

populações subalternizadas e dos enfrentamentos contra-hegemônicos. Procurei distribuí-los 

de maneira a seguirem uma linearidade nas reflexões propostas, iniciando, no primeiro 

capítulo, pela discussão voltada à infância, seguindo no segundo capítulo pelos jovens e 

culminando naquele que trato como mecanismo final de assujeitamento e marginalização, a 

“loucura”, sempre destacando a desobediência enquanto reação frente à subordinação imposta 

pelo ideário dominante. 
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1. 1.  A INSERÇÃO PRECOCE NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO 

 

 

 

“Qualquer pessoa que tenha lido a história da humanidade aprendeu 

que a desobediência é a virtude original do homem. O progresso é uma 

conseqüência da desobediência e da rebelião”                      

                                                                                       Oscar Wilde 

 

 

     Sendo a força de trabalho a única mercadoria de que o trabalhador dispõe para ser 

vendida ao mercado capitalista (esta indispensável à produção capitalista por ser a única capaz 

de produzir valor quando empregada em associação com os meios de produção e a natureza), 

podemos entender que esta também está sujeita ao processo de aprimoramento até que, enfim, 

resulte em produto final, pronto a ser consumido pelo mercado. Assim sendo, o ser humano é 

“coisificado” à condição de matéria prima a ser retirada da natureza e lapidada até que esteja 

dentro dos padrões exigidos na sociedade capitalista. No primeiro momento, o ser humano em 

estado bruto é entregue à responsabilidade da “manufatura” familiar, onde os pais atuam 

como uma espécie de artesãos, se valendo apenas de sua habilidade, empirismo (fruto do que 

eles mesmos apreenderam ao longo de suas próprias experiências nesta dinâmica) e o fazem 

de acordo com seus próprios métodos e controlando o tempo empregado. Em seguida o 

indivíduo é entregue à produção fabril, escolar e religiosa, onde existem tecnologias e rígida 

metodologia para que a mercadoria possa ser tratada e esteja em condições de ser consumida. 

Neste contexto, o ensino técnico funcionaria como uma etapa industrial, onde essa matéria 

prima passa por um último processo de lapidação e inspeção, para que possa ser entregue 

enquanto peça ideal ao mercado. A criança que nasce na classe trabalhadora, portanto, está 

fadada a passar por este processo de adequação até que esteja pronta a ser consumida no 

organismo antropofágico do mercado de trabalho na sociedade capitalista. 
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O ser humano nasce essencialmente íntegro, dotado de potencialidades e liberdade 

infinitas, ainda não enfraquecidas pelos esgotamentos físicos e mentais resultantes da acirrada 

exploração de sua força de trabalho e também não limitada em sua potência criativa pelo 

adestramento ditado pela cartilha moral dominante, difundida em nossa sociedade. 

Observando o modo como as crianças exercem a sua liberdade sem se ater à dogmática moral 

que rege as escolhas da “vida adulta”, à total infinidade de possibilidades criativas com que 

enfrentam cada situação com que se deparam, percebemos como o ser humano não nasce 

obediente e sim é treinado para a obediência ao longo do áspero processo a que se chama de 

aprendizado, a fim de se tornar o ser social adequado ao estereótipo “socialmente desejável”. 

Portanto, sendo a criança não adestrada plenamente lúdica, questionadora, criativa e 

irrequieta, esta é marginalizada de participação cidadã efetiva em sociedade, impedida de 

assumir a condição de sujeitos ativamente participativos e propositivos, ficando sob 

responsabilidade de alguém que possa a tutelar, gerir e responder pelos seus atos, até que se 

cumpra minimamente a sua adequação ao estereótipo padrão do ser moralizado na sociedade 

burguesa. 

Sendo a estrutura familiar na sociedade capitalista uma instituição construída em 

emparelhamento dialético com os ditames desta sociedade, geralmente esta está submetida 

também ao estereótipo moral dominante, prevendo a constituição da instituição família de 

acordo com dogmas cristãos. De tão persistente através da história das culturas ocidentais, 

remetendo-se ainda ao que foi ditado em tempos da constituição do cristianismo romano, o 

padrão patriarcal associado à família acabou cristalizado, sendo habitualmente tratado como 

natural. Qualquer família que se atreva a desobedecer esta estrutura imposta, buscando a 

liberdade de propor alternativa à habitual composição hierarquizada de homem patriarca e 

principal provedor, mulher que administra os afazeres domésticos e os cuidados aos filhos 

(ainda que hoje a mulher, geralmente, também acumule a responsabilidade de prover renda 

complementar ao sustento da família), e crianças obedientes ao que ordenam os pais, acaba 

sendo apontada como imoral e seus componentes acabam marginalizados em sociedade.  

Nesse ambiente em que a família reproduz a “cartilha moral”, que permeia relações 

em sociedade, a criança capta as suas primeiras impressões sobre o mundo que a cerca. Sob 

tutela dos pais, estes encarregados da árdua tarefa de educá-la, a criança antes mesmo de ter 

qualquer contato social para além da família, é introduzida ao processo de adequação a esta 

moral. Não conhecendo alternativas que lhe instrumentalize de condições para exercer 

qualquer dimensão de liberdade, é nesse primeiro momento que se inicia o processo de 

adestramento, onde tudo que é ditado pelos “responsáveis” ganha a força de regra 
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inquestionável. O esforço da família é para que o indivíduo infantil seja moralizado o quanto 

antes, impondo regras de como se comportar, como se expressar, como deve se vestir, para 

que clube de futebol deve torcer, qual deve ser a sua orientação sexual e até mesmo induzido 

a absorver a religiosidade dos pais, o que em nossa sociedade geralmente significa aderir ao 

cristianismo e acirrar ainda mais, através da “educação religiosa”, esse processo de 

adequação. E nesse contexto, de forma precoce, o indivíduo é formado à “imagem e 

semelhança” dos pais, estes reprodutores do padrão criado pelo próprio adestramento ao qual 

do mesmo modo foram sujeitos anteriormente. Portanto, um filho de trabalhador está sujeito a 

receber a educação direcionada à sua classe e a reprodução de seu destino inexorável dentro 

da sociedade burguesa, estimulado desde seus primeiros passos sobre o caminho a ser seguido 

até ser adulto e ocupar o lugar de seu pai, em família e em sociedade para além dela. 
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1.2. NAS PERIFERIAS DA “CITY” NÃO EXISTEM DIREITOS, DE 

“CIDADÃO ESPECIAL” À MARGINALIDADE 

 

 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (ECA, Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990) 

 

 

Compreendido dentre os frutos da Constituição Federal de 1988, que tinha como 

principal conquista as burocracias da carta constitucional terem se voltado à garantia de 

direitos que assegurassem condições de cidadania aos brasileiros, especialmente a conhecida 

tríplice que sustenta o projeto de seguridade social (Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social) que deveria nortear o avanço das políticas públicas, está o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), oficializado apenas em 1990. Em uma perspectiva romântica instigada 

por sua narrativa, o analista do estatuto é cativado e levado a crer que este representa uma 

incontestável conquista de direitos, onde a criança é colocada na condição de “cidadão 

especial”, sob a justificativa moral de que a ela deve-se dispensar especial proteção. Contudo, 

o que fica evidente na cartilha produzida pelo estatuto é que os direitos a serem direcionados a 

estes cidadãos guardam subjetividades implícitas, como que “proclamados em verso” e 

abstraídos de perspectiva objetiva, enquanto os ditames coercivos compreendem um robusto 

conjunto de regras e punições claramente “proseados” e ajustados à necessidade de 

aplicabilidade de suas burocracias. A cartilha em sua dimensão penal, portanto, legitima 
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mecanismos punitivos e castradores voltados à contensão e marginalização do desobediente 

infantil e trata com menos afinco e precisão cuidados que assegurassem a estes direitos 

necessários à emancipação e à afetiva inserção enquanto sujeitos em sociedade, estes últimos 

que fariam jus à condição “especial” em que se diz compreender a criança no romantismo do 

discurso demagogo.  

    Sendo legalmente encarado como “cidadão especial”, ao qual se deve direcionar 

especial proteção, teoricamente deveria competir ao Estado zelar pelo cumprimento desta 

legislação, disponibilizando mecanismos objetivos para que estes cidadãos usufruam de tudo 

aquilo que lhe é dito de direito e, consequentemente, contem com plenas condições de 

desenvolvimento individual e inserção social. Essas condições, porém, derivam de direitos 

que funcionam como abstrações meramente teóricas na cartilha do ECA, ficando na prática 

completamente negligenciadas pelo Estado as condições objetivas para o seu real usufruto 

universal por parte das crianças. Com esta negligência, o Estado fortalece mercados que 

suprem essas carências a quem pode arcar com as despesas. Assim, os filhos da burguesia 

estudam em colégios que lhes dão instrução intelectual, técnica e física, sendo 

instrumentalizados à emancipação, têm planos de saúde que lhes prestam todo tipo de 

assistência do gênero, são matriculados em escolas de esporte, música e arte e são associados 

a clubes que lhes dão opções de lazer (além do espaço, dos brinquedos e aparelhos eletrônicos 

que habitualmente desfrutam em suas residências). Resta aos filhos pobres da classe 

trabalhadora o abandono à marginalidade, sem receber assistência do Estado que lhes 

responda às necessidades e instrumentos que lhes dê mínimas perspectivas de superação da 

realidade pauperizada que os cerca. 

Fisicamente plenas, a crianças necessitam de espaço e atividades que as façam 

extravasarem toda a sua potência latente. Entretanto, nas cidades contemporâneas as ruas e 

praças, que outrora deram lugar às brincadeiras infantis, foram cercadas enquanto 

propriedades e transformadas em mercadoria, perdendo a sua função social. Na lógica da 

“city”, o espaço urbano foi especulado e urbanizado em benefício da valorização de imóveis 

dos proprietários burgueses, do enriquecimento de políticos e donos de empreiteiras. Nas 

periferias, a falta de condições básicas de habitação, como a iluminação e o saneamento, e a 

rotina de violência à qual estão sujeitas estas comunidades marginalizadas pelo poder público 

que só chega até elas com o seu “braço armado”, deixam os pais, que dada a rotina de 

trabalho não podem acompanhar os filhos a estas atividades, temerosos a ponto de afastar as 

crianças da rua diante dos riscos que estar podem correr. Como tudo que o Estado trata com 

negligência em suas políticas, hoje as opções de lazer só estão disponíveis aos que podem 
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pagar por elas, e os filhos da classe trabalhadora não estão dentre estes. Nas escolas públicas 

não se oferecem opções de lazer que substituam a essa ausência e pouca importância é dada à 

Educação Física e às práticas esportivas. 

     A capacidade lúdica, a criatividade das crianças, requer, por sua vez, o acesso a 

atividades artísticas, que permitam a livre expressão e desenvolvimento dessas 

potencialidades por parte das crianças. Também esta necessidade fica limitada sem o acesso 

pleno ao espaço público e, assim sendo, condicionada a serviços pagos. Os pais trabalhadores 

não podem arcar com essas despesas e tampouco as escolas públicas oferecem aulas de 

música ou artes plásticas e muitas vezes sequer dispõem de trabalho pedagógico que estimule 

atividades culturais aos alunos. 

 

 

 

Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações 

culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

(ECA, Art.59)  

 

Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos 

públicos classificados como adequados à sua faixa etária. (ECA, Art. 

75) 

 

 

 

     Eventos culturais públicos, quando disponíveis, são promovidos nos grandes 

centros e bairros burgueses, distantes das periferias. Bibliotecas municipais também são 

alocadas no centro das metrópoles, transformadas em pontos turísticos que valorizam ainda 

mais cada palmo de chão dessas “áreas nobres” e servem de chamariz às áreas comerciais que 

se instalam nos arredores. Nas comunidades periféricas só resta a produção cultural 

independente, que habitualmente refletem a dura realidade cotidiana com que convivem estas 

pessoas e não têm qualquer incentivo por parte do Estado, excetuando aquele em que o 

oportunismo eleitoreiro entende como necessário. Estes eventos produzidos pelas próprias 

comunidades como, por exemplo, os Bailes Funk, costumam, entretanto, ser noturnos e 

direcionados aos trabalhadores que buscam alguma opção de lazer acessível que extravase a 

rotina de trabalho, e sendo assim também não respondem às necessidades infantis. Portanto, 
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são raríssimas as oportunidades de acesso a atividades culturais por parte das crianças 

residentes nesses locais. 

Observados tais fatores, podemos refletir quanto às condições objetivas a que dispõem 

as crianças das classes subalternizadas em nossa sociedade para acessar direitos intrínsecos à 

infância, à sua socialização e formação enquanto sujeitos.  Nesta realidade, estas crianças 

acabam tendo na escola pública o único espaço de socialização. Ali, porém, também não vão 

encontrar, geralmente, assistência aos seus direitos negligenciados e sim um aprimoramento 

do processo de adequação iniciado ainda em âmbito familiar. E é nesse ponto em que começa 

enfim a atuação do Estado na sociedade burguesa, utilizando-se de suas unidades escolares 

para impor a estas crianças o adestramento proposto pelo Capital, desde cedo adequando 

futuros trabalhadores às suas exigências. 
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1.3. A ESCOLA NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

 

 

Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino. (ECA, ART. 55) 

 

 

 

      Neste ponto, é importante voltar o foco ao fato de que a escola não está deslocada 

do contexto social em que se encontra, portanto a Educação, como as demais políticas 

públicas, está subordinada aos interesses e à ideologia do capital, ao positivismo neoliberal, 

com incentivo à meritocracia, à competitividade, ao produtivismo. A dogmática positivista, 

adotada pela burguesia neoliberal que defende a sociedade enquanto harmônica, competindo 

ao mérito do indivíduo a sua inserção nessa dinâmica e sua condição de prosperidade, o 

culpabiliza por qualquer dificuldade que o coloque em condição de marginalidade. 

Reproduzindo este ditame a escola reforça o lema de “Ordem e Progresso” que além de 

estampar a bandeira do Brasil, ajuda reforçar a ideia de que somente o indivíduo aceitando a 

adequação é possível conservar a “ordem natural” que impulsiona o progresso. A aceitação ao 

adestramento passa a ser pregada enquanto único meio de prosperar e o mérito individual a 

única forma de se adequar às exigências do “organismo” que vai naturalmente absorver os 

que forem “células saudáveis”: o mercado de trabalho. É para este “eldorado”, de acordo 

com o que ensinam as escolas, que vão os que se mostrarem mais virtuosos e não existem 

alternativas a este destino que não representem o fracasso. Este é o lugar que lhes cabe 

almejar, desde se esforcem o suficiente para que o mercado os aceite. Neste ponto fica 

evidente a função da escola enquanto mero reprodutor da ideologia dominante e formador 

tecnocrático de força de trabalho, agente disciplinador e qualificador de futuros componentes 

do exército industrial de reserva, á disposição das necessidades do mercado na sociedade 

capitalista. 
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A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho (ECA, Art. 53) 

 

 

 

Desde a rigidez no horário de entrada, o aluno é sujeito à adequação ao que será 

exigido pelo mercado enquanto trabalhador, tendo durante todo o tempo que lidar com a 

rigidez de metas e a concepção de que a prosperidade de seu futuro depende exclusivamente 

de seus esforços individuais. Também está assujeitado, como em qualquer empresa, à rígida 

hierarquia, tendo alienada a sua participação ao condicionamento ditado por regras impostas 

em todas as atividades. A função de “educador” acaba por manter em classe, ainda nos dias 

atuais, a essência “Moral e Cívica” observada nos tempos de regime empresarial-militar, 

quando o mote “o professor é a autoridade máxima em sala de aula” ecoava exaustivamente 

aos ouvidos dos alunos em adestramento. Neste contexto, o próprio professor não se 

reconhece nos alunos sua própria classe, reproduzindo a ideologia de quem o submete e com 

eles procura fazer o mesmo, preparando-os ao mercado e delimitando a sua participação ao 

disciplinamento, à eficiência e ao aperfeiçoamento de faculdades voltadas ao desempenho 

técnico, conforme necessário à condição de mão-de-obra. A escola na sociedade capitalista se 

propõe à neutralidade do ideal positivista, colocando-se de imediato ela própria enquanto um 

organismo harmônico, responsabilizando os indivíduos por seu progresso na escola e 

acenando a este desempenho escolar como garantia de ascensão social, e desta forma apenas 

naturalizando o ideário dominante. Nega-se a aguçar a perspectiva crítica dos alunos, a 

começar em relação à dimensão qualitativa do projeto educativo no qual está inserido. Nada 

se fala sobre direitos e muito se prega sobre deveres.  
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No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 

artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 

adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso 

às fontes de cultura. (ECA, Art. 58) 

 

 

 

Na Grécia Antiga, a cultura helenística era considerada como o ideal de civilização por 

seus cidadãos serem dotados de conhecimento que abrangesse disciplinas das mais diversas. 

Entendia-se que a emancipação intelectual, que garantiria a condição de cidadão e civilizado 

ao indivíduo, só era possível se esse se instrumentalizasse com saberes o suficiente para 

buscar compreender a sua própria existência, dialogar com os mais diversos aspectos do 

mundo que o cercava e sentir-se capaz de participar e intervir diretamente na polis. Sendo 

assim, a paidéia ( modelo de educação pública helenística) compreendia uma coleção vasta de 

saberes, que compilava todo o conhecimento acumulado pela cultura grega (filosofia, 

astronomia, matemática, poesia, música, esportes, etc.), aperfeiçoando corpo e mente, 

robustecendo as potencialidades do físico e do intelecto. A própria concepção de universidade 

dava lugar à troca de saberes, à construção e elaboração coletiva do que viria a se constituir 

conhecimento. Esse modelo de instrução foi difundido pelas civilizações derivadas dos 

gregos, chegando até um passado recente, ainda que não mais fosse acessível a todos os 

cidadãos por direito como nos tempos de polis, e sim mais um instrumento de distinção entre 

indivíduos de classes diferentes. Escritores célebres como Sir Arthur Conan Doyle e Bram 

Stoker foram exemplos desse modo de compreender a educação enquanto instrumental de 

emancipação, o primeiro o fazendo através do personagem que o tornou famoso, Sherlock 

Holmes, que dominava as mais diversas disciplinas científicas, exatas e humanas (recursos 

sem os quais não seria possível pôr em prática seus apoteóticos métodos dedutivos), era um 

profundo conhecedor das artes e ainda praticava o pugilismo; Bram Stoker escreveu sobre 

direito, formou-se matemático e “de quebra” criou o personagem de Horror Gótico mais 

influente da cultura ocidental (o vampiro Drácula), tendo inspiração no personagem histórico 

do monarca valáquio Vlad Dracula. Talvez o exemplo mais reconhecido desse 

desenvolvimento de múltiplas potencialidades seja o pintor, escultor, arquiteto, matemático, 

engenheiro, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, arquiteto, escritor, 

poeta, anatomista, inventor, músico (etc.) Leonardo Da Vinci. 

Tendo por base esses exemplos, acredito que para que se possam desenvolver ao 

máximo as potencialidades dentro das incalculáveis possibilidades do intelecto humano, o 
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conhecimento deve atuar em frentes distintas rumo à emancipação humana (em concordância 

com Marx, nesse aspecto), buscando o desenvolvimento de instrumental físico, técnico e 

intelectual, sem negligências. É esse tipo de educação que deveria se propor a todo cidadão, 

sem distinção de classe, proporcionando iguais condições de desenvolvimento e, 

consequentemente, de atuarem como sujeitos na construção da sociedade. Na universidade 

esses conhecimentos deveriam ser aprimorados, com espaço livre para o que nela adentrasse 

pudessem buscar os aprimoramentos almejados. É claro que esse problema não se inicia na 

universidade, e sim na educação básica, especialmente na sociedade capitalista, onde a 

educação, inacreditavelmente, regrediu em relação ao que se propôs na Grécia do século IV 

A.C. e ganhou contornos tecnocráticos, passando a buscar apenas a formação de mão de obra 

qualificada e barata, privilegiando as ciências exatas na medida necessária ao futuro 

trabalhador operário e reduzindo ao máximo as instruções de ciências sociais e humanas e 

praticamente extinguindo as práticas esportivas. 

A instrumentalização emancipatória é, portanto, tendenciosamente negligente. 

Observamos a depreciação das ciências sociais e humanas em benefício ao enfoque tecnicista 

das ciências exatas. A História é ensinada de modo parcial, conforme relatado sob encomenda 

dos dominantes e, tendenciosamente, desvinculada de profundidade que possa revelar 

bastidores e a intencionalidade política por trás de cada ato. A teoria política é aparentemente 

ausente, em reprodução à neutralidade defendida pelo discurso conservador, naturalizando o 

que está posto aos alunos enquanto realidade. Manifestações de caráter ideológico socialista 

por parte dos professores são censuradas, sob pretexto de que podem influenciar os alunos, 

claramente impedindo qualquer tentativa de rompimento com a conservação da ideologia 

hegemônica na formação das crianças. Por fim, é reduzida ao máximo a importância e o 

espaço para atividades culturais, lúdicas e esportivas, negando-lhes, portanto, possibilidades 

de descobrir e aperfeiçoar as potencialidades oriundas de suas próprias subjetividades, e de se 

apropriar de condições concretas de compreender e propor alternativas de enfrentamento 

frente à realidade à qual estão submetidos. 

 

 

 

 

 



 

27 

1.4. A “DROGA DA OBEDIÊNCIA” 

 

 

     Partindo desta perspectiva moralista e conservadora da Educação pública, qualquer 

indivíduo que apresente comportamento que se desvie do caminho previsto à doutrinação 

educativa deve ser tratado ou extirpado, como apêndice adoecido no organismo que compõe o 

“sacrossanto refúgio da retidão moral”. No caso das descomposturas, ameaças e tentativas de 

imposição hierárquica não surtirem o efeito esperado, pode-se enviá-lo à Saúde Mental como 

mais um mecanismo punitivo, sob a ameaça da marginalização e constrangimento que se 

impõe aos loucos em nossa sociedade ou, quem sabe, até dopá-lo com obediência sintética 

(Ritalina) para que não prejudique o conveniente silêncio dos demais. 

 

  

A etiologia dessa síndrome é desconhecida e não há teste 

diagnóstico específico. O diagnóstico correto requer uma investigação 

médica, neuropsicológica, educacional e social. As características 

comumente relatadas incluem: história de déficit de atenção, 

distractibilidade, labilidade emocional, impulsividade, hiperatividade 

moderada a grave, sinais neurológicos menores e EEG anormal. O 

aprendizado pode ou não estar prejudicado. O diagnóstico deve ser 

baseado na história e avaliação completas da criança e não apenas na 

presença de uma ou mais dessas características. O tratamento 

medicamentoso não é indicado para todas as crianças com a 

síndrome. Os estimulantes não são indicados a crianças que apresentem 

sintomas secundários a fatores ambientais (em particular, crianças 

submetidas a maus tratos) e/ou distúrbios psiquiátricos primários, incluindo-

se psicoses. Uma orientação educacional apropriada é essencial e a 

intervenção psicossocial é geralmente necessária. Nos locais em que 

medidas corretivas isoladas forem comprovadamente insuficientes, a 

decisão de se prescrever um estimulante deverá ser baseada na 

determinação rigorosa da gravidade dos sintomas da criança. 

(Considerações especiais sobre o diagnóstico de TDAH  - Bula do 

medicamento Ritalina – Laboratório Novartis) 
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     Podemos observar, portanto, que na própria bula no medicamento existem 

considerações especiais no tocante à administração do mesmo, referindo-se à importância de 

aprofundada investigação psicossocial anterior ao diagnóstico de TDAH e à prescrição 

medicamentosa. Porém, ao longo da experiência de campo que tive, pude observar que não 

são respeitadas tais precauções e a prescrição deste medicamento se dá enquanto rotina, com 

base em alguns poucos minutos de consulta psiquiátrica, surtindo efeito paliativo que apenas 

se refere ao comportamento, à adequação, em detrimento a real e instrumentalizada 

preocupação com a busca por melhorias significativas relacionadas às condições objetivas de 

inserção social as quais a criança está submetida. 

     Compreendo que seja urgente o esforço em promover a reestruturação do caráter 

intersetorial das políticas públicas, em especial, neste caso em questão, restabelecendo o 

diálogo entre Educação e Saúde. Os encaminhamentos partem das escolas, mas não há 

participação desta desde a chegada da criança à unidade de Saúde Mental. Isso demonstra que 

os encaminhamentos ocorrem, por parte das escolas, como forma de eximir-se de 

responsabilidade pelo “aluno problema”, livrando-se do “fardo” ao outro setor. Por sua vez, a 

unidade de saúde também não faz o caminho inverso, buscando o retorno à escola, buscando 

somar condições de investigar com profundidade o contexto que culminou no 

encaminhamento. Nesse sentido se deu a aplicação do projeto de intervenção por mim 

elaborado e, durante as investigações e reuniões, ficou evidente a precariedade de condições 

multidisciplinares para dar suporte à situação no próprio ambiente escolar, com a 

responsabilidade recaindo aos professores e à direção das unidades de educação, estes 

reproduzindo insistentemente o discurso moralista e conservador, que culpabiliza o indivíduo 

(aluno) por seu comportamento tido enquanto inadequado. 

   Enfim, a situação imposta aos que são apontados como portadores de transtornos de 

ordem psíquica, em nossa sociedade, sempre foi e é, ainda hoje, um mecanismo coercivo que 

visa marginalizar os que não se conformam às conveniências da classe dominante, os que não 

podem ser manobrados e adestrados, os que não se adaptam à condição de apêndice às 

engrenagens edificadas pelo capital em sua lógica de estruturação produtiva. Existe, neste 

ponto, uma confirmação dos Direitos Humanos enquanto abstração frente à constante 

exigência de funcionalidade prática designada aos indivíduos pertencentes às classes 

subalternizadas. Na prática, o que podemos observar é que qualquer direito que se remeta à 

emancipação humana pode ser negligenciado diante da incapacidade de produzir dentro do 

que exigem os interesses burgueses. Partindo do princípio que o ECA se edifica sobre os 

pilares da Proclamação dos Direitos Humanos, ao menos até o ponto em que se refere a 
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direitos a serem garantidos (não os de caráter punitivo, voltados ao direito penal), inclusive 

compreendendo a criança e o adolescente como indivíduos que necessitam de atenção e 

proteção prioritária, podemos entender como agravante essa situação atingir com especial 

contundência à estes. A abordagem dada ao ensino público já é adestradora, não só no que se 

refere à adequação comportamental, mas também à precarização do acesso a condições 

fundamentais à emancipação destes indivíduos, como a instrução intelectual e física, 

privilegiando sobremaneira o treinamento técnico, reproduzindo o caráter tecnocrático 

observado no Regime Militar, formador de mão-de-obra às esferas subalternizadas aos quais 

são alocados os prestadores de “trabalho manual” no processo produtivo. Debruçando-nos 

sobre estes elementos, e voltando à temática voltada à Saúde Mental, o que vemos hoje é essa 

execração dos que não se adaptam através da loucura torna-se ainda mais cruel quando 

compreendemos que isso se dá cada vez mais precocemente, ainda em ambiente escolar, sem 

que exista qualquer menção de proporcionar condições de cidadania a estes que, conforme 

prevê o ECA, deveriam ser tratados com especial proteção. 
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1.5. DOUTRINAÇÃO RELIGIOSA: A “DIVINIZAÇÃO” DOS 

PRECEITOS DA MORAL DOMINANTE 

 

Nos primórdios da humanidade, as primeiras sociedades tribais tinham como base 

cultural, conforme hoje podemos verificar com precisão através de descobertas arqueológicas 

que remontam o cenário em que viviam os povos da época, o misticismo mágico. Os 

fenômenos naturais eram observados com reverência, como sinal desse sobrenatural que regia 

cada ato de acordo com a vontade das deidades, manifestas através destes fenômenos. A 

distinção cultural entre aqueles povos derivava em muito destas crenças e, com essa 

identificação particular entre os indivíduos pertencentes à mesma credulidade, se 

consolidavam aquelas sociedades. Com o passar dos tempos, governantes passaram a ser 

representantes terrenos destes deuses e falar em nome dos mesmos. A necessidade de agradar 

tais divindades passou a justificar o sacrifício humano e as guerras tribais, aumentando o 

poder dos vitoriosos e expandindo a abrangência de seus domínios. Babilônicos, Astecas e 

Maias são exemplos conhecidos deste estabelecimento da religiosidade enquanto justificativa 

ao poder soberano dos governantes tribais, base à institucionalização da religiosidade 

enquanto base primordial à naturalização de qualquer estrutura social hierarquizada. 

Com o avanço científico ocidental impulsionado pela filosofia grega, e com o próprio 

expansionismo daquela sociedade em direção a culturas até então tribais, o pensamento 

racional passou a enfrentar a até então inabalável hegemonia do culto ao sobrenatural. Porém, 

como subterfúgio da religiosidade enquanto mecanismo de dominação não poderia ser 

desprezado, houve a necessidade de reformar crenças e incorporar verossimilhança às 

alegorias religiosas. Assim, o conjunto de mitos que compunham as crenças gregas era repleto 

de figuras de características humanas, mas com poderes sobre-humanos e feitos heróicos, mas 

sem, de modo algum, se desvencilhar da hierarquia enquanto algo natural à organização 

social, mesmo que dentre o habitat dos deuses. A mesma manipulação da crença popular foi 

repetida pelos romanos e proporcionou a ideologia de sustentação à sua expansão 

devastadora. Mais tarde, temos talvez aquele que foi o mais emblemático exemplo histórico 

de morticínio justificado pela “vontade de deus”: as Cruzadas medievais. Até os dias de hoje 

as cercanias da “terra santa” de povos de religiões envolvidas nas guerras da idade média, 

Jerusalém, são banhadas regularmente pelo sangue de fiéis em batalha, tudo em nome da fé 

que os guia aos interesses de quem os governa. 
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É importante destacar que com a humanização das deidades e a criação de guias 

espirituais e messias, foi mais fácil sugestionar as pessoas sobre o caráter messiânico de certos 

personagens históricos, que deveriam ser, conforme a conveniência de quem de cima os 

propagava, reverenciados, seguidos, imitados ou temidos. Isso ocorreu com Jesus Cristo, que 

até hoje é metamorfoseado e cultuado de acordo com o que deve representar aos que o 

seguem, e também criou condições a todo o frenesi que centralizou o poder nas mãos de um 

ditador na Alemanha Nazista. Em tempos em que a Alemanha sofria os reflexos da Crise de 

1929, o Partido Nazista fez todos os esforços para destituir o até então cristianismo enquanto 

base religiosa de seu povo, tentando criar sua própria doutrina, baseada na mitologia pagã 

germânica. Quando a obsessão dos idealizadores nazistas pelas runas pagãs e todo aquele 

misticismo que fundamentaria a pretensa superioridade ariana por eles propagada ficou 

difícil de sustentar por falta de evidências materiais, o que restava era continuar a vender a 

ideia de superioridade alemã, que daria condições à eugenia nazista e, consequentemente, à 

determinação de que era necessário exterminar os judeus que causaram a impureza da raça 

alemã, através da exaltação de um novo messias. E assim foi feita a manipulação das massas à 

recepção dada ao novo “messias” alemão que iria ser responsável pelo “renascer da 

Alemanha”: Adolf Hitler. As consequências dessa crença de fundamento religioso, idealizada 

e disseminada ao povo alemão pelos Nazistas, do Sol Negro e das runas nórdicas ao messias 

genocida culminaram no expansionismo alemão e na Segunda Guerra Mundial. 

Essa religiosidade mantém intacta a hierarquia nas sociedades e, conforme o tempo e a 

repetição de seus dogmas, acaba naturalizada e passa a constituir um ideário moral que 

coordena as relações sociais. E isto foi, através dos séculos e até os dias de hoje, 

preponderante à imposição e manutenção de estruturação classista nas sociedades ao longo da 

história. Desde as castas orientais, passando pela antiguidade escravista e a servidão medieval 

e, enfim, chegando até a relação assalariada da exploração da força de trabalho na sociedade 

capitalista, a moral dominante naturaliza a posição desigual dos homens em sociedade e 

justifica a perseguição e a marginalização daqueles que nãos e adéquam a esta moralidade que 

lhes é ditada. Neste contexto, a criança é iniciada o quanto antes ao ensino da doutrina 

religiosa hegemônica que dita as normas padronizadas de convívio em família e em 

sociedade. Isso será parte fundamental sem eu adestramento e na aceitação deste indivíduo 

ainda jovem de que não há nada que possa fazer para ir contra a abstração sobrenatural que 

torna o seu lugar no mundo algo natural e a ser aceito de forma obediente. É claro que alguns 

resistem, recusam-se a obedecer e até mesmo se rebelam contra toda esta ideologia. Estes são 

os inadequáveis. 
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Cap. II 

 

 

 

O GRITO DOS DESOBEDIENTES 
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2.1. A IMPORTÂNCIA DOS HERÓIS 

 

Desde as primeiras sociedades relatadas na história da civilização ocidental, o percurso 

de tal sociedade e suas nuances particulares podem ser descritas se conhecermos os heróis, 

que com o apelo de seus carismas puderam inspirar os povos nessas trajetórias. Porém, para ir 

além da mera descrição linear da história, é necessário refletir sobre a importância política 

destas figuras emblemáticas. Por quem, de acordo com quais interesses e com que integridade 

foram alçados ao papel de líderes populares.  

A Grécia Antiga era terra fértil aos mitos de deuses e heróis. O Deus maior dos gregos 

era o onipotente “deus dos raios”, “pai dos deuses e homens”: Zeus. Com todo o seu poder 

patriarcal, arbitrava suas ações de acordo apenas com a sua vontade e estava acima de 

qualquer questionamento sobre os seus atos. Zeus então, usando de seus poderes para iludi-

las, tomava pra si as mulheres, inclusive mortais, apenas como objeto pronto a satisfazer os 

seus caprichos. Gerava filhos humanos que viviam na mais absoluta austeridade, como foi do 

semideus Perseu, em realidade absolutamente distinta de todo o luxo que ele, como soberano, 

tinha a sua disposição. Estes filhos de Zeus, inclusive os bastardos como Perseu, eram o 

oposto da figura controversa do deus dos raios, sendo eles referências de virtude, corajosos e 

protagonistas de diversas epopéias que figuram como célebres sagas heróicas encontradas na 

Mitologia Grega. Mas por que um povo que reverenciava deuses e semideuses que se 

caracterizavam por suas virtudes, tinha como patriarca mor um deus supremo que era 

marcado por poderes e atitudes controversas na mesma medida, sendo ele figura antagônica 

aos filhos heróicos? A quem, de fato, o povo grego deveria se voltar enquanto fonte de 

inspiração aos seus próprios princípios e atos? 

Sabemos hoje, bem distante no tempo daquele contexto histórico e cultural repleto de 

superstições metafísicas no qual viveu a sociedade grega na antiguidade, há mais de 2.000 

anos, que tais deuses não deram à luz aos filhos homens, e sim que estes os criaram à sua 

“imagem e semelhança”. Por este motivo os deuses gregos são repletos de características 

humanas, inclusive os seus defeitos, para que se pudesse tê-los como espelho verossímil. 

Desta forma, a própria estrutura hierárquica do Olimpo reproduzia a estrutura de poder na 

terra e, ao mesmo tempo era utilizada para legitimar esta estrutura. O comportamento e as 

liberdades permitidas aos caprichos dos deuses, seguindo esta perspectiva, também eram álibi 
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a comportamento compatível por parte dos governantes mortais, seus descendentes. Sendo 

assim, os deuses gregos serviam de argumento definitivo à indiscutível manutenção da 

estrutura de poder grega e ao arbítrio inquestionável às mãos dos governantes daquele povo. 

Mas enquanto aos governantes cabia serem venerados e compreendidos à semelhança dos 

deuses olímpicos, e que lugar dessa comparação aos personagens mitológicos estavam os 

comuns naquela sociedade? Em quem foram inspirados e em quem deveriam buscar 

inspiração? Nos semideuses e heróis, que viviam entre os homens e inspiravam aos demais 

com suas virtudes capazes de executar tarefas sobre-humanas. Eram os semideuses corajosos, 

não se queixavam de ter uma dura vida de limitações materiais a qual encaravam com bravura 

e resignação, estavam preocupados em auxiliar os mais fracos e, é claro, buscavam conselhos 

sobre seus destinos e atos se curvando diante dos deuses em total obediência e consciência de 

seus poderes e de sua soberania inquestionável. Enquanto o povo grego era mantido sob a 

crença nos deuses olímpicos, criados à conveniência de seus regentes, estaria segura a 

estrutura hierárquica que caracterizava aquela sociedade e também a obediência, o 

conformismo e a virtude de seu povo.  

Com o sucesso destes mitos gregos na consolidação da estrutura política grega, os seus 

conquistadores romanos reprisaram a fórmula, copiando a mitologia e a sua funcionalidade, 

até que o próprio povo judeu, então sob o jugo do Império Romano, porém com seus próprios 

heróis, se insurgiu contra a dominação romana. Com o aumento da tensão os povos entraram 

em conflito e, como manobra política, se fez necessário tomar uma medida que guarda 

analogia com a própria mitologia da Grécia antiga, agradando “gregos e troianos” ou, melhor 

dizendo nesse caso, os cidadãos romanos e o povo judeu em luta. Seria então feita a transição 

a uma nova religiosidade, a novos heróis que pudessem unir ambos os povos sob uma nova 

cartilha de inspiração que garantisse a estabilidade do império. 

Como no caso do insurgente povo judeu, foram muitos os heróis que foram alçados a 

tal condição pelo referencial que representavam aos que com eles conviviam, seguiam ou 

partilhavam de suas ideias e atos, ao longo da história até os dias atuais. Desde guerreiros que 

defenderam seu povo contra a dominação de alguma potência expansionista, passando por 

líderes comunitários, carismáticos, artistas até esportistas contemporâneos. Em todos estes 

casos, porém, tais lideranças sofreram o assédio do poder e, em muitos dos casos, seu carisma 

e influência foram utilizados pela classe dominante para direcionar o comportamento da 

classe dominada de acordo com seus interesses. 

Os heróis que um dia serviam de molde à polis grega foram reformulados para que 

fosse inspiração aos cidadãos romanos e foram substituídos pelos líderes lançados ao povo 



 

35 

judaico-cristão. Na sociedade burguesa, porém, era necessário um novo tipo de inspiração aos 

que se impôs a condição de subalternidade, a classe trabalhadora. A própria religiosidade foi 

reformada ao protestantismo, mas com a abolição dos santos que serviam a esse papel no 

catolicismo seria necessário criar novos referenciais. Conforme a classe burguesa aumentava 

seu abismo de distância em relação à classe trabalhadora, ficava claro que tal líder teria que 

ser dotado de prodigiosidade hercúlea para ser capaz de saltar tal abismo. Karl Marx tratou 

com ironia, em sua obra “Introdução à Contribuição Para a Crítica da Economia Política” 

(escrita em 1859, porém somente publicada por Kautsky em 1905), a ilusão propagada pelo 

discurso burguês de que os trabalhadores seriam capazes de, contra todos os obstáculos que se 

antepunham à prosperidade dos subalternizados na sociedade capitalista, executar tais feitos 

de heroísmo superando a sua condição e alcançando a emergência social, chamou tal fantasia 

de “robinsonada”, em alusão ao romance sobre o náufrago Robinson Crusoé (que ao 

naufragar em uma ilha, sozinho e sem recursos consegue atingir a prosperidade).  

     Pois então, os heróis populares da sociedade burguesa deveriam ser legítimas 

robinsonadas, e assim foi feito. Cito como exemplo contemporâneo deste estereótipo heróico 

os jogadores de futebol, um dos mais poderosos mercados da economia global. Estes heróis 

midiáticos geralmente saem ainda garotos de suas comunidades pobres de países periféricos, 

para estampar jornais, revistas e serem garotos propagandas de marcas famosas, ostentarem 

uma vida regada a ostentações em suas mansões em potências europeias. Como em uma 

espécie de tráfico negreiro repaginado, parte significativa destes garotos é composta por 

jovens negros que são selecionados por empresários em seus países africanos ou sul-

americanos, antigas colônias europeias, para serem comercializados com os mercados centrais 

europeus e transformados em mercadoria de luxo, negociável a altíssimo valor de mercado. O 

que os valoriza enquanto mercadoria é, exatamente, o que os faz ter o apelo midiático junto à 

classe trabalhadora: a exploração de sua imagem. Hoje, no mercado futebolístico, os direitos 

de imagem do jogador superam em muito o percentual que representam os seus vencimentos 

como atleta, e essa imagem é valorizada de acordo com o seu carisma junto ao público 

consumidor dos produtos vendidos através da imagem desse jogador, desde os próprios 

eventos esportivos, passando por jogos eletrônicos inspirados no esporte, até produtos das 

diversas marcas que patrocinam campeonatos, confederações de futebol e até os próprios 

atletas. Portanto, o tratamento luxuoso dispensado a estes ídolos futebolísticos nada mais é do 

que o “alimento” necessário não só à alta performance exigida deles na condição de atletas 

(ou multi-atletas no caso do futebol “moderno”, no qual jogadores chegam à correr 

aproximadamente 10 km por jogo, como fossem fundistas, sofrem por vezes pancadas que se 
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comparam à atletas de esportes de luta, precisam ter físico e ser capazes de dar arrancadas e 

saltos comparadas à modalidades de atletismo)  mas também ao desgaste que sofrem enquanto 

figuras públicas extremamente assediadas e, principalmente, ao fortalecimento de suas 

imagens, que geram ao mercado lucro extraordinariamente superior em ralação aos custos 

destes aparentes confortos que lhes são proporcionados. Esse carisma é fruto justamente da 

origem de classe desses jogadores, de sua identificação étnica e cultural com a massa 

consumidora dos produtos que este representa e, especialmente, da forma como ele representa 

perfeitamente esse sonho de que seja possível sair de uma periferia até uma vida luxuosa em 

um grande centro, enfim, ser um herói popular e uma legítima “robinsonada”.  

Esses jogadores, selecionados e trabalhados para serem “ídolos-mercadorias” a serviço 

do mercado e da ideologia burguesa são uma minoria absoluta em um universo de atletas de 

futebol que, se inspirando nesses heróis, tentam sair das periferias e seguir o mesmo caminho. 

Percebendo essa realidade ocultada pela mídia burguesa, alguns desses ídolos se voltam 

contra o próprio mercado que os construiu a seu favor, e utilizam-se do próprio poder de suas 

imagens e protagonizando ações de enfrentamento a essa realidade, como o caso do 

Movimento Bom-Senso Futebol Clube, que enfrenta os interesses do mercado e suas 

confederações e clubes subordinados, divulgando a situação dessa maioria de “atletas 

operários”, promovendo protestos nos jogos, debatendo com representantes da mídia e das 

entidades que gerenciam o esporte.  

E não se restringe ao esporte os exemplos de heróis criados para servir aos interesses 

da classe dominante que rebelaram, tornando-se desobedientes em luta contra o poder, ou 

vice-versa. Ao logo da história esses exemplos se repetem, em uma longa trajetória de 

enfrentamento entre os que detêm o poder e os desobedientes. 
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2.1.2.  JESUS: DE REVOLUCIONÁRIO À LIDER PACIFISTA 

 

 

 

                           "Bem- Aventurados os Mansos, porque eles possuirão a Terra."  

                                                                                                              Mateus, V.4    

 

 

 

  O mundo conhece a história de Jesus Cristo. Curiosamente, a versão difundida 

obedece, como a maior parte das descrições históricas massificadas, o relato sob a perspectiva 

e interesses dos regentes que as encomendaram. Até mesmo a imagem oriental de Jesus foi 

transfigurada ao estereótipo eurocêntrico em suas representações artísticas. Lançando uma 

perspectiva crítica sobre a trajetória relatada do Nazareno, observamos, por outro lado, um 

jovem judeu, com estereótipo fora do padrão dominante, em enfrentamento à moral, 

religiosidade e interesses dominantes de uma sociedade sob jugo do poderoso Império 

Romano. Como resultado desse enfrentamento em ação direta, o rapaz foi perseguido, 

marginalizado e, por fim, executado. 

     Três séculos se passaram desde a morte do jovem, tendo durante esse período 

persistido à margem, contra todo o tipo de perseguição possível, a luta incessante por parte 

dos que defendiam ainda o seu ideal e se ressentiam quanto à sua perseguição e morte, 

causando constante turbulência política ao império dividido (entre ocidental e oriental), que já 

iniciava a sua decadência. Apercebendo-se, então, destas pressões da classe subalterna em 

luta, o imperador Constantino compreende a necessidade de intervir com alguma concessão 

que arrefeça os levantes, tomando uma decisão que trespassaria o arcaísmo cristalizado da 

moral romana dominante: mudou a capital romana à Bizâncio, na parte oriental do império, 

transfigurando-a na fortificada Constantinopla, e adotou o cristianismo como religião oficial 

do império. A história amplamente divulgada trata apenas enquanto uma jogada magistral do 

governante, entretanto, na perspectiva dos que participavam dos levantes, tratou-se de uma 

conquista frente à hegemonia conservadora, certamente, e um tributo à memória do mártir 

revolucionário, o carpinteiro judeu que ousou afrontar o poder.  

Um dos relatos mais antigos que faz referência a Jesus, o livro “Antiguidades 

Judaicas” foi escrito já na década de 70 d.C. por um cidadão romano, o historiador Flávio 
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Josefo, descendente de linhagem nobre e iniciado nas tradições judaicas. Considerando que 

tais relatos foram escritos quase quarenta anos após a perseguição e morte de Jesus, é fácil 

conceber que o que vinha sendo passado através de tradição oral, chegando enfim a Josefo, 

provavelmente já não dava conta estritamente de fatos não romantizados. E sob que 

encomenda Josefo, sendo este cidadão romano, teria se disposto à redação de seus relatos? 

Sabe-se que a obra foi encomendada à Josefo por seus patronos romanos, nela constando 

inclusive a sua colaboração junto ao império. A tradução dos possíveis originais redigidos por 

Flávio Josefo, também é controversa, dada a possibilidade de influência política sobre os 

copistas responsáveis por traduzir e copiar os textos, séculos depois.  

É claro, portanto, que a “religião do livro” (Bíblia), que cria base à edificação 

institucional da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo ela uma compilação de escrituras, 

transcritas e reescritas em contextos históricos particulares, por diversas gerações e sob 

encomenda e interesses políticos diversos, também gera controvérsias sobre a sua 

legitimidade. São infindáveis as discussões de estudiosos contemporâneos acerca a 

possibilidade de interpolações, remoções e modificações de toda natureza nas escrituras 

compiladas que narram os eventos que constituem as bases do cristianismo, o que torna 

questionável a sua autenticidade. É comum, por exemplo, encontrar estudiosos que 

responsabilizem Constantino por ordenar remoção de textos, conhecidos como “Evangelhos 

Apócrifos”, que alterariam a essência do personagem Jesus Cristo e de seus manifestos. É 

nesse ponto que o herói judeu poderia ter, definitivamente, se transformado no estereótipo 

passivo, obediente e conformado diante de sua condição subalterna e de pobreza, estereótipo 

de herói que seria perfeitamente conveniente à passividade que seria necessário incutir ao 

servo feudal. O catolicismo romano, sob este aspecto, acaba por fornecer base ideológica 

inestimável à constituição e consolidação do Regime Feudal, que seria vigente durante todo o 

período histórico conhecido como Idade Média. 

Considerando que o Jesus Cristo histórico de fato existiu, o que temos de maior 

evidência é que se tratou de um jovem judeu, que viveu em contexto político de lutas de seu 

povo contra o jugo romano. É, portanto, provável que tenha utilizado de seu carisma e de sua 

energia para exercer posição de liderança em enfrentamento ao Império. Seu grito, desta 

perspectiva, apenas teria se transformado em obediente sussurro conforme a história foi 

sendo transcrita por governantes como o imperador Constantino, aristocratas feudais e 

burgueses ascendentes, que viram em sua influência um instrumento potente de 

manipulação dos que se identificavam com a sua figura heróica, através dos séculos. 
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Enfim,com o signo histórico deixado como legado por Constantino, a lição ficou aos 

poderosos de futuras gerações: quando a pressão de um grupo contra-hegemônico se mostrar 

fortalecida a ponto de parecer irresistível, é hora conceder a eles algo que arrefeça sua 

“sede” e traga-os para si a ponto de poder utilizar a sua influência em seu próprio benefício. 

Seguindo este mesmo princípio, não se restringiu a Jesus a metamorfose imposta pelos 

poderosos que transfiguraram sua essência combativa ao estereótipo manso e conciliador, 

para que assim pudessem fazer uso do carisma de seu mito como referência aos que sofrem e 

que devem ser adestrados à obediência e ao conformismo. Outros líderes, estes 

contemporâneos, foram igualmente desfigurados e, dentre outros, cito o líder que lutou pela 

consolidação dos direitos civis dos negros sul-africanos em um país marcado pela segregação 

imposta por uma elite branca, Nelson Mandela, e o pregador da “não-obediência”, Mahatma 

Gandhi, como sendo exemplos deste desvirtuamento midiático de suas imagens, das quais 

foram arrancadas as essências do enfrentamento à conservação dos ditames dominantes, para 

que pudessem ser convenientemente vendidos (literalmente, inclusive) ao mundo como 

símbolos de paz e conciliação. 
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2.2.  ROCK N’ ROLL: O GRITO DE REBELDIA      

 

 

               No período escravagista estadunidense, os negros mantinham viva sua cultura nos 

campos de algodão, ao sul, entoando cânticos oriundos da África. Cantos de pergunta e 

resposta, lamentos e ao mesmo tempo uma forma de se fortalecerem e afrontarem os 

senhores. Percebendo que o incentivo a estes cânticos aumentava o ritmo de trabalho (as 

canções ficaram conhecidas então como “Worksongs”), isso passou a não ser mais um 

problema aos olhos dos encarregados, que passaram inclusive a estimulá-los a desenvolver 

tais habilidades. Já no fim do período escravagista, as habilidades musicais dos escravos 

serviam como entretenimento aos senhores, e após a abolição os escravos passaram a ter na 

música uma possibilidade de sobrevivência em sociedade. A melodia triste de origem 

africana, antes vocalizada pelos escravos nos campos de algodão, agora era executada ao 

piano e outros instrumentos pelos escravos recém “libertos”, dando origem às “blues notes”, a 

pedra fundamental do Jazz e do Blues. Incomodados com a mobilização e união dos negros 

em seus guetos, em torno de sua cultura própria que os mantinha ligados à África e 

inconformados com situação em que se encontravam longe da terra natal, e atentos ao valor 

de sua arte, inicialmente os brancos passaram a trazê-los ao seu entretenimento, contratando 

os seus serviços e buscando apropriar-se de suas aptidões artísticas. A partir daí, ainda nas 

primeiras décadas do Séc. XX, tem-se o início do processo de “embranquecimento” do Jazz, 

com bandas compostas predominantemente por brancos executando aquela música 

tipicamente negra. O processo fez com que o que começou como instrumento de resistência se 

transfigurasse em mercadoria nas mãos da burguesia emergente. 

     Nos anos 50, a era da “juventude transviada”, Chuck Berry espantou a todos com 

uma adaptação ácida e acelerada do já empalidecido Blues, ao executar o célebre riff de 

guitarra que introduz a música Johnny B. Goode (originalmente composto por outro negro: o 

saxofonista Luis Jordan). Seu comportamento no palco e a agitação da música transbordavam-

se em rebeldia e escandalizavam a sociedade ultraconservadora. Paralelamente à inovação de 

Berry, que tinha ali toda a essência do Blues negro na concepção do Rock N’ Roll, um 

caminhoneiro branco, belo de acordo com o estereótipo da classe dominante e conservadora 

estadunidense, surgia em busca de espaço no mercado musical, executando ele mesmo a 

música e dança de origem negra. Elvis Presley foi vendido ao mundo por sua dança 

extravagante, sua rebeldia (que não chegava a causar maiores problemas) e o carisma de seu 
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estereótipo de beleza, tornando-se um magnífico produto. Berry foi relegado a meras menções 

honrosas, e Elvis se consolidou sob o “título” de “Rei do Rock”. 

     Em 1962 cinco jovens britânicos resolvem formar uma banda de blues, dando 

origem ao Rolling Stones. A rebeldia expressa no comportamento, nas letras e na 

agressividade das melodias fez com que aqueles garotos, como um dia fez Chuck Berry, 

afrontassem a moral dominante, enfim reinventando e retomando o Rock N’ Roll, sob a 

inovação que viria a ser conhecida como Hard Rock, enquanto instrumento de enfrentamento 

ao conservadorismo. A mídia burguesa, mais uma vez, respondeu readequando aquele 

movimento à sua estética e promoveu os Beatles em detrimento aos Stones, fazendo dos 

comportados “Garotos de Liverpool” o seu fenômeno midiático. Apesar do sucesso dos 

Beatles, o blues e a rebeldia dos Stones influenciaram o surgimento de novas bandas que 

davam eco à desobediência em território britânico, inclusive em enfrentamento ao moralismo 

religioso, como o Black Sabbath em 1968, que apesar de ter sido rotulado pela repressão 

conservadora enquanto “satanista” encontrou lugar entre os jovens, sendo precursores do 

Heavy Metal. 

     Também em 1962, um jovem negro estadunidense, descendente de indígenas 

cherokees, alegou em consulta psiquiátrica estar apaixonado por um de seus colegas de 

agrupamento, conseguindo assim a dispensa do exército estadunidense durante a Guerra do 

Vietnã. Passou a tocar como guitarrista de apoio em bandas de blues até que, em 1964, Jimmy 

Hendrix iniciou a sua ascensão que o levaria a ser considerado um dos maiores e mais 

influentes guitarristas da história. Hendrix foi, junto a outros rebeldes como Janis Joplin, uma 

jovem desobediente que se negou a ser adequada à condição de subalternidade feminina tida 

então como padrão na sociedade estadunidense, trilha sonora que embalou o Movimento 

Hippie, que trouxe à ação direta ideário que rompia com os dogmas da moral dominante, 

defendendo ideais socialistas e todo o tipo de expressão libertária contracultura. Os hippies 

passaram a tomar o espaço público com ações que difundiam ideais como o fim da guerra do 

Vietnã (com ênfase ao fim do envio de jovens às linhas de frente), a libertação sexual do 

gênero feminino, a livre expressão da homossexualidade, as relações inter-raciais, a 

descriminalização do uso da maconha e de outras substâncias psicoativas, dentre outras tantas 

reivindicações da juventude não-obediente submersa na sociedade ultraconservadora 

estadunidense. Vendo nos hippies uma oportunidade de lucro, empresários de Wall Street 

decidiram investir em um festival com a participação de músicos como Hendrix e Joplin, em 

1969. Encontraram problemas com a população do local onde o evento ocorreria inicialmente, 

escandalizada com a possibilidade de receber uma multidão de hippies no seu “quintal”, 
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movendo o evento a um local isolado. O resultado do empreendimento foi: Os hippies 

derrubaram as cercas que tornavam o evento privado, invadindo em massa, os empresários 

tiveram um grande prejuízo financeiro, os hippies tiveram seu momento de ápice e o evento 

entrou para a história. A mídia passou a ridicularizar os hippies, estereotipando sua figura 

enquanto caricatura passiva oposta ao ícone contracultura que representaram, e venderam 

muitos filmes e outras mercadorias com a imagem dos hippies e seus símbolos. Ícones como 

Hendrix e Joplin foram e são ainda hoje tratados pela mídia como exemplos de 

comportamento desajustado, drogados, apesar do lucro que geram com a arte que deixaram 

após seus falecimentos. Para os que viveram o Movimento Hippie e todas as outras gerações 

rebeldes que seguiram defendendo seus legados contracultura, foram eternizados enquanto 

heróis. 

     Em meados dos anos 70, a Coroa Britânica e a “nobreza” dominante continuavam 

alvejadas pela desobediência da fração jovem de seus súditos. Desta vez, viu surgir dos 

subúrbios operários uma das formas mais viscerais de enfrentamento: o Movimento Punk. Ao 

som de bandas como The Clash e Sex Pistols, os punks deram voz e raiva ao operariado 

britânico naquela geração, movidos por ideais anarquistas. Voltaram sua fúria a tudo que 

representava o padrão conservador socialmente cristalizado até então, instigando o 

enfrentamento à exploração imposta aos trabalhadores, ridicularizando a moral religiosa em 

músicas como “Anarchy In The UK” (Sex Pistols) e lançando sarcasmo até aos símbolos de 

poder monárquico como o hino “God Save The Queen”, que recebeu uma sarcástica paródia 

por parte do Sex Pistols. Os punks fizeram o barulho da resistência anarquista ecoar aos 

ouvidos da rainha e cuspiram pra cima (muitas vezes literalmente), do submundo dos 

subúrbios londrinos aos belos jardins do Palácio de Buckingham. “Pra variar”, o mercado 

agiu e transformou o Movimento Punk em mercadoria, plastificando sua estética e 

sintetizando o seu grito, vendendo o visual à indústria da moda e levando à mídia bandas bem 

comportadas que executassem uma sonoridade semelhante, tirando de cena os que lhes 

causavam problemas. Mas a influência dos Pistols e do Clash novamente já tinham traçado 

um caminho aos novos desobedientes, e os gritos emitidos na Inglaterra novamente 

reverberaram nos EUA. 

     Após mais de duas décadas de gastos com a corrida armamentista característica da 

Guerra Fria, o capitalismo vivia, no fim da década de 70, mais uma crise cíclica. Os Estados 

Unidos buscavam então, lançando mão de todos os seus potentes recursos midiáticos, vender 

ao oriente a sua ideologia, expandindo de forma definitiva suas fronteiras além do Muro de 

Berlim. Naquele momento através da indústria da moda, cinematográfica, automobilística, 



 

43 

dentre outros, se fortalecia a propaganda do “American Way Of Life”, que defendia o ideal 

meritocrático de que o cidadão estadunidense dependia apenas de seus esforços individuais 

para emergir socialmente, valorizando a organização societária aos moldes do liberalismo 

capitalista frente ao comunismo soviético. A indústria focou seus investimentos na divulgação 

ideia de aquisição de mercadorias personalizadas como “estilo”, tendo através da moda a 

“mola propulsora” (especialmente no caso das calças jeans, antes roupas com cortes retos 

feitos para operários e agora com tecido elástico que se ajustava ao corpo, e a “moda íntima” 

masculina que foi parar até em outdoors nos centros urbanos) para a massificação dessa 

iniciativa, expandindo a ideia aos automóveis e outros produtos que denotavam um “estilo 

americano” e, consequentemente, moderno e livre de ser. Ao mesmo tempo, a indústria 

cinematográfica hollywoodiana “caprichava” na produção de seus heróis movidos à 

testosterona, e mandava Rambos às dúzias, em consecutivas missões, para salvarem as 

criancinhas de serem devoradas pelos perversos comunistas, fossem eles os temíveis 

camponeses “vietcongues” ou os frios colossos soviéticos. 

     Nessa época, influenciados pela música e atitude do Blues, do Hard Rock dos 

Stones, do Heavy Metal do Sabbath, da psicodelia de Hendrix e do Punk do Pistols, surgem 

nos EUA as primeiras bandas que formariam, com a mescla e aprimoramento dessas 

influências, o que viria a culminar no Hard Rock “oitentista”. Os precursores desse novo 

levante são bandas atuantes ao longo da década de 70, como o Aerosmith e Van Halen, que 

continuaram a enfrentar o moralismo de uma sociedade persistentemente conservadora com 

pouquíssimos avanços em relação à década de 50, apesar de todo o histórico de lutas. 

Observando a influência daqueles “hard rockers”, que começavam a usar as rentáveis calças 

jeans e se adequar à estética personalizada da liberdade consumida estadunidense, diante da 

combativa juventude, a indústria mais uma vez reprisou a estratégia de Constantino: abriu a 

indústria fonográfica aos briguentos cabeludos, alçando os mais carismáticos de forma 

meteórica à condição de “rock stars”. Essas estrelas do rock viviam em um universo de 

glamour, entre chiliques diariamente noticiados em jornais, TV e revistas e excessos 

consumistas dignos de imperadores da Roma Antiga. Nos anos 80, os astros do Rock eram 

verdadeiras deidades para os jovens e a “pedra filosofal” dos grandes chefões da indústria 

fonográfica. E, é claro, o exemplo perfeito do que só seria possível conquistar na “américa”, 

essa era enfim a personificação perfeita do “American Way of Life” que seria levada para 

arrebatar de vez os corações dos mais combativos jovens mais ao leste do planeta. Estava 

feito: o Muro de Berlim tombou, e através do vão desfilaram os maiores astros do rock 

estadunidense até o coração do vencido bloco comunista, no festival “Moscow Music Peace 
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Festival”, em 1989, agora não mais gritando em rebeldia como aprenderam ao longo da 

história, e sim fazendo a sua arte, gerada no mesmo ventre dos desobedientes que os 

influenciaram, em celebração à “paz e liberdade capitalista que enfim chegava para libertar 

aquele povo que tanto sofria”. 

     Esse parecia ser o fim do potente instrumento de contracultura nas mãos de jovens 

desobedientes que foi o Rock N’ Roll. A manobra de Constantino se deu mais uma vez, 

arrefecendo os jovens, convencidos e pacificados, agora comprando “santos” vendidos à sua 

“imagem e semelhança” nas mãos do novo império fonográfico. Essa era a expressão caricata 

do Hard Rock em meados dos anos 80, com rock stars que respondiam ao estereótipo 

necessário às capas de revistas e que, apesar da extravagância nos modos, não eram mais 

“leões selvagens” e sim “animais domesticados” a serviço da indústria. Mas algum dia um 

destes leões poderia “morder a mão de quem o alimenta” e dar vazão à sua natureza 

selvagem...  

     Já no fim da década de 80, no submundo de Los Angeles que não aparecia nos 

filmes milionários vendidos ao mundo, cinco garotos com longo histórico de delitos que iam 

de brigas de bar, vadiagem, tráfico de drogas ao roubo de carros, fãs de Rolling Stones, 

Aerosmith, Sabbath e Pistols, observaram a chance de sair do caos em que viviam e juntaram 

suas influências que iam do blues ao punk, idealizando fazer algo que rompesse com o 

marasmo artificial que entendiam ter se transformado o rock oitentista e, motivados pelas suas 

próprias experiências errantes, resolveram fazer soar novamente os gritos raivosos dos que os 

influenciaram dando origem ao “Guns N’ Roses”. Compraram um quarto em um beco que 

servia de reduto aos que, a exemplo deles próprios, eram marginais naquela cidade, e foram 

viver todos eles amontoados com seus instrumentos. A “química” movida pelas influências e 

sinceridade que cada um deles levava funcionou logo nos primeiros ensaios, o que acabou por 

atrair cada vez mais jovens ao beco, junto com traficantes de drogas e a polícia. Tanta (má) 

fama o beco ganhou, tanto barulho eles fizeram, que despertou o interesse dos empresários da 

indústria, que mandaram seus arautos aos primeiros shows que os cinco conseguiram, a duras 

penas, nos bares mais decadentes da cidade. O Guns N’ Roses já conseguia uma pequena 

fama no circuito underground de Los Angeles, quando dentre o pequeno público sentou-se um 

desses agentes, ao lado de um músico de uma das bandas de sucesso no momento. Depois do 

que viu, o agente o mandou a uma das maiores gravadoras da indústria, e com o contrato 

assinado a banda, que pouco tempo antes não era mais do que uma gangue (como eles 

mesmos se descreviam) de ex-delinquentes sem perspectiva alguma, lançou um dos álbuns de 

estréia de maior sucesso da história, o “Appetitte For Detruction”.  
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     A ascensão ao absoluto estrelato foi vertiginosa, e Axl Rose, líder da banda, 

respondia perfeitamente ao estereótipo desejável ao mercado, reeditando a figura eurocêntrica 

outrora atribuída a Jesus Cristo (a comparação chegou inclusive a estampar revistas da época, 

que retratavam Axl caracterizado como Jesus), se transformando no maior Rock Star da sua 

geração. Mas Axl tinha algo mais do que o comportamento selvagem que a indústria vendia 

em seus Rock Stars adestrados, a raiva dele era autêntica e fruto de um contexto social que 

não fora forjado para vender revistas. Nasceu em uma cidade pequena no interior de Indiana, 

viveu uma rotina de violência doméstica na infância, foi submetido à rotina de absoluta 

austeridade dentro de moral religiosa por parte do padrasto, teve pouquíssimo acesso a 

atividades infantis, teve muitos problemas na escola com seu comportamento explosivo, até 

que fugiu de casa quando adolescente rumo à Los Angeles. Lá chegando, sozinho, se 

defrontou com a dura realidade das ruas, foi preso algumas vezes, até que conheceu os outros 

que formariam a banda. Pois mesmo quando ele se consolidou como astro do Rock, sua 

rebeldia era incontrolável, ele se recusava a obedecer até mesmo os chefes da gravadora. O 

próprio status que lhe foi cedido para que fosse a mercadoria a ser explorada pela indústria 

fonográfica o transformou em uma força pronta a sair de controle. Suas exigências ficaram 

cada vez mais fora do que poderia ser dado como concessão, passando ele a conquistar o que 

quisesse fazendo uso desse status, abandonando shows incompletos e dando prejuízos aos 

contratantes, quebrando quartos de hotéis de primeira classe, agredindo repórteres, dentre 

outras atitudes que o colocavam como alguém que não poderia mais ser controlado. A mídia e 

Axl passaram a viver relação de “amor e ódio”, a banda era necessária, pois vendia, mas 

voltava seu discurso e conteúdo cada vez mais contra a própria indústria. Em um show no 

“Nassau Coliseum” de Nova York, Axl fez um discurso de repúdio aos críticos que passaram 

a adorar o Guns N’ Roses, dizendo que “deveriam arrumar um trabalho de verdade e que, 

caso não soubessem cantar ou tocar, que deveriam calar a boca”. Conseguiu tanta liberdade 

com a soma do seu status e a sua recusa em obedecer que só aceitaria lançar algo que não 

passasse por qualquer tipo de retoque e, como o público exigia mais daquela autenticidade 

que só eles poderiam produzir, conseguiu enfim retomar a integridade combativa que parecia 

der se esvaído do Rock ainda na década de 70: lançou em seu segundo álbum a música Get In 

The Ring (suba no ringue) que atacava, com todo o peso que a banda tinha naquele momento, 

a própria indústria fonográfica, inclusive citando nomes de figurões que dominavam este 

segmento do mercado. Axl Rose, aos 26 anos, foi diagnosticado como portador de 

transtorno bipolar.  
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     A banda se desfez e o vocalista saiu de cena por anos. Ressurgiu fora do padrão 

estético que fora tão útil à indústria, sendo alvejado ferozmente pela mídia que havia 

desafiado. Errou pelos anos seguintes, alterou algumas vezes a formação de sua nova banda 

(há relatos de propostas milionárias para que aceitasse uma reunião com a formação clássica, 

que fosse apenas para um evento, propostas que jamais foram aceitas) até que laçou seu 

álbum mais recente, o “Chinese Democracy”, propondo o debate acerca de questões políticas 

e uma estética musical que também não agradava à indústria que esperava um “remake” do 

produto que havia se mostrado tão rentável. Mais uma vez foi amplamente massacrado pela 

crítica. Vinte e cinco anos após o lançamento do álbum de estreia do Guns N’ Roses, a banda 

foi introduzida pela imprensa “especializada” ao seleto grupo do Hall da Fama do Rock N’ 

Roll, considerada a maior honraria a qualquer banda do gênero. Axl Rose publicou uma carta 

aberta solenemente recusando o prêmio, e mais uma vez criticando e se recusando a colaborar 

com os interesses de lucro da indústria. 

     Nos países periféricos, tentáculos desses impérios centrais já tratados (Estados 

Unidos e Grã-Bretanha), também ecoaram os gritos dos jovens através do Rock e de outros 

estilos musicais de caráter combativo ao conservadorismo. No Brasil, os “Anos de Chumbo” 

da ditadura empresarial-militar foram afrontados pela juventude através da música, com 

figuras como Chico Buarque, Rita Lee e Caetano Veloso despontando enquanto lideranças 

nesse enfrentamento, conseguindo inclusive lutar contra a austera censura imposta à sua 

expressão de protesto, lançando mão de táticas como a utilização de metáforas de “duplo 

sentido”, como na música “Cálice” (cale-se) de Chico Buarque. Chico enfrentou o 

patriarcalismo da moral dominante com a música “Geni e o Zepelim”, denunciou a situação da 

classe trabalhadora em “Construção”. Chico Buarque foi perseguido pelo regime de tal 

maneira que acabou por buscar exílio no exterior, a exemplo de outras lideranças do meio 

artístico. 

     O Movimento Punk também se estendeu ao território nacional após o golpe 

empresarial-militar de 64, com bandas como Restos de Nada, Cólera, Garotos Podres, Olho 

Seco e Inocentes, usando o rock mais uma vez como tática de enfrentamento e mobilização da 

juventude em luta contra a ditadura. Adeptos do ideário anarquista de autores como 

Proudhon, Bakunin e Kropotkin, e com influências de estrangeiros como Sex Pistols e Dead 

Kennedys, os Anarco-Punks se utilizaram do punk rock, da panfletagem, da expressão visual 

(fora do padrão socialmente imposto) e da ação direta como instrumentos, os coletivos punks 

(“Hecatombe”, “Contraste”, “MAP” e “Punk’s 77”, foram alguns dos mais relevantes) se 

posicionaram em confronto à hegemonia do ideário imposto pela moral dominante, 
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denunciando a situação vivida pelo operariado, questões étnico-raciais, de gênero e a 

influência da moral religiosa na cristalização de estereótipo padrão dominante. Já nos anos 90, 

a luta feminista também se expressou no seio do Movimento Punk Brasileiro, com 

representantes como a banda Toxoplasmose do Rio de Janeiro, que se expressava 

agressivamente contra a estética imposta pela sociedade ao gênero, e todos os demais reflexos 

do papel imposto à mulher na sociedade burguesa patriarcal. O Punk foi relegado 

exclusivamente ao underground, e também renegava a ascensão à mídia de massa. Em 

resposta, o mercado fonográfico impulsionou à evidência o Hardcore Melódico, que fundia o 

Punk Rock a estilos como o SKA e o Surf Music em sonoridade mais “alegre”, leve e, 

principalmente, com letras românticas e despolitizadas. O Hardcore, apesar do nome 

sugestivo, não tinha em sua essência o radicalismo do protesto Punk e tinha estética mais 

adequada aos interesses do mercado.       

     Apesar do sucesso midiático no enfraquecimento da luta, nas proporções 

combativas que se deu especialmente na década de 80, com a mercantilização da cultura punk 

associada ao Hardcore Melódico e à moda de vestuário, o Movimento Punk resiste ainda hoje 

e ainda consegue exercer alguma influência, especialmente nas periferias dos grandes centros 

urbanos. Recentemente voltou à “linha de frente” dos protestos populares, quando em 2013, 

aproveitando-se a visibilidade midiática dada aos Mega Eventos porvindouros como a Copa 

do Mundo, adotou a tática de enfrentamento “Black Block” para somar esforços às 

reivindicações da classe trabalhadora. Lá estavam representadas as bandeiras negras do 

Anarquismo, porém a reação burguesa não tardou, massificando a opinião pública, de forma 

contundente, rótulos marginais como “vândalos” e “arruaceiros” através de suas mídias, em 

alusão aos “Black Blocks”. Representantes do Movimento Punk chegaram a sofrer 

perseguição e prisão política, mas a intensa mobilização nas redes sociais fez com que 

fossem libertos em poucos dias. 

     Nos anos 90, o Hardcore estava em seu ápice. Como tinha em suas influências 

primordiais o Surf Music, caiu no gosto dos praticantes desse esporte. Como muitos desses 

surfistas também eram entusiastas do skate, esporte que foi revolucionado e popularizado por 

surfistas californianos, os lendários “Z-Boys” de Dogtown, que fizeram do skate um modo de 

levar as manobras do surf para as ruas em períodos de maré baixa, as duas culturas se fundiam 

e o Hardcore se tornou também trilha sonora preferida dentre os skatistas, passando a se 

mesclar à cultura de rua e a outras vertentes musicas influentes no meio, como o Rap e o Hip 

Hop (estilos, tal qual o rock, essencialmente oriundos da música negra), estilos estes que, por 

sua vez, continham em sua essência a rebeldia e a politização que haviam sido retirados do 
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Hardcore quando este deixou pra trás as suas raízes punks. Surgiram então, inicialmente nos 

EUA e na Inglaterra, bandas punks que tinha como base musical o Hardcore Californiano 

(Como o Rancid e o NOFX), que rapidamente se tornaram populares dentre os skatistas em 

todo o mundo, inclusive no Brasil. 

     Nesse contexto, surge no Brasil a banda Charlie Brown Jr, liderada pelo skatista de 

Santos (SP) Alexandre Magno Abrão, mais conhecido pelo apelido de “Chorão”. Ganhando 

inicialmente popularidade dentre os skatistas, o Charlie Brown atraiu a atenção do mercado 

fonográfico com a repercussão de suas performances enérgicas no circuito underground 

paulistano, assinando com uma grande gravadora e tendo o hit “Proibida Pra Mim” (a música 

mais “leve” de seu primeiro disco, que tinha como temática um divertido romance 

adolescente) explorado como música de abertura de uma novela “teen” da mais poderosa 

emissora de televisão do país. Assim, o Hardcore saía mais uma vez das ruas e ganhava a 

condição de produto nas mãos da grande mídia. 

     Conforme Chorão se tornava mais politizado e crítico em músicas como “Não é 

Sério”, “Confisco” e “Rubão” e a regravação de “Pra Não dizer que Não Falei das Flores” 

de Geraldo Vandré, ia perdendo o destaque midiático que havia recebido durante a versão 

“teen” do Charlie Brown. Aproximou-se de músicos ativistas do Rap e do Hip Hop, trocando 

participações em shows e gravações, tornando-se mais resistente a dar continuidade à 

condição de produto sob controle da mídia. Passou a ser criticado e ter evidenciado o seu 

consumo de drogas ilícitas. E assim, nesse contexto conflituoso e com ampla cobertura 

midiática de toda a atribulação, sempre dando ênfase aos “problemas de Chorão com as 

drogas”, o Charlie Brown desfez a sua formação original. 

     Após breve ostracismo, Chorão ressurge com nova versão do Charlie Brown, com 

nova formação, com letras que retratam conflitos existenciais e transbordam o “estado de 

espírito” em que vivia após a dissolução da formação original, com melodias e letras mais 

“maduras” e, por vezes, depressivas. O antigo skatista adolescente e alegre, que era vendido 

como espelho aos jovens na novela, agora era um adulto angustiado ao revelar nas músicas a 

nova percepção que tinha do mundo de interesses que o havia engolido, questões de recorte 

social e seus próprios traumas pessoais que haviam sido negligenciados à sua imagem 

vendável. Conforme Chorão revelava seus problemas e a sua depressão através das músicas, 

mais a mídia explorava a sua imagem associada ao uso de drogas ilícitas. Em um episódio 

muito divulgado na mídia televisiva e nas redes sociais, Chorão, que havia recentemente 

retomado a parceria com o baixista e amigo de adolescência “Champingnon”, discutia de 

forma ríspida com este último no palco, em pleno show. Dias depois, em desconforto 
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evidente, ambos divulgaram um vídeo reafirmando a amizade e garantindo que haviam se 

entendido sobre o episódio. A dureza nas palavras, que revelavam mágoas que ficaram desde 

a propagandeada dissolução da banda original, foram mais uma vez alimento à mídia, que 

agora utilizava Chorão como padrão do inadequado, do marginal. Chorão passou a se auto-

intitular como “Marginal Alado”, em crítica ao rótulo que a sociedade lhe impôs. Em 2013, 

aos 42 anos, em processo de litígio com a esposa, Chorão foi encontrado morto no 

apartamento em que estava vivendo sozinho. Antes mesmo de que o relatório pericial fosse 

divulgado, fotos do apartamento e até do corpo de Chorão já circulavam nas redes sociais e 

eram debatidas em programas de TV e, com o suporte crítico da imprensa que tanto se valeu 

da imagem de Chorão, o senso comum conservador já havia dado o seu veredicto: O vício em 

drogas havia encerrado a vida de Alexandre Magno Abrão. Pouco depois foram divulgadas 

as músicas em que Chorão trabalhava naquele período, em um álbum póstumo, e todas 

aludiam à solidão que vivia e ao processo de separação. As vendas foram um sucesso, mas de 

forma alguma o conteúdo essencial das canções promoveu uma reavaliação da situação que 

culminou na morte do cantor, para além da culpabilização de sua individualidade por conta de 

sua relação com as drogas, acenando enfim à reflexão sobre as responsabilidades da própria 

sociedade do mercado, da própria exploração da mídia, em seu esgotamento. 

     É importante deixar claro que outras formas de enfrentamento através da música 

foram adotadas por grupos sociais em luta, além do Rock. O próprio Rap e o Hip Hop, já 

citados anteriormente, serviram e ainda servem como instrumento de luta, especialmente em 

enfrentamento a questões étnico-raciais, das populações das periferias dos grandes centros 

urbanos. O privilégio dado ao Rock N’ Roll nesse texto se deu por, dentre outros possíveis 

de serem citados, dois motivos primordiais: A forma com que surgem no próprio seio dos 

países centrais do mundo capitalista, irradiando suas lutas aos países periféricos, e a 

consistência com que se prolongou através das gerações, com suas reinvenções e 

metamorfoses sempre colidindo com a reação da classe dominante através da mobilização 

de seu mercado e suas mídias. 

     Essa longa trajetória de confronto entre a moral conservadora e a reação dos 

jovens, tendo no rock uma das suas mais marcantes expressões de rebeldia, produziu uma 

extensa lista de heróis marginais, a exemplo dos que foram aqui tratados, influentes de forma 

atemporal dentre aqueles que se identificam com seus ideais e formas de expressão e 

marginalizados, estereotipados, pela mesma indústria que se ergueu enquanto império 

comercializando a sua arte. Ficaram eles para a história, dependendo da perspectiva ou 
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interesses de quem se observa, se envolve ou propaga seus feitos, como gênios, loucos ou 

marginais. 
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Cap. III 

 

 

 

 

 

DESOBEDECER É LOCURA  
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3.1.  OS ESTEREÓTIPOS: A MERCANTILIZAÇÃO DO CORPO E O 

CONTROLE DA SUBJETIVIDADE COMPORTAMENTAL 

 

 

Toda a discussão proposta até o momento buscou evidenciar dois aspectos 

preponderantes, relacionados em posições antagônicas em enfrentamento: as origens 

históricas da ideologia e dos mecanismos de adequação dos quais lança mão a classe 

dominante para, desde a infância, impor politicamente a sua cartilha moral e reduzir à menor 

medida o grau de emancipação dos indivíduos, que assim se conformam ao lugar que lhes é 

designado na estruturação societária planejada pelos que detém o poder, assim impedidos de 

assumir a condição de sujeitos na construção da sociedade na qual tomam parte; o outro 

aspecto é a reação de enfrentamento a esta proposta conservadora, protagonizada pelos não-

obedientes, pelos que por diversas motivações resistem ao adestramento, enfim, todos aqueles 

que apesar de todo o processo ao qual são entregues desde a infância não puderam ser 

lapidados à condição de peça padrão a ser encaixada no espaço a eles designado: os 

inadequáveis. 

Na sociedade capitalista, o trabalhador precisa sair de seu adestramento pronto à 

função de fornecedor de força de trabalho e adequado à obediência à moral dominante 

baseada em preceitos religiosos. Além de estar encaixado dentro deste padrão primordial este 

trabalhador, uma vez que esteja inserido no mercado na condição de assalariado, também 

deve absorver a condição de consumidor. E para este fim, ele também precisa estar adequado 

a estereótipos físicos e comportamentais que o tornem um potencial consumidor das 

mercadorias vendidas pelo mercado de acordo com seus interesses.  

No tocante ao estereótipo físico, mais uma vez vemos ser reproduzido um ideal 

eurocêntrico, que remete ainda à eugenia nazista e ao culto ao padrão ariano do super-homem 

escandinavo. Recursos midiáticos como a propaganda televisiva, a indústria cinematográfica 

e até os quadrinhos de heróis infanto-juvenis se encarregam de enaltecer este padrão. 

Exemplo disso é como de forma recorrente são elevados à condição de ídolos astros com 

determinadas características físicas: O ator Brad Pitt é o herói grego Aquiles no cinema, o que 

exigiu além de sua capacidade enquanto ator e de suas características físicas escandinavas, 
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uma transfiguração de seu corpo que compusesse essa imagem ideal do herói musculoso 

sobre-humano, incutida no imaginário popular. Brad e sua esposa Angelina servem hoje como 

uma espécie de embaixadores do padrão de beleza contemporâneo, além de terem a sua 

própria família (que conta com dois filhos adotivos negros, estes adotados por Angelina antes 

de se casarem) explorada como estímulo a ações filantrópicas aos moldes cristãos 

conservadores, onde a caridade, o apoio humanista dos “cidadãos de bem” aos “pobres 

excluídos” (sem mencionar excluídos por quem, como se fosse obra da própria natureza, ou 

da incapacidade natural daqueles indivíduos...) pode ser uma saída amorosa aos “males do 

mundo” sem que se aponte a estrutura social capitalista como responsável de fato pelas 

expressões da Questão Social. Os super-heróis dos quadrinhos também exaltam às crianças 

este estereótipo, e desde o mais sagaz dentre eles todos tem esta caracterização baseada no 

tipo físico tido como padrão. 

Toda esta institucionalização da estética física “ideal” incentiva o consumidor a 

perseguir implacavelmente a adequação a este conceito de beleza e à moda que o veste, 

recorrendo à crescente oferta de produtos que prometem artifícios a este fim, desde 

cosméticos até cirurgias estéticas. Constitui-se, dessa forma, o extremamente rentável e 

aparentemente inesgotável mercado do “corpo ideal”, que vende seus recursos para todos 

aqueles que estão ávidos por estarem em condições físicas de consumir as mercadorias da 

indústria da moda, exclusivas a quem se enquadra no estereótipo padrão. Aos inadequáveis a 

este estereótipo, seja por razões étnicas, de saúde ou por não aceitarem se submeter, resta a 

marginalidade aos olhos do mercado e dos que compartilham do culto a este padrão 

hegemônico.  

Sendo assim, todos os que não seguem as tendências impostas pela indústria da moda 

não são vistos pela sociedade conservadora como estando de acordo com o que compreendem 

como sendo a referência de beleza. Destes tidos como inadequados, surgem enfrentamentos a 

este estereótipo que buscam valorizar a diversidade, lutar pela emancipação do corpo 

feminino em relação às imposições conservadoras patriarcais (a exemplo dos movimentos 

feministas), resistir aos ditames da moda e utilizar o “visual” enquanto expressão de protesto 

como o Movimento Punk, resgatar a expressão etnocultural de origem afro marginalizada pelo 

padrão eurocêntrico instituído, como faz o Movimento Negro, dentre outros tantos exemplos 

de utilização do corpo como instrumento de resistência. A pressão para o rompimento com 

essa lógica de marginalização aos que não estão de acordo com o padrão estético imposto, não 

foi ignorada pelo mercado, que se aproveitou da propagação destas lutas para criar novos 

nichos consumidores. Hoje já temos mercados voltados, por exemplo, ao vestuário étnico e 



 

54 

até uma ramificação da indústria da moda com produtos conhecidos como “plus size”, para os 

que estão acima do peso tido como ideal. 

Sobre o estereótipo comportamental a questão pode ser ainda mais complexa. 

Basicamente, a mediação da doutrina religiosa cristã, aplicada desde os primeiros contatos 

familiares, com a naturalização da estrutura patriarcal e toda a hierarquia que dela provém, é 

uma base fundamental para a adequação dos indivíduos, porém existe na subjetividade 

humana, que deriva do próprio diálogo do indivíduo com o mundo que o cerca, uma essência 

que tente a se complexificar conforme este se expõe à sabedoria empírica e se posiciona 

criticamente frente ao que observa e vivencia. Essa essência tende a tornar os indivíduos 

portadores de uma singularidade complexa a ponto de não poder ser contida à “fôrma” que a 

eles se impõe e, conforme outros se identificam e certos comportamentos transcendem a 

individualidade, passando à condição particular de expressões coletivas de grupos sociais 

marginalizados, formam-se representações de lutas que se erguem em enfrentamento.  

Desde a resistência à própria base patriarcal na qual se edifica a família na sociedade 

burguesa, com as lutas feministas que buscam libertar o gênero de sua subalternização em 

relação ao homem que limita a sua inserção igualitária em sociedade e define padrões ao seu 

comportamento, muitas lutas vêm sendo promovidas no sentido de romper com o padrão 

comportamental conservador. Trabalhadores rurais, fortes que persistem em árdua 

sobrevivência no campo, tiveram o seu comportamento também estereotipado, estigmatizado 

por rótulos pejorativos (“roceiros”, “bichos do mato”, “minhocas da terra”, “caipiras”...) 

que naturalizavam e até romantizavam a austeridade e o abandono por parte do Estado que 

caracterizavam suas condições de vida e trabalho frente à estrutura urbana entregue aos que 

podem arcar com os custos de vida na city, hoje são protagonistas do Movimento dos Sem 

Terra, dando voz de denúncia à Questão Rural no Brasil e derrubando as cercas dos 

latifúndios em busca da necessária e urgente reforma agrária. Os jovens, também 

assujeitados pelo espaço que lhes é imposto em família e sociedade (reforçando ambas 

instâncias indissociáveis), também estes se movimentam socialmente defendendo causas em 

estratégias protagonizadas por seu grupo (como foi tratado no capítulo anterior, especialmente 

no tópico “Rock N’ Roll – O Grito de Rebeldia”).  

Dentre estas bandeiras erguidas contra a adequação aos estereótipos hegemônicos, que 

constituem alguns dos movimentos sociais contemporâneos, se destacam pelo vulto atingido 

por essa causa nos dias atuais os grupos que lutam pelos direitos daqueles que possuem 

orientação sexual distinta do padrão cristão hegemônico. Na proporção desta luta se justifica 

pela tensão que gera frente a padrões dos mais cristalizados pela moral dominante, 
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interferindo na estrutura familiar patriarcal, nas questões de gênero e em tudo que serve de 

alicerce essencial à conservação desta moral. Dado o corpo tomado por esta causa, mais uma 

vez o mercado ativou seu senso oportunista e passou a entender esse grupo em luta como 

sendo portador de um potencial expressivo de mercado, passando a pesquisar e formar um 

estereótipo relacionado à sua identidade particular e então explorá-lo em seu favor. 

Ainda que existam tantas frentes populares se empertigando ao enfrentamento, alguns 

desses inadequados não se integram à identidade particular de nenhum grupo social 

organizado que possa os alçar à visibilidade e os fortalecer em representatividade. É nessa 

diversidade anônima, invisíveis sem se aglomerar sob nenhuma bandeira reconhecível, que se 

encontram os mais indomáveis dentre os inadequáveis, aqueles que as sociedades, temerosas 

de sua incapacidade de controlá-los e lhes condicionar à obediência, marginalizaram 

sumariamente através dos séculos impondo um rótulo, um estereótipo demonizado no 

extremo oposto do que é tido como padrão moral dentro do ideal conservador, que os 

execrava definitivamente de condições de cidadania e convívio em sociedade: os “loucos”.   
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3.2. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO ESTEREÓTIPO DO LOUCO 

 

 

No princípio os loucos eram temidos. Sem instrumentos teóricos que se debruçassem à 

loucura enquanto algo relacionado à saúde mental, novamente o que prevalecia eram 

explicações voltadas ao metafísico. Acreditava-se, em culturas ancestrais, que os 

esquizofrênicos estavam em contato direto com os espíritos, que se manifestavam através 

destes aos mortais. Assim, até os mais bravos guerreiros guardavam distância temerosa 

daqueles indivíduos, alguns alçados à condição respeitada de líderes espirituais, outros 

meramente sujeitos ao permanente isolamento dos demais.  

Outras manifestações hoje relacionadas à saúde mental, como a psicose ou a 

psicopatia, ajudaram a dar o tom de feitos épicos registrados na história, como os atos 

sanguinários do monarca valáquio Vlad Tepesh “Draculea” (ou Drácula), o empalador, um 

cruzado notório por sua crueldade na luta contra os turcos, ou os “caprichosos” imperadores 

romanos Nero, Calígula e Júlio César, reconhecidos por seus comportamentos “excêntricos”, 

suas vaidades superlativas e pela capacidade de lançarem mão de quaisquer recursos 

incendiários (com e sem aspas) que julgassem necessários à busca implacável de seus 

intentos.  

O que não costuma entrecortar os relatos sobre estes personagens é, justamente, o 

diálogo entre seus atos, as manifestações personalistas de suas subjetividades, e o contexto 

sócio-histórico no qual estavam compreendidos. Desta forma, restava exclusivamente o aceno 

à responsabilidade destes indivíduos controversos por suas práticas e a “fama” histórica de 

loucos. 

Outro exemplo de célebre personagem estigmatizado por seu comportamento é o cã 

(chefe) mongol Gêngis Khan. Nascido Temujin, da tribo nômade dos lobos, o menino 

pertencia à família que governava a tribo até que, com a morte de seu pai pelos tártaros, sua 

família foi abandonada à própria sorte nas gélidas planícies de sua terra natal, juntamente com 

a mãe e os quatro irmãos. Dado o endurecimento imprescindível à sobrevivência naquelas 

condições e o desejo incessante por vingança contra os traidores que o motivava a seguir 

adiante, Temujin desenvolveu determinação implacável diante de seus objetivos enquanto 

crescia. Ainda menino ele retorna para pôr em prática a sua vingança contra os tártaros, 

assassinos de seu pai, os traidores lobos e, após isso inicia o movimento que iria unificar sob 
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seu estandarte todas as tribos da região, que até então viviam em guerra, fundando finalmente 

a nação mongol. Temujin então tornou-se Gêngis Khan ( o “cã oceânico”, título que acenava à 

este como o governante maior do mundo que conheciam). 

Naquela época, no início do Século XIII, o povo mongol era cercado por povos 

poderosos, que gozavam de condições muitíssimo distantes da austeridade em que viviam os 

nômades do “povo de prata”. Ao norte o Império Russo, ao sul os impérios dinásticos 

chineses, ao leste os árabes muçulmanos com todas as suas nações sob a crescente islâmica 

em enfrentamento ao cristianismo nas cruzadas. Ao aperceber-se da influência milenar 

exercida pelo Império Jin (China) sobre o seu povo, mantendo-o fragmentado e enfraquecido 

o suficiente para que os mongóis não representassem ameaça, Gêngis decide lançar à nação à 

guerra contra aquela poderosa nação. Com a conquista de Pequim, tem-se início a expansão 

do que viria a ser o Império Mongol, que teria em seu apogeu dimensão duas vezes maior do 

que a atingida pelo Império Romano. 

Mas como Temujin poderia, se não se valendo da dureza e da vontade implacável 

aprendidas quando foi forçado à sobreviver e cuidar de sua família em condições 

absolutamente desumanas quando abandonados nas planícies, ser capaz de voltar-se contra os 

poderosos povos tiranos que mantinham o seu povo pobre e desunido e de todos os 

posteriores feitos que fizeram de sua existência tão grandiosa epopéia? Devemos nós tratar 

apenas de seus atos de violência sem compreendê-los no contexto no qual foram produzidos, 

dando a Gengis Khan o rótulo de bárbaro como diziam os que pertenciam aos pujantes 

impérios por ele derrubados, ou louco como hoje repetem os ocidentais que insistem em 

demonizá-lo como uma emblemática figura de “anticristo”? 

Percebe-se assim a tendência por parte dos que hoje detêm o poder no “mundo” 

cristão-capitalista, de alimentar a mística de certos baluartes do mau-comportamento, 

tratando-nos como o extremo avesso da obediência desejável ao cidadão de bem, como 

demônios que personificaram o mal e que portanto servem de exemplo sobre até que ponto de 

barbárie pode chegar aquele “de pouca fé”, aquele que recusa-se à se adequar ao que é ditado 

como norma pelos que defendem o bem. Ignora-se completamente ao que estes reagiam, o 

que de fato os motivava (e se as motivações legitimavam a sua rebeldia) e a impossibilidade 

de agirem por outros meios e apenas individualiza-se a culpa por seus atos nestes indivíduos.  

Assim, colocam-se referenciais subalternos em luta, que conquistaram triunfos 

históricos contra os que os submetiam, como Gengis Khan, Che Guevara e Mao Tsé Tung no 

mesmo círculo de tiranos psicopatas em que se alocam nos livros figuras que lançaram mão 

de incomensurável violência para submeter os que por eles eram governados como Hitler, 
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Júlio César e Stálin. E, ao contrário destes, acobertam-se outros tantos com tantas barbáries 

feitas em nome da expansão e consolidação capitalista, como rotineiramente fizeram os 

presidentes estadunidenses George W. Bush e Barack Obama. 

Diante desta relação crítica entre os atos individuais e o contexto do qual se originam 

certos personagens históricos, podemos perceber o quão superficial é compreender o 

indivíduo por seu comportamento que se expressa na singularidade, sem antes exercitar uma 

reflexão devidamente cuidadosa do que se encontra na essência destes atos. É essa anciã 

imediatista por associar no dia-a-dia o que expressam os indivíduos em seu cotidiano, 

apressadamente, a estereótipos comportamentais pré-estabelecidos como norma de adequação 

do ser social, que faz com que se marginalize sumariamente a muitos pela forma como se 

portam, sem que se atente o mínimo às suas carência e angústias. Assim, os apontados como 

loucos são emudecidos, isolados, tratados com aversão, dopados antes mesmo que possam 

tentar argumentar sobre seus motivos. Ou pior, antes mesmo de poder compreendê-los 

integralmente para que então estejam aptos a manifestá-los. 

Como no caso das crianças, a sociedade burguesa determinou aos loucos a condição de 

incapazes e por conta disso responsabilizou-se a família por mantê-los sob controle e 

vigilância permanente, impedindo a sua socialização. Assim, foram criadas casas de 

recolhimento para estes indivíduos, manicômios pagos, nos quais as famílias com condições 

de arcar com os custos encaminhavam estes parentes indesejáveis. As políticas públicas se 

voltaram à loucura na medida em que o louco que não era dominado pela família, ou 

simplesmente era abandonado pelos familiares e com isso “ameaçava a ordem” expondo nas 

ruas os cidadãos à sua presença tida como nociva. Eram, então, políticas higienistas, 

meramente voltadas recolhimento e enclausuramento destas pessoas, do mesmo modo que 

ocorria com os que eram acusados de vadiagem, mendigos, ladrões, etc. A marginalização 

nesse ponto era dar um tratamento criminalizante ao louco, que era compreendido socialmente 

como caso de polícia e tratado da mesma forma implacável e violenta como qualquer outro 

criminoso. 

Inicia-se então um movimento no qual se anseia encontrar, como no caso da Eugenia, 

explicações científicas que expliquem a deformidade genética que difere um ser humano 

“normal” do louco. Desencadeia-se então uma profusão de determinações fisiológicas e 

sociais patologizantes e discriminatórias que fundamentam a medicina psiquiátrica na busca 

pela “cura” para tais “enfermidades”. Os loucos, desde então, não somente são isolados do 

convívio com os tidos como “normais” (que segue as normas conforme estas são ditadas em 

sociedade), como também passam à condição de cobaias humanas a serviço da ciência. Nos 
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hospitais psiquiátricos os loucos passam por experimentos que nada mais são do que sessões 

de torturas físicas e psicológicas, com base em eletrochoques (eletroconvulsoterapia), 

choques elétricos dadas no crânio do paciente, sob pretexto de causar alterações benéficas na 

atividade elétrica cerebral) e sedativos dos mais violentos. Os loucos são dominados, 

inteiramente assujeitados ao espaço que lhes impõe à margem da sociedade que se vê livre do 

transtorno que estes representam e exalta os avanços da medicina. 

Neste contexto surgem os primeiros comprometidos com a causa antimanicomial, e 

são feitos documentários e filmes que divulgam ou reproduzem os eletrochoques e demais 

práticas de tortura, promovendo a comoção da opinião pública e, enfim, debates acerca do 

tema. Com a divulgação dessa realidade a qual estão sujeitos os loucos, a causa se populariza 

e pressiona o Estado contra os maus tratos sofridos pelos internos dos hospícios. Em resposta 

a isso, gradualmente, as práticas esteticamente mais agressivas são substituídas por novos 

medicamentos, drogas de uso contínuo que reproduzem os efeitos das práticas arcaicas, porém 

agora convertidas em silenciosos manicômios sintéticos. A manobra acaba não só por 

arrefecer os enfrentamentos às políticas manicomiais, mas também impulsiona o crescimento 

da indústria farmacêutica e, consequentemente, aquece os lucros deste império. O médico 

psiquiatra ascende em status como colaborador deste mercado antropofágico, sendo ele 

semeador do discurso competente que legitima a medicalização que submete os loucos e 

diferencia estas drogas psicoativas das consideradas ilícitas. 
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3.3. A CRIMINALIZAÇÃO DA LOUCURA E A LUTA 

ANTIMANICOMIAL NO BRASIL 

 

 

 

Em meados do século XIX, o imperador Pedro II cria por decreto o primeiro hospício 

oficial do Brasil, o Hospício D. Pedro II, que em 1890, já na república, seria rebatizado para 

Hospital Nacional dos Alienados (HNA). Naquele ponto, o Estado brasileiro compreendia a 

loucura como uma questão ligada à segurança pública, sendo uma responsabilidade policial a 

captura dos loucos nas ruas e o seu encaminhamento para o manicômio. O que estava em 

questão não era, de modo algum, auxiliá-los na superação desta realidade considerada na 

perspectiva científica eugenista, dominante na ocasião, como um problema relacionado à 

degeneração genética destes indivíduos, e sim uma providência higienista, isolando os loucos 

do restante da sociedade e tratando-os com tratamento criminalizante.  

A relação entre o diagnóstico de loucura e os princípios que motivavam os adeptos da 

eugenia, que viviam talvez o auge da difusão de suas idéias naquele período, era evidente. 

Estabelecia-se relação entre determinadas características biológicas e sociais e a predisposição 

genética para a loucura, apontando negros, pobres e analfabetos como potenciais “portadores 

destes distúrbios”. Isso demonstra como o tratamento dado ao louco era expressão da tensão 

entre as classes e forma de sistematizar a dominação do proletariado e a higienização social 

eugenista aplicadas pelo Estado burguês. 

[...] muitas causas influíram para que viesse a beber; mas, de todas 

elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem 

explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava 

a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterra-lo; previa moléstias 

com tratamento caro e eu sem recursos; amendrontava-me com uma 

demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem 

colocação condigna com minha instrução; e eu me aborrecia e 

procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e 

assim conheci o chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa 

deste ou daquele. (BARRETO, 2004: 9). (grifos nossos) 
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Neste contexto, o escritor e jornalista Lima Barreto, negro, nascido em família 

operária, anarquista e notório opositor do regime da República Velha, vivia uma conturbada 

relação com o álcool, o que acabou por servir de justificativa para algumas internações 

compulsórias sofridas por ele. Em 1919, é capturado pela quando andava embriagado pelas 

ruas e, mais uma vez, encaminhado ao HNA e asilado com o diagnóstico de “alcoolismo”. 

Lima participava de coletivos libertários e tecia desde os primeiros anos do século XX críticas 

contundentes à política da República Velha e ao governo voltado ao benefício à aristocracia e 

aos militares em detrimento à classe trabalhadora, defendendo uma profunda reestruturação 

social no país. A internação e os maus tratos sofridos só fizeram acirrar o seu 

comprometimento com o enfrentamento da realidade política nacional, se comovendo 

especialmente com a violência que o Estado dirige aos loucos, revelando a dura realidade que 

o fez vítima em seus diários, publicados postumamente pelo biógrafo Francisco de Assis 

Barbosa no livro A Vida de Lima Barreto. Barreto questiona em seus relatos o caráter 

policialesco desde o aprisionamento até a relação dentro do próprio asilo e, especialmente, o 

caráter eugenista do diagnóstico dado à loucura por parte da instituição. 

 

 [...] os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em 

geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de 

imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os 

negros roceiros que teimam em dormir pelos desvãos das janelas 

sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, 

cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, 

muitos com educação, mas que falta de recursos e proteção atira 

naquela geena social. (BARRETO, 2004: 23). 

 

 

Os loucos, ainda que sofridos por estarem aprisionados à realidade de torturas na 

internação, não podiam ser amansados e se moviam em resistência. Mesmo no seio cárcere, 

insurreições tinham lugar, como a que ficou reconhecida como Revolta dos Loucos, ocorrida 

em 1920. Lima Barreto depõe sobre esse espírito de resistência que não podia ser arrefecido 

naqueles indivíduos: 
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[...] Veio o corpo de bombeiros, com uma escada, para tirá-lo de cima 

do telhado. Ele partiu as telhas e pôs-se a atirá-las em cima do povo 

que assistia o espetáculo do lado da rua. Não parece intimidado. Está 

seminu e, apesar de saber perfeitamente que está tomado de loucura 

alcoólica, de pé, na cumieira do pavilhão, destinado à rouparia, como 

que vi, naquele desgraçado, a imagem da revolta (BARRETO, 

2004:100). 

 

Até o fim da década de 30 do século XX, quando foram instalados os primeiros 

hospitais públicos voltados não somente a práticas de higienização social, mas a fornecer o 

tratamento médico psiquiátrico no país (em 1937, foi inaugurado no Rio de Janeiro o então 

Instituto de Neurossífilis, que viria, em 1965, a ser rebatizado como Hospital Pinel – tal era o 

tratamento jocoso dispensado a estes indivíduos que o termo “pinel” passou a ser utilizado, 

desde então e até hoje, como gíria, chacota e sinônimo de “maluco”), os cuidados com estes 

pacientes eram de responsabilidade familiar, sendo estes tratados como fardo, alienados de 

condições de inclusão social e, nos casos de abandono familiar e situação de rua, os loucos 

eram encarcerados, com o intuito de isolá-los do convívio social. Portanto, àquele ponto, a 

loucura era tratada não enquanto política, mas como “caso de polícia”, sendo o louco alvo de 

violência e absoluta marginalização e criminalização em nossa sociedade. Essas internações, 

ainda neste viés criminalizante, também eram adotadas sob aspecto punitivo aos que 

causassem “desordem”, a revoltosos que desafiassem os interesses da classe dominante, como 

é possível compreender os casos de Lima Barreto e também de João Cândido, líder dos 

marinheiros da Revolta da Chibata, em 1910.  

Durante os anos de ditadura militar, a instalação desta aparelhagem manicomial 

carcerária foi intensificada para que lá, segundo denúncias de forças antagônicas à ditadura, 

fossem depositados os que se manifestavam enquanto opositores do regime, presos políticos 

que eram então abandonados nestes locais em condições subumanas, animalescas, torturados 

e até mortos em locais como a Casa Doutor Eiras em Paracambi (Fazenda Paracambi).  

     Como vimos, a nossa sociedade, historicamente, tratou os transtornos mentais 

como um problema individual, e um fardo com o qual a totalidade tem que lidar. O tipo 

específico de tratamento que se dá a esse “problema”, no entanto, oscila conforme as 

movimentações sócio-históricas, porém mantendo a tendência predominante de marginalizar 

o indivíduo que sofre desta espécie de transtorno, deslocando-o da convivência social plena e 

da inserção social ao exercício de sua cidadania. A internação que criminaliza a loucura, 
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deslocando o indivíduo tido como fator de distúrbio à ordem social do convívio dos demais, é 

o exemplo extremado de que tipo de tratamento vem sendo dado a esses indivíduos que não 

têm meios ou, de forma ainda mais contundente, aos que se recusam a obedecer. 

 

A Reforma Psiquiátrica é um processo que se inscreve numa dimensão 

ética, pois é também uma luta contra o estigma, a exclusão, a 

violência, a marginalização, e neste sentido propõe a convivência 

social na diversidade. (Trecho do CFESS Manifesta alusivo ao Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial) 

 

 

     Em enfrentamento a esse contexto de exclusão surge, no dia 18 de maio de 1987, 

no Congresso de Trabalhadores da Saúde Mental em Bauru - SP, o Movimento Nacional da 

Luta Antimanicomial. Voltando-se à humanização do atendimento, denunciando práticas de 

violência e torturas contra os pacientes psiquiátricos internos em manicômios, o movimento 

pressiona o Estado à Reforma Psiquiátrica, pleiteando o redirecionamento da Saúde Mental ao 

atendimento psicossocial, que alia a abordagem dada pelos profissionais da área clínica 

envolvidos à contextualização social (a aproximação com a realidade comunitária, por 

exemplo). Estes esforços, portanto, rumam ao desbravamento do universo de múltiplas 

determinações que compõem a essência das situações apresentadas pelos usuários, ainda em 

âmbito de singularidade aparente, como forma de lidar com essas demandas não como sendo 

desajustes expressos na individualidade dos sujeitos usuários e sim como expressões da 

Questão Social refletidas nestes. Graças a esses esforços em compreender as necessidades 

dessas demandas e pressionar o Estado a adequar suas ações, foram desenvolvidas políticas 

públicas com recorte mais específico para assistir esses usuários portadores de transtornos 

psicológicos ou psiquiátricos, prevendo por lei o respeito ao seu direito à cidadania em 

igualdade em relação aos demais. 
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3.3.1. APROXIMAÇÃO COM A REALIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Apesar deste novo viés psicossocial, recentemente adotado pelas políticas públicas sob 

pressão da luta antimanicomial, na prática pouco se avançou no sentido de assegurar o direito 

à cidadania e a condição de sujeitos aos assujeitados pelo estereótipo da loucura. Pude me 

certificar deste panorama contemporâneo, que conserva o caráter excludente e eugenista ainda 

aos moldes arcaicos da República Velha, das políticas voltadas à Saúde Mental, em quatro 

anos e meio nos quais estive inserido no serviço público municipal da Prefeitura de Casimiro 

de Abreu – RJ, especialmente quando ao longo de dois anos e meio estive alocado como 

estagiário acadêmico no Ambulatório de Saúde Mental “Espaço Mente Saudável”, em 

Barra de São João (distrito de Casimiro de Abreu). Durante todo este percurso confeccionei 

diários de campo, relatórios, fiz a análise da instituição e o perfil da população usuária, 

sempre primando por viés crítico e qualitativo nas compreensões e considerações que levava a 

cabo. Destes trabalhos, faço uma coletânea que pode depor sobre esta realidade e estimular a 

percepção de que pouco se têm caminhado ainda que tantas lutas tenham sido empreendidas 

pela superação da dura realidade manicomial ao longo do século XX. Vou aqui retomar como 

exemplo alguns fragmentos do trabalho que fiz, quando completava um ano de inserção no 

campo de estágio, sobre o perfil da população usuária do espaço Mente Saudável, com alguns 

perfis de usuários (reais, mas que preservarei suas identidades) e as conclusões que tive sobre 

este trabalho, pois creio que estes possam ilustrar a realidade contemporânea da questão: 

 

 

Usuário 1: “J” 

 

Perfil: Negro, idoso. Paciente psiquiátrico, residente na comunidade ocupada “Arroz” 

 

     J reside só em ocupação, sua casa é muito simples (um quarto cozinha e banheiro) e 

foi construída através de mutirão promovido pela assistente social da comunidade. Sua única 

fonte de renda provém de BPC (Benefício de Prestação Continuada) e ele não tem parentes 

que residam na região. Vive cotidiano de relações conturbadas com religiosos que residem em 

sua vizinhança, inclusive alega já ter sido vítima de agressões físicas por parte destes devido a 

sua homossexualidade. O usuário relata que construções feitas por estes vizinhos, no entorno 

de sua residência, fecharam vias de acesso e interromperam o percurso de um córrego que 
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acaba desviando para seu quintal, o que mantêm seu terreno permanentemente inundado. J 

procurou diversos órgãos municipais pra prestar queixas, mas, tratado sempre com desdém 

devido à sua aparência e condição de paciente psiquiátrico, não obteve retorno algum. 

Procurou suporte junto à assistente social, que buscou articulação junto a esses órgãos os 

quais J havia acessado, tendo como resposta por parte do município de que não poderia haver 

interferência no Bairro Arroz, por se tratar de ocupação. 

 

 

Usuário 2 – G 

 

Perfil: Negro. Dependente químico, residente na comunidade ocupada “Arroz” 

 

     Seu pai procurou a assistente social da unidade, pleiteando a internação do filho 

dependente químico. G mora só em sua residência na comunidade do “Arroz”. Tem surtos de 

violência que assustam os próprios familiares e vizinhos. Em alguns desses surtos, destruiu 

toda a mobília da casa, o muro e paredes da edificação. O pai de G trabalha em empresa 

terceirizada que presta serviços de saneamento ao município e, devido a se colocar como o 

principal responsável cuidar da situação de seu filho, frequentemente falta ao trabalho e, 

mesmo levando sempre declarações justificando essas ausências, já sofre pressões na empresa 

para que rompa com o vínculo empregatício (ou peça demissão, ou aceite acordo para ser 

demitido).  

 

 

Usuário 3 - F 

 

Perfil: Negra. Mãe solteira de duas crianças (um menino de dez anos e uma menina de sete) 

entregues à Psicologia Infantil da unidade, paciente psicológica. Residente no bairro 

periférico Palmital. 

 

     O caso de F foi observado em acolhimento conduzido pela psicóloga responsável 

pelo tratamento de seus filhos, que costuma conduzir o primeiro atendimento entrevistando os 

pais das crianças. Em uma segunda oportunidade, também pude acompanhar o acolhimento 

de F em grupo adulto, que contou com a participação da assistente social em trabalho 

interdisciplinar com psicóloga. 
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     F é natural de Minas Gerais e recentemente, após se divorciar do pai de seus dois 

filhos, estabeleceu residência fixa em Barra de São João. Longe da família e, devido ao 

cuidado com os filhos pequenos, impossibilitada de trabalhar ou estabelecer novos vínculos 

sociais na comunidade, F desenvolveu quadro de depressão. Encontra-se ainda dependente 

financeiramente da pensão enviada aos filhos pelo ex-marido e vive sob constante receio de 

que o ex-marido retire-lhe a guarda dos filhos, que apresentam dificuldades no aprendizado e 

convívio em âmbito escolar, sendo encaminhados pela escola à Saúde Mental. 

 

 

Grupo de Apoio aos Pais 

 

 

     O Grupo de Apoio aos Pais foi idealizado pela psicopedagoga da unidade, para 

prestar orientação educativa aos pais das crianças atendidas no Espaço Mente Saudável. 

Passei a participar do grupo como observador e redator de diários de grupo (a pedido da 

psicopedagoga, com quem discutia as situações que se apresentavam), aproveitando para 

colher elementos úteis aos debates com a supervisora de campo e à formulação de meus 

diários de campo. 

     O grupo foi composto, em sua absoluta maioria, por mães, dentre as quais a maioria 

era de solteiras que tinham como renda familiar o dinheiro proveniente da pensão alimentícia 

recebida pelos filhos somada à prestação de pequenos serviços domésticos. Sem opções de 

lazer para os filhos estes, consequentemente, acabavam por ficar extremamente dependentes 

da atenção e dos cuidados maternos, e em reflexo das condições psicológicas das próprias 

mães, apresentavam dificuldades de interagir socialmente inclusive em âmbito escolar, aonde 

desenvolviam problemas relacionados ao aprendizado, sendo então encaminhados pelas 

escolas à Saúde Mental. As mães têm a vida absolutamente restrita aos cuidados domésticos, 

sem convívio social. Estas mães, em seus relatos, demonstravam lidar com os filhos de forma 

impaciente e foram diagnosticadas portadoras de quadros depressivos.  
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Conclusões do perfil da população usuária 

 

 

            Notável componente do perfil da população usuária é a presença expressiva de 

idosos. Em discussões junto à supervisora de campo, concluímos que existe necessidade 

urgente no que se refere ao desenvolvimento de políticas voltadas ao idoso no município, 

atendendo às necessidades específicas demandadas por este grupo social. Muitos desses 

idosos são pobres e tem dificuldades de locomoção e, na ausência de viaturas designadas para 

o translado destes e devido à setorização que fragmenta a prestação da gama de serviços a 

serem acessados, acabam tendo sérias dificuldades no acesso a políticas públicas que 

garantam a contemplação plena dos direitos voltados ao idoso. É necessário, portanto, 

aglutinar estes serviços em espaço voltado especificamente ao idoso, preferencialmente, ou, 

ao menos, dinamizar a intersetorialidade dos serviços prestados. A própria ausência de 

atividades que promovam a integração social dos idosos, disponibilizadas pelo município, 

acaba sendo fator motivador da ocorrência de tantos casos de problemas relacionados à saúde 

mental neste grupo social em especial. 

     No que se refere a relações de gênero, a presença de mulheres dentre a demanda 

recebida pela unidade é bastante expressiva. Devido à subalternização do trabalho feminino à 

condição de renda complementar na sociedade capitalista, muitas dessas mulheres se 

encontram em situação economicamente dependente de maridos ou ex-maridos, são 

inteiramente responsáveis pelo trabalho doméstico, inclusive cuidados com os filhos, isoladas 

do convívio social acabam desenvolvendo problemas de ordem emocional, psicológico, 

dentre outros transtornos relacionadas à Saúde Mental. As crianças acabam refletindo esse 

contexto familiar, reproduzindo essa realidade em sociedade e tendo problemas de 

relacionamento e aprendizado em ambiente escolar, e sendo encaminhadas à Saúde Mental, 

muitas vezes de forma indevida (conforme diagnósticos profissionais que dão conta de um 

contingente alarmante de encaminhamentos indevidos oriundos das escolas, rotineiramente 

emitidos pelas próprias professoras), o que acaba marginalizando essas crianças ao invés de 

buscar contextualizar socialmente e compreender as expressões que se refletem em suas 

dificuldades de inserção social.       

     Percebemos como fator comum a todos os exemplos a situação de vulnerabilidade 

sócio-econômica. Os bairros mais atendidos pela unidade são bairros pobres da cidade como 

Palmital e a comunidade ocupada do “Arroz”, onde predomina a população negra, entregue a 
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condições de subemprego, precariedade estrutural, ausência de condições de habitação, 

serviços básicos e lazer. A população que recorre aos serviços do Espaço Mente Saudável é 

predominantemente composta, portanto, de classes subalternizadas residentes no município. 

     Podemos notar que o perfil populacional que busca acesso aos serviços 

disponibilizados pelo Espaço Mente saudável é composto exatamente por classes e grupos 

subalternizados na sociedade capitalista, vulneráveis às expressões da Questão Social. 

Crianças, idosos, mulheres e negros, provenientes de classe trabalhadora são a expressão 

predominante que caracteriza a população usuária. Vemos expressas na demanda questões 

étnicas, de gênero e, obviamente, de classe. Essa demanda nos diz não só que esses grupos 

sociais são justamente os mais dependentes de políticas que lhes garantam o acesso à 

seguridade social, mas que são justamente esses os mais atingidos por problemas relacionados 

à saúde mental devido às condições sociais de abandono, pressão e superexploração as quais 

estão expostos. 

 

 

 

O “MARGINAL ALADO” 

 

 

Como a exemplo de Lima Barreto temos ainda hoje, felizmente, desobedientes 

instrumentalizados o suficiente para juntar condições de se manifestar no seio do ambiente 

manicomial, expressando a revolta de quem se vê condicionado a essa marginalidade. Um 

destes inadequáveis com quem fiz amizade, antes de ser encaminhado à internação, me deu o 

privilégio de reproduzir aqui (inclusive assinou o texto a próprio punho e me autorizou a 

divulgar o seu nome como autor) dois de seus preciosos textos (A Revolta dos Anjos e 

Geração Zumbi) recheados de lirismo, porém um depoimento contundente e completamente 

lúcido (ao contrário da alienação que a sociedade afirma) da perspectiva de um revoltado com 

a sina da loucura na contemporaneidade. Segue o texto na íntegra, conforme a fotocópia que 

possuo do original escrito em uma folha de caderno:  
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A Revolta dos Anjos 

 

Raios e trovões dentro de mim, as falsas verdades inventadas pelos 

hipócritas já não me convencem. A manipulação das religiões não mais 

afeta a minha mente e o discurso dos políticos causam-me apenas 

náuseas. 

Deixei de ser o modelo ideal em nome de meus ideais. Já não importam 

as reprovações, pois quem me reprova representa exatamente aquilo que 

destrói o que tento construir. Estão do outro lado do campo de batalha, me 

são nada mais que estranhos. 

Olhares de compaixão artificiais, doações feitas na espera da recompensa, 

evocações a Deus da parte dos que não o conhecem, são alguns dos alvos 

para os quais aponto a minha lança. 

Tenho ao meu lado a proteção da justiça, a legião de anjos guerreiros, e as 

cicatrizes que me dão forças para lutar. Luto questionando, agindo ao 

contrário do modo com que querem me obrigar a agir. Assim sou 

enjeitado, rebelde, marginal, sarcástico, anjo negro. 

Mas saibam os conformados, peças do enorme maquinário, que jamais 

desistirei.  

(Marcelo Reis, 2014) 

 

 

 

Enfim, como na República Velha, ainda existe uma relação íntima entre grupos 

subalternizados que compõem a classe trabalhadora e a loucura. A mecanização das políticas 

públicas, a negligência com que se trata e se naturaliza essa realidade corrobora a essa 

marginalidade que se impõe a estes indivíduos, como se por alguma filosofia eugenista estas 

estivessem fadadas a este calvário. Estas pessoas, em sua maioria, não mais dão custos ao 

Estado como na época em que seriam depositadas em manicômios, hoje sendo por processo 

cotidiano, mecanizado, aprisionadas em suas próprias mentes através de manicômios 

sintéticos. Com isso se remonta ao arcaísmo da prática manicomial, colocando o psiquiatra no 

topo do processo de atendimento e dando a este indivíduo poder de executar a sentença de seu 
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diagnóstico de loucura de acordo com o seu discurso competente, tratado como infalível, que 

garante o aspecto incontestável de seu veredicto. Assim se estabelece uma “Via Crucis” da 

loucura contemporânea, no qual o poder do médico legitima agencia corpos, almas e mentes 

marginais em profusão a servirem de alimento ao mercado de medicamentos psiquiátricos da 

indústria farmacêutica. 
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3.4. A DIVINIZAÇÃO DO PARECER MÉDICO, O MONOPÓLIO DO 

SABER, A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E AS DROGAS 

 

 

 

O desvirtuamento da aplicação da Política (com o seu progressivo distanciamento de 

sua concepção voltada às necessidades da polis) e sua relação com a sociedade tornam a 

camada comum, a classe trabalhadora, alienada de suas deliberações burocráticas e a 

superestrutura um emaranhado cada vez mais sólido de medidas de conservação do poder e da 

propriedade e abstrações estranhas ao bem público, com todas as negligências possíveis aos 

seus clamores e às necessidades humanas. 

Tivemos, na maior parte da história das sociedades, a instituição de Estados classistas, 

que reafirmassem e cristalizassem o poder nas mãos de castas privilegiadas, componentes da 

estrutura dominante destas sociedades. Tivemos como representantes máximos e 

especialmente longevos destas castas a nobreza e o clero (aqui incluo desde o xamanismo, o 

druidismo e os demais detentores do saber metafísico e da cura nas sociedades antigas). 

Abaixo destes estiveram “subcastas” que obtiveram destaque funcional na construção dessas 

sociedades, como construtores, artesãos e comerciantes. A soma da influência das castas 

dominantes com as subcastas funcionais compôs o aparelho que se sobrepôs ao interesse 

comum, à expressão das necessidades humanas reivindicadas pelo povo que se sufoca 

esmagado sobre tal estrutura de dominação, onde os mais acima mandam e os funcionais 

prosperam. 

Esta estrutura de três patamares hierárquicos primordiais foi responsável pelo 

monopólio material das sociedades. A nobreza burocrata delibera acerca das legislações de 

acordo com as suas próprias necessidades particulares. O clero representa o direcionamento 

espiritual a ser imposto à polis. A casta funcional monopoliza dispões dos meios de produção. 

Tudo a riqueza produzida com a força de trabalho das classes subalternas é dividido entre 

esses três níveis e algumas pequenas migalhas são lançadas à multidão que se aglomera 

abaixo. 

Com as pressões revolucionárias, estas estruturas sofreram metamorfoses até os dias 

atuais, travestiram-se em sua expressão imediata, mas sem alterar essencialmente seu caráter 

explorador e sua estrutura hierárquica dominadora. A nobreza foi substituída pela alta 

burguesia e o clero dissimulou a sua influência com a propagação da ideia da existência de 
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um Estado Laico. Desta estrutura, a casta que mais sofreu alterações sensíveis foi a funcional, 

a mais próxima da massa comum e onde seria importante verificar a dialética entre suas novas 

especificidades e o interesse da polis, pois é através destas castas de asseclas a serviço dos 

interesses dominantes que se subverte na prática a política, invertendo a lógica da polis lançar 

mão de uma estrutura que contemple suas demandas à de uma minoria dominante impor-se 

hegemonicamente à maioria subalternizada.  

Os artesãos foram fundamentais em um período onde fabricavam instrumentos 

cruciais à sobrevivência de povos e à expansão de impérios. Seria impossível conceber boa 

parte da história, conforme foi escrita, sem os ferreiros fabricando espadas, os que 

trabalhavam em madeira confeccionando arcos, ou ambos produzindo utensílios 

indispensáveis ao cultivo da terra. Este trabalho outrora extremamente valorizado e 

indispensável acaba suprimido com o advento da máquina, e estes decaem à condição de 

trabalhadores comuns, explorados como os demais. Os comerciantes mais ricos da alta 

burguesia alcançaram a nobreza, substituindo a antiga aristocracia feudal na conjuntura 

capitalista. A pequena burguesia praticamente desapareceu, massacrada pelo capitalismo 

monopolista. 

Os construtores continuam tendo a sua influência, porém também foram, a exemplo da 

burguesia, modificados pelo contexto capitalista. Com a separação entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, criou-se um segmento privilegiado: os engenheiros. Os construtores manuais 

também decaíram à condição de trabalhadores explorados. Com as pressões populares pela 

universalização do conhecimento e do acesso à saúde, antes monopolizados pelo clero, foram 

delegadas estas funções a duas novas castas funcionais: os médicos e os acadêmicos. 

Portanto, o segundo patamar desta estrutura hierárquica que se sobrepõe à polis, 

abaixo de clero e nobreza (alta burguesia) hoje seria formado por três castas privilegiadas, que 

compõem a atual “classe média” e diretamente aplicam a dominação à classe trabalhadora de 

acordo com os interesses da classe dominante: Engenheiros, médicos e acadêmicos. Enquanto 

os primeiros assumem função mais diretamente relacionada à exploração física dos 

trabalhadores manuais, os dois outros assumem função mais complexa e são responsáveis 

pelo controle espiritual dos trabalhadores, juntamente com o clero. São os detentores do 

discurso competente, oráculos do saber que semeiam aos comuns suas verdades absolutas e 

inquestionáveis. 

Os acadêmicos manipulam mente e alma do comum. Sobrepõe o seu saber, amparado 

por um saber hegemônico, à subjetividade e singularidades dos que a eles se curvam. Os 

oráculos compostos por acadêmicos que ocupam posições hierárquicas mais altas dentro da 
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estrutura vertical que compõe a academia, representam instâncias superiores, que se colocam 

em um patamar acima, distante o suficiente para avaliar a sociedade como um todo e ignorar a 

singularidade dos indivíduos e suas necessidades, ao mesmo tempo em que não medem 

esforços quando algum movimento ousa afrontar a hegemonia cristalizada no ambiente 

acadêmico.  O poder concentrado nas mãos da academia costuma ser contundente o suficiente 

para decidir entre a ascensão de um indivíduo ou a sua completa marginalidade, tudo 

justificado pela meritocracia enquanto sinônimo de justiça, ignorando inteiramente as 

condições sociais particulares às quais estão sujeitos de forma distinta os indivíduos. A 

sociedade é inteiramente alienada da construção de sua própria perspectiva de conhecimento 

de acordo com as suas próprias necessidades, semeado de cima pela classe dominante e 

através dos detentores do saber que os adestra a obediência e à adequação. 

De forma semelhante aos acadêmicos atuam os médicos e seu saber também é 

inquestionável. É através deste monopólio do saber que se reafirmam máximas sobre como os 

indivíduos devem lidar com o próprio corpo e também com a própria alma e suas 

necessidades espirituais. E é através do discurso competente dos médicos que se justifica o 

uso de determinadas drogas, pertencentes aos catálogos de produtos da grande indústria 

farmacêutica, que de forma antropofágica se alimenta dos que recorrem ao médico como se 

prostrassem em fé inabalável diante de um santo. Portanto, compreendendo a posição do 

médico nesta estrutura de monopólio do saber, esta derivada de antigas funções 

desempenhadas pelo clero, podemos refletir sobre o papel da medicina na demonização de 

determinadas substâncias psicoativas, drogas estigmatizadas na sociedade capitalista.  

Muito têm se dito acerca à massificação de campanhas midiáticas sob a bandeira da 

guerra às drogas. Mas se caso estas campanhas não ganhassem o aval do parecer médico, não 

fossem reproduzidas nos espaços designados à saúde pública, há de se questionar se poderiam 

atingir tamanho vulto ou se, ao menos, suscitariam debates mais amplos em sociedade. O que 

atesta o caráter maléfico de tais substâncias, encolhendo a sua funcionalidade às necessidades 

humanas é o carimbo do médico, este que é justamente o que tem hoje como função ignorar 

tais necessidades estando em seu patamar hierárquico superior. Por que se imaginaria que 

neste ponto, no que se refere a necessidades espirituais dos indivíduos que à medicina 

recorrem, existiria uma consciência especialmente altruísta por parte do médico em relação ao 

paciente? É óbvio que o que ocorre é, como em todos os demais casos, um emparelhamento 

do médico com interesses de mercado e com a moral dominante, sujeitando o paciente aos 

dogmas que se reproduzem em seu consultório e ignorando qualquer subjetividade que 

poderia ser exposta em uma escuta realmente preocupada com a demanda. Não costuma 
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ocorrer mediação alguma entre a necessidade exposta pelo que recorre ao médico e o seu 

parecer, apenas um diálogo vertical direcionado pelo que dispõe do saber, de acordo com o 

caminho que ele determina.  

Esta realidade é acirrada pelo atual estágio de mecanização dos processos de 

atendimento na saúde pública. Em consultas em que o tempo é cada vez mais restrito à lógica 

produtivista, cada vez mais a participação do atendido como sujeito que aponta suas 

necessidades é suprimida em nome dos relatórios de produção. Ou, melhor dizendo, para que 

mais nomes possam estar em tais relatórios. Isso vai inflar os egos dos burocratas burgueses, 

que irão publicar relatórios eleitoreiros vangloriando-se da universalização da saúde pública, 

ainda que nada de essencial seja tratado acerca de sua qualidade e que nenhuma voz seja dada 

ao usuário que possa de fato legitimar a importância do serviço prestado de acordo com suas 

necessidades. 

Curiosamente, muitos destes mesmos médicos que atendem no serviço público 

também oferecem serviços em consultórios particulares e lá a realidade costuma ser 

inteiramente distinta. Tratando então com semelhantes e bons pagadores, estes se colocam 

não como gurus irrefutáveis e sim como iguais, conselheiros atenciosos, altruístas e 

preocupados e até mesmo paternais. Psiquiatras abandonam seus blocos de receituários nos 

quais em poucos minutos encaminham o paciente ao aprisionamento manicomial dos 

medicamentos de uso contínuo e deitam carinhosamente seus pacientes no conforto de um 

atendimento com ares psicanalíticos, passam de frios executores, que sentenciam indivíduos à 

marginalidade, a preocupados defensores de terapias alternativas que promovam o bem-estar 

de seus pacientes e até de práticas pautadas na redução de danos. 

Com toda essa estrutura de afirmação e cristalização de um ideário dominante acerca 

das drogas ilegais, em que espaço se dá a discussão frutífera sobre o tema, voltada ao “outro 

lado da moeda”, onde estão todos aqueles que ficam execrados de proclamar como sujeitos as 

suas próprias necessidades? Existem, felizmente, focos de resistência dentro dessa mesma 

estrutura. Médicos e acadêmicos que ou por suas próprias subjetividades ou por obterem 

formação excepcionalmente crítica se voltam ao debate produtivo sobre o tema e resistem de 

forma emancipada, fazendo de suas profissões práticas libertadoras frente à hegemonia. 

Formam-se, ainda de forma marginal, resistências, tanto no meio acadêmico quanto em 

segmentos de médicos que defendem como bandeira a redução de danos, a utilização de 

drogas até então ilícitas pra fins terapêuticos e a massificação do debate sobre as drogas e o 

proibicionismo. 
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Neste ponto, é importante reforçar a importância da proposta de discutir o tema no 

curso de Serviço Social. Abrir uma disciplina específica para debater o tema, no seio da 

estrutura acadêmica estatal, é uma prática de liberdade em meio à cristalização da moral 

hegemônica nestas instituições, que não apenas defende a emancipação na construção do 

conhecimento em relação à cartilha conservadora, como abre novos espaços a um debate que 

tem como compromisso ético se expandir para além do espaço acadêmico, para onde ele 

primordialmente deve ter lugar, a própria sociedade. 

É desta forma que o assistente social pode, enfim, se colocar na posição de mediador 

que penda seus esforços para o lado até então suprimido na relação entre o médico, as 

necessidades e o usuário. Nos processos de atendimento, o assistente social pode, tendo ele 

acesso aos debates sobre o tema em sua formação, pode ser justamente o agente a fomentar o 

protagonismo deste indivíduo até então marginalizado, dando ênfase às suas necessidades, 

abrindo espaço à suas manifestações e disponibilizando sua própria instrumentalidade para 

que o paciente se transfigure em sujeito. Enquanto a relação se restringir ao contundente 

protagonismo do médico, este imbuído do poder de quem defende interesses hegemônicos da 

classe dominante, em relação ao paciente enquanto acuado refém de seu discurso competente, 

sem que exista mediação alguma, garante-se a conservação do pensamento hegemônico 

burguês, do controle de corpo, mente e espírito do indivíduo trabalhador. É como agente dessa 

tensão necessária por ser a potência transformadora, como mediador a diminuir a discrepância 

de patamares neste diálogo verticalizado, que pode se posicionar o assistente social 

instrumentalizado para tanto nessa relação conflituosa entre o que necessita e o que impõe.  

Em conclusão a esta discussão, podemos perceber como de forma cosmogônica nos 

encontramos em campo dialético de relação conflituosa entre o de interesse comum, o que de 

fato representa as necessidades demandadas pela pólis e o que conserva a estrutura de classes 

com o interesse dominante enquanto hegemônico. Para que exista a ação transformadora, 

revolucionária, é necessário não diminuir tais tensões, como é muito comum ser defendido 

por aqueles que defendem que vivemos em uma surreal sociedade harmônica, mas sim acirrá-

las. É fundamental não amortecer e muito menos emudecer qualquer que sejam os 

questionamentos acerca de qualquer assunto que seja tido como encerrado, que seja acoplado 

a uma cartilha burocrática que os transforme em fato consumado e inquestionável, em 

verdade natural (aqui é inevitável pensar no CID e suas determinações). Enfim, é fundamental 

questionar e qualquer assunto se discute. Inclusive as drogas. 
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3.4.1.  DROGAS: NECESSIDADE, LUXO OU LIXO? QUEM DETERMINA OS 

ESTEREÓTIPOS? 

 

 

 

 

“Bebida é água! 
Comida é pasto! 
Você tem sede de que? 
Você tem fome de que?... 
 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida 
Diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída 
Para qualquer parte... 
 
[...] 
 
A gente não quer só comer 
A gente quer comer 
E quer fazer amor 
A gente não quer só comer 
A gente quer prazer 
Pra aliviar a dor... 
 
[...] 
 
Desejo, necessidade, vontade 
Necessidade, desejo, eh! 
Necessidade, vontade, eh! 
Necessidade...” 

 

“Comida” – Titãs 
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     As necessidades humanas não podem ser circunscritas a um conjunto cristalizado 

de consumos associados à sobrevivência e imposições arbitrárias subordinadas ao interesse 

dominante. As necessidades humanas são mutáveis e progressivas, insaciáveis e infinitas, 

variando conforme o constante processo de construção, desconstrução e reconstrução 

subjetiva dos indivíduos e o conseqüente fluxo seus desejos. Portanto, à medida que 

demandados por carências das mais diversas esferas da subjetividade humana, sejam elas 

físicas ou relacionadas ao bem-estar “espiritual”, a produção se volta à resposta destas 

demandas e o consumo destes produtos transfigura-se em necessidade. 

     Compreendendo, portanto, que as necessidades humanas não podem ser restritas às 

necessidades humanas de sobrevivência (alimentação, moradia e vestuário básicos, por 

exemplo) e sim à medida da saciedade de seus desejos e de sua busca por bem-estar físico e 

“espiritual”, podemos entender as drogas, lícitas ou ilícitas, como bens de consumo 

demandados em resposta a tais necessidades. O próprio cotidiano de progressiva alienação do 

tempo e cobranças desumanas pelo cumprimento de metas, característico das relações de 

superexploração do trabalho acirradas pelo atual estágio capitalista, são fatores causadores de 

cada vez mais comuns manifestações de mal-estar como o stress e a depressão, reafirma a 

condição das drogas, tendo ela propriedades que reagem a este mal-estar, enquanto 

necessidades na sociedade contemporânea. 

     Ainda nesse aspecto que se refere à superexploração da classe trabalhadora na 

sociedade burguesa, o assalariamento cada vez mais se restringe à possibilidade de arcar, na 

mais otimista das perspectivas, com necessidades de sobrevivência mais básicas, necessidades 

estas que se referem apenas à integridade física necessária para que o trabalhador continue 

disponibilizando a sua força de trabalho, e que negligenciam as necessidades particulares, 

subjetivas, demandadas ao bem estar psíquico (“espiritual”) destes indivíduos. Com isso, cada 

vez mais os desejos para além dessas necessidades básicas são tratados enquanto luxo na 

perspectiva moral burguesa, retirados da condição de necessidades humanas e atrelados à 

ostentação de status exclusivo da classe dominante. Contraditoriamente, o apelo causado pela 

propaganda massiva destas mercadorias caracterizadas enquanto luxo acaba por estimular o 

desejo e o consumismo frente ao desenvolvimento de novas necessidades, conforme os 

interesses do mercado em valorizar tais produtos. Fica evidente, nesse aspecto, que ao “valor 

de uso” dos produtos, atribuído pelas necessidades humanas que demandam a sua produção, 

fica a condição secundária em relação ao seu “valor de troca”, à condição de valorização da 

mercadoria quando a esta é dada a condição de luxo. As drogas podem ser inclusas dentre 

estes produtos, que apesar de representarem resposta às necessidades humanas, acirradas por 
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condições sociais contemporâneas, são tratadas como luxo por não se comportarem dentre as 

consideradas necessidades básicas. 

     Como tratado anteriormente, é interessante ao mercado manter a condição de luxo, 

para a valorização de suas mercadorias, ainda que estas respondam a necessidades humanas. 

Algumas drogas, ao longo da história, foram socialmente retiradas da condição de luxo, 

massificadas e tratadas até enquanto necessidades básicas, como no caso das drogas 

farmacêuticas lícitas, os medicamentos. O álcool, conforme tratado do texto “As necessidades 

humanas e o proibicionismo das drogas no século XX” de Henrique Carneiro, foi valorizado 

enquanto mercadoria luxuosa durante o período da “Lei Seca” estadunidense, enriquecendo a 

máfia que traficava este produto no “mercado negro” e promovendo investimentos em 

aparelho militarizado de combate à este negócio. Ficou evidente que manter uma substância 

com grande procura na ilegalidade valorizava-a e mantinha com ela investimentos e 

enriquecimento só possíveis às especificidades deste tipo de mercado. Com a concorrência 

entre as famílias mafiosas reduzindo os lucros com o tráfico do álcool, a máfia começa a ver 

no tráfico de outras drogas psicoativas um novo mercado promissor a ser explorado, 

culminando no fim da “Lei Seca”, e o álcool é descriminalizado e passado ao comércio formal 

enquanto drogas como a cocaína passam a ser a mercadoria de luxo a alimentar o mercado 

negro e a movimentar o financiamento da “Guerra contra as Drogas”. 

     A “Guerra contra as Drogas”, possibilitada pela manutenção do rentável mercado 

negro das drogas ilícitas e legitimada pela massificação, através da mídia burguesa, do senso 

comum que trata o uso de tais substâncias como questão moral, de saúde pública e a sua 

repressão como “caso de polícia”, garante ao estado condições de manter estrutura necessária 

ao controle das necessidades humanas. Desta maneira, a própria opinião pública absorve e 

reproduz o moralismo do senso comum burguês, e dá legitimidade à arbitrariedade das ações 

policialescas de seu aparelho militarizado, que vigiam e punem de acordo com a cartilha do 

estereótipo imposto à “normalidade”. O estado de consciência dos indivíduos é vigiado, as 

leis do Estado arbitrando a medida do que é necessidade individual, a despeito do que acena a 

própria subjetividade dos indivíduos enquanto desejos que respondam às suas necessidades 

particulares. Em consequência, a utilização das substâncias ilícitas é patologizada, tratada 

como dependência química e, por fim, como loucura. É neste ponto que retroagimos para 

condição semelhante à vivida antes de todo um histórico de lutas e conquistas, ao arcaísmo 

com que se tratava a loucura como “caso de polícia” antes que tais lutas transcorressem no 

percurso sócio-histórico que culminaram em ainda restritos avanços sentido a uma reforma 
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psiquiátrica, tendo ao “dependente químico” imposta a condição de marginalidade em nossa 

sociedade. 

     A conclusão é que vivemos entre o que nos é imposto como necessidade e a 

“diversão e arte” e o “prazer para aliviar a dor” que nos são alienados como luxo. Vivemos 

entre nossas necessidades humanas e a saciedade de nossos desejos subjetivos, de nossas 

vontades pessoais que se configuram sim em necessidades, e as migalhas de “água e pasto” 

que nos dão e que, para nos adequar às imposições da moral dominante, devemos aceitar de 

bom grado como a parte que nos cabe. Enfim, como bem diz a música dos Titãs, desejo é 

necessidade, necessidade é vontade e vontade é sim necessidade. 

 

 

 

Geração Zumbi 

 

Substancias químicas manipuladas por poderosos alquimistas, 

conduzem uma geração aprisionada dentro de si mesma, que não tem 

direito a escolhas, pois as opções que lhes dão são baseadas em mentiras 

e segundas intenções. O que há de puro na natureza lhes é negado, o 

que fazer de seus próprios corpos lhes é ditado. As substâncias 

controladoras são mais úteis aos governos do que aquela libertadora. 

Pelos lares, ruas, empresas, escolas e bares segue uma legião de tristes 

jovens, feridos e desorientados. Dizem os respeitáveis senhores da 

sociedade ser esses jovens vagabundos, covardes e preguiçosos, mas os 

que o dizem não se dão conta que seus filhos choram por conta de suas 

atrocidades, cometidas sempre em nome de ideais arcaicos, pautados na 

ignorância que gera preconceito e na arrogância que semeia desrespeito. 

“– Depressão não leva a nada, só você mesmo pode se ajudar.” - Dizem os 

servidores dos alquimistas, e não entendem que para o ouvinte de tal clichê 

o ideal é de fato ir ao nada, pois ir além só causará decepção e desespero. 

Dopados, continua sua sofrida caminhada a legião gerada no desamor, 

ingerindo pílulas formuladas para enriquecer o opressor.  

(Marcelo Reis, 2014) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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RECONCEBENDO A HISTÓRIA EM BUSCA DE UMA NOVA 

PERSPECTIVA SOBRE A CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

Se me fosse pedido que apontasse três marcos históricos que foram decisivos para a 

construção do Ocidente tal qual ele é hoje, eu escolheria, dentre tantos outros que tiveram 

grande importância, estes três: O Concílio de Niceia, A morte do cã mongol Ogedai Khan e a 

destruição do Muro de Berlim. 

O Concilio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino no ano de 325 d.C, foi 

um marco histórico no processo de unificação do Império Romano com o Cristianismo como 

religião oficial do império, ultrapassando as tensões entre seguidores das antigas crenças 

politeístas e a ascensão cristão, que dividiam o território romano. Como foi tratado ao longo 

da monografia, a manobra política de Constantino, que também migrou a capital do império 

para Bizâncio (que posteriormente ficaria conhecida como Constantinopla), capital do 

inaugurado Império Bizantino, foi um marco histórico para a consolidação do Cristianismo 

enquanto religião que, dali em diante, seria a base para a estruturação das ideologias 

hegemônicas ocidentais, para a naturalização da sociedade hierarquizada na qual o poder é 

legado divino e inquestionável e a servidão, a subalternidade, fardo a ser aceito pela massa 

governada com resignação e compensado no além-vida.  

Para além do resultado imediato das ações pró-cristãs de Constantino e do efeito 

perene da amalgamação entre cristianismo e Estado, através da moral dominante com base 

religiosa, outros determinantes cenários históricos foram possibilitados como consequência 

deste marco. Ainda no século IV, os romanos avançam rumo a outros territórios Europa, 

agora não somente levando exércitos e estradas pavimentadas para garantir a sua presença, 

mas sob a cruz cristã justificando sua violência como “vontade divina”, nessa empreitada 

dizimando religiões ancestrais como o Druidismo bretão e, consequentemente, impondo a sua 

cultura sobre os povos dominados e consolidando a sua influência ideológica para além das 

possibilidades bélicas através da catequização e consequente “amansamento” dessas 

populações (ainda que houvesse resistência, mas nada que algumas concessões como a 

manutenção de datas de festividades das religiões antigas, agora disfarçadas de celebrações 
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cristãs, não pudessem arrefecer na maior parte dos casos) através da dogmática cristã. Com 

isso, a influência romana se consolida juntamente ao cristianismo por toda a Europa, fazendo-

o um continente predominantemente cristão e rumando ao Oriente onde colide enfim com o 

Islã, iniciando as tensões que culminariam nas Cruzadas no fim do século X.  

Ainda neste contexto das Cruzadas, tem início no século XIII a saga de Temujin, que 

saindo ainda criança de um vale nas montanhas onde se escondia com a sua família que fora 

abandonada por sua antiga tribo após a morte de seu pai, líder tribal dos lobos, unificou a 

Mongólia despedaçada pelas incessantes guerras tribais em uma nação nômade, proclamando-

se Gêngis Khan (o “cã oceânico”, sendo o oceano para os mongóis um símbolo de imensidão 

e entendida a amplitude que então atingia a Mongólia unificada). Cavalgou contra os impérios 

chineses que os mantinham dominados por mais de mil anos (mantendo sua prosperidade 

dentro das muralhas das cidades e instigando as guerras que mantinham mongóis divididos e 

em luta contra os tártaros), por fim tomando a capital do Império Jin (Pequim). Após a morte 

de Gêngis enquanto cavalgava com seus tumans (os exércitos mongóis) em uma campanha, 

seu filho Ogedai assume o canato, funda a capital Karakorum e a nação volta a cavalgar rumo 

ao ocidente, agora com a Horda Dourada sob o comando do lendário general Tsubodai.  

Após os exércitos mongóis marcharem sobre a Rússia, o Oriente Médio e o Leste 

Europeu, expandindo o domínio mongol após vencer batalhas contra exércitos cruzados da 

Rússia e Hungria, incluindo exércitos Templários enviados para tentar deter o seu incessante 

avanço rumo às principais cidades europeias. Às portas da Itália Tsubodai recebe a notícia da 

morte de Ogedai, juntamente com a ordem de que retornasse à Karakurum. Não havia nada 

nas defesas das cidades europeias que superasse o que os Mongóis enfrentaram na China e, 

portanto, seria irresistível o avanço mongol rumo à dominação de todo o continente europeu. 

Logo, a morte de Ogedai determinou a salvação da Europa naquele contexto. E toda a 

corrida imperialista europeia pelo mundo através das navegações, conforme se viu nos 

séculos posteriores e, consequentemente, a disseminação da hegemonia cristã que consolidou 

bases à expansão capitalista teria sido impossibilitada. Teríamos uma conformação 

geopolítica inteiramente diferente, que se dividiria, provavelmente, entre o imenso oriente 

controlado pelos Mongóis e o além-mar governado por civilizações ancestrais que não 

teriam sido dizimadas pelos europeus (os mongóis não eram adeptos da navegação e 

consideravam as faixas oceânicas que delimitavam os continentes europeu e asiático os 

limites do mundo).  

Sobre a destruição do Muro de Berlim, creio não ser necessário ir além do já discutido 

no segundo capítulo deste trabalho, onde tratei sobre o processo de avanço final do ocidente 
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capitalista sobre a União Soviética onde a destruição do Muro é um marco óbvio. Trato 

propositalmente como destruição e não queda, como é costume ser denominado o evento, uma 

vez que o mesmo não ruiu por causas naturais e sim foi destruído em um ato de forte apelo 

simbólico em prol da expansão imperialista estadunidense e, consequentemente, da 

globalização e instauração da hegemonia capitalista pelo globo. 

Uma vez explicada a relevância destes três eventos para a expansão e consolidação da 

hegemonia da ideologia cristã ocidental e, consequentemente a dilatação do ocidente cada vez 

mais rumo ao Leste do planeta, creio que fica evidente o motivo de, em toda a produção 

textual deste trabalho, ter lançado mão do resgate pontual de eventos e contextualizações 

históricas procurando sempre uma perspectiva emancipada e crítica sobre os mesmos. Creio 

ser um dos principais equívocos, ao analisar conjunturas políticas atuais, tratá-las destacadas 

de seus precedentes históricos, que habitualmente, nada mais são do que pavimentações para 

o que viria a ocorrer posteriormente. Sejam estes acontecimentos aparentes como a queda de 

um muro, sejam negociações, disputas ideológicas ou intenções políticas que só 

vislumbramos através de reflexões críticas, todos os fenômenos sociológicos que analisamos 

na contemporaneidade têm precedentes e frutificam de um longo processo histórico que, em 

muitos dos casos, é compreendido de forma fragmentada, a meu ver equivocadamente. Por 

exemplo, quando se problematiza a situação contemporânea dos conflitos armados entre 

cristãos e muçulmanos, como os eventos propagandeados como terrorismo pela mídia 

ocidental, costuma-se partir do princípio que as Cruzadas tiveram fim com os tratados de paz 

alinhavados pela fidalguia do sultão muçulmano Saladino; ou quando se avalia a tensão nas 

relações entre Rússia e Estados Unidos, como nos recentes conflitos pela anexação do 

território da Criméia por parte da Rússia, entende-se estes acontecimentos como algo singular, 

como não fossem ainda desdobramentos da Guerra Fria. Creio que isto se deva 

primordialmente pelo fato de a história nos ser relatada sempre na perspectiva ocidental, seja 

na mídia ou nos livros didáticos, o que nos faz crer que certos eventos tiveram fim ainda que a 

parte negligenciada nos depoimentos, o lado oprimido, marginalizado e cada vez mais 

frequentemente invadido, retalhado, desmoralizado, no processo de globalização capitalista, 

não esteja de acordo com estas versões dos “fatos”. 
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 RELIGIÃO E POLÍTICA SE DISCUTE (E DIALOGAM  ENTRE SI): A 

PERPETUAÇÃO DO ESTADO E A ABSTRAÇÃO METAFÍSICA DA 

EXISTÊNCIA DO PODER 

 

 

 

                                                     “A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos.” 

                                                                                                          Napoleão Bonaparte 

 

 

“Se um homem está morrendo de fome vê outro se empanturrar, só pode aceitar isso se 

houver um poder capaz de lhe dizer: Deus quis assim, mas na eternidade será diferente.”  

                                                                                                Napoleão Bonaparte 

 

 

“Um chefe no céu é a melhor desculpa para um chefe na terra, portanto, se Deus existisse, ele 

teria que ser abolido". 

                                                                                                                Mikhail Bakunin 

 

 

 

Voltando ao foco primordial do trabalho, que é a religiosidade como formadora da 

moral dominante e, consequentemente como pilar pra estruturação do Estado, trato neste 

tópico sobre alguns dos principais aspectos que pude concluir após as pesquisas e reflexões 

que originaram este trabalho.  

Decidi “traçar à minha frente” uma linha de orientação sequencial durante a redação 

dos capítulos, não só no cenário histórico, mas principalmente no que se refere à atuação do 

Estado no adestramento do indivíduo componente da classe trabalhadora. O fiz por achar que 

assim fica ainda mais evidente a perenidade com que incide a influência da moral na 
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formação destes indivíduos. Procurei, para tanto, tratar sobre como se manipulou a moral 

através da religiosidade, com ênfase ao cristianismo, ao longo da história da cultura ocidental 

para naturalizar a dogmática hegemônica, a hierarquização social que permite a conservação 

do poder e da subalternidade, do Estado e das classes antagônicas; discutir os reflexos desta 

conformidade hegemônica sobre as classes subalternas através do adestramento cada vez mais 

precoce dos indivíduos dentro desta moral e do condicionamento que para eles foi designado 

no plano cartesiano social.  

Creio que, trazendo à luz crítica o caráter primordial e indissociável da presença da 

religiosidade no Estado, podemos perceber que não é possível dar um só passo 

verdadeiramente revolucionário sem que, antes de tudo, se confronte este pilar que sustenta o 

poder em todas as sociedades em que este se fez conservado através da existência de uma 

estrutura que o defenda. É através da religião, do convencimento do homem de que existem 

leis metafísicas que sua razão não deve ousar alcançar e muito menos contestar, que é 

possível construir uma moral dominante que sacrifique o dominado sem ser enfrentada. 

Portanto, sem a presença dessa moral que se sustenta no metafísico, o homem se faz livre para 

contestar o que lhe aflige, sem que nada seja naturalizado ou incontestável. Abre-se espaço 

para a formação de uma ética comum, emanada pela polis e não uma “ética do herói”, esta 

conveniente na sustentação do poder e dos pilares da moral despejada sobre ela. 

Conforme discuti no trabalho, vimos na história inúmeras jurisprudências que 

credenciam o exercício do poder que foram criadas e perpetuadas pela religião. No exemplo 

reproduzido no cristianismo, o clero se apodera da instrução erudita e do discurso competente, 

o repassando na sociedade burguesa, aos acadêmicos contemporâneos. A moral que conduz o 

comportamento e o molde estético a ser adotado pelo “cidadão de bem” ainda é, 

predominantemente, discurso sob competência sacerdotal, contudo hoje se une ao saber 

secular que é imbuído de igual autoridade e repassado através de estrutura hierárquica 

igualmente vertical e inquestionável, no aparelho de ensino proporcionado pelo Estado. Ou 

seja, desde a infância, nas escolas, a moral dominante é repassada como extensão das 

competências outrora monopolizadas pela Igreja, juntamente com a naturalização da 

submissão à hierarquia como algo provindo de instância superior intangível.  

A crença se sobrepõe de tal modo à razão, em nossa sociedade, que é capaz de nos 

iludir em nossas próprias convicções políticas, por mais pretensamente racionais que estas 

sejam. O Estado Laico, politicamente defendido como uma possibilidade racional e um 

direito conquistado pelas classes subalternas, passa a ser uma crendice injustificável uma vez 

compreendido que o próprio Estado é fundado e fundamentado religiosamente. Ou seja, a não 
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ser que o Estado e suas leis sejam edificados pelo interesse dos comuns, sem a participação da 

classe dominante imbuída em sua moral (o que seria uma inovação na história ocidental), a 

religião sempre ditará os preceitos a serem empregados nessa estrutura, com a intenção de 

naturalizar e perpetuar a existência do poder. Para sequer perceber a entranhada presença da 

moral religiosa da superestrutura estatal da sociedade burguesa, teríamos que rever a 

concepção e objetivos de cada instância, a moralidade por trás de cada discurso ou intenção 

política, a legitimidade de cada lei, a subjetividade por trás de cada decisão judicial, e não 

somente nos apegar a presença ou não de simbolismos religiosos de qualquer espécie que 

estejam evidentes à nossa percepção imediata nas unidades de serviços públicos, nos cercando 

na singularidade cotidiana, ou a possíveis manifestações de intolerância religiosa que nos 

atinjam diretamente, dentre outros assédios mais óbvios. Seria, portanto, qualquer tentativa de 

reformar o Estado ao laicismo uma aventura homérica e, provavelmente, ineficaz dada a 

profundidade com que se entrelaça a moral religiosa em todas os menores processos ligados à 

estrutura estatal. 

 

 

“A existência de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humanas, ela é a negação da 

liberdade humana e resulta necessariamente numa escravidão não somente teórica, mas prática” 

                                                                                                          Mikhail Bakunin 

 

 

 

Enfim, tanto a própria existência do Estado como a sua conservação, sua estruturação 

e sua metodologia de intervenção junto à população dominada, estão imbuídas e solidificadas 

pela ação metafísica da religiosidade. A presença abstrata, como uma força invisível que 

sequer costumamos notar, da religião na dialética social nos inibe de perceber a realidade, nos 

faz conformados com as injustiças e obedientes na condição de subalternos, lutando 

internamente contra nosso próprio “instinto de autopreservação” denominado rebeldia, em 

troca da promessa de uma pujante vida após a morte.  
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 ROMPIMENTO COM O CONSERVADORISMO ACADEMICISTA 

 

 

 

                     “Os grandes só nos parecem grandes porque estamos de joelhos; levantemo-nos.” 

                                                                                                                             Pierre Proudhon 

 

“Livrem-se das velhas categorias do negativo (a lei, o limite, as castrações, a falta, a lacuna) 

que por tanto tempo o pensamento ocidental considerou sagradas, como forma de poder e modo 

de acesso à realidade. Prefiram o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às 

unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas.” 

                                                                             Michel Foucault, Introdução de ‘O Antiédipo’ 

 

 

 

Nesta monografia, lancei-me à pretensiosa empreitada de fundamentar uma 

perspectiva que, ainda que não inteiramente dissidente (e, menos ainda, contundentemente 

antagônica) propõe de forma absolutamente intencional praticar a liberdade da qual o 

discente pouco ou nada dispõe durante o seu percurso de graduação, estando este submerso 

em espaço confinado à reprodução acrítica de crítica pré-articulada, cercado e encimado por 

açoites morais dos que repassam o que deve ser inquestionavelmente a sua nova forma de 

pensar, seu instrumental de diálogo com a realidade que o cerca.  

Na academia vemos determinar os contornos da realidade aquele que, por vezes, não 

está presente onde a mesma se produz e reproduz; quem está com ela em suas entranhas, é 

forçado a deixá-la fora dos portões da academia, é mantido calado enquanto não demonstra 

fluidez na repetição do novo discurso que lhe é exigido. O “Brown” que consegue desviar-se 

do cotidiano que lhe submete e, heroicamente, ultrapassar os obstáculos sociais que o 

impedem de acessar a universidade é doutrinado a abandonar, paulatinamente, as suas 
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reflexões Racionais, as suas gírias (“gíria não, dialeto”) e se comover com o que diz o branco 

estrangeiro sobre a sua realidade, repetindo as vírgulas do mais pomposo academicismo. Pois 

bem, para não estar indefeso ao crivo ao qual me submeto “faço minhas as suas palavras”, 

lutando a cada linha para dar a estas o peso que desejo, com a intenção permanente de ser 

sujeito e de ser um precedente ao rompimento com a estagnação que nos assujeita. Tentei agir 

com cautela, precavendo-me dos golpes que podem retalhar a minha ousadia, mas confesso: 

foi tudo muito pretensioso e arriscado. 

Não foi uma inovação desta monografia associar a religiosidade à constituição de uma 

moral hegemônica que proporciona condições à dominação classista e à estruturação de um 

Estado que a conserve. Marx e Bakunin são exemplos de teóricos que consideraram essa 

perspectiva em seus posicionamentos e faço questão de enfatizar aqui a obra deste último, 

Deus e o Estado, como sendo inspiração primordial à perspectiva que adotei em minhas 

reflexões. Uma vez que o autor era um homem de ação, avesso ao discurso emanado pela elite 

acadêmica e, portanto, sem a pretensão de se afirmar enquanto teórico, podendo muito mais 

ser compreendido enquanto propagandista revolucionário e ativista “ombro a ombro” com os 

operários em luta, a obra de Bakunin é fruto de cartas enviadas a companheiros de luta, 

posteriormente resgatadas e compiladas por entusiastas cônscios acerca da relevância de seus 

questionamentos. A meu ver, a postura de Bakunin em rejeitar a pompa da posição de 

semeador de discurso competente representa o quão sincero, impactante e relevante pode ser 

uma literatura revolucionária sem tal pretensão e emancipada do crivo que determina o que é 

“digno” de ser tratado enquanto bibliografia base à produção acadêmica e o que não é. O que 

torna a Academia uma contradição a qualquer intenção revolucionária que esta manifeste é 

o apego conservador as suas burocracias e ao engessamento dos critérios que a mantém 

como abstração distante da realidade de seus próprios participantes que eventualmente 

tencionem a superação da conjuntura que está posta.  

Ou seja, a revolução defendida na própria teoria marxista não pode abstrair o próprio 

marxismo, tal qual fosse uma religião, algo metafísico acima das ações, das tensões que 

possibilitam o movimento e qualquer rompimento com a cristalização hegemônica de sua 

doutrina. É necessário zelar pelo trânsito livre das participações dissidentes, pelos que não se 

beneficiam do poder concedido aos que professam verdades através do monopólio do saber. É 

preciso, para isso, planificar no mesmo “chão” as discussões, dando a condição de sujeitos a 

todos os que se pronunciam no processo de construção do conhecimento, incluindo os que 

buscam a desconstrução da regra, a superação contínua do que se apresenta insuperável, dos 

inquietos, dos que repudiam o status e o poder que verticalize as relações sociais, a exemplo 
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de Bakunin. Portanto, é possível tecer um comparativo entre o papel da religião em sua 

sustentação do poder em sociedade e o Marxismo, uma vez este instaurado enquanto um 

conjunto dogmático hegemônico e indiscutível na Academia, já que o mesmo passa a ser, 

portanto, um instrumento que conserva o poder sob a tutela da elite acadêmica que 

monopoliza e “professa a sua fé”, assim como a Bíblia garantiu ao clero feudal, garantindo o 

controle da maioria submetida a ele através da consolidação de um estereótipo e de uma moral 

dominante neste ambiente. Torna-se, neste contexto, um exercício de resistência contra-

hegemônica qualquer inadequação que ouse confrontar as suas máximas, ou qualquer prática 

libertária que ameace de algum modo desconstruí-las em um processo de construção do 

conhecimento livre e emancipado que desestabilize a conservação da estrutura de hierarquia 

acadêmica que está posta. Neste ponto, ressalto que a minha crítica aqui não é voltada à teoria 

marxista e à sua relevância e sim à utilização desta enquanto instrumento de instauração e 

manutenção de uma estrutura de poder fundamentada em uma ideologia hegemônica. 

Feitas estas considerações, a intenção neste trabalho foi de estabelecer uma mediação, 

sem extremismos que levassem à negligência, entre a importante contribuição do ideário 

marxista na análise do funcionamento da sociedade burguesa, conforme apropriação teórica 

promovida por esta graduação, e a acidez encontrada na crítica bakuninista à religiosidade 

enquanto instrumento de poder e dominação, ao poder exacerbado dado ao discurso 

acadêmico dos que se projetam enquanto detentores do saber, e a perenidade com que este se 

volta à sociedade de classes e, especificamente, ao Estado em qualquer que seja a construção 

societária que este é posto a defender. Tudo isso sem em nenhum momento abdicar da 

condição de sujeito nas reflexões, nas perspectivas adotadas e na redação do trabalho (como é 

praxe em trabalhos acadêmicos, onde o que se têm é uma incessante compilação de textos de 

autores reverenciados pela hierarquia acadêmica, entregando sempre a estes, devotadamente, 

a posição de sujeitos de qualquer que seja o trabalho confeccionado onde estes privilegiados 

monopolizam e ditam o saber). Portanto, se há algo no conteúdo deste trabalho que considero 

um rompimento com o “mais do mesmo” que se reproduz pelo controle da produção discente 

é a autonomia com que me propus a conduzir tal conteúdo, e a mediação entre a teoria 

proposta pelo curso e a que mais se aproxima de minha própria perspectiva de observação 

crítica dos temas discutidos (o Anarquismo). É neste sentido, o de fazer do último ato de 

minha graduação uma prática de liberdade muitas vezes reprimida para que fosse possível 

chegar até aqui, que entendo ter me solidarizado com a inadequação que exalto no trabalho, 

me marginalizando voluntariamente frente à rigidez que propõe a academia como modo de 

recuperar a condição de sujeito, me contrapondo, com o devido cuidado para que não soasse 
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de forma desrespeitosa ou inconsequente, não ao fundamento teórico do curso e sim à 

cristalização da hegemonia que este representa. 

Aproveitando este ponto de minha explanação, faço menção agradecida aos 

professores Abraão (Psicologia) e Walzy (Filosofia), que hoje já não mais participam do 

corpo docente deste curso (inestimáveis baixas, a meu ver), mas que contribuíram de forma 

determinante a alguma possibilidade, ainda que residual e condicionada às condições 

objetivas do austero cotidiano acadêmico, de emancipação intelectual dos seus alunos, com 

suas veementes defesas de conceitos como negar-se ao assujeitamento que nos condiciona a 

uma posição pré-concebida no “plano cartesiano” social e também o de “pensar fora da 

caixa”. Ambos os conceitos nos instigam à não obediência e à exploração livre de diversas 

perspectivas frente a um mesmo objeto de análise, o que se torna fundamental quando somos 

confrontados por um cotidiano de persistente reforço de uma perspectiva unilateral e 

hegemônica. Também agradeço ao professor Wallace Moraes, que em suas aulas na disciplina 

“Teoria Política” nos trouxe bibliografias de outras perspectivas revolucionárias, com ênfase 

ao Anarquismo, dando aos alunos a possibilidade de confrontar ideias, ao invés de meramente 

naturalizar o pensamento hegemônico como algo inquestionável.  

Procurei trazer, para ilustrar as discussões propostas nesta monografia, o máximo de 

tudo aquilo que pudesse fazer a minha subjetividade dialogar com a temática de forma 

coerente e que, por mais relevante que compreenda ser dentro das discussões que tivemos em 

classe, ao longo do curso não encontrou espaço para se manifestar. Trouxe, por exemplo, o 

Rock N’ Roll como instrumento de contracultura onde a juventude se fez protagonista, sendo 

este estilo musical e de vida um campo fértil à manifestação de diversos grupos sociais em 

luta, como tratei no texto a respeito no capítulo dois. Também busquei exercitar a 

contextualização histórica trazendo para o texto personagens não usuais nos textos 

acadêmicos de Serviço Social, como o imperador romano Constantino, o cã mongol Gêngis 

Khan e até mesmo o vocalista de Hard Rock Axl Rose. Isso não se deu, como se pode pensar, 

unicamente para fazer jus à posição de autor do trabalho, como fosse mero capricho, mas para 

tentar aproximar a discussão acadêmica da realidade, através destas alegorias que nos fazem 

palmear de perto as nuances que costumeiramente se restringem ao pouco acessível 

vocabulário acadêmico. Este é um dos aspectos que, a meu ver, fazem mais enfadonha a 

experiência discente e mais pobre a preparação de um profissional que tem como proposta 

embrenhar-se no complexo turbilhão social: o distanciamento abissal entre a teoria, nos 

termos acadêmicos, e a prática tangível que se observa na realidade que nos cerca longe das 

salas de aula.  
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Existe a tentativa, em resposta às diretrizes curriculares, pouco instigante de 

estabelecer esta relação através dos estágios previstos ao curso, porém o progressivo 

distanciamento promovido pela proposta acadêmica do estágio supervisionado e suas 

inflexíveis exigências, que costumam funcionar abstraídos da realidade do campo de estágio 

(e do exercício profissional cotidiano dos assistentes sociais que supervisionam o campo), 

aliado a um diálogo (quando existe algum) vertical entre o acadêmico e o supervisor de 

campo, no qual este último acaba sendo negligenciado em sua participação neste processo e, 

consequentemente, subalternizado em relação à supervisão acadêmica, fazem com que a 

experiência acabe subaproveitada e não sendo relevante no tocante à superação desse 

afastamento entre teoria e prática. Entendo, portanto, que a atenção ao aluno e a abertura para 

a realidade que vem de fora dos muros da universidade (não a apontada de dentro, a escolhida 

pela triagem acadêmica, mas a que verdadeiramente costuma ser mantida fora) seja a forma 

mais eficaz de discutir o contexto social que legitima a existência da profissão e do próprio 

curso. Por isso é necessário atravessar o formalismo acadêmico com algo que faça sentido 

para além desse, algo que seja compreendido além dessa linguagem academicista exclusiva, 

algo que guarde identidade com os indivíduos que fazem parte do processo, como procurei 

fazer com as minhas próprias influências, trazendo-as para este trabalho.  

Se buscarmos como exemplo as discussões sobre questões étnico-raciais, é comum ver 

na universidade não a palavra ou a ótica do negro da periferia, mas sim um refinado discurso 

do acadêmico branco sobre este negro. Aqui não são as rimas provindas dos rappers que 

revelam pra nós a realidade que vivenciam e suas críticas sobre questões que ninguém melhor 

que eles sabem externar, mas sim os textos de estrangeiros não contemporâneos que se 

expressam com os termos adequados aos artigos científicos. Se quisermos saber sobre a 

realidade do trabalhador operário, não perguntamos aos alunos que vivem tal realidade (os 

alunos operários que conseguiram acessar a universidade e que deviam, por direito, ser 

protagonistas deste curso pelo que este defende em sua dimensão ético-política), e sim 

compartilhamos textos de canções compostas por artistas da música pertencentes à elite 

intelectual deste país, que declamam em verso as suas perspectivas românticas sobre o que 

percebem daquela realidade distante. Se quisermos dizer em classe o que é música negra, não 

nos atentamos ao que os negros de fato produzem e valorizam como sendo o melhor de sua 

música, e sim elencamos nossas preferências de acordo com o que consideramos de valor 

compatível aos nossos gostos pretensamente refinados através de nossa ótica crítica, esta 

terminantemente acima do senso dos comuns. Vemos toda a realidade com nosso próprio 

“ajuste fino”, decodificando de acordo com as diretrizes acadêmicas, sendo, na maior parte 
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das vezes, desdenhosos ou ao menos negligentes com quem de fato a representa e que por 

direito e conhecimento de causa deveria responder por ela. Temos no curso alunos negros que 

leem autores brancos que lhes dizem a realidade do negro; alunos gays que leem autores 

heteros selecionados para lhes transmitir a realidade sobre a questão que os diz respeito; 

temos homens ensinando às mulheres sobre feminismo e até ressaltando como esta causa é 

exclusivamente feminina. Chegamos até a levar alunos que sobreviveram à realidade de 

subsistir em uma periferia até a periferia, para que estes compreendam através da mediação 

bibliográfica como funciona aquela realidade. Mas é claro, nada disso é intencional, pois em 

nenhum momento se delega o protagonismo, o espaço e a palavra a quem não possui o 

reconhecimento acadêmico adequado a se posicionar como sujeito de sua própria busca por 

conhecimento, por instrumentos de superação da própria realidade que é tratada como 

expressão da questão social a ser analisada pela teoria do curso. Um curso noturno voltado a 

alunos trabalhadores, onde se reconhece e se problematiza sobre a realidade que subalterniza 

os mesmos, mas onde eles não falam como protagonistas, são convencidos de suas 

ignorâncias, escutam a palavra dos que detém o saber e se restringem a responder de acordo 

com o discurso exigido. Na universidade os trabalhadores também não dialogam 

horizontalmente, fazendo jus à consciência de classe, são eles separados hierarquicamente 

pela posse do discurso competente, sendo os discentes subalternos na estrutura verticalizada 

que os coloca em posição inferiorizada na hierarquia acadêmica.   

A realidade de precarização no aparelho de educação pública se acirra no ambiente 

universitário, desde a entrada dos alunos. As precariedades que sofreram os que contaram até 

então com o ensino público (e que por alguma eventualidade atípica conseguiram a aprovação 

no vestibular pra uma universidade pública) vêm à tona quando estes chegam, estando eles em 

evidente desigualdade de condições em relação aos demais que tiveram a chance de estudar 

em colégios pagos, com uma coleção de instruções mais robusta, e nada é feito para que estes 

tenham seu desenvolvimento equilibrado com os outros, ao contrário, as punições recaem 

preferencialmente sobre estes, estes são os mais contundentemente assujeitados a adequação e 

muitas vezes têm o seu percurso tão errante que acabam desistindo de um sonho que deveria 

ser apenas direito. De que adianta termos teorias que problematizam exaustivamente a 

meritocracia na sociedade burguesa se punimos alunos como se o fracasso fosse sua 

responsabilidade individual, fruto de sua falta de esforço, sem ao menos procurar 

compreender que determinações dificultam o seu avanço e prestar qualquer auxílio às suas 

carências? Se esse aluno percorre errante um calvário ao longo do percurso acadêmico, 

praticando um solitário e hercúleo esforço a cada dia para prosseguir, que energia lhe restará 
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para resistir à subalternização, dentro do espaço da universidade e para além dele? Como este 

aluno poderá se identificar com outro que não possui as mesmas dificuldades, formando uma 

classe estudantil una e combativa? Acredito não ser possível alterar essa realidade de 

desnivelamento de condições entre os estudantes, que acaba por mantê-los fragmentados, sem 

identidade coletiva e desmobilizados e, consequentemente, condicionados à subalternidade no 

espaço acadêmico, sem que exista uma aproximação por parte dos docentes cônscios de tal 

realidade e dissidentes do poder que ali se impõe, com o real intuito de identificar e atacar 

estas distinções características da sociedade que vivemos e devolver o protagonismo a estes 

sujeitos, para que estes possam então buscar por si próprios, sem o arbítrio de uma estrutura 

que se ergue sobre eles, o que de fato atenda a suas necessidades. A partir da retomada da 

condição de sujeitos dos que buscam o conhecimento nas universidades, poderíamos então ter 

um projeto educacional que se voltasse de fato ao desenvolvimento pleno das potencialidades 

dos que acessam estes espaços e à promoção de emancipação destes indivíduos, ao invés de 

mantê-los meros peões sendo progressivamente aperfeiçoados em obediência e eficiência 

produtiva durante todo o processo acadêmico e, consequentemente, mantidos na condição de 

subalternidade na esperança da recompensa no além-vida acadêmica.  

Concluo, enfim, com uma sugestão que dê fundamento prático ao exercício reflexivo 

proposto nessa monografia, considerando que principal objetivo deste trabalho foi tratar como 

protagonistas os tratados como marginais, os subalternizados que resistem à adequação, que 

se erguem em rebeldia e retomam a condição de sujeitos de suas próprias existências. Sugiro 

que façamos o mesmo principiando pela nossa realidade comum, a universidade. A começar 

por uma reflexão mútua, docentes e discentes, que possa exercitar justamente essa prática de 

liberdade intelectual que nos permite compreender o que nos cerca, para que possamos 

identificar o lugar que nos foi imposto e quais são as nossas reais possibilidades, lutar pela 

nossa liberdade prática de intervir, propor, revolucionar o que nos afeta. Sugiro que estejamos 

sempre em movimento, retomemos o movimento de uma universidade que foi engessada em 

uma estrutura de hierarquia vertical tal qual a sociedade, sustentada por uma hegemonia 

dominante. Sugiro, em outras palavras, que sejamos todos inadequáveis. 
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