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“E era toda a terra de uma mesma língua e de 

uma mesma fala. 

E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um 

vale na terra de Sinar; e habitaram ali. 

E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e 

queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o 

betume por cal. 

E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma 

torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um 

nome, para que não sejamos espalhados sobre a face 

de toda a terra. 

Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que 

os filhos dos homens edificavam; 

E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm 

uma mesma língua; e isto é o que começam a fazer; e 

agora, não haverá restrição para tudo o que eles 

intentarem fazer. 

Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para 

que não entenda um a língua do outro. 

Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a 

terra; e cessaram de edificar a cidade. 

Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali 

confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os 

espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra.” 

 

Gênesis 11:1-32 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/11/1-32
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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é investigar os processos de construção da figura do 

“baiano” na região de Rio Grande-RS. Com a instalação do Polo Naval, um 

número expressivo de trabalhadores migrantes apareceram na cidade devido aos 

postos de trabalho que o Polo ofereceu. Do encontro entre riograndinos com 

esses trabalhadores emergiu a figura do "baiano". Reconstruindo o processo em 

que esta figura se erigiu, percebia-se que o “baiano” poderia ser tanto alguém 

nascido no estado da Bahia, quanto em Pernambuco, no Rio de Janeiro, São 

Paulo ou Minas Gerais, de modo que a designação não obedecia a um recorte 

geográfico, racial ou de classe.  A figura do “baiano” é resultado de operações de 

síntese dos "estrangeiros" que advieram a Rio Grande que busca posicionar o 

“outro” e manter a posição do nativo. Assim, a configuração onde atua o signo 

“baiano” está apoiada em uma lógica que sugere 1) um incômodo subjetivo do 

nativo frente a certos traços comportamentais do "estrangeiro" que rompem com 

as expectativas normativas presentes em cada contexto, 2) um sentimento de 

ameaça frente a culturas que instabilizam a distribuição de recursos matérias e 

simbólicos que já existiam ou que advieram com a instalação do Polo Naval, 3) a 

uma diferença no grau de apropriação e incorporação dos significados que  

regulam as regras e infrações dos espaços de comportamentos, e 4) a um quadro 

de desequilíbrio na organização e coesão dos grupos que participam e atualizam 

os sentidos estes espaços.  

 

Palavras-chave: identidade, conflitos culturais, migração, trabalhadores, Rio Grande/RS. 

 

ABSTRACT   

The objective of this dissertation is to investigate the processes of construction and 

interpretation of the “baianos” representation in Rio Grande-RS region. With the 

installation of the Naval Pole, an impressive variety of workers from outside appeared in 

the city because of the jobs that the Polo offered. Conflicts generated by the meeting 

between riograndinos with these workers emerged the figure of the "baiano". 

Reconstructing the process in which this figure was erected, one could see that the baiano 

could be either someone born in the state of Bahia, and in Pernambuco, Rio de Janeiro, 

São Paulo and Minas Gerais, etc., so that the designation did not obey the geographic 

divisions, race  or class. The figure of the "baiano" is the result of foreign operations 

synthesis thereby made the Rio Grande that seeks to position the "other" and maintain the 

native position. Thus, the configuration where the sign "baiano" is supported by a logic that 

suggests acts 1) as subjective nuisance native front of certain behavioral traits from 
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abroad that break with the normative expectations present in each context, 2) the feeling 

of culture threat that unsettle the distribution of material and symbolic resources that 

already exist or that thereby made with the installation of Naval Pole, 3) to a difference in 

the appropriation and incorporation degrees of the meanings that regulate the rules and 

violations of behavior spaces, and 4) an imbalance framework in the organization and 

cohesion of the groups that participate and update these spaces.       

Key-words: identity, cultural conflicts, migration, workers, Rio Grande/RS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A problemática sobre as identidades e representações sociais tem sido 

amplamente discutida nas últimas décadas. Isso devido ao fato de as 

representações e identidades dizerem respeito ao modo como os agentes 

interpretam e agem no mundo, portanto, ao modo como se travam as relações 

sociais.  O percurso genealógico da identidade está pontuado de distúrbios e 

inflexões que evidenciam que as representações que os sujeitos assumem em 

determinado contexto, se devem não a qualidades que lhe seriam inerentes, mas 

a fatores sociais, regimes de verdade, estruturas simbólicas e arranjos 

institucionais.  

Nas ultimas décadas do século passado ocorreram mudanças profundas 

no modo como as relações sociais vinham se organizando. Alguns sociólogos têm 

relacionado isso a alterações no estatuto do trabalho e de sua descentralização. 

Outros têm encontrado na globalização os principais fatores de caracterização do 

mundo contemporâneo enquanto destituído das linhas que demarcavam os 

espaços sociais e asseguravam a permenência das referências identitárias. Nesse 

mesmo sentido, a circulação do termo “pós-modernidade” também chama a 

atenção para os níveis profundos que tais mudanças atingiram, perfazendo uma 

“crise” no quadro de referências, isto é, uma impossibilidade de encontrar os 

mesmos elementos simbólicos que outrora direcionavam os atores no mundo 

social, ou de trabalhá-los da mesma maneira, pelos mesmos métodos, dado o 

caráter descontínuo, efêmero e instável do substrato em que habitam.  

Segundo algumas destas perspectivas, os indivíduos encontrariam 

dificuldades, manifestariam relativos desajustes ao lidar com o mundo 

contemporâneo devido ao seu caráter fluido e incerto. Uma vez que se torna claro 

que tanto o entendimento objetivo que se faz desses indivíduos quanto o próprio 

modo como este se experiencia subjetivamente, são oriundos de seu “exterior 

constitutivo” (HALL, 2014, p. 128), haveria que se investigar e demonstrar como se 

dá essa articulação entre desestruturação objetiva do mundo social e 
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(des)ajustamento subjetivo dos agentes. A partir de um estudo de caso na cidade 

de Rio Grande-RS, o trabalho que aqui se apresenta busca compreender como 

ocorre essa articulação, como tais transformações se inserem em determinado 

contexto e como os agentes sociais agem diante delas.   

Se por um lado as estruturas sociais estão marcadas pela fluidez e 

irregularidade, desestabilização e fragmentação dos espaços sociais, por outro os 

agentes sociais encontrariam uma coerência subjetiva com tal realidade 

fragmentada, uma vez que nela são socializados incorporando suas estruturas. 

Todavia, haveria que se analisar como os agentes operam em situações de 

mudanças repentinas, de interrupção ou ruptura com a continuação de sua vida 

diária devido às mudanças estruturais apontadas. O tema desta pesquisa teve 

origem a partir das primeiras observações destas mudanças a partir de um estudo 

de caso ocorrido na cidade de Rio Grande-RS. Trata-se da instalação do Polo 

Naval que teve grande impacto na região, gerando, sobretudo, encontros e 

conflitos culturais. 

O Polo Naval foi instalado em Rio Grande-RS entre 2005 e 2006. Com 

isso a cidade passou a integrar o circuito global de atividades petrolíferas. Até 

então Rio Grande-RS tinha aproximadamente 200 mil habitantes e uma atividade 

comercial estável porém pouco expressiva, chegando a figurar, no início do século 

XXI, como uma “típica área de estagnação econômica”(apud CARVALHO e 

DOMINGUES, 2013; p. 9). Contudo, com a entrada da indústria naval e dos mega-

investimentos através do Polo, esta cidade foi palco de uma intensa 

movimentação, promessas e expectativas de desenvolvimento e mudanças 

profundas. Houve a entrada de um grande volume de materiais, investimentos e 

recursos vindos de outros lugares do Brasil e mesmo do mundo, o que alterou 

“significativamente o perfil produtivo da metade sul, bem como suas condições 

socioeconômicas” (Plano Diretor do Polo Naval, 2010, p. 4). Junto a esses novos 

elementos, uma multidão de pessoas de todas as partes, cheia de sotaques e 

cores variadas, com comportamentos estranhos à percepção do riograndino, 

passou a circular na cidade.   
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É desse enfrentamento inicial entre a população local e a presença 

expressiva de “estrangeiros”, intensificado pelo volume e velocidade em que se 

deu as instalações dos megaempreendimentos, que emergirão as primeiras 

denuncias e acusações do “baiano”, figura de linguagem que age no sentido de 

condensar toda a miscelânea de caras novas, hábitos embaraçados, sotaques 

diversos, comportamentos desviantes, que aparece na nova configuração da 

realidade de Rio Grande. A produção da representação do “baiano” pressupõe um 

objeto a partir do qual se pode analisar os processos de estruturação social do 

Polo Naval de Rio Grande-RS. É dizer que determinadas conjunturas sociais 

emitem signos que podem articular significados e liberá-los em representações 

que os agentes agenciam para produzir suas identidades (BAKHTIN, 1981). O fato 

é que a instalação do Polo Naval em Rio Grande-RS trouxe consigo, além dos 

imponentes investimentos que impactaram sobre as estruturas basilares locais, 

um número expressivo de trabalhadores de fora. O aportar de migrantes não 

tardou a gerar conflitos entre “o gaúcho” e “os estrangeiros”, que aqui passou a 

ser identificado sob o rótulo de "baiano". Desse modo, o “baiano” é uma categoria 

sintética, que reduz em um só rótulo uma série de atributos identificados nos 

corpos dos estrangeiros encontrados no cotidiano riograndino. Portanto, a 

enunciação do “baiano”, pouco tem a ver com a proveniência do estado da Bahia. 

São trabalhadores cariocas, paulistas, pernambucanos, paraibanos e de outras 

regiões do Brasil que vieram ocupar os postos de trabalho oferecidos no Polo 

Naval.  

Essa pesquisa é um estudo de caso sobre os processos de produção do 

“baiano” enquanto uma figura de linguagem produzida pelos riograndinos para 

tornar inteligíveis e designar os trabalhadores migrantes que se instalaram em Rio 

Grande-RS. A pesquisa partiu das primeiras verificações de que o termo “baiano” 

não se dirigia aos baianos de fato, ou seja, aos indivíduos oriundos da Bahia, mas 

buscava reduzir e estigmatizar os estrangeiros com que apareciam no (novo) 

cotidiano. Parte-se aqui das questões de onde, como e porque esta figura é 

gerada. A primeira pergunta diz respeito aos lugares, na estrutura social, em que 

se dão os encontros entre o nativo e o estrangeiro. A segunda se refere às 
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modalidades de percepção e enunciação da figura do “baiano”, desde o 

estranhamento inicial até a construção e mobilização de mecanismos para a 

produção e consolidação de sua imagem e de seu sentido - no caso, negativo. 

Aqui se veem, por exemplo, mecanismos de manutenção da coesão do grupo 

nativo através da reinvindicação de referências identitárias, tal como a 

reprsentação do “gaúcho” evocando a “honra”, “valentia”, “virilidade”, etc.. A 

terceira questão se debruça sobre o que estaria em jogo na produção do “baiano”, 

os lugares em que os estrangeiros incidem no imaginário e na cultura local, onde 

os afeta e o que está em jogo.     

O postulado que se dispõem é de que os “baianos” constituiriam uma 

ameaça aos nativos, e que a construção dessa figura seria parte de estratégias de 

conservação de sua realidade e, nesse sentido, de manutenção da própria 

sobrevivência do nativo. É dizer que, uma vez que a multiplicidade dos 

estrangeiros, por serem provenientes de outras culturas, desordenam e 

desestabilizam a realidade local, eles acabam por ameaçar a agência do nativo na 

medida em que este se socializou nesta realidade e depende dela para a 

continuidade de sua agência. Neste sentido, o signo “baiano” é um mecanismo de 

manutenção e conservação da realidade riograndina. 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Pelotas com as 

primeiras verificações do uso que os pelotenses, que trabalhavam ou circulavam 

na cidade de Rio Grande, faziam da categoria “baiano”. A partir daí se iniciou uma 

série de buscas de informañoes, observações em campo e estruturação de 

algumas entrevistas. Com a busca do assunto na internet, ficou evidente que a 

questão do “baiano” extrapolava os recortes tradicionais – de classe, raça, etnia, 

gênero –, e poderia ser problematizado em um tema de pesquisa que permitisse 

desvelar alguns processos contidos em casos de conflitos culturais e 

configuraçoes intergrupais. 

Foram realizadas mais de vinte entrevistas - entre estruturadas e semi-

estruturadas, registradas ou tomadas em diários de campo - incialmente em idas e 

vindas de Pelotas a Rio Grande. No segundo ano da pesquisa, se avançou nas 

analises etnográficas tomando assento na cidade do Cassino em Rio Grande-RS. 
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Nas imersões em campos, se pôde mapear os locais em que os “baianos” eram 

vistos, como na praia, nas avenidas, nos bares e festas, onde foi possível 

perceber que os critérios de enunciação do “baiano” extrapolavam os recortes 

regionais, indo desde um mineiro até um paulista, e asim por diante. Os 

riograndinos formavam uma ideia negativa desses locais frequentados pelos 

“baianos”, e até mesmo deixavam de frequentá-los. Em entrevistas grupais, os 

riograndinos, pelotenses, begeenses, etc., deixavam de lado suas demarcações 

regionais específicas para dizerem-se “gaúchos”, na contraposição ao “baiano”. 

Além da constante observação etnográfica e do apoio em materiais 

retirados em campo, a pesquisa contou com análise de grande quantidade de 

material recolhido das redes sociais na internet e com mais de duzentos 

questionários aplicados entre trabalhadores do Polo Naval. 

Nesse trabalho se utiliza dos termos “baianos” e “gaúchos”, assim como 

outros, sempre fazendo uso de aspas para enfatizar a dimensão simbólica e 

figuracional nos quais estão imersos. Esquiva-se, portanto, de qualquer 

consideração objetiva do que seria o gaúcho de fato, tomando os termos sempre 

entre parênteses, como o faz Schutz (2011), ou “sob rasura”, como o faz Hall 

(2011), isto é, a partir da representação que assumem na percepção e narrativas 

dos agentes e nunca se mostrando como tal em uma suposta materialidade pré-

discursiva.     

No primeiro capítulo apresentar-se a questão da identidade através da 

exploração de teorias sobre o tema. O capítulo abre-se primeiramente abordando 

questões epistemológicas de maneira a erguer um norte para a discussão. Depois 

realiza-se um longo percurso que vai desde as primeiras formulações conceituais 

da identidade, até as problemáticas mais contemporâneas que envolvem o 

conceito. Inicia-se, pois, com a identidade ascendendo de uma noção mais ou 

menos vaga, para um estatuto conceitual, fundamentado e operacionalizado 

sobretudo pelos estudos culturais. Junto a essa linha teórica, propõem-se uma 

genealogia da relação entre identidade e sujeito social, assim como os 

movimentos históricos que marcaram suas transformações. O trajeto segue então 

perpassando os campos da filosofia, da psicanálise e da linguística. Adentra-se 
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ainda no modo como o interacionismo simbólico, o estudo de comunidade de Elias 

(2000), a fenomenologia de Schutz (2011), Berger e Luckamnn (1976), e a 

sociologia de Boiurdieu abordam o tema. Segue-se a uma introdução aos 

apontamentos da sociologia do trabalho, com Castel (2004), Dubard, (2011), 

Bauman, (2011) e outros. Neste capítulo o objetivo é demonstrar como a 

identidade e a representação vão se destacando de seu núcleo essencial, isto é, 

como vão ascendendo a um nível discursivo, evidenciando sua face convencional, 

mutável e contingente, e deslocando seu centro de uma verdade essencial para o 

campo do social, isto é, do significado e do performativo.  

No segundo capítulo, se faz uma descrição sucinta do contexto em que o 

“baiano” veio a emergir, a saber, o cenário de instalação e intensificação das 

atividades no Polo Naval de Rio Grande-RS. Apresentam-se estudos feitos sobre 

o Polo referentes a áreas diversas, como as estudos prévios e relatórios sobre o 

desenvolvimento econômico, a disponibilidade de trabalhadores qualificados na 

região, as promessas e expectativas dos habitantes locais, e por fim noções gerais 

acerca do modo como o trabalhador de fora impactou na região. O capítulo aborda 

discursos vindos de campos variados, como os meios de comunicação, TV, rádio, 

jornais, internet e estudos acadêmicos. O objetivo é demonstrar como, tanto a 

entrada de número expressivo de trabalhadores vindos de fora, quanto as próprias 

estruturas do Polo, atuaram para a configuração das condições que dariam ensejo 

ao aparecimento da imagem do “baiano”. O Polo Naval, a princípio, alterou a 

fisiologia geral da cidade, impactando no mercado de trabalho, no comércio e no 

ritmo do cotidiano riograndino. Essa descrição objetiva do cenário pretende 

demonstrar as condições materiais em que o “baiano” foi produzido, para passar-

se então as percepções dos agentes sociais. 

Ainda no segundo capítulo, dada a descrição do contexto, se faz uma 

introdução aos métodos, como o arcabouço instrumental foi pensado para lidar 

com esse universo de análise fragmentado, contendo campos e dimensões 

distintas, com lógicas e discursos variados. Apresentaram-se, nesse sentido, a 

etnografia virtual e o programa N-Vivo, estratégias e técnicas metodológicas para 
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lidar com as redes sociais da internet, um dos principais espaços de análise da 

construção do “baiano”.  

No terceiro capítulo, inicia-se a apresentação e análise dos dados 

propriamente ditos, no caso das redes sociais virtuais. Neste capítulo se 

demonstra como o “baiano” emerge nas redes sociais por meio de uma discussão 

árdua entre "gaúchos" e aqueles que se identificam como “baianos”, ou seja, 

cariocas, mineiros, cearenses, etc. Poder-se-á observar como “os baianos” são 

construídos através de uma multiplicidade de traços que são lançados nessa 

figura, e como esta figura vai se depurando, evoluindo de uma série de 

xingamentos desordenados, de queixas difusas que os indivíduos trazem de sua 

experiência cotidiana, para um signo de consenso, de contornos mais claros.  

É importante ressaltar que se manteve - não sem certo constrangimento 

como pesquisador - os excertos trazidos da internet em seu formato original, os 

códigos específicos da linguagem da internet, os termos que por vezes trazem um 

conteúdo forte e contundente como palavrões e xingamentos, com letras 

maiúsculas, isso para que se possa perceber como esse espaço produz os seus 

discursos, em termos de força, linguagem e conteúdo. É nesse espaço que a 

multiplicidade de estrangeiros é finalmente consolidada na figura do “baiano” como 

uma redução, uma representação. Sua lógica está marcada sobretudo pela 

possibilidade que os integrantes têm de manterem o anonimato, de declarar seu 

pensamento de forma mais pura e enérgica, de atacar seu alvo sem temer as 

represálias e os prejuízos que viriam caso sua identidade fosse descoberta e 

comprometida. Como se poderá observar, estas declarações são bem diferentes 

do que se passa nas entrevistas ou nas interações diretas com o pesquisador ou 

entre eles mesmos. Em resumo, esse espaço está protegido do “politicamente 

correto” que, em suma, tomaria tais atitudes como “intolerantes”, “extremistas”, 

“preconceituosas”, “xenofóbicas” ou “racistas”, fazendo com que tais enunciados 

se voltassem contra o próprio agente que os enuncia.     

No quarto capítulo migra-se para outro campo de análise. Apresenta-se 

entrevistas expondo longos trechos das narrativas dos entrevistados. Como se 

verá, a linguagem e o conteúdo são dramaticamente modificados no plano da 
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interação entre entrevistado e entrevistador. Além das estratégias de controle e  

moderação dos juízos sobre os migrantes, não se cita com tanta clareza e 

veemência o “baiano”, podendo este aparecer entre “cabeças chatas”, “paraíba”, 

“nordestinos”, etc. Aqui se poderá ver as situações, lugares, momentos em que os 

agentes riograndinos se depararam com o “baiano”, assim como os intervalos e 

articulações que vêm a existir entre o espaço das redes virtuais e o espaço da 

interação direta e do cotidiano.  

Como poder-se-a notar, essas alusões ao “baiano” tendem a ser 

ambíguas e inconsistentes. Não se pode ter uma ideia clara de quem seria esse 

“baiano”, se não uma série de indivíduos e singularidades pertencentes a todo tipo 

de espaço e cultura, inclusive fazendo referência aos próprios atributos utilizados 

para descrever os riograndinos ou “gaúchos”. Os entrevistados relatam histórias 

de que “ouviram falar”, de amigos que ouviram outros amigos, etc., de forma que o 

“baiano” parece nunca se materializar, como um “fantasma”, como diz Derrida, ou 

seja, um signo que está sempre adiando sua presença (apud TADEU, 2014).  

Ainda neste capítulo, se observa que as demarcações e conflitos que 

existiam entre os próprios “gaúchos” – aqueles que habitam esse território - são 

minimizados ou deixados de lado para contrapor-se a esse rival maior, mais 

ameaçador – “o baiano”. A referência da “gauchidade” é reivindicada como 

demarcador do “nós” em contraposição ao “eles”, os “outros”. Observar-se-á ainda 

que o “baiano” é produzido a partir de elementos retirados da própria cultura 

“gaúcha”, e personificado como aquele que concentra o conjunto de infrações e 

desvios regulados pela cultura local. De modo que, os enunciados produzidos 

acerca do “baiano”, acabam por dizer mais sobre a posição de onde o enunciado é 

emitido - do nativo - do que ao seu destino, frágil, fugaz e fragmentado.  

No quinto e último capítulo, a pesquisa se desloca para outra dimensão 

espaço temporal, com outra perspectiva e munida de outro arcabouço 

metodológico. Aqui se deixa a perspectiva alimentada pela pesquisa qualitativa e 

passa-se a uma linha quantitativa de análise, valendo-se de questionários amplos 

e análises estatísticas. Trata-se de informações colhidas por meio de 

questionários aplicados à trabalhadores do Polo Naval, que estudam em 



21 
 

faculdades da região. O discurso aqui se modifica e se traduz em uma base de 

dados representados por números, em quantidades, de forma a permitir 

estabelecer um perfil dos informantes e o que eles pensam do trabalhador vindo 

de fora. Observou-se assim, através dessa perspectiva, que, de fato, os 

trabalhadores de fora são reunidos sob a figura do “baiano”. 

Utilizou-se ainda de uma escala de atitude para medir o grau de aversão 

ou os pontos em que ela incide em relação ao “baiano”. Pode-se confirmar que há 

um alto grau de aversão que, se não se manifesta nas entrevistas, pode ser visto 

através da associação que se faz com zonas negativas de percepção, tal como a 

“criminalidade”, “aumento da desordem” e “distúrbios sociais”, ou ainda na 

negação da vizinhança, do direito ao trabalho ou do parentesco ao trabalhador 

estrangeiro. 

Como poder-se-a perceber, todas estas dimensões se articulam, perfazem 

um mesmo espaço e configuram uma realidade social, fragmentada, fluida e 

composta de múltiplos níveis, dimensões, com lógicas heterogêneas e distintas 

temporalidades. Cenário esse que equivale às postulações sobre a globalização e 

a pós-modernidade. Com isso, o recurso a uma variação de métodos encontra 

afinidade com tal objeto. Com o uso triangular tanto de métodos qualitativos 

quanto quantitativos, e ainda de técnicas inovadoras e não tão consagradas, 

pode-se realizar uma observação multifocal, de vários ângulos de um objeto difícil, 

que se esquiva, se dissimula, e escaparia frente à utilização de uma única 

metodologia ou perspectiva.  
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1. INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 

O estudo da identidade e da representação perpassará praticamente toda 

a história da sociologia e demais ciências sociais, podendo ser encontrado, em 

digressão, desde os mais antigos textos filosóficos até estudos mais recentes 

(LAHIRE, 2004; p.19). Todavia, as possíveis abordagens a respeito do assunto 

podem ser feitas de diversas maneiras, tal como se vê nos pesquisadores que 

estiveram problematizando as diferentes modalidades e esquemas de apreensão 

e significação dos elementos culturais, sobretudo frente à necessidade de realizar 

comparações culturais ou espaço-temporais.  

Na genealogia aqui empreendida, importa o ponto de inflexão em que 

emerge a noção de que o modo como um indivíduo é percebido não 

necessariamente corresponde ao que ele é. Ou seja, o modo como se percebe, 

nomeia, significa e classifica um indivíduo diz respeito antes a própria ideia que 

dele se faz, do ponto em que se está, com os recursos cognitivos que se tem, do 

que ao conteúdo real daquilo que se pretende enunciar. A saber, são antes 

“modalidades intelectivas, e não existenciais” (ABÉLARD apud LAHIRE, 2004, p. 

XI). Nesse ponto de inflexão, teríamos um momento de acentuação de uma 

ruptura ou produção de uma duplicidade entre identidade, enquanto 

representação, e o indivíduo mesmo, isto é, em um suposto plano pré-discurso 

(WOODWARD, 2014; p. 54).  

Abrir-se-ia aqui uma dificuldade em argumentar o que seria esse indivíduo 

antes de sua representação ou apesar dela. Para Goffman (1975), por exemplo, 

os atores sociais são constituídos de uma “identidade real” e uma “identidade 

virtual”, uma, no entanto, dependendo da outra. Assim também afirmará Butler, ao 

discorrer sobre a força performativa dos enunciados de nomeação, que não 

somente nomeiam, mas participam na constituição daquilo que pretendem 

enunciar. Isso porque, para ela, não pode haver identidade ou mesmo qualquer 

concepção do sujeito que seja pré-discursiva (BUTLER apud SALIH, 2012; p. 

105). Nessa mesma linha estão aqueles que consideram que o interior do 
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individuo, sua subjetividade, é também constituído pelo seu “exterior constitutivo”, 

pelas estruturas que são subjetivadas (HALL, 2014, p. 128).  

Identidade, nesse sentido, constituiria a síntese desse duplo, sendo 

pensada como identidade e representação. Cabe investigar em que momentos e 

como esses diferentes níveis se aproximam, se confundindo um no outro, isto é, a 

identidade do indivíduo, o modo como ele se pensa, e os momentos em que estes 

níveis se afastam, isto é, em que aquilo que se pensa e se espera dele, não 

corresponde as suas expectativas particulares.     

Este pensamento acerca da relatividade/multiplicidade da identidade 

estará presente desde o início das ciências sociais e, com o avanço da área, será 

posteriormente dado como um pressuposto, isto é, algo do qual se parte como 

válido. Assim mesmo, outra proposta genealógica poderia encontrar nessa 

concepção uma origem muito mais antiga e sinuosa, como diz Lahire, em 

Heráclito, Aristóteles, Descartes ou Kant. Essa consideração previne de fazer 

afirmações precipitadas, tal como a de que o pensamento sobre a identidade, em 

sua amplitude, é assunto recente ou mesmo consensual.  

O que se refere aqui como questão de identidade e de representação, 

poderia ainda ser trabalhada através de outros conceitos, uma vez que a 

identidade só recentemente foi retomada em seu viés categórico e conceitual 

(HALL, 2011, p. 7). Nesse sentido, o conceito de identidade remete ao esforço 

para refletir não somente os sujeitos sociais, mas o modo como os demais entes 

do mundo são significados. Dito dessa maneira parece estar-se entrando em uma 

questão de ordem mais epistemológica e abrangente. Não poderia ser de outro 

modo, dado que as implicações daí decorrentes remetem a relação entre o sujeito 

e a cultura, ou seja, ao modo como os indivíduos atribuem significado aos 

elementos do mundo social e ao modo como se dirigem a eles. (WOODWARD, 

2014, p. 17).  

Nos autores com que se esteve relacionando ao longo da pesquisa, tal 

como Goffman, Becker, Nobert Elias, Lahire e Bourdieu, nota-se sempre uma 

historicização ou problematização semelhante sobre os modos como as 

identidades e representações estiveram sendo pensadas antes ou mesmo durante 
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suas pesquisas. Esse peso na questão histórica é dado para formar uma base 

consistente às asserções vindouras em suas pesquisas, assim como para romper 

com as antigas. Aqui nos vemos impelidos a realizar semelhante procedimento, 

sintetizando, onde possível for, os pareceres dos variados autores, e discutindo o 

conjunto de noções que se depreende a partir daí. O intuito é de construir um nível 

de discussão o mais breve e sucinto possível, expondo as trilhas sinuosas pelos 

quais os conceitos estiveram passando, para que se possa dirigir às próximas 

discussões da pesquisa.  

 

PROPOSIÇÃO GENEALÓGICA SOBRE IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO 

 

   De Aristóteles a Descartes, o pensamento sobre as identidades e o 

modo de conhecê-las, guardou um componente negativo a que os autores 

“modernos” irão se propor a combater: os essencialismos, a naturalização, a 

fixação e as atribuições transcendentes e universais, as noções de “normal” e de 

“verdade”, e as consequências daí decorrentes.  

Dentro da ordem dos essencialismos, a identidade de cada coisa devia-se 

a ela mesma, ao seu interior essencial, uma se esgotando na outra, de modo que 

a discussão girava mais em torno dos modos para conhecê-las, passando ao largo 

da discussão sobre sua validade. Por “coisa” se entende aqui os entes, os 

fenômenos, os indivíduos, as singularidades que se manifestam e se despregam 

da totalidade do mundo 1 . A princípio, fala-se em coisas equiparando-as aos 

indivíduos, pois, de certo modo, os processos de produção de identidade e 

representação de um e outro são proporcionais, ambos remetendo aos processos 

de significação através da linguagem, dependentes dela, dado que “não existe um 

„eu‟ fora da linguagem, uma vez que a identidade é uma prática significante, e os 

sujeitos culturalmente inteligíveis são efeitos e não causas dos discursos que 

ocultam a sua atividade” (BUTLER apud SALIH, 2012; p. 91)  

                                                           
1
 Podemos dizer, por agora (esquivando-nos da enormidade do problema) que assim procede o 

conheciemnto, identificando e diferenciando as coisas do mundo, ou destacando-as de seu todo, e 
inserindo-as em um sistema de classificação ou de linguagem. 
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Assim é que, para Aristóteles, um escravo era escravo porque era de sua 

natureza o ser. Uma mulher era uma mulher, e portanto - de acordo com o 

postulado aristotélico -, um ser inferior, devido a sua natureza feminina e inferior, e 

assim por diante. As consequências eram a predeterminação dos movimentos 

individuais a partir dessa identidade enquanto ancorada e exaurida na “natureza”, 

ou seja, naquilo que lhe é natural e contra o qual não se pode fazer nada. Desse 

mesmo modo, o posicionamento de um indivíduo em dada hierarquia social, devia-

se a classificação dos atributos sociais de sua identidade segundo suas condições 

“naturais”. A dimensão social das classificações era ignorada e atribuía-se tanto 

aos caracteres de que se fazia juízo quanto a sua valoração e classificação, uma 

conotação “natural”, “divina” ou qualquer outro pressuposto contra o qual não se 

pudesse argumentar e nem mesmo pensar2. 

A noção de representação, tal como a pensada atualmente 

(WOODWARD, 2014; p. 31), ainda não estava presente. Representação remete 

aos processos culturais de significação, isto é, ao modo como os significados são 

produzidos e classificados, de maneira a possibilitar que os agentes se 

identifiquem com eles e os operem. Para que a discussão sobre a representação 

fosse feita, já deveria estar assente a duplicidade entre sujeito e papel social, que 

o sujeito assume ou que lhe é atribuída dentro de determinado “sistema de 

representação”. Para Woodward, “só podemos compreender os significados 

envolvidos nesses sistemas [de representação] se tivermos alguma ideia sobre 

quais posições-de-sujeito eles produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser 

posicionados em seu interior” (WOODWARD, 2014; p. 17). Para ela, é por meio 

desses significados que os indivíduos podem vir a ser o que são, inclusive se 

sentirem como alguém pertencente a determinado coletivo, espaço, cultura ou 

época. É ainda por meio desse sistema de representação simbólica que os 

indivíduos logram responder as perguntas: “Quem sou eu? O que poderia ser? 

Quem eu quero ser?” (WOODWARD, 2014, p. 18). Portanto, há uma separação 

na consideração entre o que é o sujeito e aquilo que ele vem a ser socialmente, 

                                                           
2
 Freud atribuía boa parte desse esquema de atribuição e hierarquização ao tabu, enquanto como 

aquilo que nem mesmo é ou pode ser pensado (ver: Totem e Tabu, 2014, p. 59- 60). 
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sendo, este último, construído, sobretudo, a partir de seu “exterior constitutivo” 

(BUTLER apud HALL, 2014; p.129). É que, na ausência dessa duplicidade, sendo 

a identidade dada como um todo compacto, unindo representação e essência em 

uma só e mesma categoria, se impossibilitam as indagações acerca dos 

processos de construção das identidades, assim como das faculdades cognitivas 

ou afetivas que as apreendem.   

Posto essa trajetória universalizante e essencialista a que o conceito de 

identidade esteve relacionado, os textos modernos irão evitar por algum tempo o 

seu uso. Veremos termos outros como “categoria” (SUPERVIELLE, 2013; 

BOURDIEU, 2004), “imagem” (ELIAS e SCOTSON, 2000; BECKER, 2011), 

“interpretação” (LAHIRE, 2004), “percepção” (SCHUTZ, 2012), “representação” 

(GOFFMAN, 1975) e ainda “identificação” (WOODWARD, 2014), nesse mesmo 

sentido, isto é, enquanto processo ou movimento de atribuição de sentido 

fortemente marcado por uma noção relacional, mas ainda assim sem utilizar do 

termo “identidade”. Aqui estaremos utilizando de todos os conceitos que buscam 

operar esse processo de rotulação, posicionamento, identificação e classificação a 

partir de um complexo de atribuição de sentido ancorado a um sistema, a uma 

estrutura, ou a um regime de signos em que estas identidades são posicionadas e 

ganham sentido.  

 A falta de consenso sobre o uso da identidade enquanto conceito para 

operar determinados fenômenos, se deve aos conteúdos metafísicos, 

essencialistas e universais a que esteve relacionada. Ao propor a retomada do 

conceito de identidade para as ciências sociais, autores dos estudos culturais 

(HALL, 2014, p. 7-8) salientam a necessidade de utilizá-lo sempre de forma atenta 

e cuidadosa, como um recurso provisório ou “sob rasura”, a saber, de um modo 

que o termo ou mesmo aqueles que o substituem estejam sempre sujeitos a 

alteração, melhoramento ou mesmo refutação assim que necessário, ou seja, 

assim que se mostre insuficiente ou incapaz de designar adequadamente o objeto 

ou fenômeno pretendido.  Em suma,  

 

 a identidade é um desses conceitos que operam „sob rasura‟, 

no intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser 
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pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não 

podem ser sequer pensadas. (HALL, 2014; p. 104).  

 

Porfim, a retomada da idéia da identidade em seu sentido conceitual 

enquanto sujeito a modificações ou mesmo descarte, sugere a possibilidade de 

circunstâncias de incompatibilidade ou refração, um alongamento no intervalo 

entre representação do indivíduo e indivíduo representado. Isto é, há 

circunstâncias em que aquilo que se pretende ou que se espera de uma 

identidade a partir do conhecimento de sua representação, passa a não 

corresponder mais as expectativas geradas pelo seu (suposto) conhecimento. 

Começaria a haver uma incompatibilidade ou uma não correspondência entre 

aquilo que se pensa e aquilo que é pensado. Trata-se de momentos de falhas, 

“rupturas” (MARTINS, 2010), “crises” (HALL, 2011) nos processos de significação.  

Isso nos leva a refletir sobre a influência que a nomeação de um objeto 

exerce sobre o objeto nomeado, e vice-versa. Por exemplo, o que estaria 

implicado no momento em que a nomeação de um objeto não correspondesse 

mais ao objeto nomeado, ou se tornasse insuficiente para designá-lo frente a um 

aumento de complexidade ou rompimento com as expectativas sobre ele?  

Postula-se aqui que há uma tendência de que, em dadas situações, o 

objeto nomeado seja forçado a se conformar em sua definição. Há um 

direcionamento forçado, uma arbitrariedade nos processos de identificação. São 

momentos em que os enunciados descritivos, transformam-se em enunciados 

performativos (BUTLER apud TADEU, 2014; p. 95, BUTLER apud SALIH, 2012; p. 

119), ou seja, que não apenas nomeiam o objeto pretendido mas atuam em sua 

constituição. Desse modo, haverá um estranhamento em face de manifestações 

contrárias às expectativas geradas pelo próprio  conhecimento do objeto, e entrará 

em cena mecanismos de revolta, de rotulação, de distanciamento, aversão, 

marginalização desse objeto, baseado em sua identidade.  Mas por quê? O que 

estaria envolvido aí?  

 

O SUJEITO DE IDENTIDADE  
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A atribuição de identidade a um indivíduo - homem/mulher, branco/negro, 

rico/pobre, cidadão/delinquente, adulto/criança -, ou a um coletivo – “eles”/”nós”, 

“bárbaros”/”civilizados” - a partir da decodificação de certos traços, sugere uma 

expectativa de que esse individuo ou coletivo identificado se comportará, daí por 

diante, de acordo com a representação que se faz de sua identidade. Assim, por 

exemplo, a vestimenta, o comportamento, a aparência, as propriedades, podem 

funcionar como demarcadores de pertencimento a determinado coletivo ou espaço 

na estrutura social. Woodward (2014) expõem o caso da guerra entre sérvios e 

croatas em que a marca de cigarro atua como um demarcador de diferenças:  

 

O cigarro funciona como um significante importante da 

diferença e da identidade [entre sérvios e croatas], e, além disso, como 

um significante que é, com frequência, associado com a masculinidade 

(tal como na canção dos Rolling Stones: “Bem, ele não pode ser um 

homem porque não fuma os mesmos cigarros que eu”). O homem da 

milícia sérvia é explícito quanto a essa referência, mas menos direto 

quanto a outros significantes da identidade (...) (WOODWARD, 2014; p. 

10) 

 

 Procede-se então por dedução a partir de um elemento ou “traço-chave”: 

aquilo que é algo porque apresenta determinados traços, em oposição aquilo que 

não apresenta, ou que o é porque o tem de modo inverso, isto é, na sua diferença 

(BECKER, 2008, p. 22). 

Nesse sentido, poder-se-ia falar em regimes gerais de atribuição de 

sentido (WOODWARD, 2014, p. 20), em que tudo aquilo que é abarcado por esse 

“regime” teria seus significados influenciados por sua composição geral. Isto é, 

uma espécie de abstração ou totalização em que cada coisa teria um sentido 

relativo ao regime de produção simbólica a que pertencesse3. Desse modo, se 

poderia proceder por dedução quando se identificasse certo indivíduo com 

                                                           
3
  O modo como se utiliza, a partir da teorização dos estudos teóricos, da noção de “regimes 

simbólicos” ou “regimes de signos”, pode ser entendida através do que Foucault (2000) conceituou 
como episteme, a saber, como a totalidade dos saberes que estruturam a totalidade do 
conhecimento de uma determinada época. 
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determinado regime simbólico tal como “protestantismo”, “capitalismo”, 

“islamismo”, etc. Os indivíduos, nesse regime seriam aqueles mais inclinados a 

fazer isso ou aquilo, seriam mais ou menos definidos juridicamente como aqueles 

que têm tais direitos ou não os têm, se são homens tendem a assumir 

determinadas posições, se mulheres outras, e assim por diante. Da mesma forma, 

os elementos que estão a sua volta - objetos, lugares - estariam significados de 

acordo com o processo geral de atribuição de sentidos construídos dentro desse 

regime, como a noção de moradia, a noção de trabalho, de lazer, de sexo, de 

guerra, etc (LAHIRE, 2004). É dizer que as identidades são marcadas e 

sustentadas por meio daquilo com que se envolvem, que “existe uma associação 

entre a identidade da pessoa e as coisas que uma pessoa usa” ou faz 

(WOODWARD, 2014; p. 10). 

Elencando os indivíduos em certas categorias, como no protestantismo 

apresentado por Weber, deduziríamos que um sujeito dessa categoria teria mais 

probabilidade de poupar dinheiro ao invés de gastar, de trabalhar e repousar ao 

invés de festar, etc. 

 

Consequentemente, falar de “protestantismo” significa efetuar 

uma formidável abstração com relação a esses milhões de formas de 

viver (e de fazer viver) o protestantismo. A descrição necessariamente 

ideal de uma cultura protestante é uma descrição desindividualizada, 

dessingularizada, desparticularizada, mas baseada inevitavelmente nas 

características de múltiplas atividades, ações, representações individuais, 

particulares e singulares. (LAHIRE, 2004; p. 10) 

 

Os processos de significação agem por generalização, totalização e 

abstração das diferenças e dos caracteres particulares para constituir, através de 

uma redução e simplificação, as generalizações. As identidades seriam então 

representações gerais, como afirma Lahire, despersonalizadas, 

desindividuzalizadas, dessingularizadas, cujo intuito é localizar ou identificar tudo 

aquilo que apresenta certas características em um mesmo lugar, na contraposição 
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de tudo aquilo que não apresenta ou que as tem de forma variada (LAHIRE, 

2004). 

 Há diferenças nos processos de produção e apreensão de identidades 

quando se trata do resultado de um trabalho acompanhado de método e de 

pesquisa, e quando é produzido ou manejado pelo senso comum, no universo 

imediato do cotidiano. Em resumo: 

 

 Embora seja suficientemente consciente para nos descrever o 

que faz, o ator social não tem consciência das determinações internas e 

externas que o levaram a agir como agiu, a pensar como pensou, a sentir 

como sentiu [...] Em suma, não podemos pressupor que o ator social 

possua as chaves do que o faz agir (LAHIRE, 2004, p. 22-23) 

 

O mesmo afirma Bourdieu: “Esse é um dos casos em que o visível, o que 

é dado imediatamente, esconde o invisível que o determina. (...) A verdade da 

interação nunca está inteiramente na interação tal como esta se oferece à 

observação” (BOURDIEU, 2004; p. 153)  

Apesar das diferenças entre os processos de identificação elaborados 

pelos pesquisadores e as identidades cunhadas pelo senso comum, poderíamos 

trabalhar aqui com as homologias que poderia haver entre ambas. Enquanto o 

sociólogo busca organizar as informações emabaraçadas recolhidas no mundo 

social, este mesmo mundo se apresenta já como uma “realidade solidamente 

estruturada” para o senso comum (BOURDIEU, 2004; p. 160). Isso devido à 

presença de uma propriedade comum a que ambos – cientistas e atores sociais – 

detém - mesmo que em graus e qualidades variadas -, a saber, a capacidade de 

reduzir e simplificar a complexidade do mundo em figuras de identidades e 

diferenças, que apresentam a capacidade de permanência e estabilidade 

(LAHIRE, 2004; p. X).  

 Esse mesmo esquema vale para as amplas categorias elaboradas para 

identificar e diferenciar isso que se está chamando de sistemas de significação, 

com intitulações como, por exemplo, “feudalismo”, “regime monárquico”, 

“socialismo”, “capitalismo”, etc. Ou seja, esse mesmo processo de identificação e 
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diferenciação, enquanto produção de identidade, se faz também sobre fenômenos 

como épocas ou espaços, a partir da verificação de um sentido comum ou um 

traço contínuo em meio a um estado de coisas variadas. Pode-se então reunir 

esse estado de coisas variadas a partir da constatação da forte presença ou 

ausência de elementos de conotação divina, no caso de um regime monárquico, 

ou de imperativos do mercado, no caso de um regime capitalista ou liberal. Lahire 

denomina essa nomeação de “diferenciação das condições e funções sociais [...] 

das influências socializadoras heterogêneas e de seus efeitos sobre a constituição 

dos patrimônios de disposições individuais” (LAHIRE, 2004; p. 26). Já em uma 

outra categoria, como no Iluminismo, por exemplo, veríamos outro tipo de traço 

perpassando os significados. Em resumo, a diferenciação histórica e diacrônica, 

por blocos de temporalidades, ou espaciais e sincrônicos, por culturas, elaboradas 

pelos historiadores, antropólogos ou sociólogos, podem ser pensadas enquanto 

diferenciações ou aproximações nas matrizes dos regimes de produção de 

significados ou representação, que seria homóloga aos investimentos que fazem o 

senso comum para tornar inteligíveis, cognoscíveis e manejáveis os fenômenos do 

mundo a sua volta.  

Ao definir a identidade dos lugares de emergência dos indivíduos, que por 

vezes teriam sua identidade ligada à identidade do lugar de que provêm4, os 

atores sociais valem-se de uma “expectativa normativa” (GOFFMAN, 1975, 12), a 

saber, espera-se que o indivíduo identificado atrevés de determinado sinal agirá 

de determinada forma segundo o lugar, na estrutura social, de produção desse 

sinal. Espera-se, por exemplo, que um individuo portando uma vestimenta 

entendida como de classe inferior, perturbe os lugares de trânsito das pessoas de 

classe superior. Desse modo, pode-se notar que aquilo que o indivíduo representa 

com seu comportamento ou ação, acaba por participar na constituição de sua 

identidade, tanto exterior quanto subjetiva, uma vez que aquilo que se espera 

dele, influenciará naquilo que ele pode fazer. Dito de outro modo, aquilo que ele 

espera fazer subjetivamente, ou  que ele antecipa no pensamento, de alguma 

                                                           
4
 Bourdieu (2004, p. 160) articula essa duplicidade na noção de categoria, que, ao mesmo tempo 

que diz algo sobre o indivíduo marcado, sinaliza o espaço social de proveniência da marca, dado 
que os espaços se inscrevem nos corpos. 
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forma se articulará, será ou não constrangido, com suas chances objetivas dadas 

pelas expectativas geradas nesse espaço objetivo de relação. Nesse sentido, 

Judith Butler utiliza do conceito de “interpelação” para demonstrar “como as 

posições de sujeito são conferidas e assumidas através do ato pelo qual a pessoa 

é chamada (no sentido de „atrair a atenção‟)” (apud SALIH, 2012; p. 109). 

Essas reduções ou generalizações que compõem as identidades e que de 

algum modo se fazem necessárias para o conhecimento (SIMIAND apud LAHIRE, 

2004; p. 10), encontram obstáculos. Assim como nem tudo aquilo que apresente 

bico e pena se comportará segundo a definição de “ave” (BOURDIEU, 2004; p. 

161), nem todos os indivíduos, enquanto elementos simbólicos pertencentes a um 

dado regime simbólico, agirão conforme o esperado.  A dedução de um indivíduo 

a partir de uma realidade, de um espaço ou contexto social, por mais que 

demonstre relativa eficácia, é uma ilusão por parte do senso comum ou, por parte 

do pesquisador, uma prática “apressada” e “preguiçosa” (LAHIRE, 2004): 

 

 O indivíduo não é redutível a seu protestantismo, ao seu 

pertencimento de classe, a seu nível cultural ou a seu sexo. É definido 

pelo conjunto de suas relações, compromissos, pertencimentos e 

propriedades, passados e presentes. Nele sintetizam-se ou se 

combatem, (...) elementos e dimensões de sua cultura que, em geral, são 

estudados separadamente pelos pesquisadores na área das ciências 

sociais (LAHIRE, 2004; p. XI) 

 

De outro modo, não é possível que se esgote a identificação de um 

indivíduo a partir de sua origem, de sua raça ou de sua nacionalidade, uma vez 

que sua identidade está recortada por uma variedade de outros aspectos e estará 

sempre sujeita a multiplicidade que lhe reserva sua contraface, ou seja, a parte 

que lhe falta na diferença:  

 

A declaração de identidade “sou brasileiro”, ou seja, a 

identidade brasileira, carrega, contém em si mesma, o traço do outro, da 

diferença – “não sou italiano”, “não sou chinês” etc. A mesmidade (ou a 
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identidade) porta sempre o traço da outridade (ou da diferença) (TADEU, 

2014; p. 79).  

 

Dado que tanto a identidade quanto a diferença exigem constantemente a 

sua manutenção, pode-se imaginar que essa relação esteja marcada pela 

instabilidade. É dizer que esse processo de atribuição e manutenção de sentido a 

partir da definição da identidade, apresenta falhas que por sua vez exige uma 

ressignificação, atualização de seu sentido, redefinição e permanência.   

A reflexão seguinte será direcionada para os diferentes modelos de 

representação do sujeito que tiveram lugar em diferentes regimes históricos de 

signos. É preciso dizer que a maneira como se aborda a identidade nos primeiros 

capítulos, ora parece descrever o modo como as ciências sociais a conceberam, 

ora descreve como o senso comum realiza esse processo. Como já dito, um e 

outro diferem e, no entanto, acabam por conter homologias, isto é, modos 

semelhantes de proceder. Finalmente, como afirma Schutz a esse respeito (2011, 

p. 78), a sociologia deve efetuar uma interpretação de segundo grau, uma dupla 

hermenêutica, isto é, uma interpretação sobre a interpretação que os atores 

sociais fazem, mais apurada, posto amparada em instrumentos científicos, e mais 

comprometida, posto seu caráter institucional.  

Na exposição que se vai fazer, não se separa exatamente quando se está 

falando senso comum e campo científico. Postula-se que as inovações que 

primeiro se processam nos setores especializados do conhecimento sobre a 

identidade e o mundo social, são depois difundidos pelo senso comum de dado 

contexto. 

 

 1.2. STUART HALL, OS ESTUDOS CULTURAIS E A GENEALOGIA SOBRE A 

RELAÇÃO ENTRE SUJEITO E IDENTIDADE. 

 

Para o entendimento sobre as variações que houveram entre os diferentes 

modelos de identidade e representação do sujeito, abriremos uma discussão em 
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torno de alguns regimes simbólicos tomando como suporte o quadro esquemático 

proposto por Stuart Hall (2011).  

A discussão de Hall e dos autores dos estudos culturais pode parcer um 

tanto abstrata devido ao fato de se fazer uso massivo de conceitos que estiveram 

sendo bastante discutidos e trabalhados ao longo dos trabalhos não só de Hall 

mas de autores afins como Butler, Laclau, Tadeu, Woodward. De modo que é 

imprescindível para a presente discussão buscarmos algum grau de abstração. 

Nas seções posteriores estaremos realizando um retorno à uma sociologia mais 

pragmática, de maneira a tornar a carga teórica mais clara e menos carregada. 

 

O SUJEITO DO ILUMINISMO 

 

Da Antiguidade até a Idade Média a identidade era considerada como 

atributo da coisa mesma, isto é, algo nada mais do que a expressão de sua 

essência e natureza, o que será rompido com a entrada no período do Iluminismo 

(HALL, 2011). Nesse período, ou regime simbólico, iluminista, o sujeito ainda 

assume essa mesma conotação de expressão de algo interior, todavia, uma vez 

que se lhe atribua um arcabouço lógico racional e que se lhe deposite a 

responsabilidade por um destino que passa a ser visto como o resultado de uma 

série de ações tomadas autonomamente nos encontros travados ao longo de sua 

vida, começará a haver um descolamento, ou, um princípio de distanciamento 

daquilo que ele faz com aquilo que ele é. O que acontece aqui é um início do 

questionamento das características individuais como sendo qualidades inerentes 

aos indivíduos, o que liberará a possibilidade de consideração de outras 

modalidades de origens e processos dessas qualidades que não em seu núcleo 

essencial, e, daí por diante, a possibilidade de que os indivíduos as alterem e, 

consequentemente, alterem sua condição social uma vez que estão ligadas a tais 

origens essenciais. Nesse sentido, também acontece aqui o início de uma 

bifurcação entre a dimensão social e a natural. Apesar da condição natural, 

limitante, com a qual não se pode negociar, há a possibilidade de modificação da 
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condição social, dado que o social começa a demonstrar, no Iluminismo, sua face 

artificial, ou convencional, contratual. (SANTOS, 1995; p. 5) 

Para Stuart Hall (2011, 2014), o que ele chama de “sujeito do Iluminismo”, 

estava ainda fundamentado num “centro essencial”, o qual com ele emergia desde 

seu nascimento e o acompanhava até a morte. A esse núcleo duro e opaco era 

atribuída a causa de seus atributos físicos, comportamentais e morais, em suma, 

sua identidade. Essa identidade estava ainda posta sobre uma base universal, isto 

é, um plano horizontal e contínuo em que todos os indivíduos considerados 

humanos eram classificados e unidos a partir desse mesmo critério, o qual por sua 

vez lhe outorgava, de pronto, faculdades cognitivas que lhe permitiam conhecer e 

percorrer o caminho de uma vida digna e satisfatória, atento às leis éticas e morais 

que, na contrapartida, o responsabilizavam por suas ações. 

O sujeito do Iluminismo - portanto Humano, Homem, Branco, Adulto e 

Racional -, está ainda posto sobre uma base universal (HALL, 2011) 5 . 

Autocentrado e autossustentável, ele perde o peso teológico no sentido de que 

não deve mais apenas descobrir os caminhos que lhe foram designados por Deus 

para sua realização, mas produzir sua vida de acordo com sua consciência, 

vontade e atividade. Ser-lhe-ão atribuídas dimensões psíquicas e jurídicas, como 

a noção de propriedade lockeana, que irá validar sua situação social enquanto 

novo critério de classificação e hierarquização em um mundo onde a antiga ordem 

estamental fora destituída, dando lugar a uma sociedade burguesa com uma nova 

“ética utilitária”, onde as posses e a posição social correspondem ao fruto do 

trabalho e na qual a posição almejada pode ser alcançada com a atividade e o 

trabalho de um novo “individuo empreendedor” (WILLIANS apud HALL, 2011; p. 

29).  

                                                           
5 Essa concepção universalizante está muito presente nas criticas que se faz de iluministas como por exemplo 

Immanuel Kant. Por mais que esse pensador tenha avançado ao estipular as bases do pensamento moderno 

que relega a aparência das coisas a uma condição humana, ele ainda estará pensando em um humano 

universal e transcendental, sujeito aos mesmos imperativos e em posse das mesmas faculdades.  Suas 

diferenciações são poucas, sendo uma bastante conhecida, sobre povos letrados, partícipes da civilização, e 

povos iletrados, considerados selvagens (ver: Bourdieu, 2004; p. 37-38). 
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Este novo sujeito não está mais condicionado, pela sua herança 

sanguínea, aos recursos inatos: um filho de ferreiro não precisa mais ser ferreiro 

pelo resto da vida, e assim por diante. Não está mais restrito a uma posição social. 

Porta agora um aparelho cognitivo privilegiado cuja razão lhe concede o poder de 

transformar sua condição e atingir o melhor resultado. Esse novo Homem, pode 

subtrair-se às intempéries de uma Natureza centralizada, misteriosa e 

incontornável para colocar-se em seu centro como sujeito de desejo e volição, em 

que aquela Natureza deve ser dobrada conforme os imperativos da razão 

(SANTOS, 1995).  

Nota-se que há uma mudança profunda no plano discursivo e estrutural na 

ruptura do Iluminismo enquanto novo sistema simbólico, e que remete a 

consideração de que entre a nomeação e designação e aquilo que é designado 

não necessariamente há uma relação de dependência. A mudança no discursivo 

sobre a identidade e a representação gera  uma estrutura social mais maleável em 

relação a consideração de seus atributos e qualidades, uma vez que o que um 

individuo é ou tem, pode agora ser trabalhado e modificado dado que não é mais 

produto da natureza ou da essência.  

Portanto, para que fosse levado a cabo esse deslocamento da Natureza e 

do Deus enquanto princípios de ordenação do mundo social, para o 

posicionamento do homem no centro enquanto novo artífice da transformação e 

do progresso, foi preciso a emergência de um novo entendimento do sujeito. 

Stuart Hall (2011) enfatiza três movimentos históricos ou processos que 

contribuíram para isso. O primeiro teria sido efetuado pela Reforma, que teria 

libertado as consciências individuais do controle dos potentados religiosos e as 

colocado em contato direto com Deus. O segundo, pela Renascença, cujas 

revoluções científicas conferiram ao homem as faculdades de inquirir e investigar 

os mistérios da Natureza. Finalmente, o Iluminismo teria erigido um homem 

“racional, científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se 
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estendia a totalidade da historia humana, para ser compreendida e dominada.”6 

(HALL, 2011; p. 25-26)  

A ressignificação do sujeito então nomeado e concebido sob outra ótica e 

outros princípios, pode ser pensada como inaugurando um outro bloco histórico ou 

como fazendo parte de um novo regime de significação. Mas o que se busca 

destacar nessa digressão é que esse novo sentido de sujeito ainda estava 

ancorado em bases que o tornavam indivisível e singular, único e coerente, 

bastante imerso em uma essência dura e linear. É interessante ter em mente essa 

progressão centralizadora para efetuarmos o ingresso no próximo período, 

marcado justamente pela sua ruptura. 

Ainda no cenário iluminista, uma nova modalidade de pensamento sobre o 

Outro começa a aparecer. O empirismo deu margem para o questionamento do 

Outro, do “não nós”, sobre uma nova perspectiva, onde o Outro não 

necessariamente aparecia como bárbaro, fortemente marcado pela ótica do 

normal ou do superior, mas como um diferente relativo, como aquilo que fora 

produzido em condições ou em processos diferentes, tal como no “bom selvagem” 

de Rousseau.  

Há, nesse sentido, uma oposição declarada desse pensador a Aristóteles, 

que ilustra a passagem de um regime simbólico a outro, como se pode ver aqui:  

 

Aristóteles (...) dissera que os homens não são naturalmente 

iguais, mas que uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. 

Aristóteles tinha razão, porém tomava o efeito pela causa. Todo homem 

nascido na escravidão fica escravo, nada mais certo. Os escravos 

perdem tudo sob o jugo de seus grilhões, até o desejo de rompê-los. 

(ROUSSEAU, 1978; p. 13) 

  

 Pode-se observar em Rousseau uma concepção bastante acentuada 

sobre o fundamento social em que as leis e as normas estariam baseadas, e não 

                                                           
6
 É importante frisar, como o próprio Hall enfatiza, que esses movimentos sugerem antes um reforço e um 

centramento do sujeito individual, do que a sua criação. Não é que essa individualidade não existisse antes, 

mas era “tanto „vivida‟ quanto „conceitualizada‟ de forma diferente” (2011; p. 25).   
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mais como derivações divinas ou naturais: “A ordem social é um direito sagrado 

que serve de base a todos os demais. Não obstante, este direito não provem da 

Natureza; funda-se em convenções.” (ROUSSEAU, 1978; p. 11) nesse sentido, 

vê-se aqui, na oposição natureza/convenções, um principio de desconstrução, de 

questionamento da dureza e peso das coisas ditas naturais, verdadeiras ou 

sagradas, e um redimensionamento de seus processos de criação. O 

descolamento do sujeito social de sua suposta essência natural ou divina, 

desencadeará a investigação e consideração da identidade e diferença dos 

indivíduos sobre novas bases, como tendo seu principio oriundo do próprio campo 

social, fruto da relação ou do contrato entre os homens. 

Urge enfatizar que, esse plano que se está buscando traçar, não assume 

qualquer continuidade temporal ou evolutiva, a não ser dentro de um quadro 

intitulado pelos historiadores e demais cientistas sociais para a possibilidade dos 

procedimentos do conhecimento.  

A atmosfera epistemológica (PASSERON, 2004) na qual se vivencia a 

pesquisa e onde se constroem tais asserções, é genealógica: os objetos 

analisados efetuam movimentos incertos, não-lineares, descontínuos, aparecendo 

e desaparecendo, voltando a aparecer na periferia do discurso, assumindo seu 

centro e voltando a esmaecer. Ou seja, parte-se de uma historicidade contingente, 

orquestrada pelo acaso e pelo acidente, ou pelo conjunto das relações de força, 

marcada pela singularidade, descontinuidade e dispersão dos acontecimentos 

(FOUCAULT, 2011; p. 15). Outra proposta alternativa de historicização do sujeito, 

da identidade ou do conhecimento, poderia elaborar outro quadro explicativo.  

Nesse sentido, o descolamento da identidade das coisas em relação a sua 

natureza ou essência, não é definitivo. Ele pode desaparecer e retornar, 

emergindo em julgamentos dos mais variados tipos, seja do senso comum, seja 

dos campos ditos científicos, tal como demonstram Foucault (2014), Becker 

(2008), e Elias (2008), em discursos médicos ou jurídicos que tentam encontrar no 

individuo mesmo, em uma suposta qualidade que lhe é inerente, as causas de seu 

comportamento desviante, anormal ou delinquente. 
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Dito isto, abre-se aqui a reflexão sobre como e onde esse questionamento 

sobre a definição das coisas se torna mais provável de emergir, isto é, sob que 

condições a “crise” das identidades e a relativização das diferenças, tal como visto 

em Rousseau, tem mais possibilidade de emergir. Esses momentos de 

questionamento não são exclusivos ou dependentes de determinada época, tal 

como o Iluminismo. Não pressupõem um mínimo necessário de desenvolvimento 

politico ou tecnológico.  

Deve haver, no entanto, uma combinação de fatores que tornam mais 

provável tal questionamento. Essa combinação exige, basicamente, uma crise, 

ruptura ou colapso das antigas estruturas (HALL, 2011; BAUMAN, 2011). Ou 

ainda em momentos de instabilidade, historicamente causadas pelo aparecimento 

do Outro (SCHULTZ, 2004; SIMEL, 2005; BUTLER, TADEU, 2014; WOODWARD; 

2014), que enseja o questionamento sobre as verdades que estavam dadas, sobre 

aquilo que estava naturalizado, ou seja, ignorado em seu processo de vir-a-ser 

como verdade, como certo, natural, etc.  

Para Bourdieu o mundo social se apresenta aos agentes como uma 

“realidade solidamente estruturada”, isso devido ao fato de que a construção da 

percepção subjetiva do mundo social encontra seu principio nele mesmo, em sua 

estrutura objetiva. Daí a força de correspondência entre a percepção do mundo e 

suas divisões, e o modo como ele se manifesta: “esses dois mecanismos 

concorrem para produzir um mundo comum, um mundo de senso comum, ou, pelo 

menos, um consenso mínimo sobre o mundo social” (BOURDIEU, 2004; p. 161). É 

a continuidade nos modos de desdobramento do mundo social que dá condições á 

continuidade de sua percepção. É isso que contribui para o reforço das coisas 

ditas naturais, como na afirmação: “é natural que isso aconteça assim”, posto que 

há um conhecimento dos desdobramentos das coisas do mundo social, e, do 

mesmo modo, uma expectativa de que elas continuem assim.   

Hall define crise de identidades como um processo de mudanças 

profundas, que deslocam as estruturas e processos centrais das sociedades e 

abala os quadros de referencia que davam aos indivíduos uma ancoragem estável 

no mundo social (HALL, 2011; p. 7). 
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Berger e Luckmann abordam a temática da crise no que se refere ao 

encontro com o Outro, com o “estranho”: 

 

O aparecimento de um outro possível no universo simbólico 

representa uma ameaça porque sua simples existência demonstra 

empiricamente que o nosso próprio não é inevitável. [...] O confronto com 

universos simbólicos distintos implica um problema de poder, a saber, 

qual das definições da realidade em conflito ficará fixada na sociedade. 

[...] O universo distinto apresentado pela outra sociedade tem de ser 

enfrentado com as melhores razões possíveis para afirmar a 

superioridade do nosso próprio. Esta necessidade exige um mecanismo 

conceitual consideravelmente requintado. (BERGMAN e LUCKMANN, 

1976, p. 146-147).  

 

Portanto se observa, e de forma constante no campo social, esse 

movimento de auto-estranhamento a partir do Outro. Poder-se-ia dizer que a 

identidade, da diferença, dos regimes de signos, da representação, etc., são 

temas centrais nas áreas sociais, dado que sua investigação implica na própria 

elucidação das configurações sociais, e ainda na compreensão que os indivíduos 

têm de si mesmos e de seu entorno, uma vez que a estruturação dos universos 

simbólicos no qual estão imersos, é que lhes permite entender e produzir uma 

narrativa acerca de si e do mundo. A questão da identidade diz respeito ao modo 

como o mundo social é definido e valorado, e a trama de relações que se estrutura 

a partir dessas definições. É essa perspectiva que se busca enfatizar.  

 

A MODERNIDADE E O SUJEITO MODERNO 

 

A mudança na concepção do sujeito cartesiano marcará a entrada da 

identidade na modernidade, enquanto lugar histórico de novo enfoque de 

investigação, incluindo aí a aparição das ciências sociais que darão um novo 

impulso a essa inovação (HALL, 2011; p. 26-27; 2014; p. 103). Aquele movimento 

iniciado no Iluminismo, de bifurcação do ponto entre indivíduo mesmo e sua 

representação social, ganhará corpo, de modo que a identidade vai cada vez mais 
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ascender a superfície, se distanciar de sua suposta essência, rumo ao seu caráter 

representativo, de designação e inteligibilidade, como um “dispositivo conceitual”, 

“figura discursiva” (HALL, 2011).  

Nesse novo regime de significação, entendido aqui como período 

moderno, o lugar de atribuição da identidade começa a ser desestabilizado, e ela 

passa a ser considerada interativamente, construída de acordo com as relações 

que o sujeito trava ao longo de sua vida. A abertura que o Iluminismo havia 

conquistado, outorgando ao sujeito uma liberdade considerável em relação aos 

seus antigos obstáculos divinos ou naturais, é reconsiderada, questionada e 

problematizada. Aquela dimensão racional, desejante e volitiva que havia ganho, é 

diminuída, e ele passa a ser considerado dentro de um complexo prolongado de 

relações contraditórias, com uma subjetividade vazada, sujeita a constrangimentos 

estruturais que são superiores às suas supostas faculdades cognitivas e aos seus 

imperativos morais universais.  

 Pode-se dizer que houve aí um avanço na sofisticação da concepção de 

individuo, perpassada dos discursos das ciências biológicas, físicas e sociais, 

resultado de intensas discussões e investigações, marcadas pelas singularidades 

não só das múltiplas disciplinas, mas da variedade de autores que vão, por 

exemplo, desde os sociólogos clássicos, como George Mead, até os mais 

recentes, como Goffmann e Bourdieu (apud Hall, 2011).  

 

A sociologia forneceu uma critica do “individualismo racional” do 

sujeito cartesiano. Localizou o individuo em processos de grupos e nas 

normas coletivas as quais, argumentava, subjaziam a qualquer contrato 

entre sujeitos individuais. Em consequência, desenvolveu uma explicação 

alternativa do modo como os indivíduos são formados subjetivamente 

através de sua participação em relações sociais mais amplas; e, 

inversamente, do modo como os processos e as estruturas são 

sustentados pelos papeis que os indivíduos neles desempenham. (HALL, 

2011; p. 31-32) 

 

O sujeito sociológico ainda guarda alguma relação com o dualismo 

cartesiano que divide mente e mundo, indivíduo e sociedade, interior e exterior, e 
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que se materializou, por exemplo, nas disciplinas de psicologia e sociologia, cada 

uma responsável por uma das respectivas áreas (HALL, 2011; p. 32). Todavia, 

aqui não vemos mais nenhum daqueles pressupostos assentes no sujeito do 

Iluminismo, sobretudo a centralização, unidade, coerência, interiorização e 

responsabilização do sujeito cartesiano, no que diz respeito a sua redução 

progressiva até o seu ultimo reduto indivisível – a mente, a razão, sinalizada no 

exercício da duvida - onde residiria a substancia enquanto fonte dos atributos 

passiveis de serem apreendidos pelo intelecto, cujas propriedades lhe permitem 

controlar as condições de sua vida (HALL, 2011; p. 27).  

A significação do sujeito do Iluminismo, caracterizada por uma 

centralização, interiorização e responsabilização do “eu”, sofrerá novo 

deslocamento, ou uma serie de “descentrações” (HALL, 2011). A modernização 

das sociedades, o crescimento das relações entre os estados nações e as 

construções nacionais de identidades, a evolução dos conglomerados urbanos e 

das malhas burocráticas, a intensificação das demandas por democracia - levada 

a cabo por sindicatos e movimentos sociais -, a eclosão de grandes 

acontecimentos como as grandes guerras, não mais permitem conceber o 

individuo social como artífice de todas as normas e leis, responsável pelo 

andamento do conjunto geral da ordem social. Em outras palavras, abria-se o 

pensamento de que as estruturas sociais se sobrepõem ao individuo, e que este 

não está no centro das relações, mas submetido a elas. O indivíduo abandona 

então o palco das tramas sociais, e, nesse centro esvaziado, haverá o 

posicionamento de novos significantes.  

 Stuart Hall (2011; 2014) esboça outro quadro de etapas que contribuíram 

para esse novo entendimento do sujeito. Abordarei aqui algumas delas para 

ilustrar o contexto de variação na compreensão do individuo.  

Um primeiro deslocamento a que aponta Hall teria sido efetuado por Marx. 

Marx refutara tanto o conceito idealista de individuo da ética kantiana ou 

cartesiana quanto do empirismo lokeano, ou do utilitarismo de Adam Smith, 

tomando-os como não sendo mais do que produto da ideologia, de uma 

concepção dominante de mundo. Ele compreendeu os indivíduos como estando 
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em meio a uma coletividade, e submetidos a uma historicidade, nem como causa 

das relações sociais e nem como efeito puro e determinado, mas como aqueles 

que “fazem sua própria historia, mas não da maneira que o querem; não o fazem 

sob circunstancias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado." (MARX, 1985; p. 329)  

Devido ao trabalho, os homens conseguem se subtrair às contingencias 

da historia enquanto temporalidade que desmancha “tudo que é solido no ar”, 

estabilizando-a e criando a partir daí sua própria história ou tradição. O trabalho é 

entendido aqui como relação que os homens têm com a natureza, e que a 

transforma na mesma medida em que os transforma, em uma espiral dialética.   

O conceito de trabalho assume em Marx um peso central, ontológico, 

sendo através dele que os homens conhecem o mundo e se conhecem. Para 

Marx, os homens se utilizam e são constituídos pelos sentidos que encontram já 

dispostos no mundo social quando nascem, sentidos esses que de certa forma 

são eles mesmo que constroem e atualizam em suas relações sociais. Os 

homens, no entanto, não dominam a totalidade do processo de produção de 

sentidos que configuram o mundo, e, na maior parte das vezes, desconhecem 

esse mundo enquanto fruto de sua criação.  

A esse processo de construção indireta dos signos sociais e 

desconhecimento dos mesmos enquanto fruto de sua obra, Marx teorizou através 

dos conceitos de fetichização, reificação e alienação da realidade (BERGER e 

LUCKMANN, 1976). Em Marx, tanto o trabalho, a reificação e a alienação, assim 

como as relações que dão fundamento ao mundo social e a autocompreensão dos 

sujeitos, estão apoiadas numa “grande lei da marcha histórica” 

 

(...) segundo a qual todas as lutas históricas, (...) são na 

realidade apenas a expressão mais ou menos clara de lutas entre classes 

sociais, e que a existência e, portanto, também os conflitos entre essas 

classes são, por seu turno, condicionados pelo grau de desenvolvimento 

de sua situação econômica, pelo seu modo de produção e pelo seu modo 

de troca, este determinado pelo precedente. (ENGELS apud MARX, 

1985; p. 328)    
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As classes em luta se resumem basicamente àqueles que expropriam os 

produtos do trabalho e aqueles que são expropriados. É essa configuração de 

classe que o individuo encontra e a qual é assujeitado ao ingressar na sociedade, 

e é ela que fundamentará sua identidade enquanto modo de perceber e agir no 

mundo.  

Essa configuração social descrita por Marx será posteriormente defasada 

pela complexificação da sociedade e problematizada pelas ciências sociais. Um 

modo rápido de abordar os pontos onde o marxismo clássico sofrerá criticas, é 

sobre a submissão de todas as questões de identidade à questão de classe, 

incluindo aí questões de gênero, de raça, etnia, religião, etc., e o vinculo 

determinante que a amplitude das contradições sociais e individuais teriam com o 

“economicismo” ou com os modos de produção, como disse Engels no excerto 

acima. 

 

Assim, o erro maior, o erro teoricista encontrado em Marx, 

consistiria em tratar as classes no papel como classes reais, em concluir, 

da homogeneidade objetiva das condições, dos condicionamentos e 

portanto das disposições, que decorre da identidade de posição no 

espaço social, a existência enquanto grupo unificado, enquanto classe. 

(BOURDIEU, 2004; p. 156) 

 

Mesmo assim, há um avanço em Marx no que diz respeito a superação da 

redução das subjetividades às estruturas, ao abandono do dualismo entre o 

campo da subjetividade e o da objetividade. Afirma Marx: 

 

O homem é, no sentido mais literal da palavra, um zoon 

politikon, isto é, não só um animal politico, mas também um animal que 

só pode ser individualizado no seio da sociedade. A produção de 

indivíduos isolados a margem da sociedade (...) é uma noção tão absurda 

quanto a evolução linguística sem indivíduos que vivem e falam de forma 

conjunta. (MARX, 1985; p. 104) 
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Como se vê, é uma consideração dupla, de que aquilo que gera a noção 

de individualidade no homem, deve-se antes a uma grade de símbolos com os 

quais os homens podem se pensar. Ao mesmo tempo, são estes mesmos homens 

que a atualizam e a transformam. Isso nos leva aos próximos tópicos. 

O segundo descentramento teria sido efetuado por Freud e a psicanálise 

clássica, ao trazer a figura do inconsciente para o foco das analises, tomando, por 

exemplo, os comportamentos individuais - incluindo o pensamento elaborado na 

consciência -, como um produto final, um efeito das camadas mais profundas 

dadas no inconsciente. Este obscuro inconsciente seria formado em um processo 

ainda mais complexo durante a primeira infância, momento de abandono dos 

desejos primitivos e entrada no universo social. 

A dualidade entre inconsciente e consciente sugere uma contradição e 

conflito entre aquilo que o individuo humano é, natural ou instintivamente, e aquilo 

que lhe é exigido socialmente. Esta duplicidade e contradição localizada na mente, 

põem fim à estabilidade e coerência do sujeito essencializado, e esse lugar de 

conflito, mais uma vez, é pensado não mais nas relações que o sujeito “tábula 

rasa” trava e nas quais vai se produzindo, mas em seu próprio interior. Em outras 

palavras, a psicanalise impulsiona não somente um descentramento do individuo 

em relação à sociedade, mas o descentramento do individuo em relação a ele 

mesmo, uma contradição inter e intraindividual.  

Para Freud uma diferença drástica, uma fossa, entre a vontade individual 

e os imperativos do meio no qual se encontra, dado que “todo o individuo é 

virtualmente inimigo da civilização, embora se suponha que esta constitui um 

objeto de interesse humano universal. [...] Toda a civilização tem que se erigir 

sobre a coerção e a renuncia ao instinto” (FREUD; 1978, p. 88). Fica, assim, 

afastada qualquer possibilidade de concepção de agencia individual tal como 

compreendida no sujeito racional e utilitário do liberalismo clássico, e esse sujeito 

passa ser mergulhado num obscuro emaranhado de relações de poder.  

Essa diferença entre pulsões individuais e exigências sociais, é produzida 

logo quando o indivíduo é introduzido na sociedade, portanto logo que é 

posicionado como sujeito. Para Lacan (apud Woodward, 2014) esse universo 
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onde o sujeito é posicionado e se torna social é o universo do simbólico. Ali ele 

não é mais a pessoa humana, o “animalzinho” que foi gestado na barriga da mãe, 

que se alimenta, sente dor e prazer, mas aquele o qual não se pode saber o que é 

se não por meio da interpretação, ou seja, dos recursos simbólicos e culturais. 

Esse sujeito social é o sujeito nomeado, marcado, o individuo simbólico.  

Se só se pode saber o que o individuo é por meio de recursos simbólicos, 

deve-se então torna-lo também um símbolo. O sujeito está localizado dentro do 

universo dos signos, do sistema de significados, no qual ele também irá portar um 

significado e possuir as propriedades significantes, isto é, a capacidade de 

decodificar, consumir e manipular os sentidos que o mundo cultural lhe concede 

para a experiência. Essa argumentação lacaniana não seria possível sem a 

incorporação de elementos da linguística, especialmente a de Ferdinand 

Saussure. Isso nos leva para o próximo descentramento. 

O descentramento atribuído a linguística de Saussure, teria operado uma 

conversão dos atos de fala, tomados até então enquanto expressão livre e 

consciente da atividade oral individual. A partir da linguística, os atos de fala 

passam a ser parte de um esquema de ativações das cadeias de signos que são 

social e historicamente muito maiores e mais complexas do que os indivíduos 

falantes e suas capacidades reflexivas. Os atos de fala se dão no inconsciente – 

ou pré-reflexivamente -, e o sujeito só se torna consciente pelas propriedades das 

cadeias linguísticas que lhe proporcionam um efeito de individualidade, coerência 

e unidade. 

O contorno que individualiza o sujeito, enquanto signo em uma cadeia 

prenhe de inteligibilidade, e o unifica em uma identidade singular, se dá a partir da 

diferenciação com o outro, também feito signo, portanto, em um princípio de 

diferimento, guardado no próprio modo de funcionamento da cadeia de signos da 

linguagem. É dizer que um termo produz sentido na mesma medida em que opera 

sua diferenciação. Ele é alguma coisa na medida em que não é outra.  

Essa diferença é, no mais das vezes, binária, funciona segundo um 

principio de oposição, tal como homem/mulher, adulto/criança, branco/negro, 

eu/ele. Nesse sentido, se pensarmos que os signos de uma mesma cadeia estão 
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necessariamente interligados e são interdependentes, podemos observar que a 

alteração no sentido de um signo requer a alteração em todos os demais, uma 

modificação geral na cadeia de signos. Daí se pode depreender que, se um 

indivíduo se depara com a modificação no significado de algo em seu cotidiano, tal 

como do trabalho, da família ou do casamento, ele efetuará uma modificação no 

modo de se compreender enquanto partícipe do universo onde esses conceitos 

atuam. É por isso que, a partir da linguística, os indivíduos também são 

concebidos como signos, como equivalentes a eles. Tal afirmação é delicada de 

fazer, dado a proximidade que pode haver com o entendimento de que se estaria 

coisificando os indivíduos ao colocar individuo e coisas em um mesmo nível.  

O descentramento que a linguística efetua, assim como o marxismo, se 

articula fortemente com o deslocamento psicanalítico. Lacan irá fazer uma 

apropriação dessas leis para a psicanalise, afirmando que o próprio inconsciente 

tem um funcionamento semelhante a estrutura linguista descrita por Saussure 

(HALL, 2011; p. 41). Assim é que, na “fase do espelho”, que é quando o sujeito 

constitui os contornos de sua individualidade a partir do espelho do olhar do outro, 

isto é, da designação e atribuição da individualidade pelo outro enquanto seu 

exterior constitutivo, a produção do sujeito se faz segundo essa diferenciação.  

Ao “olhar no espelho” do olhar do outro, inicia-se um processo de 

produção do “eu”, de compreensão de si mesmo enquanto “não-ele”, “não-outro”, 

enquanto “eu”. É nessa fase que o individuo é introduzido no universo simbólico, 

isto é, que ele deixa o universo do imaginário onde estava confundido com a mãe 

num só corpo, num amalgama de desejo, dor e prazer, e adentra no universo 

simbólico, na Lei do Pai, onde é separado da mãe e portanto dividido de sua 

unidade primordial, sofrendo assim uma perda ou uma falta que irá carregar 

consigo por toda a vida. Esse é também o momento de produção da clivagem 

entre o inconsciente, enquanto espaço onde residem os instintos primevos, e o 

supereu (ou superego), enquanto receptáculo do social e do simbólico, de 

assimilação das leis e da censura, e as demais camadas cerebrais e conceituais 

apontadas pela psicanalise.  
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A fase do espelho postulada por Lacan, não só problematiza a o poder da 

subjetividade, mas desloca o lugar de formação da identidade para a relação 

social. Ela é bastante discutida e negada pelos pensadores posteriores (HALL, 

WOODWARD, TADEU, 2014), dado seu aspecto de ruptura, de interrupção 

drástica e repentina, em que Lacan deposita, nesse único momento ou fase, a 

totalidade do processo edipiano em que a criança reconhece a mãe, o pai e a ele 

mesmo, e por fim ingressa simbolizado por completo na sociedade. O debate vai 

girar em torno da questão da fase, sobre seu prolongamento, isto é, se não seria 

um processo mais longo, durante a vida, em que o sujeito estaria a todo momento 

sendo constrangido, se deparando com o espelho do olhar de um outro que 

também sesta se transformando, e se produzindo ininterruptamente, se 

(re)socializando constantemente. Para a presente pesquisa interessa perceber o 

investimento de Lacan como uma metáfora categórica, uma ilustração. É dizer que 

os sujeitos sociais estão a todo momento se guiando pelos outros, que sua 

interioridade depende dos outros, assim como estão sendo por eles 

constrangidos, reprimidos, “frustrados” (FREUD, 1978; p. 91). Deixam de fazer 

algo ou porquê as consequências são vantajosos ou porque a punição e o prejuízo 

não compensam. Os sentidos do mundo e de si mesmo se atualizam a partir daí. 

Ou seja, entramos no caminho da identidade negociada.   

Pois bem, aquilo que é reprimido na transformação do sujeito humano em 

agente social (Butler apud SALIH, 2014), não é por inteiro suprimido, isto é, os 

instintos reprimidos conservam-se residualmente na camada superficial. O que a 

sociedade irá fazer então é oferecer recompensas simbólicas ao sujeito reprimido, 

incompleto e desejante. Uma dessas compensações é a identidade.  

 

Assim que esse mundo do imaginário e do desejo pré-edipiano 

pela mãe é deixado de lado, é a linguagem e o simbólico que passam a 

fornecer alguma compensação, ao proporcionar pontos de apoio 

linguísticos nos quais se torna possível ancorar a identidade 

(WOODWARD, 2014; p. 65) 
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A identidade é entendida aqui em sua capacidade de estabilização e 

ordenação, assim como de compensação do sujeito da identidade (WOODWARD, 

p. 59), enquanto uma (re)posição na qual ele poderá angariar recursos materiais e 

simbólicos que satisfaçam os instintos reprimidos. Portanto o sujeito – indivíduo 

humano transformado – se relaciona e se satisfaz com outros símbolos, ao ser 

introduzido na sociedade, num processo social narcísico de constituição (BUTLER 

apud SALIH, 2014). 

Pode-se notar que esse conflito fundamental está pressuposto no ingresso 

do individuo na sociedade, na necessidade de introduzi-lo na sociedade, na 

necessidade, portanto, de haver sociedade.  

Interessante notar que em Freud a identidade está ligada ao fato de a 

sociedade apresentar-se como o único meio de proteção do homem, de garantia 

de segurança frente a uma natureza absurdamente caótica e ameaçadora. A vida 

gregária pressupõe comunicação, simbolização, ordenação e atribuição de 

sentido, portanto pressupõe identidade e diferença e assim exige controle e 

repressão. 

O primeiro processo social de combate ao mundo caótico e sobrenatural 

que a sociedade tem que vencer se faz através da significação, da atribuição dos 

sentidos humanos à natureza, portanto de humanização da mesma. Identidade e 

representação, nesse sentido, têm a ver com certa incapacidade de conviver com 

o caos, de apreendê-lo e torná-lo inteligível. Não é possível, para Freud, haver 

homem sem sociedade e sociedade sem repressão. Robert Castel toma isso 

como permuta em sua sociologia: “uma sociologia forte é aquela que 

compreendeu que, no começo, era a coerção, que esta se fez sociedade, e que a 

sociedade faz-se, incialmente, de coerções” (CASTEL, 2005; p. 353). O homem, 

em estado de natureza, não seria reprimido, mas facilmente desbaratado e 

aniquilado. 

 

A auto-estima do homem, seriamente ameaçada, exige 

consolação. Muito já se conseguiu com o primeiro passo: a humanização 

da natureza. De forças e instintos impessoais ninguém pode se 

aproximar; permanecem eternamente distantes. Contudo, se nos 
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elementos se enfurecem paixões da mesma forma que em nossas 

próprias almas, se a própria morte não for algo espontâneo, mas o ato 

violento de uma Vontade maligna, se tudo na natureza forem Seres a 

nossa volta, do mesmo tipo que conhecemos em nossa própria 

sociedade, então poderemos respirar livremente, sentir-nos em casa no 

sobrenatural e lidar com nossa insensata ansiedade através de meios 

psíquicos (FREUD, 1978, p. 96). 

  

 Nesse sentido, em um mundo “bagunçado” como o pós-moderno, a 

identidade seria requisitada em sua força ordenativa, de compensação, de apego 

temporário para subtrair-se ao fluxo incerto da vida. 

 

A busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar 

mais lento o fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme. 

Lutamos para negar, ou pelo menos encobrir, a terrível fluidez logo 

abaixo do fino envoltório da forma; tentamos desviar os olhos de vistas 

que eles não podem penetrar ou absorver. Mas as identidades, que não 

tornam o fluxo mais lento e muito menos o detém, são mais parecidas 

com crostas que vez por outra endurecem sobre a lava vulcânica e que 

se fundem e dissolvem novamente antes de esfriar e fixar-se. Então há 

necessidade de outra tentativa, e mais outra. (BAUMAN, 2011; p. 97) 

 

O quarto grande descentramento apontado por Hall (2011) teria sido 

conduzido por Foucault, ao realizar a hermenêutica do sujeito e demonstrar a 

contingencia de seus fundamentos na variação genealógica dos discursos e dos 

regimes de verdade. Os sujeitos seriam produzidos em tramas de poder que 

incidiriam diretamente sobre seus corpos, atravessando-os, demarcando-os, 

separando-os, esquadrinhando-os, regulando suas sensibilidades, enfim, dotando-

os de sentidos específicos de acordo com a especificidade dos espaços de 

subjetivação. É essa mesma malha discursiva que individualiza os sujeitos, isto é, 

atribui-lhes identidade e as propriedades de distinção e auto compreensão. 

 Na sociedade disciplinar, que vai do século XIX ao XX, isso pode ser visto 

no excesso de documentação sobre os sujeitos e os corpos assim como os 

diferentes métodos que os objetivam e os dissecam, tais como, as próprias 
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ciências sociais, a psicanalise, medicina, administração militar, biologia, educação, 

etc. Cada uma dessas instituições fixaria e produziria uma verdade sobre o sujeito 

e intermediaria a constituição de sua identidade a partir de seus saberes 

disciplinares.    

Foucault encontra no panóptico de Bentham o momento de ruptura com 

os mecanismos de dominação e de controle (FOUCAULT, 2011; p.160). Essa 

“arquimetáfora do poder moderno” (BAUMAN, 2011; p. 16), representa uma 

revolução nos modos de administração do poder calcados, sobretudo, no 

aperfeiçoamento, sofisticação e economia do seu exercício. A ilustração original 

de Bentham que Foucault nos apresenta, trata, basicamente, de uma torre central 

de vigilância em torno da qual se abrem locais compartimentados de onde se 

encontram os indivíduos vigiados. O posicionamento vantajoso da torre permite o 

acesso privilegiado a um espaço cada vez mais vasto. Mesmo assim, é possível 

ausentar o vigia do interior da torre uma vez que, para aquele que olha para a 

torre, não se pode saber se há ou não alguém vigiando. O objetivo não é que o 

vigiado tema infringir as normas sob o olhar do vigia na torre, mas de o internalizar 

para que a administração da obediência se torne cada vez menos custosa ou 

necessária. Dessa forma, o panóptico coloca-se como o modelo decisivo para os 

dispositivos modernos de dominação, uma vez que alcança economia e eficiência 

sem precedentes com o par “ver-sem-ser-visto”. 

Segundo Foucault esse desenho arquitetônico e metafórico será difundido 

por toda a sociedade durante os séculos XIX e XX, variando segundo seus 

diferentes campos de saberes, porém com alguma similitude entre a fábrica, a 

escola, os hospitais psiquiátricos e as prisões, etc. Ele se proliferará em novos 

mecanismos de visibilidades, tal como câmeras, janelas, os cada vez mais 

modernos aparelhos de comunicação, redes sociais, aplicativos celulares, etc., 

que caracterizarão a sociedade “pós-Panóptica”, como diz Bauman.  

 

O que quer que a história da modernidade seja no estagio 

presente, ela é também, e talvez acima de tudo, pós-panoptica. O que 

importava no panoptico era que os encarregados “estivessem lá”, 

próximos, na torre de controle. O que importa, nas relações de poder pós-
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panopticas é que as pessoas que operam as alavancas do poder de que 

depende o destino dos parceiros menos voláteis na relação podem fugir 

do alcance a qualquer momento – para a pura inacessibilidade. 

(BAUMAN, 2011; p. 18) 

 

O próprio Foucault já havia assinalado essa tendência à ramificação e 

difusão dos mecanismos de controle pelos capilares do tecido social, dada sua 

tendência inerente à sofisticação devido às resistências que encontra. A mudança 

assinalada e o salto dessa sofisticação a elementos imperceptíveis, instantâneos e 

intangíveis, marca – se não como própria causa, então como elemento 

fundamental – o que Deleuze chamou de “sociedade do controle” (FERRER, 

1991), enquanto dissolução das antigas fronteiras e compartimentos espaciais de 

que dependia a sociedade disciplinar. Nessa “sobremodernidade”, dirá Bauman: 

 

O poder se tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais 

limitado, nem mesmo desacelerado pela resistência do espaço (o 

advento do telefone celular serve bem como “golpe de misericórdia” 

simbólico na dependência em relação ao espaço: o próprio acesso a um 

ponto telefônico não é mais necessário para que uma ordem seja dada e 

cumprida. Não importa mais onde está e quem dá a ordem – a diferença 

entre “próximo” e “distante”, ou entre espaço selvagem e o civilizado e 

ordenado, esta a ponto de desaparecer). (BAUMAN, 2011; p. 18) 

     

 Se a genealogia de Foucault mostra o nascimento de um sujeito fictício, 

ela acaba, em contrapartida, por empreender sua morte. Foucault abandona a 

ideia de interior, de corpo, de subjetividade ou individualidade ao concebê-los 

como um sub-produto das praticas discursivas, representação de uma episteme e 

do poder (FOUCAULT, 2000). Essa é sua tese central em As Palavras e as 

Coisas:  

 

Só pode haver ciência humana – psicologia, sociologia, 

antropologia – a partir do momento em que o aparecimento, no século 

XIX, de ciências empíricas – biologia, economia, filologia – e das 

filosofias modernas, que têm como marco inicial o pensamento de Kant, 
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tematizaram o homem como objeto e sujeito de conhecimento, abrindo a 

possibilidade de um estudo do homem como representação. 

(FOUCAULT, 2011; p. 9) 

 

Sendo assim, haverá em Foucault um “centramento” das estruturas de 

poder em detrimento do sujeito, uma “superestimação da eficácia do poder 

disciplinar e uma compreensão empobrecida do individuo” (HALL, 2014; p. 123), 

de modo que poderíamos pensar aqui na superação completa daquela duplicidade 

cartesiana aludida anteriormente entre individuo e sociedade, mente e mundo.    

 

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio 

sujeito, isto é, chegar a uma analise que dê conta da constituição dos 

saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se 

referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 

acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da 

historia. (FOUCAULT, 2011; p. 7)  

 

Em todos esses procedimentos de descentração o sujeito esteve sendo 

desnudado, desnaturalizado, desessencializado, trazido à superfície e dissecado 

em toda e qualquer possibilidade de natureza ou de verdade. O resultado desse 

vasculhamento mostrou-nos não muito mais do que uma fantasia ou ficção muito 

bem elaborada a respeito do modo como o sujeito foi concebido historicamente.  

Se o sujeito moderno ganhou em complexidade com a abordagem das 

diferentes disciplinas, perdeu porém em autonomia e autossuficiência; ganhou em 

prolongamento processual, em relações que internalizam os mundos simbólicos, 

axiológicos que habita, porem perdeu em agencia. Desse impulso advieram 

movimentos como o estruturalismo, acusado de esmagar o sujeito com o peso das 

estruturas e dispensá-lo a um plano residual. Como sabemos, porém, linhas de 

pensamento como essa serão refutadas não somente por argumentos e estudos 

que a superaram, mas pelos próprios sujeitos que, em momentos pontuais, como 

na deflagração dos movimentos sociais nos anos 60, no centro da Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos, botaram as estruturas à prova e as 
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sobrepuseram, ao ponto de erguer-se a questão: se os sujeitos não existem então 

quem é que produz e modifica as estruturas? 

O próprio Foucault, ao assinar o óbito do sujeito, irá ser acusado de ser 

um “construtivista radical” (HALL, 2014; p. 121) e terá de se defender 

(FOUCAULT, 2011; p. 5). Hall irá encontrar, nas analises de Foucault, o corpo 

como o “único traço de um significante transcendental” (2014; p. 122), no sentido 

de que acaba por cair em outra essencialização, ignorando as possibilidades de 

fracassos dos sistemas disciplinares, de subjetivação e docilização na produção 

dos corpos.  

Para Hall, o individuo interpelado nos dispositivos foucaultianos, seria 

ainda um indivíduo inteiro, acabado, na medida em que é desprovido em larga 

medida da inventividade estratégica para distorcer os capilares microfísicos do 

poder, o que acarreta uma consequência logica de inserção tranquila do mesmo 

nas posições construídas por esses discursos. Posteriormente, se verá que essa 

sujeição não se faz de forma plena e tranquila. Há resistências, bloqueios, lutas e 

falhas que devem ser levadas em conta.  

Nos últimos trabalhos de Foucault, porem, há um retorno tímido do sujeito 

nos processos de subjetivação, nas tecnologias do eu, e uma retomada do uso do 

conceito de subjetividade, a qual lhe permitirá explorar os processos envolvidos na 

produção da identidade a partir dos investimentos dos próprios agentes, e não de 

processos estruturais (WOODWARD, p 56). 

 

As praticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar 

atenção a eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar 

como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo mesmo uma 

certa relação que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu 

ser, seja ele natural ou decaído. (FOUCALT apud HALL, 2014; p. 124) 

 

Em resumo, do sujeito exposto no Iluminismo para o sujeito moderno, 

houve uma profunda ruptura. Resta ainda alguma estabilidade, uma unidade, 

porém, em que a identidade agiria intermediando e ancorando o sujeito às 

estruturas, ajustando-o. A identidade, aqui, preencheria o espaço entre o interior e 
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o exterior, o subjetivo e o objetivo, contribuindo para alinhar os sentimentos 

subjetivos às estruturas sociais. Ela agiria no sentido de suturá-lo, o que o tornaria 

mais unificado e previsível. Isso porque o sujeito moderno ainda circula em 

estruturas e processos sociais estáveis, centralizados, com quadros de referencias 

em que as identificações são lineares e que, portanto, geram um sentido de 

continuidade nas identidades. Havia, por exemplo, demarcações endurecidas de 

classe, gênero, etnia e raça, que permitiam caracterizar tranquilamente um 

indivíduo com algum grau de precisão. Essas referenciações já não são mais tão 

simples e lineares.  

De fato, o próprio conceito de identidade é problemático. Nenhum dos 

sociólogos mencionados até aqui o tomou em seu sentido conceitual e muitos 

ainda discordam que haja uma crise de identidade, como afirmam os culturalistas, 

ou o aparecimento de novas identidades significativas ao ponto de se sobrepor 

aos critérios antigos, tal como a classe ou o sexo. Porem, se admitirmos que até 

agora as ciências sociais estiveram de acordo em que há ou deve haver no 

mínimo uma correspondência entre mundo subjetivo e as estruturas objetivas, e 

que essas estruturas objetivas estão se modificando, seja em grau ou intensidade, 

entrando em novos períodos caracterizados por pós-modernidade, modernidade 

tardia, segunda modernidade, hiper-globalização, mundialização, etc., temos que 

admitir ter havido também uma mudança nos processos de produção de 

identidade individual ou coletiva, enquanto sentidos e modos de 

autocompreensão. Afirma um sociólogo do trabalho: “Em todos os períodos de 

profundas mutações, é necessário se debruçar sobre a realidade vivida para 

apreender a emergência de novas modalidades sociais de produção de 

identidade” (SAINSAULIEU, 2001; p. 69). 

 O duplo deslocamento dos indivíduos tanto de seu lugar social quanto de 

si mesmos, das paisagens que o localizavam – classe, gênero, raça, etc. - e que 

lhes proporcionavam sentidos estáveis, unificados e centralizados, se não foram 

colapsados ao menos se modificaram. Essa pesquisa não se agarra por completo 

a hipótese de que houve colapso ou ruptura radical com o mundo “anterior”, cuja 

força pode ser entendida por uma radicalidade que refuta tudo o que estava dado 
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como passado. Ainda se verificam conflitos de classe, questões que perpassam o 

antagonismo entre capital e trabalho e que podem ser verificadas mesmo em 

questões relativamente recentes, como as disputas pelo espaço urbano, etc. 

(HARVEY, 2005; 2013). Mesmo assim, utiliza-se de conceitos e emprestamos a 

perspectiva daqueles que afirmam crises e rupturas com os modelos anteriores de 

identidade. 

 

A CRÍTICA DO SUJEITO MODERNO  

 

Nas diferentes linhas apontadas no quadro esboçado acima, fica patente a 

constituição do sujeito no que diz respeito ao modo como ele se torna passível de 

ser dito e em posse da capacidade da fala, seja através das relações sociais - dos 

processos de constituição do eu simbólico a partir da repressão do inconsciente -, 

da inserção nas cadeias gramaticais - que o dotam de propriedades de 

operacionalização das identidades e diferenças -, ou dos mecanismos de poder 

disciplinar.  

O individuo consegue se compreender enquanto alguém a partir de 

referências externas, daquilo que consegue captar de sua experiência cotidiana 

com a família, no clube, na igreja, no modo como se mensura no trabalho, nas 

considerações dos amigos, daquilo que apreende no olhar do filho, da esposa, do 

policial, do modo como se vê representado nos documentos de identificação, ou 

ainda na bagagem que traz na memória. Quando se pergunta “quem sou eu?”, é, 

de alguma forma, a essas referencias que o sujeito recorre, caso contrario 

encontrará somente o vazio.  

Na outra via, ao afirmar isso, estamos dizendo que é no campo do social, 

da cultura e do simbólico que residem os princípios de produção de sua 

individualidade ou pessoalidade. É ali que se encontra seu “exterior constitutivo”. É 

dizer que uma pessoa não nasce alguém, com uma identidade pronta, mas se 

torna esse alguém, em um processo contínuo. Mais uma vez, esse exterior não 

esgota a investigação sobre os processos de constituição do individuo. Há 

elementos subjetivos que devem ser buscados nas próprias inclinações pessoais, 
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no modo como os indivíduos se relacionam com esses processos, padecendo-os 

ou os agenciando.  Mas o que acontece quando esses elementos constitutivos das 

identidades se diluem ou se transformam no horizonte da percepção do agente 

social? 

O problema começa com a passagem de um mundo relativamente estável 

para um mundo globalizado, e com o que a partir dele se vai evidenciando. Em 

uma sociedade complexa com elevado grau de diferenciação, uma mesma 

posição ou ação está atravessada ao longo de várias linhas identitárias, tais como 

linhas de classe, étnicas, ocupacionais, culturais, de tal maneira que, “à medida 

que as regras de vários grupos se entrechocam e se contradizem, haverá 

desacordo quanto ao tipo de comportamento apropriado em qualquer situação 

dada” (BECKER, 2008; p. 27).  

As sociedades da modernidade tardia são caracterizadas pela diferença, 

no sentido de que as diferenças são, nesse estagio, muito mais incidentes e 

inevitáveis pelo agente social: “ [as sociedades] são atravessadas por diferentes 

divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

„posições-de-sujeito‟ – isto é, identidades – para os indivíduos (HALL, 2011; p. 17-

18).” E se elas não se desintegram com tamanha diferenciação e os possíveis 

desacordos, é porque “seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas 

circunstancias, ser conjuntamente articulados”.  (LACLAU apud HALL; 2011, p. 18)  

As fronteiras das instituições que guardavam os princípios de socialização, 

tal como o Estado Nação, a família, a escola, foram defasadas em seu propósito 

socializador, deram lugar a estruturas fluidas (BAUMAN, 2011), de maneira que os 

antigos “centros” de produção e manutenção dos significados do mundo, estão 

agora espalhados “por toda a parte” (BOURDIEU; 2011; p. 7), sendo cada um 

deles capaz de atuar como produtor de novas realidades. Nesse sentido, a crise 

da modernidade marca a criação de algo novo em meio ao vazio e à 

desconstrução suposta na crise. Um novo que emerge do esgotamento do velho, 

uma vez que a desarticulação dos centros que caracterizam uma sociedade abre 

a possibilidade de novas articulações em torno de novos pontos nodais (LACLAU, 

apud HALL, 2011; p. 28).   
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Essa crítica amadureceu sobretudo no questionamento dos antigos 

pressupostos, tal como as estruturas de classe, entendidas pelo marxismo 

clássico como um lugar privilegiado de produção de sujeitos que eram agrupados 

na identidade de classe pela suposta afinidade e semelhança de sua condição de 

proletariado explorado contraposto ao capitalista. Esse sujeito de classe fora então 

fragmentado, diluído, desestabilizado junto às estruturas que lhes davam suporte. 

Não se pode mais trabalhar com a classificação de um indivíduo unicamente 

segundo sua identidade trabalhista, ocupacional, ou ainda considerando sua 

nacionalidade, sexo ou raça. Nenhuma dessas amplas classificações dão conta de 

alinhar a variedade e singularidade que se encontra em um grupo ou indivíduo 

contemporâneos. Esse mesmo indivíduo está atravessado por fronteiras que o 

tornam pai/filho, gay/hetero, brasileiro/gaúcho/pelotense, estudante/trabalhador, 

branco/negro, esquerda/direita, católico/protestante, etc. Isso, se levado adiante, 

confere uma serie de ambiguidades e hibridismos inapreensíveis pelas categorias 

clássicas. São necessários novos “dispositivos discursivos” (HALL, 2011; p. 21). 

A sociologia de Pierre Bourdieu ilustra bem essa passagem dada sua 

contribuição para o avanço em relação à teoria marxista, trazendo a crítica, por 

exemplo, da amplitude das categorias de classe, enquanto instrumentos de 

compreensão de espaços identidades (BOURDIEU, 2004). Bourdieu procedeu 

fregmentando-as, dando um caráter mais preciso aos seus contornos geográficos 

e heurísticos com o conceito de campo. Os campos são universos mais ou menos 

autônomos que guardam os componentes estruturadores do habitus, enquanto 

conjunto de disposições subjetivas que podem ser desdobradas em respostas de 

ações parcialmente criativas pelos agentes sociais conforme a variedade de 

problemas que encontram. Assim, ao invés de trabalhar com classe proletária ou 

capitalista, ética protestante ou católica, trabalha-se com campo jurídico, campo 

da arte, campo do esporte, campo da moda, campo intelectual, cada um contendo 

em si uma particularidade, um capital específico em torno do qual se desenvolve 

uma crença, uma ontologia e uma estrutura onde as ações e disposições se 

tornam possíveis. Um campo pode vir a ser considerado pelo pesquisador de 

acordo com as propriedades homologas que encontra, tal como um conjunto de 
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regras e crenças próprias, um capital especifico, ou seja, algo que tenha valor e 

que gere disputa ao seu redor pela aumento de sua posse.    

Alguns autores levantam críticas à teoria bourdiesiana que são uteis para 

compreendermos as discussões atuais. O habitus, por exemplo, apesar dos 

diferentes usos e interpretações (BOLTANSKI, 2005; p.162), seria o resultado de 

um processo de incorporação das estruturas objetivas, que são subjetivadas em 

uma posição dentro do campo e que permitem ao agente se orientar em seu 

mundo social com esse aparato instrumental, que encontra sua eficácia na 

correspondência pressuposta entre estrutura objetiva e disposições subjetivas. 

Bourdieu dirá que essa incorporação é tão bem sucedida que os agentes 

naturalizam o mundo a sua volta, tomam-no como evidente. Nota-se que habitus e 

campo são necessariamente dependentes.  

O problema do habitus, vai dizer Lahire (2004), é que o indivíduo tende a 

apresentar comportamentos diferentes em contextos diferenciados. Ou ainda, 

quando se pergunta: como múltiplas disposições incorporadas podem vir a se 

articular? Em que condições se reforçam umas, e outras vêm a se diluir? Que tipo 

de habitus o tecido emaranhado - que supera os limites do campo - onde as 

relações sociais estão imbricadas, é capaz de produzir?  

O conceito de campo, por sua vez, sugere linhas limítrofes de praticas, 

gostos, estilos do habitus enquanto matriz disposicional. Para outros teóricos 

(BUTLER apud SALIH, 2012; HALL, 2011; PASSERON, 2014; LAHIRE, 2004), os 

campos bourdiesianos são entidades demasiado estáticas para analisar as 

transformações atuais e compreender os comportamentos em seu interior. Numa 

sociedade de articulações cada vez mais diferenciadas, em que os conjuntos 

normativos têm se mostrado mais instáveis e os comportamentos não mais se 

restringem às supostas instituições, o conceito talvez perca em força operacional. 

Bourdieu já afirmava que dispositivos de poder, aos quais se pode atribuir, em 

parte, as causalidades de determinadas disposições dada sua capacidade de 

gerar posições de ajustamento e incorporação, estavam descentralizados, isto é, 

não eram mais exclusivos do Estado e nem da esfera econômica (2011). O 

problema é que parece não ter considerado suficientemente a possibilidade 
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desses dispositivos extrapolarem as fronteiras da escola, do trabalho, da família, e 

se difundirem transversalmente pelos diversos espaços gerando uma série de 

novas práticas.  

Para Bourdieu, as estruturas sociais, a hierarquia de classes, a divisão 

entre dominantes e dominados, tende a se movimentar no sentido da reprodução, 

ou seja, da conservação do funcionamento de suas estruturas.  Assim é que o 

habitus pende para o ajustamento e não para a revolta ou mesmo para a crise. 

Com o aumento da complexidade do cenário global em que os indivíduos 

circulam, fica uma lacuna cada vez maior entre os contornos institucionais e os 

agentes, o que sugere um desajuste ou mesmo uma contradição. A teoria de 

Bourdieu não daria conta da compreensão desse ponto, sobretudo em seu 

potencial transformador, uma vez que, segundo seus estudos, os “hereges” ou 

“profanos” de um campo, estariam mais interessados em galgar posições dentro 

do mesmo do que rompê-lo.  

Boltanski sugere que há uma contradição no investimento feito por 

Bourdieu no conceito de habitus, cuja razão reside em escapar do determinismo 

do estruturalismo e aumentar a margem de ação do agente. Se a eficácia do 

conceito consiste em demonstrar que “em situações diferentes o autor agiu 

atualizando os esquemas inscritos em seu habitus” (2005; p. 163), este então 

tende a diminuir a capacidade inventiva de sua ação. O habitus consistiria em um 

conjunto de respostas a situações rotineiras. Sua eficácia residiria na eliminação 

das incertezas. De outro modo, dirá, “como podemos pensar a coordenação entre 

pessoas cuja socialização realizou-se em contextos de experiências diferentes e 

que, no entanto, podem encontrar terrenos de aproximação sem invocar o „acordo 

espontâneo do habitus‟”? (2005; p. 163)   

Apesar das criticas a teoria bourdiesiana, ao longo da pesquisa se estará 

utilizando constantemente algumas de suas categorias. Elas auxiliam, por 

exemplo, na operacionalização da questão do estranhamento, do choque cultural. 

Pode-se pensar que o estranhamento ou o choque de realidade sugere um 

possível cruzamento de fronteiras de campos, que o habitus é desabilitado, 
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neutralizado frente a um novo universo onde o conjunto de experiências 

incorporadas não funcionariam.  

A exposição das criticas a Bourdieu, tem como objetivo tornar mais clara a 

passagem entre o espaço e tempo onde o autor estava inserido e aqueles 

espaços em que se situam as novas discussões, inclusive levada a cabo por 

aqueles que em grande medida beberam da fonte bourdiesiana, como é o caso 

dos autores que citei, como Lahire (204) e Boltanski (2005). A grande questão 

aqui é que os atores e os espaços sociais são mais complexos do que Bourdieu 

havia demonstrado.  

Enxergamos um sujeito nos textos de Bourdieu atrelado fortemente às 

estruturas do campo, um sujeito pesado, com dificuldades de se movimentar já 

que o espaço por onde se movimentava também era mais estável, fixo, previsível. 

Com o acirramento da difusão das estruturas globais e a suspensão das antigas 

fronteiras, o sujeito parece estar obrigado a se movimentar. Fala-se na 

conformação de “novas formas territoriais”, aumento das interações à distancia, 

alargamento da dimensão do domínio metropolitano, complexos de produção des-

territorializados e detentores de alguma autonomia,  onde até mesmo a noção de 

migração deve ser atualizada.  

O alcance global de algumas profissões, como diz Peixoto (2001), 

condicionada pela mundialização do capital, exige que profissionais se desloquem 

mundialmente sem nem mesmo deixarem suas profissões. Carreiras são 

percorridas internacionalmente, isto é, internamente, em canais transversais de 

mobilidades que se abrem para além do estado-nação, sem que as rupturas sejam 

sentidas, tal como a migração clássica prescrevia. Esse homem de negócios 

contemporâneos, que circula nesses canais, não seria um “migrante” no sentido 

pleno do termo. Na maioria dos estudos, os profissionais muito qualificados são 

excluídos da apreciação de migrante por não serem analisáveis segundo os 

mesmos prismas. Dificilmente o trabalhador considerado aqui permanecerá por 

toda a vida numa mesma posição profissional, regional, etc.  

 

Poucas pessoas nos países capitalistas desenvolvidos podem 

hoje esperar trabalhar num único emprego, no mesmo lugar, ao longo de 
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sua vida. [...] A noção de migrante em transito foi adotada para descrever 

estadias de alguns anos, seguida de retorno; hoje essa noção vale para 

alguns dias. Existe um continuum temporal de mobilidades. Os mesmos 

tipos de relações são satisfeitos com uma utilização variada de tempo. 

(PEIXOTO, 2001; p. 198)   

 

Assim, surgem novas possibilidades de constituição de subjetividades que 

estão para além daquelas consideradas no espaço imediato do campo de 

socialização do indivíduo. Dependendo do comportamento e da posição que o 

sujeito vem a ocupar, ele assume identidades diferentes, que não se mantém ou 

se prolongam na mesma medida em que o antigo contexto permitia. Esse novo 

sujeito cruza fronteiras com mais frequência, fronteiras que nem mesmo existiam 

em tal pluralidade, fluidez, pulverização ou temporalidade. Fronteiras provindas de 

lugares desconhecidos, que atravessam ou se sobrepõem as antigas, e que 

podem deixar de existir com a mesma rapidez com que surgiram. De tal modo que 

as atribuições superficiais de identidades por essas novas práticas discursivas, 

tornam-se cada vez mais evidentes, se não através de uma reflexão sociológica, 

então por meio dos efeitos que produz, tais como novas posições-de-sujeito, 

rompimento constante dos limites discursivos de identidade, hibridismos do tipo 

drag (BUTLER, 2000), identidades diaspóricas como a criolização (HALL, 2003), 

ou mesmo o recrudescimento dos imperativos normativos e morais tradicionais, o 

retorno à “comunidade imaginada” (WOODWARD, 2014), a produção de passados 

e identidades reerguidas em instituições tradicionais.  

Essa multiplicação de centros transfronteiriços tem efeitos políticos de 

outra ordem. Elementos culturais oriundos de uma subcultura japonesa podem 

atingir o nordeste do Brasil com um custo e um tempo mínimo, inserindo aí 

princípios para uma nova produção de identidade (TADEU, 2014). Há também um 

movimento das distancias e proximidades entre as identidades ofertadas e a 

possibilidade de alcançá-las, o que sugere um intervalo discursivo de possível 

hibridização pelo investimento pessoal ou de contestação política, pela frustração 

e negação (TADEU, 2014).       
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Se outrora se assumia que uma ação ganhava significados distintos 

dependendo do deslocamento espaço-temporal efetuado, isto é, uma ação 

poderia ser negativa em um contexto e positiva em outro, agora um mesmo 

comportamento ou posição é atravessada por múltiplas dimensões que a concede 

diferentes significados dependendo da posição de se olha, sendo as identidades 

multifacetadas, contraditórias, dado o modo interseccionado como se posiciona 

num também fragmentado e contraditório espaço social (HALL, 2011; p. 21). Hall 

dá um exemplo bastante ilustrativo desse fenômeno, no caso do juiz Clarence 

Thomas, nomeado pelo presidente George Bush para ocupar um cargo na 

suprema corte nos anos 90. No caso, Bush estava “jogando” com o fato de o juiz 

ser negro, para tentar restaurar uma maioria conservadora no supremo, estava, 

pois, “jogando com as identidades”. Buscava abarcar outras duas linhas de 

identificação, além da maioria de brancos conservadores: a dos brancos 

progressistas e dos negros que se identificassem pelo critério de cor.  

A política das identidades foi também analisada por Hall no caso em que o 

juiz fora acusado de abusar de uma funcionaria também negra, o que dividiu a 

população mobilizada em torno de cada signo disposto no caso. 

 

Alguns negros apoiaram [o juiz] Thomas, baseados na questão 

da raça; outros se opuseram a ele, tomando como base a questão 

sexual. As mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual 

identidade prevalecia: sua identidade como negra ou como mulher. Os 

homens negros também estavam divididos, dependendo de qual fator 

prevalecia: seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos estavam 

divididos, dependendo, não apenas de sua politica, mas da forma como 

eles se identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres 

conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em 

sua inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao 

feminismo. As feministas brancas, que frequentemente tinham posições 

mais progressistas na questão da raça, se opunham a Thomas tendo 

como base a questão sexual. E, uma vez que o juiz Thomas era um 

membro da elite judiciaria e Anita Hill, uma funcionaria subalterna, 

estavam em jogo também questões de classe.  (HALL, 2011; p. 20)  
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O caso ilustra o modo como a identidade se problematizou a partir da 

erosão das “identidades mestras”. Pode-se observar ali como aquele antigo 

deslocamento de análise contextual, tal como se faz especialmente na 

antropologia, para comparação e relativização de comportamentos similares 

porém valorados de maneiras distintas, é agora possível de ser realizado em um 

só e mesmo contexto, dado que em uma mesma posição, dependendo do vértice 

pelo qual se olha, pode-se vislumbrar diferentes significados, inclusive 

antagônicos.  É como se universos distintos, cortados, por exemplo, pela 

diferenciação entre selvagens e civilizados, como o fazia Kant, ou civilizados e 

exóticos, que sugeria uma distancia significativa, tivessem agora sido postos em 

um mundo de encontro bastante provável.  

Apoiado em autores como Becker, Elias e Goffman, poderemos observar 

os esquemas de clivagem entre exotismo e endógeno, estranho e anormal, serem 

produzidos das maneiras mais originais e variáveis, não obedecendo a nenhum 

dos modelos clássicos de interpretação, tal como o modelo de classe, de religião 

ou raça. Micro-universos, tribos urbanas, grupos considerados desviantes, que 

emergem no seio da sociedade global, e que, aos olhos de seus integrantes não 

tem nada de micro, são, pelo contrario, universos totalizantes cujos princípios e 

normas assumem mais peso e legitimidade que o universo mais amplo e geral 

(BECKER, 2008).  

Em resumo, por identidade pós-moderna pretende-se sinalizar uma crise 

ou uma transformação nos regimes de sentidos que as sustentavam (HALL, 2011; 

p. 7). É dizer que, de um modo ou de outro, não se pode mais, ou, não é mais 

suficiente, pensar as identidades tal como eram pensadas antes. Pois, os 

instrumentos teóricos e epistemológicos, e mesmo os aparelhos cognitivos 

individuais, não dariam conta de se relacionar com as novas identidades sem 

efetuar um movimento de passagem, cruzamento dessa fronteira que separa o 

velho, aquilo que caracterizava o mundo como era, e o novo, que caracteriza o 

mundo tal como se apresenta na contemporaneidade.  

Por instrumentos teóricos e epistemológicos entende-se que os antigos 

operadores conceituais, categorias e pressuposições, não abarcam as variações e 
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singularidades das novas manifestações do real. O exemplo que ganha peso na 

ilustração dessa relativa defasagem é o das categorias clássicas do marxismo, 

mas também podem ser cobrados nas interpretações de Durkheim, em relação ao 

fato social, e mesmo de Weber, como aponta Lahire na critica das “totalizações 

abstratas”, subentendidas nas intitulações “protestantismo” ou “capitalismo”.  

Por insuficiência dos “aparelhos cognitivos” para apreensão das 

identidades da pós-modernidade, se quer dizer que se pode observar uma 

dificuldade, um desajuste na apreensão e operacionalização dessas novas 

modalidades de identidade por parte dos atores sociais. Esse desajuste se 

expressa, por exemplo, no aumento da lacuna entre as gerações. Hobsbawm 

(2014) vai dizer que a pós-modernidade (período muito próximo do caracterizado 

por Harvey, como pós-fordismo, de ascensão dos movimentos sociais) é o 

primeiro cenário de apresentação da juventude ou dos jovens enquanto atores 

políticos que ganham a cena e superam a geração anterior. Afirma ainda que esse 

é o único período em que os jovens passam a ensinar e liderar seus ancestrais. O 

aumento da lacuna entre gerações sugere um conflito, porém, não 

necessariamente atrelado à faixa etária, mas às diferenças dos elementos 

simbólicos que os agentes operacionalizam em sua realidade social. Na 

linguagem bourdiesiana, esse conflito se deve aos princípios de produção, 

constituição e atualização do habitus, que estão postos em planos diferentes: 

 

O conflito de geração opõem não classes de idades separadas 

por propriedades de natureza, mas habitus que são produtos de 

diferentes modos de engendramento, isto é, de condições de existência 

que, impondo definições diferentes do impossível, do possível, do 

provável ou do certo, fazem alguns sentirem como naturais ou razoáveis 

praticas ou aspirações que outros sentem como impensáveis ou 

escandalosas, e inversamente. (BOURDIEU, 1983; p. 64)  

 

Se a mudança de cenário ou de regime de sentidos exige a atualização do 

arcabouço teórico e epistemológico por parte das ciências sociais, no que tange 

aos aparelhos cognitivos, de apreensão e interpretação do mundo, essa 
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atualização seria exigida dos próprios agentes sociais. Se os agentes sociais 

parecem impelidos a se deslocarem pelo plano multifacetado de realidades 

sociais, também os espaços por onde se movem parecem estar mareados, em 

constante movimento, obrigando-os a se defrontarem com novas realidades. 

Nesse sentido, os sujeitos sociais seriam mais cobrados naquela condição de 

agencia a que Bourdieu tinha se esforçado por considerar.  É a esse segundo 

movimento que remete esta pesquisa, a saber, como os agentes atuam nessa 

passagem, como se deparam com esse desafio.  

   

1.3.  ESTUDOS SOCIOLÓGICOS CLÁSSICOS SOBRE AS IDENTIDADES. 

 

 Adiante abordaremos a questão de identidade à luz de alguns estudos de 

sociólogos como Becker, Elias, Goffman, Schutz, etc. A intenção é de diminuir o 

grau de abstração teórica atingido nas seções anteriores, refletindo sobre o modo 

como aquele quadro conceitual se vincula com o plano pratico de pesquisa. 

Busca-se elucidar os processos em que os conceitos e categorias foram gestados, 

assim como o modo como foram trabalhados pelos sociólogos em seus estudos.    

Apesar das pesquisas expostas estarem muito próximas em relação aos 

temas e objetos de investigação, notar-se-á que cada pesquisador utiliza uma 

carga conceitual diferente. Isto, como diz Federico Neiburg (in: ELIAS e 

SCOTSON, 2000). Devido ao fato de muitos dos estudos aqui expostos 

representarem inciativas pioneiras nos estudos das identidades, inovadores tanto 

na temática, como no modo de abordá-la, rompendo, por exemplo, com estudos 

anteriores, dominados por arranjos instrumentais quantitativos, pelas categorias 

de classe do marxismo clássico, ou por esquemas teóricos e epistemológicos 

acostumados a macro contextos de analise, como o Estado, a Nação, as 

instituições e os blocos históricos.  

As diferenças de léxico e a suposta falta de consenso sobre as categorias 

de analise, possivelmente também se deve ao fato de cada sociólogo estar 

realizando seus estudos em contextos e épocas diferentes, cada um vindo na 

esteira de um percurso particular de formação de pesquisa. Nesse sentido, 
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buscou-se deixar apontado os momentos de aproximação entre um e outro, 

embora haja outros em que o próprio leitor poderá perceber e costurar pontos em 

que essa relativa comunhão se insinue.    

 

BECKER E O PROCESSO DE ROTULAÇÃO DO DESVIO. 

  

Becker se introduz nos estudos da identidade devido ao seu estudo sobre 

os Outsiders (2008), que o autor defende como inaugurando o que chama de 

“sociologia do desvio”, isto é, dos estudos da rotulação dos grupos desviantes. 

Posto que toda organização social pressupõe regras e normas mais ou menos 

explicitas, e que todas essas normas e regras pressupõem por seu lado a sua 

infração, pode-se afirmar que em toda organização social existem as condições de 

produção do desviante enquanto personificação da infração das regras. De tal 

maneira que, o imbricado processo de rotulação de desviante, pressupõem um 

processo inverso de construção do não-desviante. Portanto as questões de 

representação, rotulação, produção de imagem, seja do desviante ou do 

estabelecido, do normal ou do anormal, remetem, em Becker, às engrenagens 

centrais das sociedades. Assim é que para compreender o fenômeno do desvio e 

da atribuição da imagem em Becker, é interessante expor algumas das bases de 

sua sociologia.  

Para ele, as raízes da tradição de investigação moderna sobre as relações 

sociais remontam ao famoso dito de W. Thomas: “se os homens definem 

situações como reais, elas se tornam reais em suas consequências” (2008, p. 12). 

É essa máxima que norteará seu estudo sobre os outsiders.  

 

Isto é, as pessoas agem com base em sua compreensão do 

mundo e no que há nele. Formular os problemas da ciência social dessa 

maneira torna problemática a questão de como as coisas são definidas, 

dirige a pesquisa para a descoberta de quem está definindo que tipos de 

atividades como criminosas e com quais consequências? (BECKER, 

2008, p. 12) 
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O desviante, criminoso, anormal e delinquente é concebido, de saída - 

dado esse pressuposto na sociologia de Becker -, como resultado de um processo 

de definição, de atribuição de sentido. Isso inverte os fundamentos históricos da 

concepção e pesquisa sobre o desviante, como ele mesmo diz: “até então, as 

pesquisas nessas áreas da vida social fora dominada por pessoas cuja profissão e 

cujo trabalho diário consistiam em resolver „problemas sociais‟” (2008; p. 11).  

Os estudos sobre o desvio estavam ancorados em uma tradição que 

isolava aquele que apresentava determinados traços e o remetiam a uma analise, 

por exemplo, criminal ou medica, com o intento de encontrar nele as 

características desviantes, como se fosse uma espécie de qualidade inerente que 

levasse o alcoólatra, o homossexual, o drogado ou o louco, àquele tipo de 

comportamento. Nesse sentido, a máxima de W. Thomas representa “uma 

abordagem alternativa” aos estudos criminais. 

 

As teorias da época variavam naquilo que consideravam as 

principais causas desse tipo de comportamento antissocial, como 

consumo excessivo de álcool, crime, uso de drogas, má conduta sexual e 

uma longa lista de contravenções. Alguns atacavam as psiques de 

pessoas que se comportavam mal – suas personalidades tinham falhas 

que as faziam cometer essas coisas [...] parecia-lhes obvio que a 

responsabilidade pelo crime pertencia aos criminosos, e não havia duvida 

quanto a quem eram eles: as pessoas que suas organizações haviam 

apanhado e prendido. E sabiam que o problema de pesquisa importante 

era: “por que as pessoas que identificamos como criminosas fazem 

coisas que identificamos como crimes?” (p. 10-11) 

 

Houve então um rompimento com esse pensamento comum e um 

deslocamento no paradigma de compreensão do desvio que corresponde a uma 

mudança epistêmico-metodológica sobre o modo de conhecê-lo. Tal mudança se 

dá na compreensão do crime enquanto um dos tipos de infração - daí a 

ressignificação posta no termo “desvio” - pressuposta em toda parte onde pessoas 

envolvidas em ações coletivas, ao construírem relações, constroem também um 

conjunto de regras.  
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A inversão na compreensão do desvio ilustra-se no tipo de 

questionamento que se passa a fazer: “quem acusa quem? Acusam-no de fazer o 

que? Em quais circunstancias essas acusações são bem sucedidas, no sentido de 

serem aceitas por outros (pelo menos por alguns outros)?” (VELHO apud 

BECKER, 2008, p. 14). Em outras palavras, com essas questões e calcado no 

pressuposto de W. Thomas, as características de uma “identidade desviante” 

devem ser buscadas de agora em diante não mais nela mesma, mas na relação 

em que emerge, já que o desviante só o é na medida em que desvia regras que 

são definidas pelos próprios atores sociais, portanto, onde os próprios “criadores” 

e “impositores de regras” participam na atividade desviante: “Desvio não é uma 

qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa 

que comete um ato e aquelas que reagem a ele” (BERCKER, 2008, p. 27). 

Daí Becker propor o uso do termo “comportamento de violação de regra” 

para salientar a característica intrínseca do desvio em relação às regras de sua 

produção, e facilitar sua operacionalização pelo cientista social.  Como rótulo, ele 

deve ser estudado em seu processo de rotulação. Tomá-lo como algo em si, é 

fazer de uma definição do senso comum uma definição sociológica: 

 

Não insisto em que esse uso seja seguido. Mas deveria ficar claro 

que, à medida que um cientista usar “desviante” para se referir a 

qualquer comportamento de violação de regra, e tomar para seu objeto 

de estudo apenas aqueles que foram rotulados desviantes, será 

estorvado pelas disparidades entre as duas categorias.  (BECKER, 2008, 

p. 26) 

 

A definição de Becker está muito próximo do que Hall irá chamar de 

identidade “sob rasura”, que deve ser lida “à contra pelo”, isto é, no processo geral 

e complexo no qual ela adquire, circunstancialmente, sentido.  

O desvio é um rotulo que opera pela redução e generalização a partir de 

um “traço-chave”.  A pessoa que cometeu um crime será marcada, receberá um 

estigma, através do qual se poderá inferir tratar-se de um criminoso capaz, assim, 

de vir a cometer outros crimes. Essa marcação se dá por aqueles que têm o poder 
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de impor regras e classificar aqueles que a infringem ou ignoram. Nesse sentido, 

as identidades são estabelecidas em meio a relações em que há um diferencial de 

poder nesse jogo de nomeações. 

 

A abordagem interacionista mostra aos sociólogos que um 

elemento importante em todos os aspectos do drama do desvio é a 

imposição de definições – de situações, atos e pessoas – por aqueles 

poderosos o bastante ou legitimados o bastante para tanto. Uma plena 

compreensão exige o estudo completo daquelas definições e dos 

processos pelos quais elas se desenvolvem, adquirem legitimidade e são 

consideradas obvias (BECKER, 2008; p. 206). 

 

Daí que, “diferenças na capacidade de fazer regras e aplicá-las a outras 

pessoas são essencialmente diferenciais de poder” (200; p. 29-30). Esses poderes 

de que nos fala, não residem necessariamente no individuo, mas pode ser 

manejado através de instâncias que o detém.  

Becker nos mostra como em um meio urbano os indivíduos tendem a se 

incorporar a subculturas e como estas são alimentadas por regras próprias, 

difusas e tácitas, da qual os indivíduos devem se apropriar para serem 

reconhecidos e se reconhecerem como membros. Nessas subculturas, como os 

“músicos da noite” e “os maconheiros”, estudados por Becker, seus valores, 

regras e punições adquirem mais peso do que as regras do universo mais amplo. 

Uma infração cometida no interior do grupo gera uma punição, um prejuízo maior 

e mais importante para o individuo do que a infração de uma regra do universo 

geral, da constituição nacional por exemplo. Dessa forma, caso esteja diante de 

um dilema, fica mais fácil cometer um crime na sociedade geral do que em seu 

microcosmo. Isso facilita, por exemplo, o uso de drogas que, por mais que esteja 

estigmatizada na sociedade como um todo, é uma fonte de identidade no grupo 

imediato. 

Desse modo, pensando o ato desviante no universo particular de regras, 

Becker mostra como o uso da maconha não se reduz a um único e simples ato, 

um antes e um depois, através do qual o individuo passaria a ser um maconheiro, 

isto é, tendo já incorporado todas as disposições e percepções que um 
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maconheiro supõe. Do uso da droga, de sua degustação, até o habito do uso, o 

usuário passa por um longo processo prenhe de significados sociais em que irá 

utilizar de símbolos externos e gírias comuns aos membros de seu grupo para 

entender e explicar os efeitos, denominar os tipos de usos e classifica-los segundo 

os distintos significados.  

 

MODELO SEQUENCIAL DE ROTULAÇÃO DO DESVIO 

 

A estigmatização ou rotulação do maconheiro ou do desviante não estaria 

dada a priori. O autor abre o livro explicando como a maconha veio a ser 

posicionada numa dimensão ilegal e criminosa nos Estados Unidos. Na primeira 

metade do século passado ela pouco era notada. Fazia-se uso da droga como 

algo normal, comum, sem que fosse dotada de sentido positivo ou negativo: 

“Começou-se a notar o uso de maconha na década de 1920, mas, como se 

tratava de um fenômeno novo e aparentemente restrito a imigrantes mexicanos, 

não se expressou muita preocupação com ele” (2008; p. 141). 

Em 1937 o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Tributação da 

Maconha, destinada a reprimir o uso da droga. Para Becker esse não é o início de 

um processo de criminalização de droga, mas, ao contrario, o final de um longo 

percurso de cruzada moral, iniciado pelo que ele chama de “empreendedor 

individual”, isto é, um ou alguns poucos indivíduos, que buscam legitimar seus 

desconfortos pessoais mobilizando canais de publicização e legitimação, como a 

mídia, a medicina ou o campo jurídico: “Segundo a teoria esboçada, deveríamos 

encontrar, na história dessa lei, a história de um empreendedor cuja iniciativa e 

realização superaram a apatia e a indiferença públicas e culminaram na 

aprovação da legislação federal” (2008; p. 142). Isto é, por trás do que hoje é uma 

macro politica de combate a maconha, iniciou com o desconforto e denuncia de 

um ou poucos indivíduos, ascendendo daí por diante um processo de ampliação e 

consenso. 

Para o entendimento do processo de criação ou rotulação do desviante, o 

autor propõe um “modelo seqüencial” de investigação do desvio, em que haveria, 
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num primeiro momento, uma denuncia de viés pessoal, um “criador” e “impositor 

de regras” que, a partir de queixas pessoais, rixas oriundas de conflitos cotidianos, 

empreenderia “cruzadas morais”, ampliando suas queixas e alçando-as a um nível 

superior, levando-as às instituições consolidadas. Nesse nível superior esse 

desviante outrora não significado, estranho, indiferente e inominável, passaria a 

ser pensado, falado, desenhado, até que fosse possível pensá-lo e estabelecer 

regras em relação a sua figura e ao seu comportamento.   

 

Onde quer que regras sejam criadas e aplicadas, deveríamos 

esperar encontrar pessoas que tentam arregimentar o apoio de grupos 

assemelhados e usam meios de comunicação disponíveis para 

desenvolver um clima de opinião favorável. Onde eles não desenvolvem 

esse apoio, podemos esperar o fracasso do empreendimento.  (BECKER, 

2008; p. 151) 

 

No geral, como nos diz o autor, as causas de tais comportamentos seriam 

atribuídas às essências e qualidades intrínsecas, tanto pelo senso comum quanto 

pelas áreas que pretendem conhecê-los. Urge atentar para o pensamento quando 

direcionado para o desvio em seu processo de rotulação. Admitir que não existe 

desvio a priori é afirmar que não pode existir o desviante antes de existir as regras 

que o produz (como se costuma afirmar em direito, “não pode haver crime antes 

de ter havido a regra que criminaliza”). Há que se considerar, nesse sentido, o 

intervalo entre os atos e os juízos, as definições que se fazem desses atos 

independentemente de seus autores, dos indivíduos que os venham praticar 

(2008; p. 187).     

No mosaico de subculturas que descreve o universo urbano, um ato pode 

ser considerado desviante em um subgrupo e não em outro, ou ainda em uma 

situação e não em outra. Além disso, mesmo com a elaboração da rotulação do 

desviante, ela não está acabada. A identificação e acusação do desviante é 

relativa até mesmo para aqueles que o regulam. Uma coisa nem sempre está 

errada ou certa: 
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Se observarmos por período suficiente e com atenção suficiente, 

descobriremos que [os impositores da lei ou da moralidade] fazem isso às 

vezes, mas não o tempo todo; com algumas pessoas, mas não com outras; 

em alguns lugares e não em outros. Essas discrepâncias lançam duvida 

sobre as noções simples com relação a quando alguma coisa é, afinal, 

errada. Vemos que os próprios atores muitas vezes discordam quanto ao 

que é desviante, e com freqüências duvidam do caráter desviante de um 

ato. (BECKER, 2008; p. 185) 

 

Daí que o trabalho de rotulação do desviante a partir de produção de 

regras e suas inerentes infrações - que é o que importa na delação do desvio -, 

deve ser a todo momento atualizada. Por outro lado, isso coloca ao pesquisador 

do desvio a tarefa de atualização permanente de seus resultados na complexidade 

das relações que produzem o desvio. 

  

OS OUTSIDERS DE NORBERT ELIAS 

 

Elias em seu estudo conjunto com Scotson intitulado Os estabelecido e os 

outsider (2000), defendem algo parecido a Becker no que denominam “abordagem 

figuracional”, isto é, a investigação da produção dos outsiders como contrapartida 

dos estabelecidos na configuração em que emergem as atribuições de sentido 

sobre o “nós” e o “eles”:  

 

As categorias estabelecidos e outsiders se definem na relação que 

as nega e que as constitui como identidades sociais. [...] os indivíduos 

que fazem parte de ambas estão, ao mesmo tempo, separados e unidos 

por um laço tenso e desigual de interpendência. (ELIAS, 2000, p. 8)  

 

Analisando um universo bastante diverso daquele sob qual se debruçara 

Becker, estes autores chegam a conclusões bastante próximas. Também para 

eles a imposição e exercício das regras cuja infração geram o desvio, estão 

assentadas numa estrutura desigual de poder. Portanto, se a discussão sobre a 

identidade desviante, diz respeito, por um lado, ao modo como os agentes 
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interpretam o mundo, por outro o modo como essas coisas se apresentam para 

eles é resultado de conflitos no sentido de defini-lo, “de um processo político da 

sociedade” (BECKER, 2008).  

A questão do poder ganha relevância no momento em que os autores se 

deparam com o fato de não mais existir, em Winston Parva - comunidade em que 

se desenvolve a pesquisa - os fatores clássicos da delinquência que tinham se 

proposto a investigar, mesmo que ela ainda estivesse viva nos discursos dos 

habitantes locais que identificavam algumas pessoas da comunidade como sendo 

seus portadores. Nesse sentido, o resultado que hoje temos em mãos foi quase 

que completamente apontado pela realidade em que se dava a pesquisa, tendo 

em conta que o seu propósito primeiro não era o estudo dessa relação, mas dos 

diferenciais de delinquência de acordo como os diferentes bairros da comunidade 

de Winston Parva.  

 

No terceiro ano da pesquisa, os diferenciais de delinquência entre 

as duas áreas [...] praticamente desapareceram. O que não desapareceu 

foi a imagem que os bairros mais antigos tinham do mais recente, com 

seu índice de delinquência antes mais elevado.  Saber por que persistiam 

as opiniões sobre esses fatos, muito embora os fatos em si se 

houvessem alterado, foi uma das questões que se impuseram a nós no 

decorrer da pesquisa, ainda que não tivéssemos partido de uma 

determinação de explorá-la.  (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 15) (grifo 

meu) 

 

O que encontraram na base da extensão e permanência da “imagem” dos 

outsiders como portadores da delinquência, apesar de sua ausência concreta, foi 

uma intenção de conservar a configuração social que tinha sido erigida sob a 

delinquência como demarcador entre “estabelecidos” e outsiders. Havia sobretudo 

um diferencial de poder que permitia manipular essas divisões através de 

mecanismos tais como o monopólio de posições privilegiadas, a facilidade em 

estabelecer reuniões, a exclusividade em espaços como clubes e bares, o que 

acabava por fortalecer e validar a auto-imagem e coesão do grupo estabelecido 

em sua contraposição ao grupo marginalizado, desarticulado, com laços frouxos, 
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coibidos de reunirem-se em lugares públicos e enfraquecidos em sua motivação 

de efetuarem uma imagem de si e para si. Dito de outro modo, era o fato de haver 

uma maior coesão e a ocupação das melhores posições sociais entre os 

estabelecidos, que os tornava capazes e bem sucedidos na elaboração e 

imposição da imagem que se tem de si e dos outros, em resumo, da definição dos 

componentes decisivos na definição da realidade social.  

 

A PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS IMAGENS ATRAVÉS DA FOFOCA 

 

Um dos mecanismos de conservação e atualização da imagem do outro, 

identificados pelos autores, decorrente e ao mesmo tempo vetor dessa plataforma 

assimétrica de poder, foi a “fofoca”, a qual é separada na distinção entre a “fofoca 

elogiosa” e a o “mexerico depreciativo”. A primeira diria respeito à exaltação da 

auto-imagem a partir das qualidades positivas e desejosas do grupo, tal como a 

graça, a virtude, a higienização, a vida saudável e organizada, a beleza, a ética, 

etc., o que constituiria o “carisma grupal” dos estabelecidos. A segunda almejaria 

basicamente tornar o Outro uma figura negativa atribuindo-lhes todo tipo de 

caracteres indesejados, desprezíveis, tal como a sordidez, a vagabundagem, a 

promiscuidade, etc., a “degradação estereotipada” (2000; p. 133).   

 

O carisma grupal [...] não apenas ajudava a definir as fronteiras 

entre os que pertenciam ao grupo e os que não faziam parte dele, como 

exercia também a função de uma arma que mantinha à distancia os 

outsiders, que ajudava a preservar a pureza e a integridade do grupo. 

(2000; p. 132) 

 

Através da fofoca os autores demonstram como, na reunião de 

insinuações e deboches difusos, o estigma vai ganhando corpo, se sedimentando 

numa imagem que se desprende do plano imediato de sua produção até chegar 

àquela imagem que encontram ainda em vigor no terceiro ano da pesquisa, 

cristalizada na configuração simbólica da comunidade e ativada nos discursos dos 

atores tanto estabelecidos quanto outsiders.  
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A fofoca aparece nos estudos de Elias e Scotson como um dispositivo de 

manutenção da coesão e dos sentidos da realidade social, a partir das imagens e 

representações dos componentes dessa realidade, basicamente, do “nós” e do 

“eles”. Através dela essas representações são atualizadas, reiteradas, reforçadas, 

corrigidas, realimentadas na inserção de novos fatos que dão mais ou menos 

continuidade a configuração social.  

Tal como apontado por Becker, também aqui os autores mostram como as 

imagens e estereótipos avançam inacabados. Havia por exemplo uma diferença 

entre a imagem que circulava nos circuitos de fofoca sobre os outsiders e o sujeito 

mesmo – habitante das zonas periféricas, ou Zona 3, reconhecido pelas 

demarcações – para o qual a imagem foi cunhada. A imagem de que falavam os 

estabelecidos entre si sobre os outsiders era demasiado exagerada, de forma que, 

frequentemente, não se ajustava às situações reais: “a maioria das pessoas da 

Zona 3 não tinha uma „moral baixa‟: elas não brigavam constantemente, não eram 

„beberronas‟ habituais nem incapazes de controlar seus filhos. Por que se 

mostravam impotentes para corrigir essas idéias falsas?” (ELIAS e SCOTSON, 

2000; p. 130). A essa pergunta os autores respondem argumentando que os 

outsiders não constituíam verdadeiramente um grupo, pelo menos não no mesmo 

grau em que os inseridos.  Por exemplo, eles não se organizavam, não interagiam 

com a mesma frequência, não possuíam lugares para se reunir e portanto não 

guardavam potencial para produzirem contra-fofocas, propostas de imagens 

alternativas que desconstruíssem aquela dominante. 

Enfim, a fofoca é um mecanismo de produção de consensos acerca do 

mundo social, e, no caso da rotulação, é “um recurso eficaz para ferir e humilhar 

os membros do outro grupo e para assegurar a ascendência sobre eles” (2000; p. 

130). Tal como no modelo sequencial proposto por Becker, o “circuito” ou os 

“canais de fofoca” seriam mecanismos de publicização e legitimação de 

estereótipos que superam as queixas individuais, e aos quais os indivíduos 

recorrem para consolidar o rótulo e as infrações que fundamentam sua condição.  

Essas imagens e representações do “nós” e do “outros”, enquanto 

conjunto de marcas, traços afixados nos corpos, demarcações de diferenças, 
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seriam alguns dos mecanismos de organização e legitimação de determinada 

hierarquia. Para Elias e Scotson, fenômenos como o estigma e os rótulos que 

fundamentam o preconceito, tal como o racismo, a xenofobia ou a misoginia, 

seriam efeitos dos processos que ocorrem na subjacência das configurações 

sociais. Eles expressam divisões, segregações grupais, distanciamentos e 

aproximações que não aparecem claramente ou dissimulam suas determinações 

àqueles que estão diretamente envolvidos nas relações em que eles se dão. 

Portanto os processos de formação do “nós” e do “outros” remetem a uma 

necessidade de identificar e posicionar a partir de sinais e marcas. Essas marcas, 

devido a sua tendência a permanência conforme o sucesso nos empreendimentos 

pela sua consolidação, acabam por gerar confusões nos modos de compreender 

as divisões intergrupais:  

 

Ao discutir os problemas “raciais”, tende-se a por a carroça na 

frente dos bois. Afirma-se, em geral, que as pessoas percebem as outras 

como pertencentes a outro grupo porque a cor de sua pele é diferente. 

Seria mais pertinente indagar como foi que surgiu no mundo o habito de 

perceber as pessoas com outra cor de pele como pertencentes a um 

grupo diferente. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 46) 

 

É interessante a idéia de que para haver o estigma, o preconceito ou o 

racismo, deve haver a diferença. Essa diferença deve necessariamente ser 

percebida através de uma marca por aquele que estigmatiza. Mas ela não se dá 

de pronto. A representação da diferença vai se criando, sendo desenhada, 

cerzida, a partir de sinais pinçados e jogados na imagem coletiva do “eles”, e 

exige tempo de assimilação e aprendizagem por parte daqueles que as re-

conhecem. Mas esses sinais são completamente contingentes, incertos, 

aleatórios. Tendem a ser refratários, isto é, tendem a escorregarem sob a 

superfície daquilo que pretendem aderir.  Daí o fato de em algumas figurações se 

submeterem os outsiders a marcas artificiais, não-naturais de identificação, como 

nos casos, apresentados pelos autores, dos vagabundos marcados no rosto na 

Europa da idade media, ou das braçadeiras postas nos judeus do nazismo e nos 
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burakumins do Japão. Em outros casos, como das castas superiores da Índia, 

foram os próprios estabelecidos que, para se diferenciar, optara por sofrer um 

restrição para justificar sua diferença, seu “carisma grupal”, frente às castas 

inferiores:  

 

Um dos recursos clássicos dos estabilishments sob pressão consiste 

em reforçar as restrições que seus membros impõem a si mesmos e ao 

grupo dominado mais amplo, e a observância dessas restrições pode ser 

usada como um sinal do carisma do próprio grupo e da desgraça dos 

outsiders. Entre 100 a. C. e 100 d.C., o estabilishment bramanista foi 

pressionado por missionários budistas rivais (...). Foi durante esse 

período que os próprios brâmanes renunciaram a comer carne, (...) e as 

vacas assumiram o status pleno de símbolos de uma divindade (...). Os 

açougueiros, trabalhadores de curtume, pescadores, carrascos, garis e 

outros grupos ocupacionais similares ficaram vistos como seres humanos 

cujo contato contaminavam os demais.  (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 

46-48) 

 

 Isto é, não há um sinal natural, inerente que explicaria por si só a 

inferioridade de um indivíduo ou grupo, como se costuma pensar a respeito de 

negros, mulheres ou crianças. Portanto, não há uma hierarquia social previa ao 

discurso, à confabulação social. Há, pelo contrario, uma necessidade de autenticar 

a diferença, o domínio e a concentração de poder a partir de uma justificação da 

inferioridade do outro, os de fora, os bárbaros7, nem que seja pela auto-censura e 

auto-repressão, a diminuição da possibilidade de obter prazer e o aumento da 

possibilidade de sofrer a dor. É a experiência, aliás, de ter sofrido a repressão de 

certos instintos que gera no individuo reprimido a revolta com aquele que os 

manifesta e deles usufrui.  (É o que Elias argumenta em O Processo Civilizador 

(2011)) 

                                                           
7
 O termo se originou da palavra barbaros, do grego. Na Grécia Antiga existia a expressão “quem não é 

grego é um bárbaro”. Na Antiguidade, os gregos utilizavam-no para se referir aos povos do Império 

Aquemênida. Em períodos posteriores, passaram a utilizá-lo para se referir aos turcos, de uma maneira 

claramente pejorativa. Conceitos semelhantes podem ser encontrados em diversas civilizações não-europeias. 

No Império Romano, os romanos utilizavam-no para se referir aos povos germânicos, celtas, iberos, trácios e 

persas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_antigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Aquem%C3%AAnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Aquem%C3%AAnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_germ%C3%A2nicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iberos
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Elias e Scotson criticam também a linha tradicional marxista de 

interpretação do conflito segundo o critério de classe. Em Winston Parva nenhuma 

dessas categorias ajudava a compreender suas divisões sociais. Também não 

havia judeus, imigrantes, negros ou homossexuais.  Ali, os mecanismos através 

dos quais o estigma funcionava, reunia traços bastante aleatórios e difusos. Os 

discursos dos estabelecidos por vezes se mostravam débeis na identificação e 

definição de um típico outsider, buscando sinais imprecisos como a sujeira, a 

baderna, a distância das boas maneiras, etc. Esses caracteres são vagos e 

incertos se comparados com os de gênero, cor e classe.  

Para os autores, conceitos como classe, gênero e raça, se encontram de 

fato tanto na percepção dos atores sociais como no espaço institucional. Isso 

devido a um longo processo de sedimentação em instituições sociais. Daí terem 

tomado Winston Parva como um laboratório para verificação e contestação do 

papel heurístico dessas fontes, pois ali não prevalecia nenhum desses referentes 

para explicação do conflito, com exceção do “princípio de antiguidade”, que 

distinguia os dois grupos, mas que em nada ajudava a explicar a natureza social 

dos estigmas:  

 

Não havia diferenças de nacionalidade, ascendência étnica, cor ou 

raça entre os residentes das duas áreas, e eles tampouco diferiam 

quanto a seu tipo de ocupação, sua renda e seu nível educacional – em 

suma quanto a sua classe social. As duas eram áreas de trabalhadores. 

A única diferença entre elas era que um grupo compunha-se de antigos 

residentes, instalados na região havia duas ou três gerações, e o outro 

era formado por recém-chegados. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 21) 

 

Esses referentes talvez estivessem por se fazer. Para isso as imagens 

difusas e acusações imprecisas, deveriam se reunir numa imagem unificada da 

qual os agentes fariam uso no defrontamento cotidiano com os outsiders. Mais 

uma vez, os recursos que permitiam a uns lançar a imagem de outsider sobre os 

outros, afirmando assim sua superioridade, são os mecanismos de conservação e 

manutenção do poder monopolizados pelo grupo estabelecido. 
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Existem, portanto, movimentos de articulação dos traços apontados 

dispersamente na contingência do cotidiano, em circuitos de consenso tal como a 

fofoca boca a boca, o mexerico e a panelinha. Dessa articulação eles alçam um 

plano mais geral, ganham um contorno mais claro e delimitado. É quando se tem 

então uma imagem/representação do outro enquanto categoria da qual os agentes 

se utilizam estrategicamente para fazer referencia aos traços singulares, 

identificando-os e os comparando segundo uma imagem padrão do “eles” e do 

“nós”. 

O grupo do “eles” seria composto por aqueles que não fazem parte do 

“nós”, ou são “nós” em menor grau (BECKER, 2008). Junto ao processo de 

diferenciação, há sinais e demarcações que permitem operar essas diferenciações 

com mais facilidade. No caso do negro e da mulher, por exemplo, estas diferenças 

são evidentes ao ponto de ter se tornado difícil desconstruí-las. É muito fácil 

distinguir uma mulher de um homem pelo traço físico, no caso do negro, pela cor, 

uma vez que gênero e sexo estão sedimentados na percepção e representação. 

Houve, entretanto, momentos em que estes sinais não estavam tão evidentes.  

Para Elias e Scotson, é a na força do processo temporal atuante na base 

das relações de diferenciação que, de geração em geração, se vai aperfeiçoando, 

abstraindo, tirando a imagem do “outro” da imprecisão e tornando-a passível de 

ser manejada. Esse empreendimento de consolidação do “outro”, conforme o grau 

de precisão, pode ser elaborado ao ponto de atingir a naturalização, em que os 

traços de distinção se tornam auto-evidentes – no caso dos negros, pela cor e no 

das mulheres pelo sexo – ou não tão precisos e confusos – como no caso do 

judeu, uma vez vencido o regime nazista, das castas inferiores da Índia, dos 

próprios maconheiros de Becker, das Drags propostas por Butler como um híbrido 

confuso de gêneros (SALIH, 2010) etc. Isso dependerá de fatores como o grau de 

coesão do grupo, da intensidade da repetição dos termos nos circuitos de fofoca, 

da continuidade das manutenções da configuração social simbólica, do uso que 

fazem dos canais de publicização e das instancias superiores. 

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE – BERGER, LUCKMANN. 
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Todo novo fenômeno ingressado na realidade é interpretado pelos atores 

sociais à luz das categorias de conhecimento já dispostas nos ambientes sociais, 

ou no que Berger e Luckmann (1976), aludindo a Schutz, chamam de estoque de 

conhecimento. Para estes autores, os esquemas de conhecimento de uma dada 

realidade, têm seus princípios dispostos nela mesma, uma vez que a realidade 

não equivale à expressão das coisas mesmas, mas a um tecido simbólico que as 

sobrepõem e que é auto-referente, isto é, opera em um movimento cíclico de 

produção de sentido. Nesse sentido, é a cadeia de signos ou do que eles chamam 

de conjunto de “tipificações” que constitui o que se entende por realidade social, e 

que, mesmo em sua transformação, não romperia com essa estrutura rumo a sua 

suposta “exterioridade”, mas ajustaria as fraturas que se abrem, se atualizaria a 

partir de novas tipificações.  

As tipificações constituintes da realidade social, emergem das próprias 

subjetividades nos processos de interação social alcançando então o plano 

objetivo. É que ao experienciar a realidade, isto é, ao se relacionarem entre si e 

com o mundo, os sujeitos exteriorizam o conteúdo subjetivo mobilizando sinais, 

marcas, afirmações, definições, valorações que se desprendem deles mesmos e 

alçam um plano pars pro toto, isto é, um plano geral, institucional, social. É dizer 

que, através das expressões subjetivas nas interações do cotidiano, são 

objetivados tipos, normas, valores, afirmações que se destacam da situação 

imediata, do “aqui e agora” que o gerou, e passam a configurar categorias 

objetivas, padrões, figuras generalizadas, identidades, que farão parte do que se 

entende por realidade. Quando os agentes são introduzidos na sociedade, eles 

aprendem a utilizar essas tipificações que foram objetivadas e dispostas no 

estoque de conhecimento social, para se comunicar, dar sentido ao mundo e as 

suas experiências subjetivas.  

A dificuldade sobre as tipificações é colocada pelos autores da seguinte 

maneira: “a questão central da teoria sociológica pode, por conseguinte, ser 

enunciada desta maneira: como é possível que significados subjetivos se tornem 

facticidades objetivas?” (BERGER e LUCKMANN, 1976, p. 34, grifo meu).  
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Os autores argumentam que as propriedades objetivas na forma de 

tipificações que essas subjetividades logram realizar, devem-se ao fato de que o 

alimento inicial dessa objetivação se encontra na própria objetividade. As 

subjetividades compartilham do fato de vivenciarem em uma mesma dimensão, 

numa realidade que é, por definição, necessariamente coletiva. Essa coletividade 

consegue trabalhar em conjunto, moldar na comunicação os instrumentos de 

construção da realidade social em que vivem. Elas subjetivam os significados 

exteriores e os re-exteriorizam com um acréscimo subjetivo, somado às novas 

experiências e situações sociais que viveu em particular. Nesse sentido, as 

tipificações são padronizações das experiências sociais particulares, os indivíduos 

conseguem, através delas, interpretar suas subjetividades particulares ao mesmo 

tempo em que conseguem dota-las de sentido para os outros, para a coletividade. 

Há um problema lógico aqui: onde se encontra o inicio desse processo, 

isto é, se as subjetividades partem de estruturas simbólicas objetivas para dar 

início ao encadeamento “subjetivação-objetivação-nova-subjetivação-nova-

objetivação”, de onde partiram para iniciar o primeiro processo de tipificação se 

elas não existiam? Os autores não nos dão uma saída para essa questão. O que 

nos interessa aqui é o modelo teórico que os autores oferecem para demonstrar 

como esse procedimento opera nas situações sociais ou no que eles chamam de 

“mundo da vida”. Isto é, o fato de os agentes agirem conforme conhecem e 

ajustam o conhecimento que tem da realidade em que atuam. Nesse sentido, a 

realidade social é resultado do modo como os agentes a interpretam e agem sobre 

essa interpretação, portanto é sobre essa interpretação que o sociólogo deve se 

debruçar, realizando uma segunda interpretação, uma interpretação de segundo 

grau. 

As tipificações que se têm como elementos integrais da realidade, por 

serem definições gerais e padrões, jamais encontram perfeita correspondência 

nas interações reais, mas tornam possíveis as previsões características do 

“conhecimento que dirige a conduta na vida diária” (BERGMAN e LUCKMANN, 

1976, p. 35), isto é, o modo como os elementos tendem a ser observados pelos 
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integrantes de uma dada configuração social de acordo com o estoque de 

conhecimento de que se valem.  

Nesse sentido, o conhecimento que os sujeitos têm da realidade refere-se 

a representações sociais na qual se baseiam para o prosseguimento estratégico 

de suas condutas. Dito de outra forma, as interações cotidianas são mediadas por 

imagens, representações, categorias gerais às quais os agentes direcionam suas 

condutas, transmitindo através delas, os sentidos e significados que esperam ser 

devidamente reconhecidos e interpretados pelos demais agentes. Portanto estes 

agentes esperam que os demais sujeitos também ajam de acordo com os limites 

das representações de suas condutas.  

A configuração da realidade social, na sociologia de Berger e Luckmann 

(1976), constitui-se na soma das tipificações acima esboçada. Esta realidade 

erige-se “acima” das subjetividades, no sentido de que independe delas, mesmo 

que seja utilizada e atualizada pelos indivíduos na conduta da vida diária. Portanto 

as tipificações têm a sua gênese na interação imediata entre os agentes, mas 

progressivamente vai tomando forma e evoluindo até se descolar e independer 

dos agentes e da situação inicial que o gerou. É então nesse momento que uma 

tipificação passa a integrar o estoque de conhecimento, a tradição, ou ainda a 

cadeia semântica da qual Schütz (2010) e Goffman (1988) refletirão para entender 

a condição complexa do estrangeiro e do estigma. 

A noção de “estoque de conhecimento” permite pensar a distancia das 

representações que os agentes fazem de suas ações e das ações de um 

estrangeiro, que se vale e tem incorporado outro estoque de conhecimento. Na 

investigação que Bergman e Luckman fazem sobre os modos de conhecer o 

mundo social, os autores refletem sobre a possibilidade de um choque, um abalo, 

uma suposta crise das categorias de conhecimento frente a uma situação de 

fratura na realidade, no caso mesmo de haver a interpenetração de culturas de 

realidades distintas.  

Se houver uma mudança de uma dada realidade, ela será acompanhada 

em uma mudança nas formas de compreendê-la. Se abrirem-se fraturas na 

realidade devido a uma crise ou a um encontro com outras realidades trazidas por 
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estrangeiros, ela deverá ser suturada por novas tipificações formuladas a partir 

das já existentes no estoque de conhecimento (BERGER e LUCKMANN, 1976, 

p.20).  

 

BOURDIEU E AS CATEGORIAS DE (AUTO) POSICIONAMENTO NO ESPAÇO 

SOCIAL. 

 

Para Bourdieu, (2004; 2011) os esforços no sentido de dizer o “outro”, isto 

é, de capturar o “outro” em uma trama enunciável, são feitos primeiramente a 

partir de um ponto de vista, ou seja, um lugar específico na estrutura social de 

onde o “outro” é dito e percebido. No trabalho de definição do “outro”, os agentes 

trazem consigo o movimento contrário de pensar e definir o “eu” ou o “nós”. Assim, 

as identidades são pensadas numa dialética, uma existindo e tomando forma em 

relação à outra, na diferenciação com o outro, ou ainda nas oposições binárias 

encontradas nos discursos do tipo feio/bonito, limpo/sujo, 

organizado/desorganizado (BOURDIEU, 2004, p. 161).  

 Entender a identidade e a representação enquanto uma daquelas 

categorias de visão e di-visão do mundo social, nos auxilia a compreender essa 

propriedade dual própria das categorias que, ao mesmo tempo em que posiciona 

aquele ao qual a categorização se dirige, também o faz com aquele que a enuncia 

(Bourdieu dá, entre outros, os seguintes exemplos nas frases: “isso é coisa de 

burguês”, “aquilo é coisa de mulher”) (BOURDIEU, 2004, p. 162). Portanto, 

categorizar é colocar as coisas em seus devidos lugares, localizar o outro no 

espaço social de sua proveniência, ao mesmo tempo em que se auto-localiza, isto 

é, denuncia o lugar de onde o outro está sendo enunciando.  

Estrategicamente, as categorias podem ser utilizadas ainda com objetivo 

de inferiorizar para manter-se acima, e desta forma transformar ou dar 

continuidade a configuração social através da qual a configuração mental encontra 

correspondência. Assim, pode-se afirmar que falar do outro é sempre falar alguma 

coisa de si mesmo.  
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O estigma perpassa o que Bourdieu toma por poder simbólico, isto é, o 

poder de dizer e consagrar o mundo de tal ou qual maneira que privilegie uma 

determinada configuração social, de naturalizar o mundo de acordo com 

interesses, porém não os interesses necessariamente da parcela dominante dessa 

configuração, mas daqueles que estão envolvidos de forma visceral, isto é, que 

tomam determinada realidade como natural ou, que foram nela naturalizados de 

tal forma, que sua profanação acarretaria um auto-prejuízo. Quer dizer, há um 

momento onde a realidade perpetrada pelas posições de poder – realidade essa 

que classifica, posiciona, hierarquiza - não necessita mais ser defendida. A partir 

do momento em que esta realidade está consolidada, incorporada como “natural” 

pelos agentes sociais, ela será defendida por estes agentes como se aquilo que a 

ameaçasse oferecesse riscos a eles mesmos, posto que agente e realidade estão 

agora associados de maneira orgânica, são interdependentes.  

Os termos “visceral” e “orgânico” pretende aludir ao elevado grau em que, 

na sociologia de Bourdieu, o agente está ligado as estruturas. Bourdieu se intitula 

um “estruturalista genético”, afirmando com isso que o espaço das estruturas 

objetivas encontram, de certo modo, uma correspondência homóloga nas 

estruturas do espaço mental. Daí haver uma afinidade intrínseca entre ambos. 

Isso devido ao fato de um se produzir em paralelo com o outro, pois, para ele: 

 

 A analise das estruturas objetivas – as estruturas dos 

diferentes campos – é inseparável da analise da gênese, nos indivíduos 

biológicos, das estruturas mentais (que são em parte produto da 

incorporação das estruturas sociais) e da analise da gênese das próprias 

estruturas sociais: o espaço social, bem como os grupos que nele se 

distribuem, são produto de lutas históricas (nas quais os agentes se 

comprometem em função de sua posição no espaço social e das 

estruturas mentais através das quais eles apreendem esse espaço” 

(BOURDIEU, 2004; p. 26).  

 

É dizer que um nativo, ou seja, um agente que se constituiu em dada 

realidade, tem também suas faculdades cognitivas, afetivas, operacionais, enfim, 
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sua agencia, dependente dessa realidade. A transformação da mesma, nesse 

sentido, significaria uma relativa perda da capacidade de seu agenciamento.  

Na linha bourdiesiana, esse desdobramento teórico seria dito em termos 

de categorias objetivas que são subjetivadas, e vice e versa - estruturas 

estruturadas estruturantes - formando o conceito de habitus. O habitus abrange 

ainda os investimentos que se fez acima, com Bergman e Luckmann, no sentido 

de as subjetividades participarem da construção do universo social em que atuam, 

em termos de sentidos e representações, de “estatuto ontológico” (BOURDIEU, 

2004, p. 100):  

 

Assim, as representações dos agentes variam segundo sua posição (...) 

e segundo seu habitus como sistema de esquema de percepção e 

apreciação, como estruturas cognitivas e avaliatórias que eles adquirem 

através da experiência durável de uma posição do mundo social. O 

habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de 

praticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das 

praticas. E, nos dois casos, suas operações exprimem a posição social 

em que foi construído. (BOURDIEU, 2004, p. 158) 

 

 O habitus é produtor e operacionalizador das categorias de sentido no 

espaço social: os agentes agem de acordo com os sentidos dispostos nos 

ambientes sociais e esperam que os demais agentes façam o mesmo. Essas 

cadeias de sentidos produzidas e atualizadas pelos agentes em suas interações 

subjetivas, uma vez que reunidas em um longo traço histórico, aproximar-se-ão 

daquela noção de “estoque de conhecimento” de uma dada sociedade, trabalhada 

por Berger e Luckmann (1978).      

 

GOFFMAN E AS EXPECTATIVAS NORMATIVAS. 

 

Goffman trabalha com a noção de estigma para designar o que até agora 

apareceu como “rótulo” (BECKER, 2008), “imagem” (ELIAS e SCOTSON, 2000) 

ou mesmo “tipificação” (BERGER e LUCKMANN; 1976).  
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O estigma diz respeito a relações consolidadas em uma esteira temporal e 

que geram “expectativas normativas” (GOFFMAN, p. 12; 1988). Seu principio 

reside justamente em sua interrupção. Para Goffmann, os ambientes sociais 

produzem rotinas, repetições, padrões, “estabelecem as categorias de pessoas 

que têm probabilidade de serem neles encontradas” (1975; p. 12). É dizer que os 

comportamentos e ações possíveis de serem efetuados em cada ambiente já 

estariam previamente inscritos, apontados e limitados em estado potencial, dadas 

as regras implícitas e dissimuladas que preenchem cada ambiente. 

Sabemos quais os limites de ação e comportamento em uma sala de aula, 

em um restaurante ou em um motel. Uma luz vermelha piscando em frente a um 

estabelecimento com muros altos e portão fechado, tem grandes probabilidades 

de ser um motel. O sinal do motel carrega uma carga de sentido que não requer 

que seja refletido por todos aqueles que sabem o que é um motel. Do mesmo 

modo com um restaurante. Sabemos que não se pode agir em um restaurante 

como em um motel. Muito mais sutil é a convenção do tipo “pode mas não se 

deve” entrar em um restaurante sem camisa, falar alto e assim por diante. 

Poderíamos avançar no argumento de que há uma serie de regras que não 

tomamos consciência em cada ambiente social que frequentamos, mas que as 

praticamos habilmente todos os dias sem que nos esforcemos para isso8. Daí 

podermos nos dar ao luxo de deslocar a atenção mental desses pormenores 

enquanto o corpo educado garante a adequação pré-reflexiva às regras. É essa 

naturalidade (incorporação das regras do espaço social a um nível instintivo, 

portanto de estreita correspondência entre categorias mentais e divisões sociais) 

que faz de nós “membros normais” de um grupo.  

 

As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos 

permitem um relacionamento com “outras pessoas” previstas sem 

atenção ou reflexão particular. Então quando um estranho nos é 

apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria 

e os seus atributos, a sua “identidade social” (GOFFMAN, 1975; p. 12). 

                                                           
8
 Diz Schutz a esse respeito que é essa justamente a “função do padrão cultural: eliminar indagações 

incômodas oferecendo direções prontas para o uso, ao substituir a verdade difícil de alcançar pelos truísmos e 

substituir o questionável pelo auto-explicativo.” (SCHULTZ, 2010, p. 121) 
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Nesse sentido, se alguém entrar seminu em um restaurante, entoando 

fonemas esquisitos e ao acaso, sem um braço, sem nariz ou mesmo cego, iniciar-

se-á um movimento de estranheza no ambiente. As cabeças se erguerão, os 

olhares irão se cruzar, e poderão até mesmo surgir comentários e deboches: “é 

nesse ponto, provavelmente, que percebemos que durante todo o tempo 

estivemos fazendo algumas afirmativas em relação aquilo que o individuo que está 

a nossa frente deveria ser” (GOFFMAN, 1988, p. 12).  

O estigmatizado de Goffmann é aquele que tem consciência de sua 

estranheza, de seu sinal diferencial e do efeito que aquilo pode lhe causar. No 

caso de alguém que sofreu um acidente, perdeu um membro do corpo ou uma 

capacidade de se relacionar normalmente, perceberá de forma bastante rápida 

que sua condição torna difícil sua atuação na sociedade, e que não é mais um ser 

normal. Como no caso dessa pessoa que ao acordar em uma manhã, e descobre 

que não pode mais andar por causa da poliomielite:  

 

Sentia-me como uma criança pequena que é jogada dentro do 

enorme poço negro, e a única coisa de que tinha certeza era de que eu 

não poderia me levantar a não ser que alguém me ajudasse. Parece que 

a educação, as aulas e os ensinamentos que recebi durante 24 anos não 

me tornaram uma pessoa capaz de ajudar-se a si mesma. Eu era uma 

pessoa igual a qualquer outra – normal, combativa, alegre, cheia de 

projetos – e, de repente, aconteceu alguma coisa! Aconteceu e eu tornei-

me um estranho. (apud GOFFMANN, 1975; p. 44) 

 

Nessa categoria também estão incluídos os criminosos que são marcados 

pelo sistema penal, as prostitutas, os forasteiros e os demais pertencentes a um 

“grupo tribal estigmatizado” (1975; p. 44) Há ainda aqueles que já nascem 

marcados e bem cedo vão descobrindo sua terrível condição de anormal, como no 

caso da menina de 16 anos que nasceu sem nariz: 

 

Quando eu era criança não era muito ruim porque me acostumei 

com os meninos do quarteirão que caçoavam de mim, mas agora eu 
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gostaria de ter namorados como as outras meninas e sair nas noites de 

sábado, mas nenhum rapaz sairá comigo porque nasci sem nariz – 

embora eu dance bem, tenha um tipo bonito e meu pai me compre lindas 

roupas. (...) Devo me suicidar? (apud GOFFMAN, 1975; p. 9) 

 

 O fato de ela dançar bem, ter um “tipo bonito” ou belos vestidos não 

interessa tanto para aquele que, inconscientemente, trabalha com expectativas 

padrões e que não suportaria o fato de deparar-se com um “grande buraco no 

meio do rosto”, como ela mesma diz. O fato de não ter nariz impede que se 

aprecie as demais qualidades supostamente existentes. A ausência de um 

membro é um tipo de estigma que coloca o individuo numa posição de 

“desacreditado”, ou seja, em que sua estranheza é detectada de imediato, uma 

vez que seu portador não consegue encobri-la.  

Há, no entanto, os casos de estigmas “desacreditáveis” que seriam 

detectados apenas no aprofundamento das relações e conforme o portador 

encontrasse dificuldade para encobri-lo. O encobrimento de que fala Goffman 

refere-se ao conhecimento que o estigmatizado tem sobre as regras sociais e 

sobre o modo como seu estigma é visto pela sociedade. Com isso ele poderá 

elaborar uma série de técnicas de “controle de informação”. O sucesso dessa 

manipulação da imagem, de encobrimento e de controle, dependerá, portanto, 

primeiramente do tipo de “defeito” ou marca que o estigmatizado possui, isto é, do 

“grupo tribal estigmatizado” a que pertence, do grau de aprofundamento das 

relações que trava e de seu conhecimento sobre as regras da sociedade em que 

atua.      

Como se pode ver, as formulações de Goffman também centralizam as 

regras e definições que constituem as relações em torno do estigma. O autor 

trabalha especialmente com regras morais, estéticas, padrões culturais e 

situacionais, ou seja, normas que os indivíduos exercem inconscientemente. Na 

maior parte dos casos, elas  nem mesmo estão codificadas, e dariam um 

acréscimo de dificuldades aos pesquisadores que tentassem buscá-las em 

códigos culturais explícitos. Seria pouco provável, por exemplo, que um rapaz 

soubesse afirmar o porquê de não travar uma relação de namoro com a menina 
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“com um buraco no meio do rosto”.  Tais códigos, regras, expectativas e pré-

disposições, se encontram em estado incorporado, e são desconhecidas até 

mesmo pelos indivíduos que as exercem. Daí as estruturas “subjacentes” de que 

falava Elias e Scotson (2000), que não aparecem diretamente aos agentes 

envolvidos. Em Goffman elas aparecem diluídas no que ele chama de “situações”. 

Assim que, para o pesquisador, seria necessário um trabalho minucioso de 

investigação a partir das narrativas e das observações para identificar, em tais 

situações, as marcas e comportamentos em relação aos estigmas, ou melhor, às 

demarcações de identidade.  

 

O ESTRANGEIRO DE SCHUTZ. 

 

Ao indivíduo “desacreditável” (GOFFMAN, 1975; p. 12), no entanto, é mais 

fácil encontrar o conforto de ser um normal em situações cotidianas. Muitas vezes 

seu defeito pode ser encoberto por anos. Ou mesmo pode ser suprimido com a 

imersão completa nas regras, dado que sua estranheza estava calcada 

justamente na ignorância das mesmas. Esse é o caso do “estrangeiro”, no sentido 

que emprega Schutz: aquele que ignora não só a linguagem do ambiente em que 

ingressa, mas o que está por trás, isto é, toda a história de sua criação que, em 

um nativo, é apreendido ao nível semi-consciente, instintivo, que nele se constitui 

numa segunda natureza. Para o estrangeiro, diz Schutz, 

 

o padrão cultural do grupo ao qual se aproxima não tem a 

autoridade de um testado sistema de receitas, e isto, se por nenhuma 

outra razão, pelo menos porque ele não compartilha da forte tradição 

histórica pela qual este tem sido formado. Certamente, do ponto de vista 

do estrangeiro, também a cultura do grupo aproximado tem sua história 

peculiar, e esta história é até mesmo acessível a ele. Porém ela nunca se 

tornou uma parte integrante de sua biografia, como foi a história de seu 

grupo de origem.   (SCHÜTZ, 2010, p. 122) 
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 Podemos, desse modo, observar que os comportamentos desviantes 

que permitem as reações e operacionalização do estigma, podem ocorrer pela 

simples ignorância ou insuficiência do conhecimento superficial que se tem acerca 

das regras de comportamento social. Becker partilha desse argumento 

demonstrando como a maioria dos atos desviantes que recebem a classificação 

de outsiders são “não intencionais”: 

 

Como pode alguém saber que seu ato é impróprio? Pessoas 

profundamente envolvidas numa subcultura particular (como uma 

subcultura religiosa ou étnica) podem simplesmente não ter consciência 

de que nem todos agem “daquela maneira” e assim cometer uma 

impropriedade. Pode de fato haver essas áreas estruturadas de 

ignorância de regras particulares. (grifo meu) (BECKER, 2008, p. 36) 

 

Muito semelhante a essas “áreas estruturadas de ignorância”, são “as 

zonas de completa ignorância” que Schutz evoca para compreender o modo como 

o conhecimento dos atores sociais funciona no mundo da vida, tendo profundo 

conhecimento das coisas mais imediatas às quais se relaciona, e um relativo 

desconhecimento das coisas mais distantes:  

 

Isto é, podemos dizer que, dentro do campo coberto pelas 

linhas de contorno da relevância, existem centros de explícito 

conhecimento “de” (o que é focalizado); eles são cercados por um halo 

de conhecimento “sobre” (o que aparenta ser suficiente); em seguida vem 

uma região na qual ele fará simplesmente “um ato de fé” (...); entre estas 

áreas, entretanto, ficam zonas de completa ignorância. (grifo meu) 

(SCHÜTZ, 2010, p. 119-120) 

 

Como posto na formulação de Berger e Luckmann, o binômio individuo e 

sociedade não pode mais ser compreendido enquanto dicotomia, como se 

houvesse ali uma cisão. Essa é uma daquelas “falsas dicotomias” de que falava 

Bourdieu, ao se intitular um “construtivista genético” (2004; p. 26), por afirmar que 

não se podia separar a analise da gênese das categorias mentais da gênese dos 

espaços sociais. É justamente por haver uma correspondência entre ambos que 
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agente e espaço social estão tão familiarizados, e que o mundo tende a ser 

tomado como natural, como auto-evidente. É ainda essa homologia entre as 

estruturas encontradas no espaço social objetivo e a estruturas cognitivas, que faz 

com que uns sejam mais “sensíveis aos códigos de conduta convencionais” que 

outros (BECKER, 2008, p. 38). 

 

1.4.  AS NOVAS IDENTIDADES SEGUNDO A SOCIOLOGIA DO 

TRABALHO 

 

Nesse capitulo damos continuidade a demonstração de como os conceitos 

e categorias relativas à representação e a identidade são operados no plano 

empírico, apresentando estudos que foram realizados em relação a esse tema 

especifico ou que de alguma forma terminaram por tangenciar o perímetro de sua 

problemática devido a sinalização do próprio percurso da pesquisa, como se 

mostrou no caso da pesquisa de Elias e Scotson que não iniciaram com o 

propósito de investigar a rotulação da identidade, mas acabaram migrando para 

esse campo. 

Avançaremos na diminuição da abstração teórica iniciado nas primeiras 

seções, trazendo para o quadro teórico apontamentos feitos em torno do tema do 

trabalho. Muito discutido, sobretudo, no final do século passado, os resultados das 

pesquisas da sociologia do trabalho estiveram, inevitavelmente, trazendo questões 

relativas à identidade, às representações sociais e à perda de sentido de um 

mundo social que estava caracterizado pela centralidade dessa categoria.    

 

A DESCONSTRUÇÃO DO TRABALHO ENQUANTO REFERENTE CENTRAL DA 

IDENTIDADE. 

 

A exclusão não ocorre porque o individuo não tem uma identidade – das 

possíveis identidades atribuídas pela sociedade -, mas porque ele não participa 

das relações e laços que lhe atribuem, reconhecem e consolidam uma identidade 

na continuidade do cotidiano. É a permanência das relações sociais que garantem 
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a integração social. De tal modo que: “Um individuo só pode ser assim 

considerado, na essência positiva da palavra, se puder dispor de um suporte de 

proteção, de participação em solidariedades coletivas” (CASTEL, 2004; p. 252). 

É assim que a questão do indivíduo, do sujeito social e da identidade 

estão relacionadas com a questão do trabalho, particularmente na transformação 

e descentralização de uma sociedade que fora marcada pela centralidade de seu 

papel na regulação social, isto é, do trabalho enquanto espinha dorsal que 

atravessava a quase totalidade das demais dimensões sociais – a escola, a 

família, o exército, a religião e assim por diante. Robert Castel assim caracteriza o 

que chama de “sociedade salarial”: “é sobretudo uma sociedade na qual a maioria 

dos sujeitos sociais têm sua inserção social relacionada ao lugar que ocupam no 

salariado, ou seja, não somente sua renda mas, também, seu status, sua 

proteção, sua identidade” (CASTEL, 2004; p. 243)  

O trabalho constituiria o eixo de socialização dos indivíduos, subjacente já 

nas instituições primárias de socialização, até sua entrada na esfera laboral, 

encontrando assim grande parte dos componentes para a constituição de suas 

identidades e para a construção dos sentidos do mundo no qual atual 

(SAINSAULIEU, 2001).  Porem, seria com a desestruturação da sociedade salarial 

que o papel do trabalho na manutenção da coesão social iria se evidenciar de 

forma mais nítida. Era ele, pois, que dava unidade ao individuo em seu 

pertencimento comunitário e em si mesmo, isto é, no engajamento subjetivo com a 

organização laboral, na empresa, com os colegas e com o sindicato. Para Dubar 

(2012), o trabalho é entendido como o agente determinante para operar nas 

suturas, nos vazios que há na passagem entre um espaço social e outro, por 

exemplo, entre a universidade e os espaços de exercício profissional. Era ele, 

ainda, em sua centralidade, que “fincava” o individuo no presente possibilitando-

lhe a projetar-se no futuro, assim como perceber, retrospectivamente, alguma 

coerência entre seu passado e seu presente, de modo a dar consistência e 

unidade a sua identidade, ao entendimento de si. 

 

A socialização profissional seria, portanto, esse processo muito 

geral que conecta permanentemente situações e percursos, tarefas a 
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realizar e perspectivas a seguir, relações com outros e consigo (self ), 

concebida como um processo em construção permanente. É por esse e 

nesse “drama social do trabalho” que se estruturam mundos do trabalho 

e que se definem os indivíduos por seu trabalho (DUBAR, 2012; p. 358). 

 

 Portanto era o trabalho que soldava as descontinuidades que poderia 

haver no desdobramento das vidas individuais, e que as protegia do fluxo caótico 

de uma sociedade caracterizada pela sua ausência (CASTEL, 2004; p. 245). De 

agora em diante, “sem parâmetros sociais claramente definidos, o individuo perde 

o sentimento de sua permanência e de sua coerência, perde a identidade e cai em 

uma patologia pela incapacidade de ser ator em sociedade” (SAINSAULIEU, 2001; 

p. 71)  

A descentralização, desregulamentação e flexibilização do trabalho, 

arrastou consigo as demais posições que lhe estavam associadas. Nesse sentido, 

o princípio de constituição da identidade individual e coletiva, é deslocado do 

trabalho para outros lugares, tais como subculturas, tribos urbanas, ou ainda 

atores coletivos dispersos no mercado, apoiados em critérios que se mostram 

vagos e efêmeros, incapazes de comportar os elementos necessários à coesão 

social (CASTEL, 2004; PAIVA e CALHEIROS, 2001; HALL, 2004; BECKER, 

2008). Esses coletivos geram novas representações identitárias, localizam os 

elementos que a pós-modernidade - caracterizada aqui pela supressão da 

categoria central do trabalho - traz, do global ao local, e que exige dessas 

comunidades novas re-formulações (SODRÉ e BERGALLI, 2001; HALL, 2004). Ao 

gerarem novos esquemas de representação e lugares de localização para esses 

elementos estranhos, estas comunidades acabam por transformar sua própria 

auto-concepção, auto-imagem e posicionamento. 

Estes atores coletivos, a quem se atribui o princípio de constituição 

identitária, não apresentam solidez ou uma identidade grupal bem demarcada. 

São coletivos de formato incerto, compostos de indivíduos que se associam 

circunstancialmente, impulsionados pelo fato de terem vivenciado experiências 

similares que se traduzem em afinidades casuais e provisórias. Em seu estudo de 

caso sobre a apropriação de recursos identitários em percursos alternativos, Paiva 



95 
 

e Calheiros (2001) demonstram que os novos grupos que se formam - na esteira 

da descentralização da sociedade salarial – guardam seu potencial unificador no 

fato de os indivíduos que os compõem terem sofrido crises de identidade devido à 

perda das mesmas referencias objetivas, e buscarem mecanismos próximos ou 

semelhantes para vencê-las. Estes grupos são marcados por uma forte 

atomização de seus componentes individuais, os quais percorrem uma “carreira 

identitária” particular que os leva a compor posteriormente um grupo mais ou 

menos articulado9.   

Interessante notar como, ao impregnar-se desse novo componente 

identitário, adquirido num percurso singular e contingente, e consolidá-lo 

subjetivamente, os atores mostram em suas narrativas um percurso costurado em 

uma unidade intencional, ou seja, aquilo que fora outrora imposto como coerção, 

portanto forçando as subjetividades a se ajustarem segundo constrangimentos 

objetivos, é percebido em retrospectiva como questão de opção e escolha, em 

uma inversão do fator traumático em um posicionamento ativo, em um percurso 

vivido linearmente, sem interrupções, com sentimento de permanência e coerência 

entre o passado e o presente, de modo que se viva uma identidade completa e 

acabada.  

O setor alternativo de que nos falam as autoras, acabou por apresentar 

afinidades vantajosas não só com o momento peculiar que vivia a sociedade 

brasileira, mas apontar-se como uma via alternativa ao cenário de desestruturação 

da sociedade salarial como um todo e à instabilidade que com ela adviera. Tais 

vias alternativas, traziam em suas diretrizes elementos, por exemplo, como o 

pacifismo oriental e a aceitação do “viver no presente atômico”, a contra-proposta 

de vencer as  turbulências temporais através da disciplina do corpo e controle da 

mente, em práticas de meditação e dietas macrobióticas. O que ajudou os 

integrantes a manter o mundo fragmentado em que viviam pleno de sentidos que 

o davam ordem e coerência. 

                                                           
9

 As autoras recortam seu objeto de pesquisa, debruçando-se sobre pessoas que oferecem “serviços 

alternativos”, atividades que têm origem ou estão fortemente marcadas pelo acirramento da pressão do regime 

militar no Brasil em 1968 - simbolizado pelo AI-5 - que teria levado os então "subversivos" da época a se 

destacarem de seus grupos e migrarem para atividades exotéricas como a meditação, a microbiótica, o reiki, 

etc. Atualmente estes ex-subversivos dispersos configurariam um novo setor de mercado. 
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A afinidade porem irá se mostrar ainda mais vantajosa nas propriedades 

comerciais que esse novo setor fora adquirindo, uma vez que fora gestado 

justamente na oposição aos interesses do mercado capitalista e do 

reconhecimento social, e, portanto, acostumado às intempéries de viver na 

contracorrente, no risco, no imprevisto e na instabilidade, características estas 

centrais no desenho do mercado atual.  De modo tal, concluem as autoras, que a 

atividade outrora ancorada numa matriz de arraigada contestação ao 

estabilishment – de trazer para o ocidente o oriente, e fazer a revolução do mundo 

através da revolução de si mesmo – irá transformar-se no próprio atual 

estabilshment, em outras palavras, irá hegemonizar-se.  Para os agentes 

entrevistados, isso não é entendido como submissão, alinhamento ou assimilação. 

Ao contrario, é um indício de que o ocidente capitalista estaria sofrendo uma 

transformação por dentro. É assim que eles imbuem-se de tal ideologia e ajustam-

se a sua situação presente atribuindo-lhe signos que a tronam ordenada, coerente 

e satisfatória (PAIVA e CALHEIROS, 2001; p. 126).  

Sainsaulieu (2001) concorda que o trabalho fracassou em seu caráter de 

fonte perempta na socialização e constituição das identidades, uma vez que não 

conseguia mais impedir a exclusão dos assalariados. Também para ele, as 

identidades são fruto do ritmo das relações em que os agentes estão imersos. 

Com a desestruturação do trabalho, porem, enquanto alicerce da estabilidade e 

permanência das posições sociais, esse ritmo teria sofrido uma variação que 

reverberaria nas subjetividades: “não é possível fazer um processo de 

transformação das estruturas materiais da empresa sem fazer um real movimento 

identitário” (SAINSALIEU, 2001, p. 67). Daí o fim da sociedade salarial ser “um 

dos problemas mais importante do século passado” (SAINSALIEU, 2001, p. 56).  

O deslocamento das fontes de socialização para o mercado, ou para 

locais cujas bases são móveis ou instáveis, gera um déficit de (auto)representação 

e reconhecimento identitário. Segundo o autor, “a identidade dos indivíduos 

resistem mal a esta experiência de jogo duplo ou dupla injunção contraditória” 

(SAINSAULIEU, 2001; p. 65). Sem um lugar seguro para identitificar-se e ter sua 

identidade reconhecida tal como propiciava o emprego e o trabalho, o individuo 
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tem dificuldade para usufruir de um sentido estável e permanente do mundo ao 

seu redor. Sua vida torna-se um encadeamento perpetuo de encontros aos quais 

deve estar apto a re-significar, ele deve acostumar-se aos significados 

constantemente abertos cujos relacionamentos provisórios deverão preenchê-los 

porém sem nunca completá-los.   

 

Quando a sociedade deixa de oferecer lugares reconhecidos 

pela coletividade a cada um de seus membros, perde o laço social 

fundador de sua coesão e não dispõe mais de legitimidade institucional, 

corre então o risco de viver uma crise de integração (2001, p. 56). 

 

A partir daí novas “figuras” sociais começariam a aparecer, fruto da 

supressão dos antigos “lugares sociais” da sociedade salarial e engendramento de 

outros. Figuras como a dos excluídos – trabalhadores sem carteira, com relações 

de trabalho sinalizadas em contratos atípicos, desempregados, especializados, 

jovens interinos permanentes, estagiários e prestadores de serviços – ou 

“indivíduos sem cultura” que perderam sua sociabilidade com a erosão dos laços 

que o sustentavam, estariam substituindo as figuras clássicas e os valores que 

estavam simbolizados na figura do trabalhador por tempo indeterminado, do 

sindicalista, do companheiro e do militante, do funcionário e do dono da empresa 

(SAINSAULIEU, 2001, p. 56).  Estas novas figuras, entretanto, fariam parte do 

novo cenário que sucederia a superação do antigo.  

O modelo clássico do trabalho, representado na fabrica fordista, com uma 

classe trabalhadora homogeneizada subentendida, no caso francês, na figura 

jurídica do CDI (contrato de duração indeterminada), vinculada a uma 

configuração equilibrada entre o dono da fabrica, o sindicato e o Estado, deu lugar 

a um novo quadro de praticas reunidas no conceito de toyotismo ou modelo 

japonês de produção (BIHR, 1998; KOVACS, 2001). Este novo modelo, prezaria, 

sobretudo, pela adaptação previa às oscilações do mercado, a redução nos gastos 

de produção – just in time, outsoursing, downsizing – orientando sua ativação de 

acordo com o grau e volume que a demanda sinaliza. De modo que, os novos 

modelos de produção trazem, como diretriz central, o enxugamento do quadro 
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funcional da empresa, a horizontalização de sua gerencia para dotá-la de 

agilidade, a ampliação das capacidades laborais individuais e o repasse das 

atividades intermediárias para empresas especializadas localizadas em qualquer 

lugar do globo. O desenho ideal que se esboça é de uma “estrutura em rede”, de 

prestação de serviços mútuos (KOVACS, 2001). Nota-se que o novo modelo de 

produção e acumulação de capital não somente se alinha com a tendência da 

globalização, mas tem nela sua principal prerrogativa (BIHR, 1998). 

As formulas tradicionais de contrato de trabalho foram cunhadas num 

universo em que as fronteiras das territorialidades nacionais eram mais fortes, 

marcadas por uma relativa impermeabilidade se comparado ao período 

subsequente. Os trabalhadores estavam vinculados ao seu emprego assim como 

ao seu território, sua família, sua nacionalidade e suas tradições. Os contratos 

tradicionais baseavam-se na rigidez da produção e tornavam o processo de 

acumulação arriscado – caso o produto final não fosse comercializado por inteiro, 

ficava-se na incerteza sobre de onde sairia o capital para pagar as despesas de 

produção (salario, maquinário, mercadoria) e para o reinvestimento no próximo 

ciclo produtivo.  Daí o questionamento, na França, do CDI e de sua rigidez, de sua 

defasagem e incoerência em relação aos novos tempos fluidos.  

Os novos contratos “atípicos”, “flexíveis” estariam mais próximos das 

propostas inovadoras de gestão dos recursos de produção, uma vez que 

ampliariam a margem de manobra e o deslocamento da força de trabalho.  Assim, 

caso a o produto final não fosse vendido e não auferisse o lucro necessário para a 

reativação do ciclo produtivo, poder-se-ia extrair das despesas com a mão de 

obra, dispensando os trabalhadores temporariamente, usando de tipologias de 

contratos mais baratos e flexíveis (como estagiários, terceirizados ou trainees10). 

 

Para que fosse possível recorrer a uma mão de obra mais 

versátil e desprendida, com contratos por tempo determinado, teve que 

                                                           
10

 “Trainee” é o nome que se dá aos cargos atribuídos a jovens profissionais recém formados que serão 

treinados e capacitados para ocupar posições de liderança. Por estarem “em treinamento”, estes jovens 

trabalhadores acabam recebendo um salario menor, e não têm contrato de trabalho definitivo. O empregador 

pode usar esse dispositivo jurídico como uma brecha para diminuir os custos com encargo trabalhistas, 

levando os trainees e estagiários a realizar a mesma tarefa que um trabalhador normal porem pagando um 

preço inferior e ainda o dispensando e o re-contratando com mais flexibilidade. 
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haver o afrouxamento das condições jurídicas. Isso permitiria que o 

investimento de capital acompanhasse as flutuações do mercado e da 

conjuntura econômica geral, fazendo os subcontratados desempenharem 

o papel de “amortecedores” em relação às sacudidelas da produção que 

podem delas resultar (BIHR, 1998; p. 92). 

 

Nesse sentido, a mão de obra migratória torna-se um recurso chave. A 

rotatividade passa a ser a norma. De forma que, o capitalismo globalizado cria 

uma nova classe de trabalhadores, os “trabalhadores móveis”, e as comunidades 

locais passam a ter diante de si a promessa de serem atravessadas pelos novos 

circuitos globais de mobilidade tanto de capital financeiro como humano e social: 

“É no jogo entre global e local (a lógica da acumulação global contra a 

especificidade do quadro de vida regional) que as relações contemporâneas são 

constituídas.” (PEIXOTO, 2001; p. 175) 

 

À luz desta acrescida mobilidade do capital, existiu um aumento 

correspondente dos movimentos de trabalho. Poucas pessoas nos países 

capitalistas desenvolvidos podem hoje esperar trabalhar num único 

emprego, no mesmo lugar, ao longo de sua vida. A hipermobilidade do 

capital envolve assim a hipermobilidade do trabalho.” (PEIXOTO, 2001; p. 

170) 

 

Sodré e Bergalli (2001) investigam como a intensificação da globalização, 

e da articulação do global com o local, sobretudo no que tange à imigração, atinge 

a Cidade Velha, um bairro de Barcelona, obrigando os moradores “autóctones” a 

formularem novas representações ou a ampliarem suas antigas categorias de 

entendimento, de modo a darem conta da explicação das inovações da realidade 

local: 

 

O medo e a inseguridade cidadã se plasmam na correlação ou 

identificação da imigração com a criminalidade, do imigrante com a 

delinquência. Não somente persiste no imaginário social a equivalência 

de que a imigração acarreta um aumento de furtos, roubos, assaltos, etc., 

mas também em uma perda de identidade. Os imigrantes trazem consigo 
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outros costumes e valores dificilmente assimiláveis pela população 

autóctone que contempla a população imigrante estritamente como mão 

de obra e não como seres humanos com suas crenças e normas (SOLÉ 

e BERGALLI, 2001, p. 8, tradução do autor).  

 

 A mudança nas estruturas basilares da sociedade - problematizada neste 

capitulo pela passagem da sociedade salarial à (des)centralização do trabalho -, 

acarreta a necessidade da modificação dos sujeitos sociais em suas constituições 

psíquicas, sensíveis e emocionais. As antigas verdades, naturalizadas pela 

prolongada estabilidade na qual estavam apoiadas, são então tensionadas, 

desafiadas, de modo que, os atores sociais, individuais ou coletivos, são 

obrigados a atualizar as representações que intermediam sua relação com o 

mundo. Segundo os autores aqui abordados, essas novas formulações tendem a 

ser resultado da adaptação das representações antigas, isto é, os novos 

fenômenos são significados a partir dos significados já existentes, como se fossem 

as mesmas coisas porem deformadas, modificadas em grau, volume ou 

intensidade.  

Assim, as novas figuras que emergem no novo cenário trabalhista – 

desempregados, interinos, temporários, informais, prestadores de serviços, etc. – 

são colocados na mesma figura simbólica dos “excluídos”. Castel (2004) e Martins 

(1997) argumentam que tomar os novos excluídos pelos antigos, sem realizar um 

discernimento conceitual adequado, pode resultar em um equívoco. Ou seja, 

essas novas figuras não são como os antigos excluídos do sistema, mas, ao 

contrario, fazem parte de um sistema que se modificou e que funciona segundo 

essa modalidade que se toma por “exclusão”. O que antes era “anormal”, “atípico”, 

agora se torna o normal, a regra: “a fratura social se sobrepõe à coesão social” 

(SAINSEULIEU, 2001, p. 68). 

Também as definições de “migrante”, imigração”, etc., devem ser 

reformuladas, uma vez que, em um sistema econômico globalizado, a 

configuração espacial é transformada em zonas de fluxo que se interligam 

mundialmente. Daí a existência de uma camada populacional móvel cada vez 
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maior, dado que “a força de trabalho deve acompanhar a mobilidade estrutural dos 

meios de investimento” (PEIXOTO, 2001, p. 170): 

São cada vez mais imprecisas as fronteiras entre os tipos de 

migração, clássica (permanente/temporária), circulação (espaços de 

vida cada vez mais alargados e em contatos esporádicos), e 

comunicação imaterial (meios de comunicação a distancia). A grande 

diferença conceitual reside na permanência e suas oposições.  

(PEIXOTO, 2001, p. 195-196) 

     

Portanto com a mudança, alargamento e erosão das antigas estruturas 

relacionadas ao trabalho, posto que o trabalho guardava um papel central na 

sociedade do século passado, fica apontada em solo global a tendência de 

aparição de novas figuras ou “modelos identitários” (SAINSEULIEU, 2001, p. 59).  

Ou ainda o ajustamento das antigas categorias de entendimento do mundo social 

a partir dos novos elementos trazidos pelas fraturas deixadas pela diluição da 

sociedade salarial.  

Aquele encadeamento harmonioso de que nos fala Castel (2004), Dubar 

(2012) e os demais sociólogos do trabalho - da família para a escola, dessa para a 

universidade, para o trabalho e assim por diante -, e que se fechava em um ciclo 

simétrico, fora implodido, aberto. Aquilo que se pretendeu colocar em seu lugar, 

na volta ao mercado como suposto regulador social, não apresenta a mesma força 

na manutenção dos laços de integração social.  

Os indivíduos estão lançados no turbilhão de um mundo cujo sujeito chave 

de sua regulação foi dissolvido (BAUMAN, 2011). No giro rápido e centrifugo da 

sociedade de mercado, os mais vulneráveis vão se distanciando de seu centro, se 

desfiliando da matriz volátil das relações. Em um primeiro momento, são seres 

“sobrantes”, “supranumerários” (CASTEL, 2004), “sem cultura” (SAINSEULIEU, 

2001), sem lugar no mundo. Assim como rompem com o tecido social, evidenciam 

as rachaduras cada vez mais numerosas e profundas que nele se abrem. Pouco a 

pouco, em um segundo momento, estes “inúteis para o mundo” vão se 

avolumando e sua presença passa a ser mais frequente e portanto “normal”. O 

desemprego é resignificado, traduzido em novos termos. O antigo trabalhador 
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integral, torna-se um prestador de serviços, ameaçado pelo tempo e pela 

concorrência. E assim mesmo não tem o mesmo reconhecimento de antes. São 

inúteis, não encontram lugar de fruição e expressão da existência no imediato de 

sua vida social. Sua existência após os quarenta anos é um engodo, um incomodo 

para uma sociedade que busca reduzir a distancia entre o centro e a periferia 

através de assistências que trazem consigo o ferrete do estigma.  

Desse modo, a simples condição de individuo, a que Castel (2004) afirma 

como inerente a um suporte de proteção e participação em solidariedades 

coletivas, se vê ameaçada.  

 

O rotulo [de “excluído”, “supranumerário”] acaba se sobrepondo 

ao movimento que parece empurrar as pessoas, os pobres, os fracos, 

para fora da sociedade, para fora de suas “melhores” e mais justas e 

“corretas” relações sociais, privando-as dos direitos que dão sentido a 

essas relações. Quando de fato, esse movimento as está empurrando 

para “dentro”, para a condição subalterna de reprodutores mecânicos do 

sistema econômico, reprodutores que não reivindicam nem protestam em 

face de privações, injustiças e carências (MARTINS, 1997; p. 16 – 17). 

 

Mesmo assim, como assinala Bauman (2011), em meio a desaparição de 

estruturas basilares, observa-se a tendência da atuação de mecanismos de 

reordenação do mundo sob novas condições, a partir de esquemas ancorados 

ainda nos primeiros impulsos de socialização: 

 

Dada a variada amplitude do hiato universalmente experimentado 

entre a condição do “individuo de jure” e a possibilidade do “individuo de 

facto”, o mesmo ambiente moderno fluido pode favorecer uma 

diversidade de estratégias de sobrevivência. [...] O impulso de retirar-se 

da complexidade eivada de riscos para o abrigo da uniformidade é 

universal; o que difere são os modos de agir a partir desse impulso, e 

esses modos tendem a diferir em proporção direta aos meios e recursos 

que os atores dispõem.  (BAUMAN, 2011; p. 205-206) 
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Fica aberto então o espaço para a investigação sociológica de quais são 

as especificidades caso-a-caso de como os indivíduos vivenciam essa condição 

“universal”, de passagem de uma situação de promessa de indivíduo a um estado 

indivíduo de fato, consolidado, dada a complexidade, instabilidade e fluidez que 

lhe são impostas, quais os recursos que encontram para formularem estratégias 

para sobreviver em meio ao deslocamento dos sentidos.  

Basicamente, os fundamentos referentes aos primórdios da socialização 

de que fala Bauman, remete uma propriedade simples e que venho refletindo até 

agora sob o tema da identidade e da diferença. Portanto, uma propriedade que se 

bifurca em duas figuras específicas, a saber, a figura do “nós” e do “eles”, e que 

retornam em situações em que se acham enfraquecidas em si mesmas ou naquilo 

que delas dependem.  

 

O “nós”, como insiste Richard Senett, “é hoje um ato de 

autoproteção. O desejo de comunidade é defensivo... Certamente é 

quase uma lei universal que o „nós‟ pode ser usado como defesa contra a 

confusão e o deslocamento”. (BAUMAN, 2011; p.205) 

 

Em tempos de “globalização líquida”, no entanto, serão as condições 

estruturais, as instituições que tornam possível o “nós”, que estarão 

enfraquecidas, dado que a movimentação em circuitos globais - de pessoas ou de 

capital - está pressuposta na sociedade global como seu fundamento: “a politica 

atual baseada no desejo de refugio tem por alvo os fracos, que viajam nos 

circuitos do mercado global de trabalho, e não os fortes, as instituições que 

mobilizam os trabalhadores pobres ou fazem uso de sua privação relativa” 

(BAUMAN, 2011; p. 205). 

Do casamento entre as condições que ameaçam o “nós”, ou a 

comunidade, através da desintegração dos fatores que a cimentavam e as davam 

suporte, e o favorecimento da circulação em canais globais de elementos como 

pessoas, recursos ou símbolos, emergem não tanto estratégias e mecanismos de 

retorno a comunidade a partir da reconsideração das semelhanças pinçadas nas 

multiplicidades dos traços individuais, institucionais ou no passado da tradição, 
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mas uma reconsideração da identidade individual ou coletiva a partir de praticas 

de construção de fronteiras que separam aquilo que “não somos”, o “não nós”, o 

“eles” ou o “Outro” como pluralidade unificada do que não é admissível dentro do 

perímetro do “nós”. 

Nesse sentido, na presente pesquisa não se encontra com tanta força a 

intenção de retorno ao “nós” ou à segurança da comunidade, mas um esforço 

coletivo disperso e não planejado de distinção e rejeição do “eles”, os outros 

forasteiros, exógenos11.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Siguir-se-a trabalhando com a noção de forasteiros ou elementos exógenos – pessoas sujas representações 

locais as tomam internas por sua condição exterior – ou mesmo migrantes no mesmo sentido em que os 

autores compreendem aquilo que fora ativado e posto em movimento pela globalização. Isso por se perceber 

(mesmo que não me detenha em comprovar) que os migrantes trabalhadores vindos ao Polo Naval estariam 

inserido em uma lógica de produção global, posto, por exemplo, que a própria Petrobrás e empresas satélites 

estariam frente a estruturas globais seja de produção, de comercialização ou financeirização.  
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2. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DE PESQUISA 

 

O Polo Naval foi instalado em Rio Grande entre 2005 e 2006. A cidade até 

então tinha aproximadamente 200 mil habitantes e uma atividade comercial 

estável porem pouco expressiva, chegando a figurar, no início do século XXI, 

como uma “típica área de estagnação econômica”12 , segundo o Ministério da 

Integração Nacional (apud CARVALHO e DOMINGUES, 2013; p. 9). Contribui 

para isso o fato de a região integrar a parcela econômica menos dinâmica do 

estado, o chamado Território Zona Sul (TZN), com atividades centradas no setor 

de serviços13 e na agropecuária, portanto predominantemente rural e muito pouco 

expressiva no que se refere a industrialização, tendo apenas duas regiões 

consideradas urbanas: Pelotas e Rio Grande (BASTIAN e KRONE, 2014).  

Contudo, com a entrada da indústria naval e dos mega-investimentos 

através do Polo, Rio Grande passou a ser palco de uma intensa movimentação, 

promessas e expectativas de desenvolvimento e mudanças profundas 

(CARVALHO e DOMINGUES, 2013). Aos olhos de seus habitantes, essas 

promessas são expressas como: 

 

uma melhoria com aumento de suas liberdades que lhes 

possibilita alcançar serviços educacionais e saúde, aumentar a renda 

seja por meio da inovação produtiva ou do acesso a empregos e incluir-

se socialmente por meio da participação social (BASTIAN e KRONE, 

2014; p. 22).   

 

                                                           
12 Ainda segundo os autores: “Estima-se que a retração total dos postos de trabalho no conjunto porto-

indústria tenha alcançado os 70% na década, o que pode ser comprovado a partir dos dados contidos no Atlas 

da Exclusão Social no Brasil (POCHMANN & AMORIM, 2003), onde os indicadores sociais apresentaram 

os seguintes valores: índice de emprego formal = 0,178; índice de desigualdade = 0,172; e índice de exclusão 

social = 0,572; situando o município do Rio Grande na 422º posição no ranking dos 5.507 municípios 

brasileiros quanto à situação de exclusão social” (CARVALHO e DOMINGUES, 2013; p. 10). 

13
 Entre 45 e 50% da mão de obra, na região sul do Estado, é absorvida pelo setor de serviços, segundo os 

boletins informativos do Observatório Social do Trabalho da UFPel (2014), e 59,8%, segundo o IBGE 

(BASTIAN e KRONE, 2014. Ver também : http://wp.ufpel.edu.br/observatoriosocial/) 
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Houve, nesse sentido, um grande volume de materiais, investimentos e 

recursos vindos de outros lugares do Brasil e do mundo, que, de acordo com o 

Plano Diretor do Polo Naval, alteraram “significativamente o perfil produtivo da 

metade sul, bem como suas condições socioeconômicas” (PDPN, p. 4).  

Rio Grande passou a ser vista - pelo Governo Federal e pelos players do 

mercado global - como um ponto estratégico para o avanço na relação da região 

com o mundo, e, como afirmam Carvalho e Domingues, as “relações entre o 

endógeno e o exógeno são essenciais ao processo de desenvolvimento local” 

(2013; p. 5). De modo que, com a instalação do Polo Naval, a cidade passou a 

integrar o circuito global de atividades petrolíferas, e a ser perpassada pelos 

canais de circulação global que caracterizam o cenário mundial das ultimas 

décadas (BAUMAN, 2011; CARVALHO e DOMINGUES, 2013; RUDUIT; 2013).  

O porto de Rio Grande passou por ciclos históricos, durante o século 

passado, de ativação e re-ativação por parte dos governos brasileiros que o viam 

como um canal privilegiado de comunicação com o exterior. Há, portanto, na 

região, um componente histórico de relação com elementos “exógenos” que 

facilitaria a sua assimilação (CARVALHO e DOMINGUES, 2013). Mesmo assim, 

essa adaptação exige algum esforço dos arranjos institucionais locais para que 

assimilação não implique em seu desaparecimento, dado, sobretudo, o peso dos 

componentes globais que se anunciavam no horizonte de entrada nesse novo 

ciclo: 

 

O município repete seu histórico de ciclos de desenvolvimento 

econômico, colocando a economia local dependente dos processos e 

tomada de decisão distantes do seu território. Essa característica destaca 

a relação local/global do desenvolvimento do município. As grandes 

empresas hoje localizadas em Rio Grande, na sua quase totalidade, tem 

sua matriz na Europa ou nos EUA. A dinâmica global determina o 

processo de desenvolvimento local. Essa implicação não significa 

anulação do local, mas limita a ação forjada endogenamente e desafia o 

poder local e os atores econômicos locais a encontrarem alternativas 

para se encaixarem nessa dinâmica (CARVALHO e DOMINGUES, 2013; 

p. 12). 



107 
 

 

De inicio, junto aos elementos “exógenos” trazidos com o Polo, constatou-

se a chegada de migrantes vindos, em sua maioria, em busca dos postos de 

trabalho abertos no Polo. Esses migrantes, tidos pelas próprias politicas locais 

como “forasteiros” (PNPD), são pessoas de todas as partes do país, com feições e 

traços diferentes, apresentando sotaques e comportamentos contrastantes com o 

perfil local.   

Dadas as preparações feitas pelas instituições para sobreviver e tirar 

vantagem das promessas advindas com o Polo, pode-se imaginar que haveria 

algum impacto sentido de forma mais brusca no plano cotidiano pelos atores 

sociais.  

Nas conversas com os habitantes locais, ouvia-se com frequência o relato 

de que por aquela época – mais especificamente entre 2012 e 2013, período ápice 

da atividade no Polo – "sentia-se algo diferente", “as coisas estavam diferentes”, 

dizia-se, mesmo que não se soubesse dizer exatamente o quê.  O ambiente havia 

se alterado, o ritmo das ruas tinha sido acelerado por fluxos de trabalhadores com 

uniformes coloridos das novas empresas prestadoras de serviços no setor 

portuário (CARVALHO e DOMINGUES, 2013).  

A televisão e meios de comunicação exaltavam o Polo Naval como um 

“novo eldorado”.  Os anúncios de vagas de emprego pululavam: para soldador, 

encanador, pintor e outras profissões. Cursos de qualificação eram oferecidos 

para os postos de trabalho. Nas portas das empresas, se desdobravam (e ainda 

ocorrem) filas para o preenchimento de cadastros de emprego. Repetiam-se 

exemplos de pessoas que abandonavam suas antigas fontes de renda em troca 

de um emprego no polo14. Havia, por assim dizer, um ar de otimismo e progresso 

impregnado na cidade.  

                                                           
14 Por exemplo, “Albertina de Souza Rodrigues (AR), natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Mãe de 

seis filhos, buscou a “sorte” no Polo Naval da mesma cidade após fazer o curso de soldador TIG e ER e 

tubulação dado pelo PROMIMP e outro curso oferecido por empresa do Polo Naval [...]: Qual era a sua 

atividade profissional antes de ingressar no Polo Naval? AR: Eu era servente de limpeza numa das indústrias 

desta cidade. O que você diria para as pessoas que buscam novas oportunidades e até mudança de área de 
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Por sua vez, o comercio, que fora por muito tempo responsável pela 

absorção de grande parte da mão de obra local, perdia seu monopólio: “Estamos 

ouvindo e sentindo na pele a dificuldade em encontrar mão de obra para o 

comércio em virtude do Polo Naval. Cada lojista está tomando sua atitude, 

procurando resolver à sua maneira (...)”, disse o presidente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Rio Grande (Polo Naval, 2013).  

Em paralelo a isso, o setor pesqueiro, responsável pela absorção e 

manutenção de “6 mil famílias de pescadores profissionais artesanais que vivem 

exclusivamente da atividade, sendo que este valor representa entre 70 e 80% dos 

pescadores do RS” (BASTIAN e KRONE, 2014; p. 21),  viu-se ameaçado pelo 

aumento da atividade de navios de grande porte com os quais não podem 

competir. Fato esse que contribuiu para que antigos pescadores, sobretudo seus 

filhos e netos, se incorporassem às filas de cadastro para emprego: 

 

A mudança no perfil das duas cidades outrora pesqueiras é 

perceptível nas ruas (...). Sem lugar para todos no polo industrial e sem 

novas perspectivas na pesca, as duas cidades começam a perceber os 

efeitos negativos dos novos tempos. (NDONLINE, 2011).  

 

Observou-se ainda um aumento na demanda dos serviços - formais e 

informais -, dada a ênfase na propaganda daqueles que progridem nesse setor. 

Os restaurantes, as lojas, as pensões, os hotéis, os bares, os camelôs, os 

cabarés, os traficantes, as prostitutas e os travestis, - toda essa rede comercial - 

foram abastecidos por uma nova clientela, de caras novas que se misturam, usam 

roupas combinadas de outra forma, e trazem um jeito “esquisito”, “arrastado”, 

“rápido”, “confuso”, “nojento” de falar e de se comportar. A imprensa mostrava, na 

época, sua preocupação: 

 

Tem sido cada vez mais comum a presença de cariocas, 

paulistas, mineiros, cearenses, entre outros, nos mais diversos 

                                                                                                                                                                                 

atuação? AR: Que tenham determinação, profissionalismo, responsabilidade e que não tenham medo de 

mudar.[...]" (fonte: : http://www.polonavalrg.com)  
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segmentos da cidade. Especialmente com o incremento do Polo Naval, 

as empresas buscam mão de obra qualificada e, com escassez na 

cidade, acabam trazendo empregados de outros lugares. (Jornal Agora, 

2012) 

 

Também na imprensa, os migrantes apareciam associados a crimes e 

distúrbios.  

 

“Quadrilha baiana assaltou carro-forte em Rio Grande, revela 

polícia. Felipe Osório Mota, de 24 anos, Paulo Roberto Miranda Filho, de 24 

anos, e Eric Muller Alves de Lira, de 29, estão na penitenciária. Rafael 

Santana Soledade, de 23 anos, ficou ferido e morreu no hospital. Um quinto 

homem que também estava no veículo está sendo procurado. Todos são 

naturais da Bahia.” (G1, 2014)
  

 

 

“Briga deixa um morto e outro ferido em alojamento” (Diário 

Popular, 2014). 

 

“Jovem baiano é preso acusado de trabalhar como matador de 

aluguel” (Jornal Agora, 2014). 

 

“Registrado o primeiro homicídio do ano em Rio Grande:”  Pedra [o 

inspetor da policia] informou ainda que a vítima é natural de São 

Sebastião do Passe, Bahia, e não tem antecedentes criminais (Zero 

Hora, 2014). 

 

É desse encontro inicial da população local com a massa confusa de 

“estrangeiros”, das relativas “rupturas” (Martins, 2010, p. 55) abertas na dimensão 

simbólica do cotidiano local, que emergirão as primeiras denuncias e acusações 

do (mal) comportamento do “baiano”, figura de linguagem operada no sentido de 

condensar toda a miscelânea de caras novas, hábitos embaraçados, sotaques 

diversos, comportamentos destoantes, que aparecem na nova configuração da 

realidade de Rio Grande. 
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Mais adiante, se debruçará sobre o modo como esta imagem se tipifica, é 

reificada, isto é, se descola das situações imediatas que a gerou, passando a 

constituir um elemento a mais no universo simbólico do riograndino, uma categoria 

estratégica que irá ser utilizada para operar os “vazios” simbólicos (MARTINS, 

2010, p. 55) encontrados pelo nativo em seu novo mundo social. 

 

Os experimentos têm demonstrado que, com grande rapidez, os 

envolvidos na circunstancia de privação repentina de significados e, 

portanto, de orientação e referencia, são capazes de criar significados 

substitutivos e restabelecer as relações sociais interrompidas ou, mais 

que isso, ameaçadas de ruptura (MARTINS, 2010, p. 55).  

 

Portanto, em meio a esse defrontamento da cultura regional com outras 

culturas, aparece o designativo “baiano” como uma categoria da qual o habitante 

local servir-se-á para identificar os elementos desconhecidos dessa nova 

realidade social com que se depara, e organizá-la cognitiva e objetivamente.  O 

designativo “baiano” pouco tem a ver com a proveniência do individuo do estado 

da Bahia. São trabalhadores cariocas, paulistas, pernambucanos, paraibanos, 

cearenses, capixabas e de outras regiões do Brasil, que vieram ocupar os postos 

de trabalho em função da abertura do Polo Naval de Rio Grande. Desse modo, o 

“baiano”, enquanto rótulo, funciona como um “saco vazio” (ELIAS e SCOTSON, 

2000, p. 20) no qual é depositado uma serie de atributos negativos identificados 

nos corpos dos estranhos encontrados na  vida diária.  

Escrevo o termo sempre entre aspas para reforçar o funcionamento desse 

esquema de condensação da pluralidade, extrapolando quaisquer distinções intra 

e inter individuais, e tornando-se algo em si mesmo, auto-referenciável, deduzido 

a partir dos primeiros sinais distinguidos. Ainda para diferenciar essa imagem do 

“baiano” formada no contexto estudado, e o baiano genuíno ou seja, aquele que é 

oriundo do estado da Bahia. 

Esta pesquisa visa demonstrar o modo como uma figura social, no caso a 

do “baiano”, é construída e estabelecida em determinada configuração social, 

sendo, em um movimento posterior, operacionalizada nas relações sociais através 
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de seus estigmas, isto é, marcas ou informações deduzidas a partir dessa figura. 

Busca-se, sobretudo, investigar o modo como o “baiano” é percebido, construído e 

operacionalizado nos esquemas de percepção e narrativas do riograndino. 

Faz-se necessário destacar que o período a que aqui se refere tem um 

recorte que vai de 2012 a 2015. Nos últimos dois anos esse cenário foi bastante 

alterado, tanto por fatores internos - como as crises politicas que vem vivendo o 

país - como externos-- referentes às variações no mercado internacional. A 

pesquisa não se aprofundará na discussão desse assunto. O importante é que as 

considerações feitas do modo como os riograndinos referem-se aos "baianos", 

acarretam uma forte tendência de serem pensadas no passado, dada a redução 

drástica que houve no numero de trabalhadores migrantes do Polo Naval e, por 

conseguinte, no convívio cotidiano da cidade.    

 

2.1.  INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

A “desestruturação dos estáveis”, referida por sociólogos que estudam o 

trabalho (CASTEL, 2004; DUBAR; 2012; HARVEY; 2013) autores pós-modernos 

(HALL, 2004; WODWARD; 2011; TADEU; 2011), que consideram que houve 

mudanças profundas partir do final século XX, ou ainda os teóricos da pluralidade 

das disposições individuais (LAHIRE, 2004), da sociedade em rede (CASTELLS, 

2011) ou das relações globalizadas, sugere que as estruturas que davam suporte 

não somente às condições materiais em que as relações se desdobravam, mas 

também aos signos que as intermediavam, foram desestabilizadas ou estão em 

vias de virem a ser.  

Estudos nesse sentido mostram que as novas estruturas que se colocam 

tendem a ser resignificadas pelos agentes. Aquilo que num primeiro momento é 

estranho, entra em um processo de atribuição de sentido e inteligibilidade, torna-

se normal, mesmo que dentro de sua estranheza. Os novos elementos trazidos 

pelas mudanças estruturais, em novos canais transversais de circulação de 

elementos globais, tendem a ser incorporados nos contextos locais segundo os 

signos dispostos no reservatório de signos locais, o que Schutz denomina 
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“estoque de conhecimento” (2004), Elias de “reservatório das ideias gerais da 

sociedade como um todo” (2000; p. 194), ou Hall de “quadro de referencias” 

(2004). Os novos elementos se embaterão com os antigos, em uma competição 

dentro dos quadros de referencias atuantes nas localidades. Esses novos 

elementos de referencia, uma vez incorporados nos mecanismos de socialização 

ou institucionalizados, engendrarão outra qualidade de identidade e de 

comportamento, como afirma Supervielle: 

 

la acción individual, colectiva o social se basa en la significación 

que las cosas tienen para los actores, es decir, parte de las categorías de 

entendimiento de los actores. Cada objeto, acción o acontecimiento 

adquiere un significado conforme al que se orientan los actos. Definir 

situaciones nuevas es otorgarles un significado quizás nuevo. Y en la 

medida en que se institucionalizan, los significados se estabilizan al 

menos parcial o temporalmente. Al enfrentarse a nuevas situaciones o 

experiencias, los individuos, los grupos, las instituciones y las sociedades 

se percatan de que es necesario encontrar nuevas definiciones, las 

cuales se incluyen a veces en sus repertorios de los significados 

estables.   (SUPERVIELLE, 2015; p. 44)   

 

No entanto, uma vez que um novo elemento adentra a paisagem social e 

ganha um signo a partir da adaptação de signos antigos, dispostos no estoque de 

conhecimento ou no antigo quadro de referencia local, toda a cadeia de signos 

sofre uma alteração. Essa alteração pode ser profunda ou superficial, dependendo 

da profundidade do deslocamento, porem mesmo assim variando somente em 

termos de grau. Pode-se afirmar então que, com uma mudança profunda - tal 

como a da descentralização do trabalho ou de sua metamorfose radical -, abrir-se-

ão, em algumas partes da cadeia de signos que compõem uma realidade, 

rachaduras, fossas, vazios. Ali também, nos rompimentos do tecido social, os 

agentes terão de operar remendos simbólicos para dar prosseguimento à ação 

social. Aqui, por exemplo, abre-se espaço para a reinvenção da imagem que os 

coletivos tem de si mesmos, dos impulsos de retorno a uma “tradição”, ou da “re-
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invenção” de uma “comunidade imaginada” (HALL, 2004), sobretudo em relação 

ou na contraposição aos novos elementos, tais como os migrantes e estrangeiros.  

O conhecimento das coisas, a que se refere Supervielle, como os sentidos 

que possibilitam aos agentes agir em relação a elas segundo suas categorias de 

entendimento, avança somente na medida em que funciona, isto é, na medida em 

que as categorias subjetivas de conhecimento encontra correspondência com as 

situações, acontecimentos e eventos que compõem a realidade social. Uma vez 

que não há essa correspondência, por algum fator de mudança nas estruturas que 

intermediam essa relação, o conhecimento é desafiado, aquilo que se conhecia 

passa a se manifestar de outro modo ou mesmo desaparece.  Assim, os 

instrumentos subjetivos de cognição terão de converter o desconhecido em 

conhecível. No caso de alteração ou ruptura da tessitura das relações sociais, por 

desarticulação da cadeia de signos devido a uma incidência em alguma de suas 

articulações, os agentes poderão agir na “reconstituição do tecido social rompido” 

(MARTINS, 2008; p. 40), elaborando signos substitutos, dentro do cotidiano, para 

sobrepô-los às fraturas e dar continuidade às relações sociais interrompidas 

(MARTINS, 2010, p. 55).  

Foi possível perceber que era esse processo que se dava em Rio Grande. 

De inicio, se observavam fatores comuns no contexto riograndino aos apontados 

em estudos dessa área. Via-se, por exemplo, que a figura chave do antagonismo 

nativo apontada no “baiano”, era em verdade um recurso cognitivo de reunião dos 

traços estranhados em uma pluralidade de novas figuras, comportamentos e 

sotaques encontrados no cotidiano.  

A hipótese inicial, trabalhada como um postulado, isto é, como uma 

afirmação que ia sendo aperfeiçoada no processo de investigação, era de que o 

próprio Polo Naval em si e o peso de suas estruturas contrastantes com o 

contexto que se traçava então na localidade, havia balançado as estruturas gerais 

da cidade. Pouco a pouco foi se tornando a linha de pesquisa mais precisa e 

focada, dado que não se observava em alguns espaços o mesmo grau de relação 

de aversão com os “baianos”, e dado que não se dispunha de tempo e recursos 

necessários para dotar de tal amplitude os contornos da pesquisa.   
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 Desde o início da pesquisa, viu-se que a compreensão das variáveis que 

sopesavam na relação do nativo com o "baiano" só seria possível mediante o 

emprego da pluralidade de métodos. A reunião das percepções individuais através 

de entrevistas semi-estruturadas ou da aplicação de métodos estatísticos, não 

daria conta de captar aquilo que atuava na configuração social, ou seja, que se 

formava a partir das relações entre os indivíduos nas situações reais. Não se 

poderia tratar os indivíduos em torno do estigma como “conglomerados” ou 

“populações estatísticas” (ELIAS E SCOTSON, 2000). Assim, recorreu-se a 

métodos de observação, entrevistas informais e analise de lugares de encontro 

incomuns a tradição de pesquisa, tais como as redes sociais na internet. Havia 

preocupação de dotar de legitimidade esses métodos, talvez pela imaturidade do 

pesquisador em temer que métodos que não o quantitativo não dessem o caráter 

científico que uma pesquisa sociológica requer. Observou-se essa mesma 

preocupação na maior parte das referencias utilizadas: 

 

É estranha a ideia de que os indivíduos devem ser 

primeiramente estudados como elementos isolados e de que as 

configurações que eles compõem entre si derivam do que são sem elas. 

O empobrecimento da sociologia como ciência que resultou da avaliação 

vigente dos métodos sociológicos – do pressuposto de que basta usar 

métodos estatísticos para obter respostas fidedignas aos problemas 

sociológicos – é bastante obvio. Ele levou a uma situação em que vastas 

áreas de problemas sociologicamente relevantes permanecem 

inexploradas ou, quando exploradas, protegidas da pecha de “meramente 

descritivas”(...) (ELIAS e SCOTSON, 2000; p. 57) 

 

Percebia-se em conversas que não havia variações profundas em relação 

aquilo que os nativos falavam sobre o “baiano”. As narrativas apresentavam 

estruturas comuns sob a variação superficial das opiniões individuais. Questionou-

se então se não haveria um local comum, um dispositivo, uma mesma plataforma 

onde essas crenças gerais fossem produzidas, tal como Elias e Scotson 

constataram em sua pesquisa (2000), atribuindo aos canais de fofoca esse 

dispositivo, ou Becker, ao processo sequencial de rotulação (2011). Constatou-se 
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então que a plataforma de produção e reunião das crenças e praticas comuns, 

nesse caso, encontrava-se nas redes sociais enquanto principal meio de 

comunicação entre os nativos, os “impositores de lei ou da moralidade”, 

(BECKER, 2008; p. 185). Estes se encontravam de forma horizontal, isto é, 

participavam ativamente e consumiam o que ali se produzia sem que houvesse 

uma verticalidade, tal como se apresenta em outros meios privados de 

comunicação. 

Além da investigação dos espaços virtuais, havia necessidade de 

percorrer o modo como esses fenômenos - as imagens e seu antogonismo - se 

ramificavam para outros espaços sociais, e como a oposição do riograndino se 

efetivava na pratica. A princípio, aquilo que se encontra na internet, em termos do 

grau de intensidade em que as declarações se manifestam, isto é, de forma 

violenta e explicitamente agressiva, não seria observado nas relações cotidianas, 

posto que os fóruns da internet permitem o anonimato do acusador ou impositor 

de regras. Buscou-se então observar como essa relação se configurava em outros 

contextos, nas ruas, nos bares, no mercado, na universidade. Recorreu-se, pra 

isso, a outras técnicas como a observação, a entrevista e a aplicação de 

questionários. 

Em resumo, buscou-se percorrer - ainda que de modo parcial - o 

programa oferecido por Lahire para o procedimento de um trabalho investigativo:   

 

- reconstrução das disposições sociais a partir de uma análise 

de múltiplos indícios extraídos do material empírico; 

- constatação da (não) variação dos comportamentos e atitude 

conforme o contexto e a delimitação das áreas contextuais de (não) 

atualização das disposições; 

- interrogação sobre as propriedades sociais dos contextos 

(área ou subárea de praticas, tipo de interação particular, lugar do 

individuo na organização da atividade ou no âmbito da interação...) em 

que a disposição não se atualiza mais. Trata-se de aplicar um princípio 

de especificação dos contextos, das praticas, das relações; 
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- estabelecimento, quando possível, da gênese dessas 

diferentes disposições (estudo dos âmbitos de socialização). (LAHIRE, 

2004; p. 313-314)    

 

Assim, munidos de um rico referencial teórico e convencidos da 

necessidade e das vantagens que a utilização de uma metodologia plural e versátil 

promove, poder-se-ia trabalhar os obstáculos que se oferecessem a pesquisa de 

forma mais segura e criativa. 

   

2.2. ETNOGRAFIA VIRTUAL: ANÁLISE DOS ESPAÇOS VIRTUAIS  

 

Os fóruns das redes sociais constituem espaços privilegiados para a 

análise das representações das realidades sociais. A sociedade informacional ou 

da comunicação, descrita por Castells (2011), encontra não somente as condições 

para a manutenção das relações sociais em espaços virtuais, mas o próprio 

princípio das relações sociais “reais” podem ser encontrados ali. É dizer que os 

espaços virtuais – Facebook, Youtube, Watsapp, Twiter, Tinder, sites de bate-

papo - não somente reproduzem as relações sociais, mas vêm a ser uma 

condição necessária para a sua possibilidade, tal como sugere o desenho global e 

instantâneo da configuração onde elas se dão (CASTELLS, 2011).  

A recorrência ascendente dos grupos sociais às redes, sugere não 

somente que elas atuam na continuidade ou melhoria de suas suas relações, mas 

como as redes guardam dispositivos cada vez mais sofisticados para a produção 

de novos grupos. A etnografia virtual, nesse sentido, apresenta-se como uma 

proposta metodológica para o delineamento dos circuitos através dos quais grupos 

emergem, sofrem divisões, reúnem-se em novos centros, apontam hierarquias, 

deslocam-se, submergem e voltam a aparecer. 

Nesse caso, a etnografia virtual foi utilizada desde o início do 

delineamento do objeto de pesquisa, quando, a partir dos primeiros choques 

culturais que apareceram na internet em 2013, por ocasião da musica Foge que é 

baiano, abriu-se um largo fórum de debates e acusações entre migrantes, nativos 
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e simpatizantes da situação que extrapolou o universo das redes sociais para 

outras mídias como TV, jornal e radio, até áreas acadêmicas, de planejamento 

urbano, etc. Não são raros esses casos em que assuntos que se iniciam na 

internet tomam proporções maiores, até adentrarem ou mesmo constituírem novas 

realidades sociais. Esse caso, porem, faz parte de algo que já acontecia no 

contexto real mas de modo dissimulado, implícito, com menos força.  

Esta é uma característica que a etnografia virtual vem encontrando. Ela 

aparece como um recurso para explorar as minúcias de tais conflitos que nas 

redes se movimentam entre narrativas e comportamentos explícitos e 

dissimulados.  A etnografia virtual vem sendo estudada e praticada por 

pesquisadores de áreas diversas. Ela surge da consideração da importância de 

formular estratégias de investigação das redes sociais, dado o peso de sua 

influencia no desdobramento das relações sociais. Nas palavras de Lisdero e 

Sena (2014), “[la] Internet se constituye en un espacio social que posibilita las 

miradas de las interacciones sociales, y al mismo tiempo, emerge como una 

herramienta en la investigación social que presenta ventajas y desafíos”.  Ainda:  

 

La existencia de Internet y la World Wide 

Web (WWW) establece claramente los nuevos horizontes para el 

investigador. Una población potencialmente enorme de todo tipo de 

personas y grupos pueden ser más que nunca fácilmente accesible, a 

través de fronteras geográficas, e incluso continentes. (LISDERO E 

ANGIE, 2014) 

 

A análise dos discursos nas redes sociais abre a possibilidade de 

encontrar dados e indicadores decisivos para o resultado da pesquisa, sobretudo 

quando se refere a conflitos sociais. Na presente pesquisa utiliza-se dos discursos 

nas redes sociais no sentido de coletar, codificar e analisar o conteúdo dos 

discursos coletivos e individuais de uma forma privilegiada, isto é, desnudada, em 

seu máximo vigor e até mesmo de forma exagerada. Não se pode observar, por 

exemplo, em situações sociais cara-a-cara, seja com o acusado ou com o 

pesquisador, afirmações como as que se seguem por ocasião do noticiamento do 
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caso:  “Quadrilha baiana assaltou carro-forte em Rio Grande, revela polícia. Uma 

pessoa morreu e outras três foram presas, nessa sexta-feira.” Entre os 

comentários abaixo estavam: 

 

Roque: - Só um? A polícia precisa melhorar a pontaria... 

Luiz: - Quem manda a Ecovix deixar um monte de 

desempregados num pagar kit dos caras, da nisso ae. 

Bruno: - Esses cambada de filho de uma puta só queima o 

estado, tem que dá fim logo nesses insetos (Correio do Povo, 2015). 

(grifos do autor) 

 

Enfim, dificilmente poder-se-ia captar com tal veemência um conteúdo 

desses expostos acima através das técnicas tradicionais de pesquisa – entrevista, 

observação, estatística, etc. Isso porque os fóruns que se abrem na internet 

possibilitam àquele que pretende explicitar sua opinião, não comprometer sua 

identidade, evitando consequências que poderiam advir da identificação pessoal. 

Dito de outro modo, os agentes veem-se na possibilidade de exteriorizar suas 

questões e opiniões, sob as mais diversas formas, sem que para isso precise se 

responsabilizar por aquilo que declara. É dizer que a internet não somente garante 

o anonimato, mas também diminui os custos pessoais, emocionais e econômicos 

que as relações diretas acarretam.  

Há assim uma economia com os custos das relações de amizade, de 

namoro, familiares e profissionais. Terminar um namoro pela internet, por 

exemplo, é mais fácil do que fazê-lo cara a cara, e assim por diante. Desse modo, 

a internet traz em si a possibilidade de manipular as distancias, trazer o que está 

longe para perto – com conversas internacionais através do Skype, ou com 

simples saudações ou atualizações pelo Facebook –, e o que está perto ou 

presente para longe – suspendendo uma conversa ou cobrança cansativa com um 

simples fechar do programa, um “ausentar”, um ficar em “off”.  

Nesse sentido, a possibilidade de participar de discussões sociais e 

políticas com um mínimo de comprometimento, deixa margem para atuações de 
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ódio, de provocação e de chantagem, como as dos chamados haters, ou dos 

perfis fakes. Trata-se de pessoas que se dispõem a participar de debates sobre 

questões de variadas ordens, apenas com a intenção de "esquentar a discussão". 

É difícil medir até onde é puro ódio e até onde há uma vontade politica sob a 

vestimenta do ataque agressivo e violento. Consequentemente, aqui se recorre 

não somente à analise do espaço online, através da etnografia virtual, mas a 

outros espaços como o do trabalho, da faculdade, ou o próprio plano da rua, etc.   

Por fim, a etnografia virtual consiste em uma etapa de abordagem dos 

elementos correspondentes ao objeto de pesquisa nos espaços onde ele aparece 

de forma mais intensa. A partir daí, pode-se proceder dissolvendo-o em seus 

componentes básicos e seguir as pistas que vão aparecendo dentro da analise 

virtual e, por fim, procurar sua correspondência na realidade cotidiana.  

 

2.3. O PROGRAMA N-VIVO. 

  

Junto a etnografia virtual, o programa N-Vivo apareceu como uma 

ferramenta profícua na organização, classificação e codificação dos dados, de 

modo a potencializar a investigação aprofundada que o viés qualitativo requer.  

O universo de analise aqui abordado perfaz seu contorno ao redor de 

comentários, conversas e postagens anexadas no Youtube, especificamente na 

pagina onde está localizada a musica “Foge que é baiano”, feita em 2013 - 

período auge de atividade no Polo Naval de Rio Grande - por riograndinos que, 

em uma espécie de licença poética, buscavam relatar o conteúdo daquilo que sua 

cidade vinha enfrentando, a saber, o aparecimento de um grande volume de 

estrangeiros, fruto da abertura dos postos de trabalho no Polo, e que 

apresentavam modos de comportamento contrastantes com o modo de vida 

“normal” do cotidiano da cidade. No caso, estes migrantes, estrangeiros, foram 

identificados como “baianos”, alcunha que não obedece ao critério regional, mas 

visa sintetizar determinadas praticas tais como beber em publico, escutar pagode 

em alto volume e em locais "insólitos", usar um corte ousado de cabelo e fazer 

churrasco e festa em horas inconvenientes, e etc.  
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No fórum importado do Youtube, os comentários partem, na maioria dos 

casos, dos riograndinos e outros gaúchos da região. Portanto, trata-se de 

afirmações feitas a partir de um determinado ponto de vista. Os enunciados, ao 

mesmo tempo em que aludem à musica, visam apresentar queixas e anexar 

denuncias pontuais em relação ao baiano, carioca, cearense, capixaba e outros 

que acabam por assumirem a posição de “baiano” enquanto estrangeiros, 

outsiders, desviantes que infringem regras locais, e que são expressos pelos 

nativos em diversas modalidades de aversões, fazendo menção ao seu 

comportamento, suas tradições, vestimentas, etc. São essas aversões que foram 

trabalhadas com apoio do N-Vivo.   

O N-Vivo abarca uma serie de dispositivos capazes de otimizar a 

organização e analise dos dados qualitativos. Uma delas é a codificação, que é 

feita na leitura do material, durante a qual vão se tecendo pontos comuns, 

categorias que vão aparecendo como espaços de possíveis inserções de partes 

do texto que sinalizam um sentido próximo ou semelhante. A codificação permite 

organizar a variedade e singularidade das partes do texto (os discursos ou 

comentários de cada participante que se constituem em um mesmo texto) em 

alguns tópicos, temas, categorias ou nós. De forma que, posteriormente, poder-se-

á recorrer aos sentidos que se busca na totalidade do texto, por exemplo, as 

partes em que o nativo se pronuncia em relação a higiene do "baiano", sem ter de 

retornar ao corpo integral do texto (composto de mais de 300 comentários, ou, 

mais de 60 páginas).  

Essa codificação já vinha sendo operada durante a pesquisa, porém, sem 

o programa, era feita à mão. Com o N-Vivo, a base de nós que a codificação 

constrói, pode ser consultada dispensando o pesquisador da obrigação de retornar 

ao texto original.  

Os pontos em comum ou linhas de continuidade entre um discurso e outro 

que foram aparecendo na analise dos comentários, se fizeram em torno de objetos 

comuns de denuncia e de aversão por parte do riograndino. Desse modo, eram 

constantes as aparições de referencias a higiene, sexualidade, xenofobia, 

criminalidade, concorrência no trabalho, promiscuidade, etc. do “baiano”. Desse 
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modo, foi possível construir um “nó” de analise que sintetizasse cada categoria de 

assuntos. 

Os nós são centros de articulações em que os trechos codificados são 

anexados, ou, se os pensarmos como categorias, são espaços em que os trechos 

comuns são inseridos. Eles sintetizam e guardam as partes do material que 

podem ser aproximadas e comparadas com outros nós enquanto outros conjuntos 

de discussões temáticas. Cada nó é intitulado com um nome que represente o 

material reunido.  

O nó poderá dar origem, com uma elaboração adequada, a um conceito, 

tal como o de “justiça” ou “desigualdade”.  Nesse caso, formulou-se incialmente 

sete ou oito nós nos quais se pretendeu incluir sentidos mais expressivos do texto 

e através dos quais se poderia ter um quadro geral do conteúdo da discussão. 

Entre eles estão: xenofobia, sexualismo, sujeira ou higiene, concorrência no 

trabalho, regionalismo, educação, etc.  

Há momentos durante o processo de codificação e criação de nós, em que 

não se tem certeza sobre a qual nó exatamente pertenceria tal trecho, por 

exemplo: “os baianos fazem sexo e jogam camisinha no chão”. A qual nó 

pertenceria esse trecho: higiene ou sexualidade? Podemos colocar nos dois, de 

modo que os dois nós guardarão o mesmo trecho, ou então os experimentar em 

sua relação. Esse mecanismo permite tirar vantagem da ambiguidade das frases 

ou mesmo dos termos. De outro modo, a “síntese de nós” permite observar melhor 

que um mesmo objeto está relacionado a uma pluralidade de valores que, no 

entanto, se referem a um mesmo campo axiológico, no caso, negativo, ou de 

aversão a comportamentos próximos, o que permitiria formular um novo nó: 

higiene + sexualidade = promiscuidade.  

É interessante também realizar uma pesquisa sobre a frequência das 

palavras. Aqui busca-se as palavras relacionadas ao “baiano” e o modo ou o lugar 

em que elas estão posicionadas. Com a frequência de palavras pode-se verificar 

aquelas que mais aparecem, quantas vezes cada uma aparece e o lugar, assim 

como as coordenadas onde se encontram essas citações. A frequência aparece 

na forma de mapa, gráfico e outros desenhos, o que sugere mais de uma 
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possibilidade de interpretação. No caso dessa pesquisa, o dispositivo gráfico 

demonstrou como a discussão circulava em torno do "baiano". 

O avanço no grau de qualidade de interpretação, analise e 

operacionalização dos dados qualitativos que o programa N-Vivo enseja, é 

inquestionável. Como comentado anteriormente, muito do que ele oferece vinha 

de certo modo sendo feito a mão, de forma muito mais árdua e sem permitir a 

obtenção dos mesmos resultados. Além disso, com mecanismos como o de 

frequência de palavras, na figura de mapas e gráficos, o programa nos permite ter 

uma visão mais clara dos centros e vértices em torno dos quais o material em 

questão gravita. Além disso, a organização dos trechos codificados em nós, 

potencializa a força de analise e interpretação, de forma a corroborar com a força 

assertiva da demonstração de uma pesquisa. Isso gera uma segurança adicional 

para o pesquisador. 

Recursos como esse tornam os procedimentos de pesquisa menos 

custosos e mais prazerosos, assim como imprimem um resultado final de 

qualidade mais elevada. De um modo geral - tomo a licença de afirmar -, recursos 

como o N-Vivo contribuem para a boa pesquisa nas ciências sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O CONTEXTO E OS MÉTODOS 

QUALITATIVOS 

 

A utilização da variedade de métodos não tão convencionais à pesquisa 

acadêmica, tal como a etnografia virtual e o programa N-Vivo, possibilitam a 

construção de novos objetos ou mesmo a investigação de dimensões que 

estavam ocultas, dado o caráter pouco legítimo a que tais dimensões ou espaços 

sociais estavam associadas.  

Na pretensão de medir alguns efeitos da instalação do Polo Naval na 

localidade de Rio Grande, sobretudo no que diz respeito à relação que o 

riograndino tem com os trabalhadores vindos de fora – o “baiano” -, os métodos 

qualitativos - como a etnografia virtual, o programa N-Vivo, a observação em 

campo, a analise dos meios de comunicação e as entrevistas informais, - 
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constituem um arcabouço instrumental que permite traçar uma linha investigativa 

versátil e criativa, capaz de superar os obstáculos oferecidos pelo próprio 

processo de pesquisa, trazendo para os seus resultados partes que estariam 

ausentes caso se utilizasse apenas de métodos quantitativos ou se considerasse 

previamente os atores sociais como “populações estatísticas”.  

Através da abordagem da internet, das noticias dos meios de 

comunicação e da observação do cotidiano enquanto campos articulados de 

analise, pode-se afirmar desde já que houve um estranhamento e uma tomada de 

posição do riograndino em relação ao trabalhador vindo de fora, que esse 

trabalhador é dito através do titulo de “baiano”, e que essa figura está 

intrinsecamente associada ao Polo Naval. Deve-se agora demonstrar como 

ocorrem as relações de onde emerge a figura do “baiano” e como ela é 

operacionalizada.    
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3. A ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO “BAIANO” NAS REDES SOCIAIS 

 

O que se pretende mostrar neste capitulo é, primeiramente, como a figura 

do “baiano” se forma e se articula com a internet enquanto fator decisivo para a 

produção dessa imagem geral, fruto da síntese das negociações das opiniões 

individuais a respeito do “baiano”.  

Essa primeira afirmação não necessariamente pressupõe que a relação 

que embasa a configuração que mais tarde se estabeleceu entre riograndinos e a 

multiplicidade de indivíduos condensadas na figura do “baiano”, tenha começado 

na internet ou que não aconteceria sem ela. O antagonismo entre nativo e 

estrangeiro muito provavelmente começou no plano da vida social, nos encontros 

cotidianos, a partir de desconfortos, estranhamentos com pessoas reais, em sua 

presença física isto é, não virtuais. Todavia, somente com a matéria dos encontros 

imediatos e aleatórios do cotidiano, esses desconfortos e estranhamentos não 

lograriam ir muito além disso. Além disso, de acordo com os estudos 

apresentados nas seções anteriores sobre a problemática, há sempre algum 

mecanismo de reunião das opiniões que fortifica, define e alavanca os 

apontamentos individuais a um nível superior às variações individuais, onde é 

possível realizar a construção de uma figura geral, uma identidade passível de ser 

utilizada pelos agentes em suas relações (BECKER, 2008; SCOTSON e ELIAS, 

2000).  

Portanto a internet não é imprescindível para a produção da imagem do 

“Outro”. O que se propõem é tomar a internet como ponto inicial ao para o 

estabelecimento de uma sequencia ou um percurso de analise que vai da internet 

para o plano cotidiano. Portanto a internet como um recurso analítico, uma 

escolha – entre outras possíveis - do pesquisador, de onde seria interessante 

partir, para dar seguimento a sequencia da pesquisa – também fruto de uma serie 

de decisões tomadas pelo pesquisador em vista do valor estratégico, das 

condições materiais e das vantagens para a pesquisa (BECKER, 2008; p. 55).  

O segundo ponto que aqui se postula é que seria na internet, nas redes 

sociais, que a figura do “baiano”, sua imagem, identidade e posição no universo 
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das posições simbólicas, é produzida. Ali se modelam os contornos das 

reclamações desorganizadas, das queixas dispersas, que chegam dos espaços 

sociais. As redes sociais são concebidas aqui como dispositivos de reunião das 

demandas e queixas individuais, e um espaço onde se faz e são negociadas a 

manutenção dessas queixas. No movimento seguinte, essa figura postulada na 

internet se ramificaria para os espaços sociais da vida prática, do cotidiano.  

É na internet que se pode ver de maneira mais clara aquilo que nas 

interações face a face está velado, tanto nas interações entre as partes 

conflitantes quanto nas interações destes com o pesquisador. Nas redes sociais 

os descontentes individuais ganham segurança ao saberem que seus 

desconfortos e descontentamentos são partilhados. Nesse sentido, a tomada da 

internet para analise das concepções sobre o “baiano” enquanto um "desviante" 

facilita o trabalho do pesquisador, dado que tal problemática traz em si a 

dificuldade de conseguir dos envolvidos a confiança para, por exemplo, captar o 

conteúdo da estigmatização, das motivações da distinção através de uma 

entrevista ou de uma interação. Pois, como diz Becker, para o pesquisador que se 

dispõem a investigar os fenômenos relativos às identidades desviantes, há um 

serie de empecilhos que tem de lidar, um deles refere-se a dificuldade de 

acompanhar, observar  e  conquistar a confiança dos entrevistados para colher 

dados de analise, posto que o desvio, pela sua própria razão de ser, tende a se 

estabelecer em situações anormais: 

 

A fim de obter um relato preciso e completo do que os 

desviantes fazem, o estudioso deve passar pelo menos algum tempo 

observando-os em seu habitat, enquanto desempenham suas atividades 

comuns. Mas isso significa que deve, por algum tempo, adotar horários 

inusitados e penetrar no que são para ele áreas desconhecidas e 

possivelmente perigosas da sociedade. Pode ter de passar a noite 

acordado e dormir durante o dia, porque assim fazem as pessoas que 

estuda, e isso pode ser difícil em razão de seus compromissos com a 

família e o trabalho. Além do mais, o processo de conquistar a confiança 

daqueles que estudamos pode consumir muito tempo, de modo que 

talvez seja preciso dedicar meses a tentativas relativamente infrutíferas 
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de aproximação. Isso quer dizer que essa variedade de pesquisa 

demanda mais tempo que tipos correlatos de estudo e instituições 

respeitáveis (BECKER, 2008, p. 172). 

 

Portanto há dois movimentos a que se pretende evidenciar no 

procedimento da analise: um primeiro movimento é o de ingresso do conteúdo 

individual vindo da rua, de forma desordenada, incerta, concentrada e reduzida às 

individualidades, tão contingente quanto podem ser as variações disposicionais de 

indivíduo para indivíduo ou mesmo do indivíduo para consigo mesmo (LAHIRE, 

2004). O segundo movimento seria da evolução das narrativas individuais a um 

princípio de consenso. Aqui a matéria prima que propiciará a figura do “baiano” já 

estaria mais ou menos disposta, restando perceber como ela é modelada.  

Um terceiro ponto a afirmar é o de que, por mais que as identidades 

ganhem contorno a partir de pontos ou nós em comuns, esse contorno não se 

completa, isto é, suas extremidades não se encontram para formar um todo 

acabado e permanente. A figura do “baiano” permanece aberta e confusa mesmo 

sob os múltiplos esforços e investimentos em sua definição. De maneira que, as 

investidas em tornar o “baiano” algo obvio, auto-explicativo, que justifique a 

intencionada distinção, mostra-se frequentemente frustrada.     

  

3.1. QUEM SÃO OS PARTICIPANTES DOS FÓRUNS DE DEBATE NAS REDES 

SOCIAIS 

 

Os participantes do debate, aqueles que ingressaram e permaneceram no 

fórum analisado, podem ser divididos em três categorias básicas: os riograndinos, 

enquanto “impositores” de regras ou guardiões da moralidade – segundo os 

conceitos já apresentados de Becker (2008); os “baianos” (com aspas), não só 

oriundos geograficamente da Bahia, mas cariocas, capixabas, pernambucanos e 

outros que eventualmente se veem atingidos pelas acusações que são feitas; e os 

simpatizantes, que se sensibilizam com a causa de um ou de outro, ora tentando 
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apaziguar a situação, mostrando uma ponto de vista neutro, ora partilhando suas 

experiências e tomando partido de uma ou outra parte.  

Destaca-se que preferiu-se inserir as falas dos participantes tal como 

estavam expostas na internet, preservando a forma da linguagem que ali se usa, 

posto que os agentes fazem uso de sinais que diferem do uso gramatical formal. 

Utilizam, por exemplo, como se verá, pontos de exclamação em abundancia ou 

letras maiúsculas quando querem denotar ênfase ou maior expressividade, ou 

ainda as risadas (“kkkkk”) para indicar ironia, deboche, sarcasmo, etc. Os sentidos 

dessas expressões são trabalhados pelos participantes do debate através desses 

caracteres para se aproximar do conteúdo e do tom da mensagem intencionada. 

Por isso se preferiu preservá-los.   

As categorias dos grupos em debate seriam: 1º) os nativos riograndinos, 

que  vão desde uma opinião mais moderada, como: “Humilde é uma coisa que 

esses baianos não são, eu odeio xenofobia, mas esses baianos foram longe 

demais, pra eles serem respeitados, eles tem que ter respeito com a cultura 

riograndina”. Até uma mais aguda e contundente:  

 

 “SEUS BAIANOS, FDP, DESGRAÇADOS, NÓS DOMINAMOS A 

CIDADE, ELA É NOSSA, NÃO VENHAM BANCA PRA CIMA DA GENTE, 

NÓS CHEGAMOS AQUI ANTES, COLOCAMOS NOSSA CULTURA 

ANTES, ENTÃO SEUS FORAGIDOS DA POLICIA, SEUS LADRÕES 

BARATOS, PÉ RAPADOS, PREGUIÇOSOS DO CARALHO, MAIORES 

PREGUIÇOSOS DO MUNDO QUE NÃO FAZEM PORRA NENHUMA, 

TRABALHAM O CACETE, SÓ MATAM HORA E SEM EDUCAÇÃO QUE 

NÃO MERECEM RESPEITO, VEM E QUEBRAM TUDO, E AI?COMO 

FICA O DONO [DA BOATE] LADES , JÁ PENSARAM NISSO? 

BAIANOS,PIOR RAÇA E NÃO SOU RACISTA, SÓ TO PUTO DA 

CARA!!!!!!” 

 

 Nesses casos veremos citações de termos como “nojo”, “raiva”, “ódio”, o 

que sugere que há o envolvimento não somente de estruturas cognitivas nessas 

acusações, mas, que a figura do “baiano” desperta emoções, provoca alterações 
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sensíveis que ensejam a liberação de disposições enérgicas, xingamentos 

agressivos e até disposições violentas. 

A segunda categoria seria a dos “baianos”, enquanto cariocas, paulistas, 

cearenses, etc: 

 

“Eu moro onde vocês trabalham o ano todo pra vim passar 

ferias, ou até curtir o melhor carnaval do Brasil. agora existe duas coisas 

que vocês nunca vai conseguir chegar a ser, FELIZES & HUMILDES; 

como nós somos.”  

 “Se tu pensa assim, então ta.. tu é só mais um riograndino 

recalcado... 50% vem pra cá pq sao trabalhadores, pq no nordeste 

infelizmente não é igual ao sul lá eles trabalham mto e ganho mto pouco.. 

por isso as empresas trazem eles pra ca.”  

 

Vcs gaúchos (as) são tudo um bando de racistas , hipócritas 

que acham que esse fim de mundo chamado rio grande é uma cidade ... 

Vcs tem é inveja do pessoal de fora que vai pra essa merda de cidade 

ensinar vcs a trabalharem ! Vcs tem é que dar graças a deus que foi 

construido o estaleiro ... Antigamente vcs trabalhavam no Guanabara ... 

Os gaúchos só querem saber de usar drogas , ostentar o que não podem 

... Já as mulheres só querem saber de noitada, bebidas, trair os maridos , 

falar mal dos homens gaúchos... Vcs vivem de aparência , cambada de 

fudido que não tem nem merda no cú pra cagar... Beijinhos ! 

 

E ainda:  

 

“uma grande falta de respeito com a minha cultura vc 

generalizou o povo baiano ao contrario do que vc diz somos muito 

receptivos e educados também se vc tem um problema pessoal com 

algum baiano é outro coisa mais dai vc esculhambar a Bahia eu descordo 

sou uma pessoa que conheço quase todo brasil e respeito os lugares 

onde estou independente do luxo educação, faço minha parte tenho 

respeito ao próximo.” 

 

3º) Os simpatizantes: “isso é só uma musica vamos brincar gente!!!”:  
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“Gente, opinião pessoal: o Brasil não vai pra frente exatamente 

por isso. Não falo da música contra os baianos e nem das agressões 

contra os gaúchos e sim dos dois ao mesmo tempo! Nem parece que 

gente adulta consegue se comportar tão bem quanto criança mimada que 

sequer pensa se ofende os outros ou não. Não sou gaúcho embora seja 

sulista e nem baiano embora tenha amigos nordestinos, mas acho que 

todos devemos respeitar para sermos respeitados. Ponto final!” 

 

Como o espaço é a internet, o lugar de proveniência dos participantes 

extrapola os limites da territorialidade de Rio Grande, havendo opiniões vindas de 

vários lugares do Brasil. 

 

3.2. A MÚSICA “FOGE QUE É BAIANO”. 

 

O cerne da analise se concentra sobre uma serie de comentários (em 

torno de 300) postados no canal de internet Youtube, em função da musica Foge 

que é baiano, criada e postada em 2013, alcançando sucesso imediato e 

repercutindo em outros meios de comunicação, em boates e no contexto geral, 

assim como nos celulares individuais que, por insistência dos ouvintes, foram 

disponibilizados em versão para o download. A música é, portanto, o pano de 

fundo da discussão, por mais que em seguida deixe de ser referencia e o debate 

se desenvolva a partir dos ataques mútuos. 

A música por si mesma apresenta uma estrutura de definição do que seria 

o “baiano”. Em formato de funk, ela assume um tom deboche, e pode ser 

trabalhada da seguinte maneira: 

 

1) Todo pessoal da p-58, p-55.. Tamo Junto! 

Trabalho na "ingivix" sou encarregado ... 

melhor gato que tem, venha se aproxime ... 

2) Eu bebo litrão da "Maínha" com os mano 

Xaveco traveco não tô nem "ligano" 

3) Churrasco segunda, vizinho "acordano" 

Eu curto a Ivete, o Naldo e o Caetano ... 
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4) Na festa eu tóco o terrô, só pique parangolé 

rebolation na Buarque, lá no Lads tem mulé 

encontrei uma encorpada que só podia por trás 

peituda do gogó grande, conheci na Silva Paes. 

5) De boombox no busão, gel, cabelo do Neymar 

Tem cavaco, tem tantan, viação noiva do mar 

Agora eu fiquei doce e é assim que eu sobrevivo 

To tirando onda no rolé de seletivo ... 

6) Se eu tiver boombox? FOGE QUE É BAIANO ... 

E loco de cerveja ? FOGE QUE É BAIANO ... 

Tem churrasco todo dia ? FOGE QUE É BAIANO ... 

Tem segunda e quarta-feira ? FOGE QUE É BAIANO ... 

  

Utilizando uma técnica de codificação (GIBBS, 2009), podemos ver que o 

ponto 1) faz referencias ao tipo de trabalho do “baiano”, os pontos 2) e o 4) o 

definem como aquele que consome bebida álcoolica de forma abusiva e “toca o 

terror”, inclusive incorrendo numa sexualidade promíscua -  tendo relação com 

prostitutas e travestis. Os pontos 3) e 6) falam do tipo (ruim) de musica que o 

“baiano” ouve, em volume alto e em dias de semana, fazendo churrasco e festa 

em dias inapropriados. No ponto 5), aparece o “baiano” usando gel no cabelo em 

cortes esquisitos, e o fato de ele usar transporte da empresa e ainda “tirar onda”. 

Enfim a musica mostra como o “baiano” é retratado: como esdruxulo, 

brega, destoante, que fala alto, escuta musica alta, tem gestos espalhafatosos, 

usa cabelo e roupa esquisitos, muito diferentes do habito local. O “baiano” bebe, 

parece que está sempre bêbado, em dias inadequados. Tem uma relação 

estranha com o trabalho e seu comportamento sexual é vulgar. Todas essas 

temáticas retornam constantemente nas acusações, o que permite tomá-las como 

pontos de apoio através dos quais poderíamos delinear uma figura geral do 

Baiano. Esse retorno dos temas sugere que, ou musica retrata a face do “baiano” 

tal como os riograndinos que se apresentam ao debate o identificam, ou que a 

partir da musica eles encontram as referencias para construir e sustentar as suas 

queixas. 
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Outra questão que desde já se vai delineando é que o “baiano” é um 

sujeito exclusivamente homem. Não se encontram referencias ao comportamento 

feminino. Durante as observações e entrevistas, no entanto, percebeu-se que as 

mulheres migrantes, tendem a desenvolver algumas ações semelhantes às que 

aparecem nas acusações dos riograndinos: vestir uniforme de trabalho com 

chinelo, ouvir o mesmo tipo de som alto, etc. Mesmo assim não se encontram 

identificações da mulher dentro da definição do “baiano”. 

Ora os debates se distanciam da musica e se direcionam para assuntos 

que emergem no próprio jogo de acusações, ora a temática da musica retorna, 

dada a própria dinâmica do Youtube, daqueles que entram uma primeira vez, 

escutam a musica e fazem um comentário, ao contrario daqueles que seguem o 

desenvolvimento do debate. Esse retorno a musica, por exemplo, encontra-se já 

nas ultimas seções do debate15: 

 

“Carol, infelizmente tudo que diz na musica é verdade, são 

desrespeitosos com todos, bagunceiros, claro que tem exceções, mas é 

isso, sabemos das dificuldades da cidade em ter mão de obra, mas tem 

que ser feito algo contra isso. Eu particularmente não aguento mais 

barulho, porque nem musica é de manhã cedo ou super tarde, ainda 

pegam a pior musica, a pior mesmo, onde a cantora é super aguda e 

colocam pra repetir ate 7 vezes que foi o que contei...por favor né, é difícil 

receber bem essas coisas.” 

 

“Disponibiliza logo essa música em mp3 para download, gente!! 
Ahahahahaha” 

 

“Fico muito massa!!! vou colar a tocar no carro a todo pau pra 

tremer esses baiano kkkk” 

 

“Rio Grande canta junto!!! o/ hahahaha” 
 

                                                           
15 Os comentários vêm diminuindo progressivamente desde de o ultimo ano (2015). Embora o ultimo tenha 

sido feito dois meses antes do momento de escrita dessa dissertação. Dizia ele: Camila Lima, 2 meses atrás: 

KKK [...] ESCUTANDO EM 2016. 

 

https://www.youtube.com/user/1S2ApaixonadaS21
https://www.youtube.com/watch?v=msOEoqTW-hA&lc=z12awdtafmyjclsut224wbsr1wrnvbh4v04
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“Já baixei a musica! Não me canso de ouvir!! Muito bom.” 

 

Mesmo assim, a correspondência que apresenta-se entre os pontos 

erigidos na analise dos comentários – trabalho, sexualidade, promiscuidade, 

higiene, aversão a disciplina/preguiça – e o desenho que se vislumbra na musica, 

permite trabalha-los enquanto categorias analíticas ou nós, através do programa 

N-Vivo. 

 

3.3. OS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DA FIGURA DO “BAIANO” 

 

Sobre a postura do “baiano”, são frequentes as associações com a 

pobreza, de carência de capital econômico e cultural. Ou seja, se procede 

deduzindo que determinado comportamento seria a tradução corporal de 

determinadas estruturas sociais, de uma classe social incorporada:  

 

“Essas pragas vem pra cá matar a fome.” 

 

“Se a Bahia é tão assim pq tu está aqui? Tu não tem nem o q comer lá... 

e por isso vem pra cá...” 

 

“Não, vocês vieram pra Rio Grande por não conseguirem fazer uma 

faculdade e sendo assim tem que trabalhar de soldador nas plataformas 

de trabalho por um salario LIXO. Por isso vocês vieram pra cá, porque 

riograndino vai pra faculdade e se torna ALGO NA VIDA. Diferente de 

vocês baianos.” 

 

“SEM CONTAR QUE ELES NÃO TEM DINHEIRO NEM PRA COMER, 

QUANTO MENOS PRA AJUDAR OUTRO ESTADO!” 

 

“Baiano é mal educado, não vai pra faculdade etc.” 

 

A percepção econômica é um corte decisivo na produção da figura do 

“baiano”. Entretanto, isso não revela necessariamente um corte de classe, mas o 
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fato de o nativo entender certos atributos como expressões ou sinais de pobreza, 

de proveniência de uma determinada classe social que estaria inscrita no corpo 

(BOURDIEU, 2004). Esses sinais, no entanto, não necessariamente revelam de 

fato uma situação de pobreza, uma vez que aqueles que moram em regiões 

litorâneas, por exemplo, fazem uso corriqueiro de bermuda e chinelo, sendo parte 

tanto de uma porção econômica abastada como de outra, estando tanto em um 

espaço de lazer como de trabalho.  

Assim, atributos como andar de chinelo no centro da cidade, usar blusa 

com bermuda (“coisa que não combina”, aos olhos nativos), beber cerveja na 

latinha, andar de transporte publico, explorar o boné como um componente 

estilístico, são encarados como praticas de “baiano” ou “baianagem”, que é um 

dos derivativos do radical “baiano”. Estes elementos constituiriam uma identidade 

enquanto um espaço em que aquele que apresentasse tais elementos, ou fizesse 

uso de tais recursos dispostos nesse espaço – vestuário, comportamento, 

praticas, vocabulários -, seria posicionado enquanto um “baiano”:  

 

“Como identificar um baiano do polo naval em Rio Grande: É 

muito fácil, se tiver um celular num ouvido e uma latinha na mão, já 

achou.” 

 

“Chinelo de dedo e celular no ouvido... FOGE QUE É BAIANO! 

Hahaha” 

 

“(...) Andar de chinelo no calçadão, e o que sabem fazer [é] só 

isso, obra mesmo, e não solda tiro 5 para profissional.” 

 

“As idéias dos baianos: andar de casaco e de bermuda. Vou ter 

de apresentar a calça pra eles!” 

 

Também seria identificado ou posicionado como “baiano” aquele que não 

sabe ou faz uso equivocado dos aparelhos tecnológicos. Imagina-se que como 

sua região é pobre (seja lá que região for), ele converte a utilidade que a 

tecnologia oferece em um recurso visual, estilizando-a ou utilizando versões falsas 
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de aparelhos como o iPhone, enfeitando-o com capinha estampada, adesivos e 

outros adereços, e exibindo-o com musicas em alto volume dentro do ônibus, na 

rua, como o “boombox” aludido na musica, que seriam aqueles rádios grandes que 

os rappers carregavam nos ombros na década de 90. A identificação do “baiano” 

como aquele que vive de celular no ouvido são frequentes. Ilustro o esquema, no 

entanto, com um embate entre um carioca e um riograndino, em que este buscava 

inverter o argumento de que Rio Grande não tem nem cinema avançado, 

mostrando essa face desajeitada ou exagerada do modo como o “baiano” utiliza 

da tecnologia. A primeira fala é do carioca, a segundo do riograndino: 

 

“BAHH mas q besteira GURI, tem tratamento pra tudo, menos pra dor 

de cotovelo!!! Como aqui não tem shopping, cinema 4D, teatro, ponto turístico 

nem praia, ai vcs ficam sem ter o q fazer, ai vcs criam essas besteiras q nem se 

pode chamar de musica mas é normal, não conheço nenhum artista daqui da sua 

cidade deve ser por isso. Ninguém tem culpa de vc ter nascido aqui no interior do 

RS. idiota kkkk” 

 

“Cinema 4D só no nordeste mesmo. Quanto mais D, mais nordestino.” 

 

 O “baiano” é também identificado como um ser emocional, no sentido de 

que tende a se distanciar do racional, da disciplina, da decência moral e da 

ponderação, do autocontrole e da virtude nobre. O riograndino, ao contrario, 

segundo suas auto-definições, é respeitoso com a mulher, com a tradição e com o 

espaço público, emana atitudes nobres, é bravio, decente, estudado, preza pela 

reputação, etc. Segundo o modo como o riograndino se percebe, ele jamais 

“mexeria” com uma mulher casada, tampouco perderia o controle diante de uma 

mulher bonita, uma dama: 

 

“Um dia passei no calçadão e vi um baiano mexer com uma 

linda mulher, ela o ignorou, como se não existisse. Aí ele colocou as 

mãos na cabeça e começou a gritar: - Meu Deus!!! Por que vim parar 

aqui??? Só tem mulherão que nem olha pra mim !!! Tive que rir. Esses 

baianos além de mal-educados, são muito engraçados. “ 
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 Segundo o discurso nativo, os “gaúchos” são aqueles que dominam o 

corpo, guardam a postura, sustentam o porte masculino nos traços, no andar, no 

vestir, no tomar mate, até mesmo na dança. Já os “baianos” infringem as barreiras 

implícitas que separam aquilo que é um gesto de homem e aquilo que é um 

comportamento de mulher: gingam, arrastam os pés, seu corpo é languido, seu 

gesto demorado, são “lambusados”, se esfregam, rebolam e dançam juntos, como 

mulher: “vcs dançando parecem uma lacraia”. 

 

“As bichas dos baianos não aguentam, ficam 3 meses aqui e 

abrem fora! Aqui não usamos roupinhas apertadas e caminhamos 

rebolando igual os baiano. Vão dançar o reboletion
16

 na merda da Bahia 

pq aqui é terra de MACHO!” 

 

De forma que, temos na diferença entre “gaúcho” e “baiano”, a 

concretização da clássica dicotomia razão versus emoção, cabeça versus 

coração, cérebro versus instinto, espirito versus corpo, que posiciona no polo da 

razão/cabeça/cérebro/espírito o superior, evoluído, civilizado e no polo oposto da 

emoção/coração/instinto/corpo/ o inferior e não-evoluído, bárbaro, não-civilizado.   

 

“Carol, coloca um biquini e vai pra praia pra vê se os baiano não 

vão meter a mão com vc!? Nem precisa ir pra praia, vai trabalhar no polo 

naval pra vê o q as mulheres tem q ouvir desses merdas! Conversa mais 

com as pessoas pra ver se vc não vai mudar de opinião. Depois a gente 

quebra eles a pau e ai chamam os gaúchos de ignorantes...” 

 

Era isso que apontava Elias (2011) como um dos critérios de observação 

do grau de avanço no processo civilizatório: “a libertação dos costumes implica um 

acréscimo de responsabilidade, e seria justamente este o custo maior trazido a 

nossas pulsões” (ELIAS, 2011, p. 11). Na visão dominante do riograndino, os 

baianos não foram educados para controlar o ímpeto dos seus instintos. 

A partir dos comentários foi possível criar um nó da “sexualidade”, devido 

                                                           
16

 Reboletion é o nome de uma musica baiana que fez sucesso no carnaval de 2013. 
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às constantes associações dos Baianos a um comportamento abusivo com as 

mulheres. Seguem os depoimentos de duas mulheres que dizem sentir o assedio 

dos baianos:  

 

“Alguns deles são muito abusados! Não digo todos, mas 

alguns... Eles ficam dando em cima de todas as gurias, inclusive de mim, 

que tenho só 16 anos!” 

 

“(...) Eu cansei de sair na rua e ouvir cantadas sem graça de 

muitos Baianos que não tem respeito nenhum, nem por crianças. (...)” 

 

 Há também a revolta dos homens com o assedio com as “suas” mulheres: 

 

“(...) A maioria das minas não gosta porque os cara é abusado 

demais e já tão tomando porrada por aí (...)” 

 

“(...) AQUI MULHER GOSTA DE HOMEM COM JEITO DE 

HOMEM! NÃO BIXA REBOLETION! FALA COM A MULHERADA 

GAÚCHA PRA SABER O QUE ACHAM DOS BAIANOS, TODAS 

QUEIMAM VCS! DIZEM Q SÃO FEIOS, COM JEITO DE BICHA, SUJOS 

E CABEÇA CHATA! (...)” 

 

3.4. ESTIGMATIZAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO 

 

Há, porém, a aparição esporádica daqueles e daquelas que por vezes se 

sensibilizam com a agressividade investida na figura do “baiano” e suspeitam da 

verossimilhança das acusações, pois alegam que tais comportamentos não são 

exclusivos dos “baianos”: “em qualquer lugar do mundo existe pessoas sem 

limites”.  

Estas, porem, sofrem logo uma repreensão, sentem o peso de discordar 

do grupo, dado que as concepções que o coletivo se empenha em formar, 

encontrando a cada resposta, a cada comentário um reforço do consenso, agem 

no sentido de pressionar e controlar a conformação das imagens e certezas do 
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grupo17. Vejamos como:  

 

“Retardada, se passa uma mulher gostosa na rua eles parecem 

que vão agarrar a mulher a unha. Baianos filhas das putas abusados.” 

 

“Vc está gravida de um Baiano né??? UHASUHAUSHAUSH” 

 

“VAI TI FUDE TAIS DANDO O RABO PRA ELES SUA PUTA” 

 

Ou no caso dessa moça, Karina, que sugeriu que talvez os “baianos” 

tivessem a oferecer às mulheres algo que faltaria aos “gaúchos”. Assim ela foi 

respondida: 

 

“UHAUAHUHAUHAUAH tive que rir! Gaúcho não tem pegada? 

Karina quem em plena consciência iria te dar alguma pegada? Olha pra 

tua latinha, pelo amor de deus né! Pra te pegar só baiano desesperado 

mesmo! UHAHUAUHAUHAHUAUUHA Por isso tu acha que só eles têm 

pegada GAÚCHO NÃO É DESESPERADO PRA PEGAR BARANGA. :D” 

 

“(...) vc ainda tem sorte de levar uma cantada kkkk” 
 

 

 Aqueles que esboçam qualquer movimento de associação com o “baiano” 

são também postos em um lugar de desvio, dado que, se defendem aqueles que 

infringem as regras, também deverão ser infratores, desviantes (BECKER, 2008). 

Goffman trabalha isso afirmando que aqueles que se alinham com o estigmatizado 

sofrem uma estigmatização de segundo grau, “já que o que um indivíduo é, ou 

poderia ser, deriva do lugar que ocupam os seus iguais na estrutura social” 

(GOFFMAN, 1975; p. 123). 

                                                           
17 Esse mesmo fenômeno foi constatado e desenvolvido teoricamente por Elias e Scotson em Os estabelecidos 

e os outsiders: “As pessoas „inferiores‟ tendem a romper os tabus que as „superiores‟ são treinadas a respeitar 

desde a infância. O desrespeito a esses tabus, portanto, é um sinal de inferioridade social. Fere profundamente 

o sentimento de bom gosto e decência moral das pessoas „superiores‟. Desperta nos grupos „superiores‟, raiva, 

hostilidade, repulsa ou desdém” (SCOTSON e ELIAS, 2000; p. 171).  
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Dessa forma, são consideradas “prostitutas”, “putas”, “travestis” e 

“traficantes”, aqueles e aquelas que se relacionam com o “baiano”, que os 

defendem, ou que simplesmente não demonstram a devida aversão. Esse 

mecanismo de “estigmatização de segundo grau” tem por objetivo alertar aqueles 

que se associam com o desviante que poderão vir a sofrer as mesmas represálias, 

que não vale a pena, que o prejuízo de deixar os “estabelecidos” é muito grande, 

“retira-os dos prazeres do fácil intercambio com outros” (GOFFMAN, 1975; p. 

127): “Mexeu com meus aliados mexeu comigo!”, diz um riograndino.  

 

“Na zona Rio Grande não tem mais movimento, pois os baianos 

do polo naval casaram com todas as vadias e travecos. Isso é um fato.” 

 

“Nossas mulheres??? vcs ficam é com o que sobrou, é o que 

ninguém quis. Fica com elas aí, pode levar esse presentão kkkkkkkkk” 

(grifo do autor. O termo refere-se a presença de pênis nos travestis) 

 

3.5. A RELAÇÃO DO “BAIANO” COM A “MULHER” 

 

A qualidade da relação do “baiano” com a “mulher riograndina” torna-se 

um ponto de encontro das desavenças. Semelhante à concorrência no mercado 

matrimonial que abordou Elias (2000; p. 206-207), demonstrando que há uma 

motivação subjacente na rejeição ou mesmo criminalização da relação entre 

membros do “grupo outsider” e as “mulheres” do “grupo estabelecido”, que diz 

respeito aos modos tradicionais de relações entre homens e mulheres impressos 

em determinada configuração social. Essas modalidades de relações são 

aprendidas e incorporadas durante a educação social daqueles que participam de 

tal configuração. A ruptura nos modelos tradicionais de relação, acarretaria um 

prejuízo àqueles que as tinham em um estagio incorporado, dado a formação 

inicial em que aprenderam a postergar a promessa de obtenção de prazer, de 

satisfação ou a submetê-los a esses modos oficiais de relação. As mínimas 

infrações das normas de relação entre homem e mulher poderiam vir a abalar 

outras instituições associadas por exemplo ao matrimonio e à família.   
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3.6.  A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO DAS ACUSAÇÕES 

 

Em horas que a definição do “baiano” através do desrespeito com “as 

mulheres” parece não funcionar, opera-se então uma ampliação dos limites de 

oposição, depositam-se outras infrações no leque de acusações das infrações 

cometidas pelo “baiano”, ampliando, dessa maneira, a força da rejeição e o 

antagonismo.   

 

“Ñ respeitam ninguém: mulher, velhos e crianças a cidade de rio 

grande e um lugar ótimo de se viver mais e bem assim aqui "RESPEITE 

para ser RESPEITADO" um ditado q acho que eles não conhecem! 

(grifos do autor)” 

 

“O nosso balneário, está virado num favelâo dos nordestinos. 

Que deprimente.” 

  

Essa ampliação do leque de acusações – das “mulheres” para os “velhos” 

e “crianças” – dada a insuficiência ou imprecisão circunstancial de alguns traços 

levantados, chega até o “trabalho” e a “comunidade” geral, a “cultura” e a “cidade”. 

Percebe-se a ativação da “comunidade” e da “tradição”, do “coletivo” e do 

“passado”, como suporte de referencia e legitimação dos laços sociais entre o 

grupo dos "estabelecidos". Nessas horas vasculham-se os quadros mais fortes e 

gerais de referencia da identidade, se voltam ao passado, dizendo “Somos 

gaúchos, somos riograndinos...”, ou olham para o futuro, “esse é o preço que 

estamos pagando pelo desenvolvimento”. 

 

“NÓS DOMINAMOS A CIDADE, ELA É NOSSA, NÃO VENHAM 

BANCA PRA CIMA DA GENTE, NÓS CHEGAMOS AQUI ANTES, 

COLOCAMOS NOSSA CULTURA ANTES.” 

 

“Se a Bahia é tão boa voltem pra lá seus maus educados, 

abusados e cabeças chatas! Não venham matar a fome e a sede de 

vocês aqui no Sul pq aqui não queremos merda! Temos orgulho de nossa 
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terra e pra quem não conhece a Revolução Farroupilha, lutamos contra o 

Brasil inteiro, acham mesmo q tememos alguma coisa? Ainda mais uma 

minoria q faz parte do Brasil, é nada pra nós gaúchos!” 

 

“Adoro essa musica, temos q honrar nossa cidade foge que é 

baiano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk” 

 

“Estão sempre falando mal da nossa cidade e esquecem que 

vieram matar a fome deles aqui, se é tão bom lá na Bahia volta pra lá! já 

vão tarde! Aqui é a nossa terra, com muito orgulho.” 

 

“TODOS! eu digo,TODOS os baianos têm inveja dos gaúchos,e 

então vem fazer essa baderna aqui, e vem bagunçar um estado calmo, e 

tranquilo.” (grifos do autor) 

 

 

Nas falas acima a uma concepção de que a cidade antes da entrada dos 

estrangeiros era tranquila e calma, de forma que o “baiano” estaria associado ao 

aumento da desordem e dos distúrbios sociais. Observa-se ainda como o 

“orgulho” e a “honra” são citados, resgatando referencias identitárias tal como a 

“Revolução Farroupilha”. Sendo assim, há também a necessidade da demarcação 

de distinções que precisam ser elucidadas pelos debatedores. Desse modo, 

podemos notar como há, na contraposição da produção da imagem dos “baianos”, 

enquanto os “outros”, a construção da imagem do “nós”: 

 

“GAUCHADA= somos bem “loco”, “loco” de bueno, nós temos 

veneno na folha da faca. Quando sangue ferve viramos a cabeça. Por 

deus pai santo, ninguém ataca... BAIANADA= VAI RALANDO NA 

BOQUINHA DA GARRAFA... KKKKKK”  

 

“Na real os baianos tão achando que tão na casa da sogra que 

vão fazer tudo o que querem, mas não é bem assim. Se toquem e caiam 

na real, todos nós gaúchos sabemos que vocês estão aqui porque 

queriam ser gaúchos” 
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“Eles chineliaram nossa cidade. Agora só se vê os parangolé 

por todo lado e pior, um monte de homem que ficam se esfregando uns 

nos outros. Se pra eles é normal pra nós gaúcho isso é viadagem. 

Kkkkkkkkk” 

 

Em relação ao trabalho, há uma contradição a que os nativos têm que 

lidar referente às alegações de que o “baiano” seria “preguiçoso”, “avesso ao 

trabalho”, “malandro”, preferindo recorrer a atividades ilícitas que requerem menos 

esforço. Porém, ao mesmo tempo, eles teriam vindo a Rio Grande em função do 

Polo Naval, portanto, para trabalhar, e sobretudo pelo fato de não haver mão de 

obra qualificada para esse setor disponível na cidade. Ou seja, haveria, de saída, 

uma superioridade de qualificação dos “baianos”. Nesse sentido, diz um baiano 

(da Bahia): 

 

“A inveja é uma coisa incrível...só pq em Rio Grande não possui 

mão-de-obra qualificada tendo que recorrer a outros estados para suprir 

o quadro de mão-de-obra, ao invés do povo gaúcho acolher fica 

descriminando...como no meu caso fui contratado como engenheiro pela 

Engevix, saindo de Salvador vindo para Rio Grande, devido a Engevix ter 

praticamente implorado para eu vir para cá, devido a não encontrar gente 

qualificada aqui, fico triste pelo preconceito de certas pessoas!”  

 

Ao que os nativos respondem: 

 

Rio Grande possui sim mão de obra qualificada, a diferença é 

que a maioria não possui experiência, ai vem os baianos com a carteira 

aquecida
18

 e ganham as vagas assim, sem nenhuma honestidade, 

conheço um bando deles que confessam que mal sabem o que estão 

fazendo. É que lá na Bahia é fácil conseguir essas coisas, baita injustiça 

com quem estuda e se dedica para conseguir uma chance 

honestamente.  

 

QUALIFICADA? PAGAR BEM? AUHAUHAUHAUHAHU 

Baianada vem pra cá trabalhar em coisas que nem precisa de ensino 

                                                           
18

 Carteira aquecida quer dizer comprada. 
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médio e paga muito mal e querem dizer que são qualificados? As 

pessoas de Rio Grande estudam e vão ser algo bom na vida diferente de 

vocês que vem montar plataforma sem se quer ter ensino médio pra 

morar em uma casa com + 40 nego e ganhar um salário de bosta. Pelo 

amor de deus, vão se enxergar seus lixos. (grifos meu) 

 

O jeito que vcs são lentos se dependesse da ajuda de vcs nós 

estávamos todos mortos, o tempo que um baiano ia demora pra chega 

aqui. O POVO MALANDRO. (grifos meu) 

 

Vc pode até estar certo não tenho nada contra baiano ou 

carioca!! Até pq já estive ai!! Mas achar que só vcs sabem fazer obra aí é 

demais!! sabem montar andaime pelo que eu vi! E só isso!! Profissional 

mesmo que veio de fora não vi nenhum ainda e tenho 20 anos na 

metalurgia!! metalúrgica irmão não e obra!! (grifo meu) 

 

Além desses baianos não saberem trabalhar são uma cambada 

de vagabundo da porra. 

 

Vocês estudam pra isso pq vcs querem. Em Rio Grande nem 

todo mundo vai pro polo, tem pessoas que preferem ter suas lojas. 

 

Os comentários expostos demonstram um investimento do nativo em 

sustentar uma imagem alicerçada em pontos, eixos ou nós de atributos, 

caracteres, traços a partir dos quais se operaria a distinção, aversão e 

inferiorização do “baiano”. Esses nós variam em termos de concentração, de 

intensidade e força de sua circularidade. Quer dizer, alguns temas aparecem mais 

fortes que outros, retornam com mais frequência, como a questão do trabalho e da 

sexualidade. Temos assim nós de traços fracos e fortes. 

Nesse sentido, o nativo joga com a pluralidade de pontos de apoio. Assim, 

observa-se em suas narrativas, deslocamentos referentes à inaplicabilidade 

eventual de alguns desses esquemas de reconhecimento, identificação e 

distinção.  Vê-se, por exemplo, que quando a identificação do “baiano” a partir da 

promiscuidade vem a falhar, a acusação é re-direcionada para a territorialidade, os 

laços de tradição e da comunidade. Sobretudo os demarcadores fracos, como o 



143 
 

fato de falar no celular e beber cerveja na latinha, demonstram a fragilidade de tais 

dispositivos, assim como a dificuldade de dar por acabado o trabalho de contorno 

e fechamento da identidade do “baiano”. Uma vez que esses depoimentos se 

inserem em um fórum de discussão, eles se desenvolvem no sentido de aumentar 

sua consistência, serem melhor fundamentados e aumentar a inteligibilidade de 

tais aversões que não se sustentariam apenas com essa razão.  

Seguem alguns comentários que mostram como a identidade do “baiano” 

tende a não se fixar, ser refrataria as investidas do nativo, como seus contornos se 

confundem na demarcação dos traços étnicos ou geográficos: 

 

“Eu tenho nojo dessa gente, um bando de maloqueiros porcos, 

baianos, cariocas e merda é tudo a mesma coisa.” (grifo do autor) 

 

“Só falta a homenagem aos cariocas que se acham melhores 

que os Riograndinos. Aqui pelo menos não tem favela, morro, 

assassinato de polícia e nem traficante mandando obedecer a toque de 

recolher.” 

 

“Quando vai sair uma sobre os cariocas daqui????? 

Ahhahhahhaahah.” 

 

“Fora nordestinos!” 

 

“Não dá pra negar que baianos, cariocas e outros "invadiram" a 

cidade.” 

 

“Agora tem de tudo em rg baiano, piauense, paulista, 

carioca...tem gente ate que confunde AH E DE FORA DEVE SE BAIANO 

kkkk mas que barbaridade!” 

 

Portanto a necessidade que se apresenta de elaborar uma figura geral 

que permita identificar, tornar inteligíveis as experiências vividas pelos nativos, 

apresenta constantemente falhas, dubiedade, confusão, incorrespondência. Os 

apontamentos que buscam a presença de um sujeito responsável pelo seu mal-
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estar, deparam-se frequentemente com uma ausência, um vazio, no sentido de 

que esse sujeito se esquiva, escorrega a cada investida do nativo.  

Mesmo assim, observa-se um movimento posterior de retorno de cada 

tentativa falha de definição do “baiano” ao fórum de debates, que a todo momento 

inicia um novo ciclo de atualização das demarcações.  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS. 

 

A categoria “baiano” funciona no sentido de assegurar as devidas 

distinções no universo cognitivo do nativo. Mas, uma vez que admitamos seu 

funcionamento (através, por exemplo, de sua extensão e atualização no tempo), 

podemos dizer que ela encontra correspondência na realidade, isto é, permite 

distinguir, a partir dos estigmas – ou seja, um conjunto de informações ou sinais 

indicadores afixados nos corpos -, o lugar de proveniência de um individuo na 

estrutura social.  

Os estigmas, portanto, são sinais, informações, códigos (GOFFMAN, 

1976, p. 11), que dizem respeito a esse conceito mais amplo de “baiano”, a 

representação daquilo que aparece no cotidiano riograndino e que em um primeiro 

momento lhe é estranho, e do qual não se pode prever os comportamentos. 

Enquanto um conjunto de sinais que indicam um lugar de proveniência, a 

identidade do “baiano” coloca-se como um espaço social alocado na estrutura 

simbólica riograndina, principalmente sobre os vazios e fraturas que se abrem na 

mesma, e cujo posicionamento dentro desse espaço, através das condutas, dos 

comportamentos, praticas, gestos e performatividades, vem a transformar, 

posicionar, identificar alguém como “baiano”, reparando, suturando e se 

sobrepondo então àquelas fraturas.    

Os pontos de oposição encontrados nos discursos dividem-se em 

classificações de traços fracos e fortes. Os primeiros, por exemplo, se dirigem ao 

fato de os “baianos” serem “analfabetos”, “sem educaçao”, “abusados”, “sem 

autocontrole”, “bebados” e “preguiçosos”. Os ultimos, dizem respeito a uma 

motivação subjacente, inerente ao proprio funcionamento da configuraçao social, 
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que aqui se pode observar na concorrencia em torno da “mulher”, do “trabalho”, da 

legitimidade, da apropriaçao privilegiada dos bens simbolicos e recursos sociais. 

As acusações pressionam e circulam em torno desses temas ou nós, que, 

postos numa estrutura dicotomica, tentam empurrar o “baiano” para esse lugar 

onde se reunem suas porções negativas, e assim, legitimar o posicionamento 

daquele que o enuncia, ou seja, o nativo, em suas porções positivas.  

Observa-se ainda a intenção de vincular o “baiano” com uma serie de 

preceitos daquilo que se considera errado, ignóbil, baixo, feio, repulsivo, 

desviante, para tornar esse conjunto de infraçoes inteligíveis. Desse modo, o 

“baiano” apareceria como a personificação nao só das infrações, mas do agente 

que as comete, dando margem para a estipulação das punições adequadas para 

aqueles que as viessem a cometer, tal como a rejeição e o desprezo do grupo dos 

nativos estabelecidos.  

De outro modo, a figura do “baiano”, como personificação do desvio, 

funcionaria como um dispositivo de manutenção da coesão do grupo estabelecido, 

legitimando essa posição enquanto composta daqueles que não cometem as 

infrações proprias dos “baianos” - os desviantes - e minimizando então os riscos 

de ameaças a sua integridade.  Todavia, a figura do “baiano” deve estar a todo o 

momento sendo trabalhada, dada a tendencia que demonstrou em deslizar, ser 

refrataria as tentativas de definição e fixação.    

Pode-se notar ainda como a figura do “baiano”, eleita como um inimigo 

comum pelo coletivo, torna-se alvo de pulsões raivosas, xingamentos desmedidos, 

ou seja, observa-se como a figura do “baiano” influi em niveis profundos das 

subjetividades dos agentes, dizendo respeito ás sua porções emocionais e 

sensitivas, e não somente ao aparato cognitivo. Da mesma maneira, a figura do 

coletivo, a identidade resgatada do “gaucho”, erigida na contraposiçao ao “baiano”, 

desperta emoções positivas, sensações de pertencimento e orgulho. 

A seguir, veremos como isso se manifesta no plano cotidiano, analisando 

informações reunidas a partir de tecnicas como observação, entrevistas e diarios 

de campo. 
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4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: ENTREVISTAS FORMAIS, INFORMAIS E O 

“POLITICAMENTE CORRETO”. 

 

Muitas das informações aqui analisadas foram produzidas ao acaso, em 

conversas espontâneas que depois se desdobraram em entrevistas formais ou 

não. Por entrevistas formais entende-se, sobretudo, aquelas nas quais foi possível 

ligar o gravador e registrá-las. Isso porque, em campo, o gravador pareceu atuar 

como um repelente dos potenciais entrevistados.  Não são poucos os que ficam 

inibidos ao saber de sua presença, mesmo a autorizando, ou mesmo aqueles que 

não a autorizam, argumentando que sua fala não tem importância, que é melhor 

deixar pra outro dia e que desaparecem no dia marcado. De modo que, em uma 

pesquisa limitada a um período de dois anos e com poucos recursos, não se pode 

dar ao luxo de contar apenas com as informações extraídas de entrevistas 

formais.  

Por entrevistas informais podemos entender aquelas conversas disformes, 

livres e de tempos variados, estruturadas ou não, indo de cinco minutos até uma 

sequencia de dias, e que foram guardadas em notas ou diários de campo. Essas - 

talvez pela espontaneidade e pela leveza contida na própria dinâmica de uma 

conversa com pessoas de todo o tipo e no qual não se pronuncia a figura pesada 

de “pesquisador”, “universitário”, “sociólogo” -, foram as que liberaram os grandes 

eixos de reflexão e que permitiram avançar na linha de investigação, ensejando 

inclusive mudanças de rumo nesta última. Nesse sentido,  foi em conversas com 

taxistas, motoristas de ônibus, caixas de supermercados, vendedores, pessoas na 

fila do ônibus, pessoas na fila do banco, garçons, barbeiros, etc., que  traçou-se o 

pano de fundo geral para o desenho e procedimento da pesquisa. 

A fala registrada parece ameaçar o interlocutor com o peso de um suposto 

compromisso, sobretudo quando se trata de afirmar algo sobre os migrantes, 

nordestinos, o “baiano”, etc., o que, de saída, pode vir a causar um prejuízo moral 

ao entrevistado dado a aproximação prévia que certos gêneros de afirmações vêm 

a ter com a xenofobia, preconceito, racismo, etc. Em resumo, não houve pessoas 

na rua que não estivessem a par do “politicamente correto”, que, nesse caso, diz 

respeito a aceitação incondicional do outro, sob o custo de ser associado a rótulos 
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negativos, o que, de certo modo, inverteria a posição do estigmatizador do 

“baiano” em estigmatizado (como “xenofóbico”, por exemplo).  

Em uma entrevista com Juvenal, um menino de quinze anos, feita em um 

parque em um dia de domingo, pode-se perceber a incidência do politicamente 

correto: 

 

-Você notou alguma mudança na cidade com a instalação do 

Polo Naval? 

- Não que eu tenha notado. 

- E de pessoas diferentes? 

- Ah sim, verdade. 

- No colégio? 

- Não, pela rua mesmo, andando... 

- E como é que reconhecia, pelo uniforme de empresa, algo 

assim? 

- Não, pela cara mesmo (afirmação incisiva seguida de risadas). 

Pessoas nordestinas, e de outros países, bastante. 

- Você conhece alguma pessoa dessas? 

- Não, mas eu tenho um vizinho... 

- E o que você acha dessas pessoas vindo de fora? 

- Pra misturar, conhecer novas culturas, sim, acho bom. (grifos 

meu) 

 

Enfim, o assunto toca na ferida do que se tem chamado “politicamente 

correto”. Há sempre um cuidado a ser tomado quando o assunto é o Outro, o 

“apenas diferente”, especialmente se esse assunto for discutido com um outro, 

como era o caso do próprio pesquisador, com trejeitos flagrantemente 

estrangeiros:  

 

- Mas tu não é daqui né? 

- Não, sou do Paraná. 

- Ah, deu pra vê. 

- Como? 

- Tu puxa o i e o r... 

- Ah, você percebeu... 
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- Sim, e tu fala você. (grifos meu) 

 

Como se pode ver nessa entrevista, a percepção nativa detectou a 

condição de estrangeiro do entrevistador logo de inicio, no uso do termo “você”, ao 

invés do “tu”, como se diz no Rio Grande do Sul. 

  

4.1. DIFERENCIAÇÕES SUTIS E GRANDES DIFERENCIAÇÕES 

 

A questão do sotaque é muito marcante ao ouvido nativo. Essa foi uma 

das coisas que sobressaíram em campo. Quando perguntado como eles 

reconheciam um “baiano”, a diferença da fala - não só dos fonemas, mas do tom e 

do ritmo -, aparecia.  

 

- E como é que vocês os reconheciam [os baianos]? 

- Porque eles estavam sempre falando alto, de algum jeito tu via 

que não eram gaúchos né. Eles falam alto, eles sempre tão em grupos 

grandes, a aparência física, tu já vê. O calçadão de Rio Grande mesmo, 

eles tavam sempre por ali. E nos bares, eles ficam, tomam conta dos 

bares, bebendo, chope, cerveja, tudo. Quando tu passa tu já ve que eles 

ficam conversando alto. 

 

Em conversas entre “gaúchos” oriundos de diferentes partes da região do 

Rio Grande do Sul, ficava-se surpreso ao ver o modo como eles conseguiam se 

distinguir. Nessa entrevista feita com um grupo em um salão de beleza, cinco ou 

seis mulheres, entre freguesas e profissionais, teciam uma rede de conversas em 

torno do assunto do sotaque dos baianos. Pouco depois de uma moça entrar no 

salão e cumprimentar as pessoas, perguntei se poderia entrevistá-la, ao que 

Andreia acudiu: 

 

- Mas ela é de Bagé, ela não é daqui, é de Bagé. 

- Mas como você sabe, já conhecia ela? 

- Não, mas pelo modo de falar... (a moça ainda não havia falado 

por mais de dois minutos)  
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E de fato a outra bageense, também insuspeita aos olhos leigos do 

pesquisador, o confirmava com certo orgulho:  

 

- É fácil notar, quem é da fronteira não perde o sotaque. Eu 

mesmo morando a mais de trinta anos em Rio Grande não perco. Posso 

morar no Rio de Janeiro, no nordeste... quem é de fronteira não perde o 

jeito.  

 

Trata-se de linhas sutis, códigos e demarcações que só serão percebidos 

por aqueles que os conhecem, ou tendo aquilo que Bourdieu (2003, p. 237) 

chamava de “competência” (politica, estética). Essa competência, afirmava, “não 

se encontra igualmente difundida. Varia grosso modo como o nível de instrução”. 

A partir dela observam-se diferenças fantásticas: onde um detentor dessa 

competência detecta quinze divisões, nada existe para aquele que não a detém.  

 

A diferença diz respeito a pessoas que medem em centímetros 

e pessoas que medem em quilômetros. A competência (politica, estética) 

mede-se entre outras coisas pela grau de finura da percepção (passa-se 

a mesma coisa em estética, sendo alguns capazes de distinguir as cinco 

ou seis maneiras sucessivas de um único pintor). (BOURDIEU, 2003; p. 

237-238) 

 

Nessa linha de distinções especificas, há também demarcações sutis que 

diferenciam o riograndino do pelotense, e até alguma rivalidade. Quando tocava 

nesse assunto, porém, pelotenses ou riograndinos revelavam um desprendimento, 

tendo-o como coisa do passado, “do pessoal aí”: “Isso o pessoal comenta, mas 

não dá pra levar a sério.” A rivalidade, todavia, ganha cor em temas 

descomprometidos, por exemplo, em torno da praia do Cassino (“a maior praia do 

mundo” como eles afirmam repetidamente), tão importante na cultura riograndina, 

assim como a comida, a musica ou a beleza das gurias, que por vezes se 

transformam em alvos de argumentações em vista de atingir o riograndino. Como 
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nessa narrativa de Rosa, a bajeense que já mora em Rio Grande  há trinta anos 

mas que não perdeu o sotaque: 

 

- Eu também não vou no Cassino. Passo o verão em Santa 

Catarina.  

- Porque, você não gosta do Cassino?  

- É que, na realidade, o Cassino é tão disputado, que tem que ir 

cedo pra pegar lugar. Se tu vai tarde, tu não tem lugar pra pôr o carro... 

fora a barulheira. É churrasco, é fumaceira, é a função dos carros 

passando, cada um traz uma musica, é uma guerra, uma competição de 

som, um mais alto que o outro. Agora, tu vai nas praias de Santa 

Catarina, não existe essa de botar som na porta, aí o pessoal respeita. 

Ninguém fica abusando. Tem aquele vento na cara, enchendo a gente de 

areia, enchendo a comida de areia... Ai, eu não vou. (grifos meu) 

 

 Se tomarmos os termos que Rosa utiliza para descrever o cassino, veremos 

que são os mesmos utilizados para descrever o “baiano”: que há uma “barulheira” 

de som e musica, tem “churrasco” e “uma fumaceira”, é um “abuso”, diz ela. 

Veremos a frente que são esses termos que também são utilizados para 

descrever o “baiano”. 

Também Andreia, pelotense que morou e foi casada em Rio Grande, e que 

ainda trabalha lá, participa na rivalidade. Sendo esteticista, Andreia ativa sua 

habilidade legítima de dizer o belo e o feio, direcionando a diferenciação em torno 

desse assunto: 

 

- Mas as mulheres riograndinas não são bonitas né, não sei se 

é preconceito meu, mas tu não vê mulher bonita lá como e Pelotas. 

Alguma coisa como o cabelo, a pele... Eu não sei, mas é diferente. 

 

Ao que Rosa responde: 

 

- Não, eu não vejo lá. É que lá é muita mistura, tem gente que é 

de tudo que é lado lá, que vêm e também que fica radicado lá. (grifo meu) 
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 Há uma rápida dicotomia entre o bonito e o “misturado”.  As diferenças 

sutis, vividas por aqueles que estão capacitados a reconhecê-las e decodificá-las, 

são narradas em um tom de rivalidade “saudável”, isto é, que logo se desvanece 

frente a uma rivalidade maior. Nesse sentido, riograndinos, pelotenses, bageenses 

e porto-alegrenses, comentam entre si essas diferenciações, frente a frente, 

fazendo chacotas com seus pontos fracos, com o futebol, com a história, etc. 

Temas estes nos quais não há concorrência, disputa simbólica, já que não pode 

também haver grandes ganhos ou perdas simbólicas (BOURDIEU, 2004, 2011). 

Portanto, não há perigo de ofender e se comprometer com tais alegações, de 

modo que essa rivalidade não pode gerar grandes consequências àquele que as 

efetiva.  

Essa rivalidade é vivida entre “gaúchos” e exclusivamente entre eles (ou 

seja, entre aqueles que partilham do todo que esse termo representa). E, em 

situações em que tais distinções se tornam ineficazes, será o fato de serem 

“gaúchos”, enquanto aquilo que os equivale, e não o que os diferencia, que será 

resgatado. Nesses casos, as diferenças específicas serão esquecidas em nome 

de significados mais amplos, tal como o passado, a tradição, as origens, os “mitos 

fundacionais” (HALL, 2011, p. 47).  

Nesse sentido, as rivalidades amigáveis não somente contornam o 

“politicamente correto”, como constituem a próprio cimento de coesão dessas sutis 

diferenciações exclusiva dos especialistas, daqueles que a operam. Elas são 

feitas em climas alegres e amistosos, em momentos de descontração, como diz 

um interlocutor: “não podem ser levadas a sério”. Não é a mesma rivalidade que 

se apresenta frente a um “estrangeiro” como o “baiano”, o desviante e infrator dos 

tabus e das regras locais. Daí a diferença drástica do modo como as coisas se 

expressam em um espaço anônimo como a internet, e uma conversa cara a cara, 

a luz do dia, como nas situações de entrevistas e nas observações em campo. 

Essas grandes diferenças não podem ser operadas da mesma forma que aquelas 

que distinguem os “gaúchos” entre eles. Há uma disputa maior em jogo, pela 

sobrevivência e continuidade de certos padrões, visões de mundo, estruturas 

sociais sólidas e incorporadas a um nível tão profundo que a infração de uma 
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dessas estruturas acarretaria uma agressão àqueles que as têm em um estagio 

incorporado. 

 

4.2. A INTERNET E O CAMPO PRÁTICO COMO ZONAS OPOSTAS 

 

Além da mudança na contundência das expressões sobre o “baiano”, o 

que se encontra no caso das entrevistas é uma grande variação ao passar de um 

caso a outro. Como dito anteriormente, são dispositivos como a internet que 

permitem a construção de uma figura geral cuja eficiência encontra-se justamente 

em sua força de comportar e sobreviver às variações individuais, caso a caso. 

Nesse sentido, é o trabalho de análise e intepretação do pesquisador que 

possibilita às entrevistas terem um eixo comum, isso, porem, desde as primeiras 

abordagens em que os entrevistados são, de um modo ou de outro, levados a 

falar sobre tal tema. Isso ocorreu ainda mais nas ultimas entrevistas, em que a 

figura do “baiano” já não se manifestava com a mesma latência no cenário local, 

dada a dispersão dos trabalhadores migrantes em função da diminuição de 

atividade no Polo Naval. 

 Além disso, o trabalho de campo e as entrevistas, permitiram 

compreender como essa figura geral é fragmentada e efetivada pelas 

individualidades variáveis, onde as narrativas se entrecruzavam e onde se 

distanciavam. Além do que, é nesse plano que se pode verificar a impossibilidade 

dos signos e das identidades serem fechadas e fixadas.  

Por terem sido feito ao longo de dois anos, e no período critico de 

mudanças do Polo Naval, em que ele foi de seu ápice até o seu declínio, as 

entrevistas devem ser pensadas em si mesmas, como se falassem de coisas 

diferentes, já que a realidade local -especialmente na vertente que nos interessa 

aqui -, foi bastante modificada. Por exemplo, naquelas entrevistas mais antigas, 

entre 2014 e 2015, os entrevistados viviam uma atmosfera de ebulição, progresso 

e crescimento, no auge da vinda de trabalhadores “de fora”. Nos casos mais 

recentes, entre 2015 e 2016, os entrevistados viviam um clima de “crise”, o que 

era frequentemente ressaltado. Nesses casos, a percepção sobre o “estrangeiro” 
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também se alterava. Ele era mencionado de um modo distante, aparecendo entre 

frases como “houve uma época”, “tinha vezes que eles faziam isso ou aquilo”, de 

maneira que, aquela força que sustentava a figura do “baiano”, acabava se 

desbotando em um tempo pretérito.  

Por exemplo, em uma entrevista com Fernando, um trabalhador carioca 

que veio ao Polo ainda nas suas primeiras fases, este respondeu que o numero de 

pessoas de fora estava “claramente” diminuindo. 

 

- É que é assim: em áreas mais específicas, continuam as 

pessoas de fora. Por exemplo, a minha área é muito difícil pra ingressar, 

então a maioria absoluta é de fora e não saiu ainda. 

- Por que que é uma área muito difícil? 

- Porque são cursos caros, as provas que você tem que prestar 

são caras, então o pessoal daqui tenta, é bastante o pessoal daqui que tá 

tentando, mas não tão conseguindo passar. Então, até que eles passem, 

vai sempre depender do pessoal de fora pra vir trabalhar. Aos poucos tão 

passando, né? E os salários também acabam sendo mais baixos por eles 

serem daqui, e não ter que pagar moradia e tudo mais... 

- Existe uma diferença nessa questão? Então, quem é de Rio 

Grande, se estiver fazendo a mesma coisa que você faz, vai ganhar 

menos que você por que é daqui? 

- É... é isso sim.  

 

A diminuição de migrantes aludida por Fernando, coincide com os 

planejamentos estruturais iniciais do Polo Naval, a saber: de substituir a força de 

trabalho estrangeira pela nativa, valorizando o trabalhador da região, assim como 

efetuando a distribuição das oportunidades que foram prometidas à população 

local, e ainda auferindo os lucros relativos ao barateamento com os custos dessa 

mão de obra, uma vez que o estrangeiro acaba sendo mais caro para o 

empregador (APL, 2014).  

Quanto ao período ascendente na demanda de trabalhadores de fora, 

relata Raquel como, nessa época, se contratava qualquer um que se 

candidatasse, tendo inclusive pontos de cadastramento em lugares incomuns, 

como no shopping: 
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- Eu entrei quando eles fizeram cadastro no shopping, diziam 

pra todo mundo na fila que era vaga garantida. A gente madrugou na fila. 

E eu já cheguei tarde na fila, cheguei oito e pouco da manha, e fui sair de 

lá as oito da noite, de tanta gente que tinha na fila. Mas daí a gente já 

saia de lá empregada. Não precisava fazer o curso nem nada, já botavam 

de ajudante. Isso foi em janeiro do ano passado [2014)]. Era um contrato 

de 45 dias, aí eles viam se renovavam ou não. 

 

Raquel foi diagnosticada com síndrome do pânico e estava afastada, do 

trabalho no Polo Naval, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),  no 

momento da entrevista. Não tinha planos de voltar a trabalhar no Polo. Na 

realidade, ela não chegou a trabalhar um único dia. Desde sua primeira relação 

com o Polo, sentiu muito medo do tamanho da estrutura, do barulho e do ritmo 

acelerado do seu funcionamento.  

 

- É muito barulho, é muito grande, é insegurança toda hora. O 

INSS mandou eu voltar pra firma, mas eu não vou mais. Lógico, eu tenho 

muito medo de ir lá. Trabalhar mesmo eu não trabalhei, eu não cheguei a 

trabalhar, me deu pânico, por que me deu angustia o cheiro, a mascara, 

o barulho, tontura, no primeiro dia eu já fiquei mal, no outro eu já não 

trabalhei, e ai eu fui pro médico.  

 

Se tomarmos o exemplo da Raquel, podemos entrever um contraste entre 

a magnitude do projeto do Polo Naval e o ritmo de vida da cidade a que os 

habitantes estavam acostumados. E, nessa linha, veremos o “baiano” aparecer e 

circular dentro dessa alteração de ritmo e multiplicação das figuras. Fiz Raquel: 

 

- Tinha mais mulher do que homem... Veio bastante pessoal de 

longe. 

- E eram da onde, você conseguia identificar? 

- São tudo baiano, e os... os cabeça chata. 
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Há ainda outras narrativas que compartilham dessa estrutura temporal e 

que evocam o Baiano da memoria, em um tempo recente em que ele se 

apresentava mais numeroso, porem desde outro ponto de vista, como no caso de 

Natalina, trabalhadora do supermercado BIG: 

 

- Você sentiu o impacto do Polo Naval aqui no BIG? 

- Sim, mudou bastante. Antes era bem mais movimentado, 

agora o desemprego levou tudo, né? Não tem mais emprego, agora é 

desemprego geral. Aí falta. Veio bastante gente de fora aqui. O mercado 

também teve uma mudança grande, perdeu bastante movimento. Saiu 

fora o Polo Naval, deu uma acalmada. (...) Tinha gente de fora, de São 

Paulo, né, da Bahia, pessoal da Bahia que trabalhava lá, mas eu não tive 

nem um contato, assim... direto com esse pessoal.  

 

Observa-se uma percepção de que os “estrangeiros”, o “baiano”, teriam 

ido embora em função do período vivido pelo Polo Naval. Há, assim, uma 

associação direta do Polo com o “baiano”.  

As entrevistas com Fernando e Natalina diferem no fato de que a primeira 

foi realizada ainda no inicio de 2014, enquanto a ultima data de finais de 2015. 

Quer dizer, no primeiro caso, de um trabalhador interno do Polo, a causa que ele 

reporta sobre a evasão do estrangeiro é o próprio planejamento inicial da 

infraestrutura do Polo. No segundo, isso se deve a sua crise, a uma mudança do 

curso de seu desenvolvimento, uma irregularidade. No entanto, se nas entrevistas 

e observações feitas no período mais antigo, até 2014, o “baiano” aparecia em 

primeiro plano, desprovido de vínculos com o Polo Naval, uma vez que este 

estava estabilizado, isto é, não apresentava possibilidades de entrar em crise, no 

segundo período, mais recente, é o Polo que aparece em primeiro lugar, e o 

“baiano” como um componente periférico a ele. 

Nesse sentido, temos uma variação temporal que deve ser levada em 

conta, em que a maior parte das entrevistas: 1) toma o “baiano” como parte 

integral do Polo Naval, 2), ao fazê-lo, o concebe como parte do passado próspero 

de algo que se mostra em crise, e 3) associa-o com o nordestino, os “cabeça 
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chata”, o paulista, o carioca e toda a variedade de migrantes que venha se 

posicionar no lugar de tal descrição. 

Mesmo assim, temos a percepção dos entrevistados sobre “aquela” 

situação, ou seja, de um passado que é evocado no presente da entrevista, assim 

como o modo de re-viver “aquela” experiência com o “baiano”, assim como as 

disposições acionadas no processo  de elaboração de sua figura a partir da 

memoria, já que ele ainda existe ali.  

Frente ao cenário apontado, expõe-se algumas das questões que 

nortearam o andamento dos procedimentos de entrevista: dada essa passagem 

do tempo constatada em cada entrevista, a a força da estigmatização com a figura 

do “baiano” teria se acentuado? A preocupação com os empregos que o Polo leva 

em sua crise, e sua associação com o “estrangeiro”, produziria uma opinião 

favorável ao retorno desses enquanto estando vinculados ao período prospero do 

Polo, as oportunidades e ofertas de empregos? 

 

4.3.  AS ENTREVISTAS 

 

Além do elemento temporal constantemente presenciado, desde o início 

das entrevistas, se esteve deparando com aquela dificuldade de conseguir a 

confiança dos entrevistados para falar sobre tal assunto. Notava-se, como diz 

Becker, que havia a utilização de mecanismos de dissimulação como da aversão 

pelo “baiano”, na omissão, controle de informação, seleção de termos mais 

atenuantes quando se buscava defini-lo 

Frequentemente o entrevistador era questionado sobre os propósitos da 

pesquisa. Via-se que o entrevistado tomava cautela, dizia, por exemplo, “é, não dá 

pra generalizar, acho que são só alguns que fazem isso, os que vêm 

temporariamente...”. Esse achado coincide com os estudos que tomam os 

esquemas de diferenciações como o desvio, a estigmatização, a rotulação, etc., 

como objeto de estudo, isto é, eles encontram ininterruptamente obstáculos 

relacionados com a própria natureza desse tipo de estudo:  
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Não é um assunto que as pessoas pensem com tranquilidade 

[...]. As personagens do drama sociológico do desvio, mais ainda que as 

de outros processos sociológicos, parecem heroínas ou vilãs. Expomos a 

depravação de desviantes ou expomos a depravação daqueles que lhes 

impõem as regras (BECKER, 2008; p. 177).   

 

Nesse sentido, além do método mais espontâneo de realização de 

entrevistas, seguiu-se um esquema próximo ao “bola de neve”, ou seja, a partir de 

um contato iam-se firmando outros. A vantagem desse procedimento para esse 

tipo de pesquisa, é que os contatos feitos por indicação de conhecidos, colocam o 

pesquisador um passo a frente no processo de obtenção de confiança do 

entrevistado.  

O contato de Rosa, por exemplo, professora de educação física, natural 

de Bagé, porem “radicada”, como ela mesma diz, em Rio Grande há mais de 30 

anos, foi indicado por Andreia, a cabeleireira. Andreia ainda indicou uma serie de 

conhecidos, na maior parte clientes ou colegas de trabalho, com quem se pode 

estabelecer uma matriz de contatos.  

No depoimento de Rosa podemos ver alguns desses mecanismos de 

dissimulação antes mencionados, assim como as variações de acordo com o 

aumento de confiança que se ia depositando no próprio pesquisador, para além 

daquela confiança depositada em Andreia:  

 

- Decaiu um pouco o movimento. Eu tinha alguns alunos [de 

fora] lá na minha escola que já voltaram porque os pais ficaram tudo 

desempregados, ficaram um tempo em Rio Grande e voltaram. Agora há 

pouco tempo, uns 15 dias atrás foi uma aluna pra Bahia de volta. 

- Bastante da Bahia então? 

- Bahia, é, eu acho que é. Lá na minha escola tinha baiano né. 

Mas tinha gente de tudo que é lugar no Polo Naval.  [...] Na minha escola 

teve bastante procura de vaga em função do Polo Naval. Veio gente de 

tudo que é lado, mas alguns já foram embora, outros permanecem em 

Rio Grande, né?. [...] Mas não tem muito a ver com Polo Naval. Eu acho 

que é crescimento da cidade mesmo. Veio bastante gente de fora. Mas 

eu acho que Rio Grande cresceu bastante. Eu sei porque eu trabalho na 
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Vila da Quinta a vinte anos, e ali cresceu muito. A minha escola mesmo 

que tinha assim um prediozinho só, pequeno, tiveram que construir mais 

dois pavilhões, porque botaram o ensino médio, e porque não tem zona 

urbana, né?. Rio Grande, não teve oferta pra tanta gente, tanto que tem 

gente que mora em Pelotas e trabalha em Rio Grande. Vai e volta, né? O 

pessoal que trabalha no porto e nas industrias. Não tem... a infraestrutura 

da cidade não comporta, não permite que as pessoas morem lá. Então 

eles tão indo pra lugares mais distantes. A Vila da Quinta é um lugar que 

cresceu bastante. E um dos fatores eu acho que foi em função do Polo 

Naval também. 

 

Observa-se que Rosa traça um panorama dos acontecimentos com a 

cidade buscando se distanciar, dar um relato imparcial, mesmo ciente – avisada 

por Andreia - de que a pesquisa era sobre “os baianos”. Um tempo depois da 

conversa, há uma aproximação e um ganho de confiança, em que Rosa pergunta 

ao entrevistador: 

 

- Tu trabalha em função de pesquisas? (É uma pergunta 

retorica, dado que ela já tinha essa informação)  

- É, faz parte de uma equipe, a gente tá pesquisando alguns 

dos efeitos do Polo Naval... 

- Bah, eu acho que... tem muita gente que vem lá de fora que 

olha... diz que fazem uma esculhambação! Eu tenho uma colega que diz 

que o pessoal faz churrasco, os baianos, não sei se os nordestinos, mas 

diz que eles fazem churrasco no meio da rua assim, na calçada, sabe. 

Mas tinha uma época que tu ia ali no calçadão, era só gente... tu via 

nordestino, tu via pelas feições né? que tinha muita gente de fora. 

 

Vale lembrar que essa é a mesma Rosa que no momento anterior 

justificou seu desgosto pela praia do Cassino mencionando o “churrasco”, a 

“esculhambação” e a confusão da multidão. Ela agora desloca esses elementos 

para o “pessoal de fora”.   

 

 - Tu sabes o que aconteceu nos desfiles escolares... eu 

trabalho com as gurias dança e ginastica na escola, e a gente leva elas 

pra representarem a escola nos desfiles. E no ano passado, foi uma 
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vergonha, eles diziam horrores pras gurias. Eles ficavam dizendo assim 

“faz a abertura, faz não sei que lá”. Ficavam assim, dizendo um monte de 

piadinha pras gurias, que eu me envergonhava, eles ficavam assoviando, 

aplaudindo e gritando, porque elas tavam de sainha e malha, sabe. Eu 

achei uma falta de postura deles, uns homens velhos... tudo tarado eu 

achei. Tudo gurias novinhas, tudo de 12, 13 anos, tudo adolescentes 

(aqui há expressões de indignação no salão onde está sendo realizada a 

entrevista). Esse ano eu observei que - eu não sei se eram os coreanos -, 

os pobrezinhos foram tudo tirar foto das gurias. Mas tudo no maior 

respeito, eles foram todo o tempo acompanhando, e ficaram filmando e 

fotografando, mas não... se eles diziam alguma coisa assim, era na 

língua deles lá. Tudo no respeito, não abusavam nada. É algum navio 

que tinha atracado lá em Rio Grande, e eles foram assistir o desfile. Não 

sei e chinês ou coreano.  

 

O “baiano” é aqui identificado com o desrespeito, com a desordem, como 

aquele que grita vulgaridades, se insinua para meninas. Como contraexemplo 

daquele que representa a ordem, o silencio, o equilíbrio, neste caso, do coreano 

ou do chinês.  

No próximo trecho, pode-se notar o uso repetido do “uma colega me 

falou...”, “ouvi dizer...”, que vem junto de um fato contado pelo entrevistado. Isto é, 

o entrevistado faz uso desses relatos esparsos de colegas, ou de conhecidos de 

conhecidos (“minha amiga disse que uma colega dela passou por isso ou aquilo”), 

como um lugar comum onde se pode articular suas queixas particulares. 

 

- Uma colega minha me contou que eles tavam até invadindo 

casa já (risadas no salão). É, diz que invadiram um apartamento, não sei 

era um apartamento dela ou de um amigo dela. Eu sei que ela me contou 

essa historia que foi... eu não sei nem quem é, assim, não sei da 

autenticidade disso.  

 

 Na atmosfera de indignação que se ergueu no salão com os comentários de 

Rosa, Andreia complementa: 
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- O pai da Manu [ex-marido] sempre comentava: “Ô raça bem 

desgraçada!”. Que no carnaval eles [o ex-marido de Andreia é 

brigadiano] se aproveitaram pra dar pau “neles”. Mas bem feito. Foi 

horrível. Eles mexiam com mulher casada. Bah, teve um que se eu não 

encostasse na parede e não virasse a cara, ele tinha me beijado. Veio 

três pra cima de mim, eu e a Sara [enteada de Andreia, de seis anos]. Ela 

ficou com os olhos esbugalhados me olhando: “tia, o que que ele ia 

fazer?”. Eu digo “não sei o que ele ia fazer”. Eram três, mas um veio em 

minha direção. 

 

A bajeense que havia chegado no salão contribui com sua explicação: 

 

- Pra mim eles saíram fora das famílias, e aí eles ficaram longe, 

e aí eles se soltaram, extravasaram tudo que podiam. Metiam a mão com 

todas as pessoas. 

 

Esse grau de indignação é compartilhado por Felipe 19 . Por ter sido 

realizada através das redes sociais, a narrativa de Felipe apresenta a mesma 

característica de contundência e descomprometimento, propiciado pelo anonimato 

(por mais que haja uma identificação de usuário, não é possível visualizar seu 

rosto nem escutar sua voz) que a internet garante. Note-se, por exemplo, os usos 

da exclamação e das risadas do que é dito, o que se buscou preservar em termos 

de pesquisa, da ortografia original, para relatar a tônica do conteúdo da fala: 

 

Felipe: Os mineiros e cariocas são umas pessoas legais!!! Mas 

os baianos... Bah, presta 1 a cada 10000. Muitos são arrogantes, mal 

educados Se acham melhor que os outros. Falam mal do estado, falam 

mal das mulheres.... E uma coisa que não aceito é falar mal do meu 

estado!!!! Metem a mão..... 

Pedro: Você disse que esteve lá na Bahia 3 meses. 

Felipe:  Sim. Lá eu fui ver q isso tudo é "cultural". Lá eles 

metem a mão.... 9 horas da manhã eles fazem xixi nos postes... Tem 

pessoas educadas sim tem.... Mas é pouco!!!! 

                                                           
19

 A entrevista com Felipe foi feita por Skype, utilizando só o sistema de bate-papo, por indicação de outro 

entrevistado. Expõe-se tal como na ortografia original. 

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
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Pedro: E onde você vê esse tipo de coisa aí em Rio Grande? 

No centro, no Cassino ou na vizinhança mesmo? 

Felipe: Todos lugares!!!! 

Pedro: Sei. São baianos mesmo, não passam despercebidos 

como nordestinos em geral? 

Felipe: Simmm. Se tu chamar alguém de baiano... Essa pessoa 

vai ficar brava!!!! Conheço um rapaz q não fala q é baiano.... Pois tem 

vergonha!!! Os baianos em geral acredito q não.... 

 

Pedro: Você já ouviu falar na musica foge que é baiano? 

 

Felipe: Simmm. Kkkkk. Tocou muito....Ela fala a pura verdade!!!! 

Pedro: toca? Como assim, onde? Nas rádios aí? 

Felipe: No celular... Nas páginas social. E parece que também 

toco em uma festa de RG q eles frequentavam. 

Pedro: Já deu algum tipo de briga mais seria por causa dos 

baianos, q você saiba? 

Felipe: Sim... Muitos foram para na Santa Casa por falar de 

mais!!!! 

Pedro: você já chegou a ver ou participar de alguma coisa 

parecida? 

Felipe: Briga não... discussão. Falaram do estado!!! [...] Falando 

q aqui é ruim q as mulheres eram putas varias coisas. Aí eu falei q era 

para ele voltar pra terra dele!!!! E se a mulher baiana era fraca "no sexo" 

era pq os baianos não sabia encimar. E se ele quiser deixar a mulher 

comigo uma semana que ela voltaria fazendo de tudo. Aí ele ficou 

magoado Kkkk. Falou q ia me bater. 

Pedro: E você acha que está diminuindo a confusão com os 

baianos? 

 

Felipe: Sim. Muitos já voltaram pra Bahia 

Pedro: E não voltam mais? 

Felipe: Espero que nao!!! Kkkkkk 

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
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Pedro: acha que eles contribuíram em algo para a cidade? 

Felipe: Nada!!!!!! 

Pedro: Nem positivo nem negativo? 

Felipe: Só sabem fazer filhos. Fico imaginando essa cidade 

daqui a 15 anos. Só negativo. Não contribuiu com nada. É uma pena pois 

tem pessoas boas... Mas a maioria que veio.... Bah sem palavras!!!!! 

 

Não se nega que o nordestino tenha um comportamento diferente do 

riograndino, já que ele de fato infringe as regras implícitas e acaba por 

personificar, aos olhos nativos, o desviante, a infração inscrita no corpo. O próprio 

observador em campo reconhecia esses traços presentes nas narrativas dos 

riograndinos, admitindo que essas diferenças são percebidas, sobretudo se vistas 

a partir da ótica do nativo, dos caracteres que eles nos ensinam a distinguir, assim 

como perceberia um chinês ou coreano, como disse Rosa, ou assim como 

reconhecia os africanos vendendo joias no centro. A pergunta que pode ser feita 

é, por que e como o riograndino reunia essa quantidade de diferenças, de 

informações, na identidade do “baiano”? A resposta que Felipe dá é direta: 

 

Pedro: Entendi. Mas dá pra distinguir o baiano, por exemplo, de 

um cearense, paraibano, capixaba, essa galera do nordeste?  

Felipe: Pela maneira de falar... Pelo jeito de se portar... 

No entanto essa maneira de Felipe distinguir as especificidades e 

sutilezas dos nordestinos, “cabeças chatas”, mineiros, paulista e cariocas, não se 

apresenta nos demais depoimentos. Há nesse sentido, outra categoria de 

entrevistados que não partilhariam desse juízo sobre o “baiano”. Para eles o 

problema do “baiano” estaria vinculado a problemáticas que vieram com o Polo, à 

competição pelos recursos e oportunidades, como aponta Denise, enfermeira: 

 

Denise: Acho que uma das maiores mudanças foi a questão do 

emprego, né? Tanto pras pessoas daqui quanto pras pessoas de fora. 

Mas, faltou planejamento também, porque junto veio muito problema [...] 

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/felipe.sandri.3
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Não se pensou, por exemplo, esse número grande de pessoas que 

vieram de fora, que tipo de atendimento medico que iam receber. Eles [os 

de fora] tudo têm convenio, só que a cidade não comportou toda essa 

movimentação. Dois hospitais já é pouco pra nossa cidade, aí quando 

veio toda essa movimentação ficou menos ainda. Aí dá problema, né? 

 

 Na fala de Denise, além de povoar o passado, a imagem do “baiano” 

aparece distribuída numa multidão. O próprio “baiano” acaba por representar essa 

multidão, tida em termos como “mão de obra”, “pessoal vindo de fora”, “volume de 

migrantes”. Ele não tem rosto, não tem nome. Denise, assim como a maioria dos 

entrevistados, parece não tê-lo conhecido em carne e osso. Entre um problema e 

outro, Denise ressalta: 

 

Denise: O que teve problema grande do pessoal que veio de 

fora, é que vieram muito homens sozinhos, pelo próprio local de trabalho 

que é de mão de obra mais masculina, e a questão do que procuravam 

aqui em Rio Grande né?, de meter a mão com as mulheres daqui, falta 

de educação, falta de respeito, isso teve muito, não sei se tu já escutou 

isso, mas teve muito problema relacionado a isso. (grifos do autor) 

 

 Como visto, volta a aparecer os mesmos centros temáticos das “mulheres” 

e da “falta de educação”, relacionados com o “pessoal de fora”. Tanto que ela 

pergunta: “não sei se tu já escutou isso...”. Notemos como ela responde a seguinte 

pergunta: 

 

Pedro: Acha que isso fez parte de algum tipo de preconceito 

com o pessoal de fora, ou não, os relatos são justos? 

 

Denise: Acho que teve os dois. Por que isso tem aqui também, 

tanto que a gente tinha comentado hoje né? [pergunta pra amiga ao 

lado], está se falando tanto da lei Maria da Penha, da falta de respeito, do 

cuidado com a mulher... Se aproveitaram que veio gente de fora, e a 

culpa é só do de fora. Mas não é não. (grifos do autor) 
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Segundo Denise, problemas que já existiam em Rio Grande e que talvez 

tenham aumentado com a vinda do pessoal de fora, passam a ser reunidos e 

representados na imagem do “baiano”. Nesse sentido, os “baianos” passam a 

constituir a contrapartida irregular da regularidade riograndina, ou seja, passam a 

refletir aquilo que eles próprios negam, reprimem, ao prezar pela continuidade de 

suas normas e regras, e afastar o seu contrario, o desvio, a infração (ELIAS e 

SCOTSON, 2000).  

Bianca, em outra entrevista feita via redes sociais20, também difere do 

discurso de Felipe, sobretudo na redução e centralização do migrante, do 

desviante e das perturbações que houveram, na figura do “baiano”. Nessa 

entrevista, uma das ultimas feitas, se buscou colocar o tema da pesquisa já de 

início, sem esperar o “despertar” do entrevistado para o tema pretendido, dado 

que as entrevistas revelaram que por essa época, de retrocesso das atividades 

Polo Naval, o foco iria tendencialmente se concentrar no Polo Naval ao invés de 

concentrarem-se na figura dos trabalhadores migrantes e desviantes, como 

acontecia nos anos anteriores.  

  

Pedro: A entrevista é sobre o contexto dos últimos anos em Rio 

Grande, mais especificamente sobre os migrantes, que ficaram 

conhecidos como baianos, sabe? 

Bianca: Sim, mas especificamente baiano por quê? Tem 

bastante carioca, paraíba.  

 

O “baiano” descrito por Bianca é logo desmanchado, fragmentado, diluído, 

e em seguida posto como parte de um esquema simplório do riograndino para 

identificar os migrantes: 

 

Bianca: Só bastava ser moreno, ter um sotaque e vestir roupas 

de verão no inverno para serem chamados de baiano. Fizeram até uma 

parodia com eles na época. Só lembro que era mais ou menos assim 

"foge que é baiano foge que e baiano". Tinha na net. (grifos do autor ) 

 

                                                           
20

 Esta entrevista com Bianca fora realizada através do Facebook. 

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
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 Bianca, assim como Felipe, cita a musica “Foge que é Baiano” na internet, 

e, em seguida passa a falar do que os outros riograndinos reclamavam, ou seja, 

adentra o senso comum:  

 

Bianca: Além disso, as pessoas se incomodavam com o estilo 

de vida deles. Como moravam vários em uma casa, eles faziam muita 

festa, churrasco na porta de casa, no meio da calcada, e eles faziam isso 

com as mulheres porque sempre andavam de bando. Até minha mãe de 

70 anos reclamava, hahahaha. Um pouco acho que era preconceito um 

pouco não. Lembro da minha mãe reclamar deles na fila do super, que 

eles lotavam o super, furavam a fila. Mas não sei ate que ponto 

realmente tudo isso é verdade. (grifos do autor) 

Pedro: você acha que rolava um tipo de preconceito? 

Bianca: rolava um pouco sim. Os riograndinos tinham 

preconceito sim, eles não foram muito bem recebidos aqui. 

Pedro: “aqui” q você diz é Cassino ou Rio Grande? 

Bianca: os dois. No Cassino teve lotação deles, quase todas as 

casas alugadas na baixa temporada. Rio Grande teve uma explosão em 

todos os setores na época do polo bombante. Agora tá tudo em ruinas. 

(grifos do autor) 

 

A estrutura traçada por Bianca se aproxima daquela relatada por Raquel, 

de grandes proporções, utilizando termos como ”explosão”, “polo bombante”.  

 

Pedro: quem reclamava mais, homem ou mulher? 

Bianca: era parelho, todo mundo tinha uma reclamação, 

independente de gênero, idade, e agora falando contigo sobre isso, vejo 

que realmente foi uma fase porque ninguém mais fala ou lembra deles. 

 

A pluralidade de perfis sociais atingidos, variações de “gênero”, “idade”, 

etc., sugere também uma multiplicidade de “infrações” que não são relatadas com 

a mesma frequência. Os temas que circulam o “baiano” tendem a serem os 

mesmos, muito próximo da “mulher”, da “preguiça”, da “festa”, da “roupa”... 

  

Pedro: você acha q piorou a situação da região em termos de 

criminalidade, instabilidade, etc.?  

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
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Bianca: muito. Aumentaram os casos de estupros 

principalmente no Cassino. Sim aumentou com eles, mas aumentou 

também quando deu a crise dos desempregos. 

Pedro: com os baianos ou com os migrantes em geral? 

Bianca: migrantes em geral e ate mesmo os locais. 

Pedro: qual a diferença desse Baiano/migrante para o 

riograndino/gaúcho? 

Bianca: fisicamente, são morenos, a maioria magros. Uma 

aparência simpática no sentindo de interação. Os riograndinos são mais 

na deles, não costumam receber os de fora bem, são mais arrogantes. E, 

uma coisa que tinha na cabeça dos riograndinos, era que a galera de fora 

vinha para tirar o emprego deles. Daí tinha disputa. Os baianos faziam 

mais festas no futebol, pareciam mais de bem com a vida, apesar de todo 

o perrengue de estar longe da família, amigos, cultura, e, além disso, 

serem tratados mal na cidade. 

 

Bianca termina respondendo a pergunta sobre quais possíveis mudanças 

teriam havido e permanecido na cidade: 

 

Bianca: acho que teve uma mudança bem profunda em todos 

os setores da cidade e nas pessoas, a população riograndina teve a 

oportunidade de conviver com uma outra cultura, outros hábitos, teve que 

aprender a conviver com eles. A Paula, minha amiga, era uma patricinha, 

se formou em engenharia civil, se apaixonou loucamente por um carioca 

que veio só para trabalhar no polo, casou com ele e eles estão vendendo 

sanduba na praia e ela diz que ele mudou a vida dela hahahaha. 

 

Pablo, trabalhador da IARA, empresa de fertilizantes, coloca outro ponto 

de vista sobre os migrantes, baianos e cariocas:  

 

Pablo: é o que dizem né, o pessoal aí, que o baiano é folgado, o 

carioca é folgado. Mas eu não tenho nada pra reclamar. Os que eu 

conheço são meus amigos, trabalham... Tenho vizinho, amigo que sai 

junto, joga bola junto, e não é assim como o pessoal fala. (grifos do autor) 

 

https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
https://www.facebook.com/pedro.marchioro.3
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
https://www.facebook.com/bianca.marquesmaio
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 Como se pode observar, há uma variação na percepção do “baiano” que 

impede que se dê por finalizado o trabalho de definição e fixação de sua 

identidade. Por vezes, através das falas, se chega a questionar a realidade de sua 

presença ou existência. Na fala de Pablo, a questão do “é o que dizem né?”... 

volta a aparecer. Mesmo assim, Pablo é foi o único que afirmou conhecer um 

baiano ou carioca e, no entanto, ele negou as afirmações a respeitos dos 

mesmos. O “baiano”, nos períodos em que foram realizadas as ultimas 

entrevistas, sofre uma percepção retroativa, isto é, que se dirige ao passado. Ele 

se confunde com os tempos mais ativos do Polo Naval e, do mesmo modo, é 

esquecido com a sua desaceleração. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DAS ANALISES DAS ENTREVISTAS 

 

 As entrevistas revelam um desenho da imagem do “baiano” cujas linhas, 

erguidas a partir das narrativas, o desintegra, o fragmenta e o atomiza. Os 

elementos comuns às narrativas singulares, isto é, os elemento compartilhados 

que as torna partes do senso comum, sugere que seu princípio reside no próprio 

universo riograndino. Dito de outro modo, as ambiguidades e até contradições que 

se vê na analise de cada fala, como na de Rosa, de Andreia ou na de Denise, 

demonstram que o conhecimento dos componentes da figura do “baiano” – festas, 

churrasco, desrespeito com mulheres – por parte dos informantes nativos, têm seu 

principio nas próprias estruturas locais, isto é, são anteriores ao Polo e ao 

“baiano”, dado que algumas situações relacionadas ao “baiano” já existiam e já 

eram dadas ali como infrações. Do mesmo modo, também já existia o aparato 

regulador que posicionava tais elementos – comportamentos, condutas - enquanto 

infração. 

Nesse sentido, pode se afirmar que, aquilo que se expressa ora como 

“baiano” ora como “nordestino”, “carioca”, “mineiro”, “nordestino”, “cabeça chata”, 

“os de fora”, etc., incrementou e trouxe à superfície essas irregularidades e 

infrações que estavam submersas ou eram percebidas em menor escala. O 
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próprio acionamento e atualização dos atributos nas falas sugere esse retorno à 

superfície, assim como sua referência atual a um passado recente. 

No entanto, o “baiano”, também participa de uma disputa por empregos e 

demais recursos sociais, materiais e simbólicos, como visto em algumas falas.  

Essa aparição, no entanto, é rara, emergindo somente quando é exigido alguma 

reflexão por parte dos entrevistados, o que dá a entender que na maior parte das 

vezes os “baianos” serão expressos através dos repetidos atributos “mulher”, 

“educação”, “festas”, “bebida”. 

 Nas entrelinhas das entrevistas e naqueles pontos onde elas se tocam, 

pôde-se ver que o material do qual se alimentam provém de um mesmo ambiente. 

Nesse sentido, as narrativas de alguma forma encontram equivalência nas 

camadas subjacentes de onde partem. Pode-se afirmar, como em Hall (2011) que, 

frente a uma figura rival maior, um adversário comum, as divisões e rixas internas 

são esquecidas ou deixadas de lado.  Isso se deve ao fato de que, se não se 

aceitava que alguém da comunidade mesma cometesse uma ou outra infração, 

dificilmente se aceitaria que alguém “de fora” o fizesse. Além disso, a vinculação 

do “baiano” aos desvios que previamente existiam, pode agir na fortificação dos 

mesmos tabus, desvios e regras, uma vez que sua figura os torna inteligíveis e os 

tira da vagueza e  volatilidade.  

 Por ser extremamente variável, existindo apenas de forma abstrata no 

senso comum, cujos princípios se encontram em canais de circulação como a 

internet ou o “boca-a-boca” (como visto no salão), a identidade final e determinada 

do “baiano” fica inviabilizada de se consolidar no plano da vida prática do campo 

social, dependendo das situações, por si mesmas instáveis, de definições em que 

se encontram os nativos, isto é, dependendo do espaço e do momento em que se 

encontram aqueles que constroem o “baiano”. 
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5. A EMERGÊNCIA DO “BAIANO” ATRAVES DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Apesar do forte caráter qualitativo que a pesquisa assume, valeu-se 

também de técnicas quantitativas para a coleta e o cruzamento das informações 

advindas da aplicação de questionários, de sua operacionalização através do 

programa SPSS, e da  interpretação utilizando-se de análise de tabelas de escalas 

de atitudes.   

A critica que se faz aos métodos quantitativos, como resultantes da 

aplicação de questionários com perguntas fechadas, é que têm o efeito de 

equivaler previamente as opiniões e colocar em segundo plano as singularidades 

individuais (PIRES, 2010). É o que Bourdieu afirma no texto A opinião publica não 

existe (2003): 

 

[Primeiro] todo o inquérito de opinião supõe que toda a gente 

pode ter uma opinião; ou, por outras palavras, que a produção de uma 

opinião está ao alcance de todos. Segundo: supõe-se que todas as 

opiniões valem o mesmo [...]. Terceiro: no simples fato de se por a 

mesma questão a toda a gente, encontra-se implícita a hipótese de que 

há um consenso sobre os problemas [...] (BOURDIEU, 2003; p. 233). 

 

A acusação de Bourdieu é de que o procedimento de coleta de dados 

através de enquetes e questionários, acaba por incorrer na “imposição de uma 

problemática”. Foi essa fraqueza que se buscou solucionar com a utilização 

triangular de diferentes métodos: as técnicas qualitativas que prezam pelo 

aparecimento espontâneo da problemática no decorrer do livre depoimento do 

entrevistado, assim como o modo como o fenômeno se manifesta à exploração 

empírico-indutiva em campo, entre as categorias que o contornam. Essa 

triangulação, no entanto, se completaria com o emprego de métodos de medição 

estatística (PIRES, 2010).   

O emprego de técnicas quantitativas possibilita observar as continuidades 

ou generalidades das opiniões individuais que, observadas de perto, não deixam 

ver aquilo que guardam em comum, isto é, o que estaria por detrás delas, no 

sentido que as antecedem ou não se reduzem às mesmas. As próprias entrevistas 
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aqui discutidas mostraram que as singularidades manifestas na superfície das 

narrativas contém uma dimensão mais profunda, um nível subjacente que pode 

ser visto em alguns momentos, nas entrelinhas das expressões e na participação 

de sentimentos comuns. Em outras palavras, já nas entrevistas se podia ver que 

“elas representavam variações individuais das crenças e atitudes padronizadas 

que circulavam nessas áreas” (ELIAS e SCOTSON, 2000; p. 54). 

A aplicação e analise dos questionários, nesse sentido, inverte a proposta 

das entrevistas. Enquanto estas centram o foco nas variações internas das 

narrativas individuais, para depois fazer um balanço de suas relações, os 

questionários tomam os indivíduos como componentes de uma população, para 

daí extrair um sujeito médio.  Essa figura que emerge, construída de partes 

montadas pelo pesquisador, gera resultados interessantes quando cruzada com 

aqueles obtidos através das entrevistas.   

A passagem da fase qualitativa para a fase quantitativa significa uma 

alteração no modo de pensar e se posicionar sobre os problemas de pesquisa. 

Grosso modo, ao passar ao campo quantitativo, os postulados que nortearam a 

fase qualitativa se transmutam em hipóteses passíveis de serem medidas ou 

refutadas. Do mesmo modo, para que as variáveis sejam operacionalizadas, 

passam da linha descritiva em que estavam postas, para uma linha quantificável 

em termos de graus, valores, estimativas, quantidades (GIL, 2009). Dito de outro 

modo, busca-se medir a correspondência entre a distribuição dos elementos 

presentes em um conceito ou variável, com a distribuição dos elementos que 

compõem dado fenômeno da realidade (PASSERON, 2014).  

No entanto, algumas variáveis estudadas, como as que aqui se 

encontram, não são simples de medir, entram na classificação daqueles “fatos 

sociais não manifestos” descritos por Durkheim. São fenômenos de ordem 

subjetiva, como o prestígio, a felicidade, a propriedade intelectual, as aversões e 

simpatias, os constrangimentos ou os tabus. Assim, “é necessário estudar estes 

fatos não manifestos por intermédio de fatos manifestos que os representem.” 

(apud GIL, 2009; p. 79) 
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5.1.  A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Os questionários foram aplicados nas faculdades Anhanguera de Pelotas 

e Rio Grande. Portanto, é um universo bastante distinto de onde ocorreram as 

entrevistas. Nesse universo, porem, também foi possível levantar diários e notas 

de campo dadas as prolongadas horas que passamos em diálogos e observações. 

Posto o espaço de aplicação dos questionários, podemos projetar aqui um perfil 

exclusivo de alunos universitários deixando de lado, por um momento, as 

variações.  

Foram aplicados mais de duzentos questionários sendo 164 em Rio 

Grande e 43 em Pelotas. Desde sua elaboração até a aplicação, o trabalho foi 

realizado pelos integrantes do Núcleo de Estudos do Polo Naval (NEPN)21, entre 

uma sala e outra, nas cantinas, nas escadas e nos demais cantos das faculdades. 

Apenas àqueles que tinham um vínculo com o Polo Naval era solicitado que 

respondessem o questionário, uma vez que esse era o interesse principal do 

Núcleo. No formulário, de mais de setenta questões, cada integrante do grupo 

inseriu as questões relativas às suas próprias pesquisas. Os passos seguintes 

foram lançar os questionários no SPSS para daí efetuar as análises e 

interpretações dos dados.  

Vejamos como podemos traçar o perfil de um sujeito médio a partir das 

informações obtidas dos questionários. 

Dentre os respondentes, o perfil que se traça é de homens (80%), a 

maioria nascido em Rio Grande ou em Pelotas, aparecendo pequenas porções de 

cariocas, baianos, paulistas, catarinenses, mineiros, cearenses, etc. Todos moram 

em Rio Grande ou Pelotas e têm entre vinte e dois e trinta e cinco anos. 

Identificam-se como brancos, na sua maioria, e são metade solteiros e metade 

casados ou estão em união estável. Uma boa parte deles tem filhos (40%) e a 

                                                           
21

 O Núcleo de Estudos do Polo Naval de Rio Grande (NEPN), está vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Participam do NEPN professores, pós-doutorandos e 

alunos e ex-alunos do nosso Mestrado em Sociologia que estão desenvolvendo atualmente pesquisas sobre o 

trabalho no Polo Naval. São eles: os Professores Doutores Pedro Robertt e Marcus Vinicius Spolle, a Pós-

doutoranda Renata Brauner Ferreira, os alunos de mestrado Berenice Salvador, Cláudia Anello e Pedro 

Marchioro e as mestres em Sociologia Ana Cristina Fabres e Ana Paula D‟Avila. 
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maioria (70%) vive com alguém da família ou cônjuge. Dos que moram sozinhos 

(12%), apenas 3,4% mora em alojamentos ou com amigos. Os demais alugam por 

conta própria. A maior parte dos cursos estão ligados às áreas da engenharia 

mecânica (50%) e à administração (28%). Noventa por cento já tinha algum curso 

técnico ou graduação concluída antes de iniciar um novo curso. Já, a faixa salarial 

concentra-se entre um e quatro salários mínimos (80%). 

O ingresso desse sujeito médio em alguma empresa ligada ao Polo Naval, 

ocorreu entre 2013 e 2014. Poucos já trabalhavam em atividades ligadas ao setor 

naval. Eram padeiros, açougueiros, diaristas, comerciantes, etc. Mesmo assim, 

80% respondeu que não desejava seguir trabalhando no setor naval, talvez pelo 

ambiente identificado como “competitivo”, desprovido de solidariedade ou de laços 

significativos, e prenhe de atividades que não requerem criatividade ou tomadas 

de decisão.  

O questionário se bifurcava entre questões destinadas exclusivamente aos 

nativos (“gaúchos”), e questões destinadas àqueles que tinham vindo de outros 

lugares. Detemo-nos nos primeiros de acordo com os objetivos da pesquisa.  

Uma das questões tinha por objetivo saber quais os lugares de 

procedência, a origem geográfica, que o nativo percebia como predominantes dos 

trabalhadores vindos de fora. Eram-lhe dados três linhas para que descrevessem 

essas procedências tanto em termos de região, como de estado ou de cidade. 

Salienta-se que a intenção era de captar não as origens reais dos trabalhadores 

vindos de fora, mas como elas eram percebidas pelos questionados. 

Em uma sequencia do mais numeroso para o menos, as respostas foram: 

baianos, cearenses, pernambucanos, paraíba, nordestinos, cariocas, mineiros, 

paulistas. Depois havia uma distribuição de números pequenos marcados como 

catarinenses, paranaenses, chineses, japoneses, e aí por diante. Portanto, o 

trabalhador migrante, para a maioria dos questionados, é nordestino, de 

preferencia baiano, em segundo lugar carioca, mineiro, etc. 
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5.2. A AVERSÃO GRADATIVA EM RELAÇÃO AOS TRABALHADORES 

VINDOS DE FORA. 

 

Como afirmado por Gil (2009), a passagem do conceito que se opera na 

linha qualitativa para o campo quantitativo, exige sua transformação em uma 

variável mensurável, ou, dito de outro modo, através daquilo que o represente, um 

indicador, por exemplo. Um indicador constitui-se de valores que expressam sua 

grandeza ou expressividade, tal como os números de 1 a 0. Em um breve 

exemplo, se se pretende medir o nível educacional de determinada população, 

pode-se trabalhar com os indicadores “escolaridade”, “nível de formação dos pais”, 

etc. Estes indicadores seriam medidos de acordo com os valores “4ª série”, “5ª 

série”, “2º grau completo”, “superior incompleto”.  

A dificuldade aumenta quando o fenômeno que se pretende medir é, por 

exemplo, o grau de conservadorismo de um politico ou de um eleitor. O 

pesquisador, nesse caso, terá de construir sua própria escala de medidas: 

“mensurar conservadorismo implica uma serie de operações, que envolvem, além 

da definição das dimensões que a integram e da seleção de indicadores que as 

expressam, a construção de uma escala apropriada” (GIL, 2009). 

Para Gil (2009), as escalas de atitudes permitem enxergar as divisões não 

manifestas de um universo social. Ele as define como “um contínuo de valores 

ordenados entre um ponto inicial e outro final”. Esses “valores” seriam os graus e 

intensidades de aversão, representados por símbolos tais como os números. Um 

dos instrumentos mais utilizados nesse sentido é a escala Likert.  

A escala Likert é um instrumento de medição e comparação do grau de 

concordância do entrevistado com um conjunto de afirmações ou itens que 

representam a variável pesquisada. Essas afirmações ou itens são testados na 

escala com respostas qualitativas, em uma sequencia ordinal entre dois extremos, 

como, por exemplo: “concordo totalmente” (CT), “concordo parcialmente” (CP), 

“nem concordo, nem discordo” (NC/ND), “discordo parcialmente” (DP) e “discordo 

totalmente” (DT). A sequência ordinal de cinco respostas permite uma maior 

aproximação e especificação conforme a intenção do entrevistado.  
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Na pesquisa aqui apresentada, os indicadores da escala foram formulados 

na forma de frases afirmativas que buscavam desdobrar a variável “grau de 

aversão em relação aos trabalhadores vindos de fora da região”.  Esse 

procedimento visava justamente captar aquilo que não aparece nas relações 

diretas entre o pesquisador e o entrevistado, a saber, o grau de estigmatização em 

relação ao "baiano". Se um respondente fosse inibido a comentar uma questão 

pelo peso e comprometimento que sua afirmação viesse a acarretar – dado que se 

verificava um receio de fazer afirmações que poderiam ser intituladas como 

questão de “preconceito”, “racismo”, “xenofobia”, etc. - poderia então responder 

outras questões que, funcionando como indicadores, levassem até a questão 

principal, mas que estivessem postas de outro modo. Sendo assim, a questão 

“grau de aversão aos trabalhadores vindos de fora” foi desmembrada na seguinte 

serie de indicadores (relativos aos trabalhadores “não gaúchos”):  

 

1) Eles contribuem para o desenvolvimento da cidade. 

2)  É muito bom que venham trabalhadores de fora da região. 

3) As vagas de emprego devem ser preenchidas apenas por habitantes locais. 

4) Deve haver vagas nas escolas para filhos de trabalhadores de fora. 

5) Gostaria que permanecessem morando na cidade. 

6) Gostaria de tê-los como vizinho. 

7) Gostaria de tê-los como parentes. 

8) Os trabalhadores de fora tiram as vagas de emprego dos habitantes locais. 

9) Eles têm que fazer seu trabalho e voltar para seu lugar de origem. 

10) A vinda de trabalhadores de fora acaba por aumentar a violência na cidade. 

  

Estas questões foram postas na forma de itens em uma tabela, com a 

frequência dos respondentes e porcentagem, como se poderá ver mais adiante.  
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5.3. O DESVELAMENTO DA AVERSÃO AOS TRABALHADORES VINDOS 

DE FORA ATRAVÉS DA CORRELAÇÃO R DE PEARSON E DOS 

INDICADORES DA ESCALA LIKERT. 

 

O coeficiente r de Pearson é calculado a partir do escore, da pontuação ou 

dos valores de duas variáveis, para operar com bases quantitativas. No caso da 

presente pesquisa, as variáveis foram construídas em termos qualitativos, 

ganhando posteriormente uma representação numérica. Nesse sentido foram 

transformados os valores que iam do “concordo totalmente” para o “discordo 

totalmente” em uma escala numérica de 1 a 5, para poder aplicar o coeficiente, 

posto que o r de Pearson só funciona com variáveis quantitativas.  

O coeficiente r de Pearson sinaliza a existência ou inexistência de força 

em uma relação entre duas variáveis através do valor 1. O valor positivo (+ 1.0) 

indica que uma variável cresce junto com a outra; já, o valor negativo (- 1.0) indica 

que uma variável cresce  na medida em que sua correlata diminui. Uma correlação 

perfeita indica que os valores de uma variável podem ser supostos a partir da 

outra. Os valores que se aproximam de 0 (zero) indicam ausência de correlação 

linear; os que se situam entre 0,10 e 0,29 expressam baixa correlação; escores 

entre 0,30 e 0,49 correlação média; e valores entre 0,50 e 1,0 podem ser 

interpretados como havendo uma alta correlação.  

O coeficiente de r de Pearson foi aplicado na tabela de escala Likert de 

atitudes que foi construída de acordo com a percepção dos “gaúchos”22 – mais 

especificamente riograndinos - em relação aos trabalhadores vindos de fora ("os 

baianos"). Nesse sentido, foi confirmada a consistência de 8 dos 10 indicadores 

bem como a inconsistência de dois deles, sendo estes os itens 3) “As vagas de 

emprego devem ser preenchidas apenas por habitantes locais”, e o 4) “Deve haver 

vagas nas escolas para filhos de trabalhadores de fora”. Como pode notar-se na 

matriz de correlações a seguir, esses dois indicadores foram os que apresentaram 

uma menor correlação com a escala Likert construída (0,594 e 0,544 

respectivamente).  

                                                           
22

 Nos questionários, esse foi o termo utilizado: “responder as questões seguintes apenas aqueles que são 

gaúchos”. 
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Correlação de escala Likert de atitudes de trabalhadores vindos de fora com 
indicadores selecionados. 
 
Indicadores Escala Likert 

Eles contribuem para o desenvolvimento da cidade. 0.668 

É muito bom que venham trabalhadores de fora da 

região. 

0.731 

As vagas de emprego devem ser preenchidas apenas 

por habitantes locais. 

0.594 

Deve haver vagas nas escolas para filhos de 

trabalhadores de fora. 

0.544 

Gostaria que permanecessem morando na cidade. 0.770 

Gostaria de tê-los como vizinho. 0.734 

Gostaria de tê-los como parentes. 0.702 

Os trabalhadores de fora tiram as vagas de emprego 

dos habitantes locais. 

0.701 

Eles têm que fazer seu trabalho e voltar para seu lugar 

de origem. 

0.728 

A vinda de trabalhadores de fora acaba por aumentar a 

violência na cidade. 

0.714 

 

Fonte: Núcleo de Estudos do Polo Naval, novembro de 2015.  

 

Na tabela acima estão selecionados os itens que compõem 

definitivamente a escala likert (foram descartados os dois indicadores com 

correlação baixa). São apresentados a seguir os graus em que se manifestou a 

“aversão em relação aos trabalhadores vindos de fora” (os “baianos”).  

 

5.4.  GRAU DE AVERSÃO AOS TRABALHADORES VINDOS DE FORA  

 

A seguir são apresentados os indicadores definitivos da "Escala de Likert 

sobre os trabalhadores vindos de fora". São analisados os percentuais de acordo 

com cada um dos indicadores e na escala propriamente obtida.  

 

Tabela 1 - Grau de aversão com os trabalhadores vindos de fora por indicadores  
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 Item 1 

N / % 

Item 2 

N / % 

Item 5 

N / % 

Item6 

N / % 

Item 7 

N / % 

Item 8 

N / % 

Item 9 

N / % 

Item10 

N / % 

CT 40 (23,1) 13 

/(7,6) 

22(12,9

) 

19(11,3

) 

14(8,4) 46(26,7

) 

31(18,0) 66(38,6) 

CP 62 (35,8) 46 

(36,0) 

34(19,9

) 

22(13,1

) 

15(9,0) 50(29,1

) 

25(14,5) 42(24,6) 

NCND 34 (19,7) 39(22,8

) 

76(44,4

) 

73(43,5

) 

69(41,6

) 

35(20,3

) 

62(36,0) 32(18,7) 

DP 21 (12,1) 43(25,1

) 

14(8,2) 17(10,1

) 

20(12,0

) 

14(8,1) 22(12,8) 11(6,4) 

DT 16 (9,2) 30(17,5

) 

25(14,6

) 

37(22,0

) 

48(28,9

) 

27(15,7

) 

32(18,6) 20(11,7) 

TL 34 36 36 39 41 35 35 36 

Fonte: Núcleo de Estudos do Polo Naval, novembro de 2015.  

Nota 1 : Nos itens 1, 2, 5, 6, 7 o grau de aversão vai do Discordo Totalmente para o Concordo 

Totalmente. Nas questões 8, 9 e 10 o grau de aversão vai do Concordo Totalmente para o 

Discordo Totalmente. 

Nota 2 : CT= Concordo totalmente; CP= Concordo Parcialmente; NCND= Nem Concordo e Nem 

Discordo; Discordo Parcialmente; DT= Discordo Totalmente. 

 

Na analise dos indicadores da escala likert de atitudes, podemos observar 

que no item 1) “Eles contribuem para o desenvolvimento da cidade”, as respostas 

se concentram na zona afirmativa, de modo que se conclui que há uma maior 

percepção de que o trabalhador de fora contribui (58, 9%) para o desenvolvimento 

da cidade, enquanto 21, 3% estariam em desacordo com essa afirmação e 19,7% 

seriam indiferentes. 

No item 2) “É muito bom que venham trabalhadores de fora da região”, as 

respostas se concentram tanto na porção afirmativa (36,8% concordam 

parcialmente), quanto negativa (25,1% discordam parcialmente), o que deixa 

duvidas sobre se a vinda desses trabalhadores, que traz desenvolvimento, é no 

final das contas boa. Quanto a essa afirmação, há uma situação mais equilibrada 

43,6% somam as categorias Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente, 

19,7% é neutro e 42,6% discorda (categorias DP e DT). 
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No item 5 “Gostaria que permanecessem morando na cidade”, o 

predomínio das respostas centra-se no meio termo - nem concordo e nem 

discordo (44,4%) -, assim como no item 6) “Gostaria de tê-los como vizinho” 

(43,5%) e no item 7) “Gostaria de tê-los como parentes” (41,6%). Nesses itens, 

observa-se uma tendência de atitude negativa de acordo com o aumento da 

proximidade do "estrangeiro". Somando as categorias de concordo totalmente e 

concordo parcialmente, a aceitação de um "estrangeiro" na cidade atinge 32,8%, 

de tê-lo como vizinho chega a 24,4%, e de tê-lo como parente é aceito por 13,4%. 

As respostas para o item 9) “Eles têm que fazer seu trabalho e voltar para seu 

lugar de origem”, mostram um certo equilíbrio. Somando as categorias de discordo 

(parcial e totalmente) e de concordo (parcial e totalmente), pode-se dizer que uma 

terceira parte concorda que os estrangeiros tem que retornar (32,5%), outra 

assume uma posição neutra (36%) e outra não concorda (31,4%). Mas, se se 

compara com o item 1 em que cerca de 60% acha que contribuem para o 

desenvolvimento da cidade, parece que a mensagem que fica das respostas é que 

se aceita parcialmente os estrangeiros, isto é, eles contribuem mas eles devem 

retornar ao lugar de origem.  

No item 8) “Os trabalhadores de fora tiram as vagas de emprego dos 

habitantes locais”, há uma forte concentração na porção afirmativa (29,1% 

concordam parcialmente e 26,7% concordam totalmente). Asserção essa que nos 

leva de volta para a dimensão da concorrência no mercado de trabalho como pano 

de fundo dos conflitos com o “baiano”. 

No item 10) “A vinda de trabalhadores de fora acaba por aumentar a 

violência na cidade”, o maior numero de respostas se concentram no concordo 

totalmente (38,6%) e no concordo parcialmente (24,6%). O fato de se associar o 

migrante com aumento de violência sugere um dos motivos na aversão das 

respostas anteriores, do porque não se querer eles como vizinhos, parentes ou 

mesmo conterrâneos. As associações com aumento de violência são a contracara 

das primeiras afirmações, de que é bom que eles venham e de que eles trazem 

desenvolvimento. 
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Tabela 2. Escala Likert de aversão ao trabalhador vindo de fora 

 

 N % 

Alta 37 21,8 

Média 29 17,1 

Posição neutra 53 31,2 

Baixa 28 16,5 

Sem aversão 23 13,5 

Total 170 100% 

Fonte: Núcleo de Estudos do Polo Naval, novembro de 2015.  

Nota: Os valores absolutos foram obtidos das médias das categorias de resposta que iam do maior 

ao menor de acordo com os itens da escala likert de medição de aversão.  

 

Esta ultima tabela foi elaborada a partir dos valores obtidos do total dos 

itens colocados na escala likert e mostra qual é, efetivamente, o grau de aversão 

com os trabalhadores vindos de fora, entre colegas de trabalho riograndinos. Cada 

resposta foi posicionada na categoria correspondente à intensidade da aversão. 

Assim, nas categorias “media” e “alta” estão situadas as respostas que expressam 

maior grau de aversão; nas categorias “baixa” e “sem aversão” estão situadas as 

respostas que expressam um  grau menor ou nulo de aversão; na categoria 

“posição neutra” estão as respostas medias, ou, que não expressam nem aversão 

nem o seu contrario. Como se pode ver, há uma maior incidência de respostas 

nas duas primeiras categorias, concentrando uma soma de 38,9% do total das 

respostas.  Em outras palavras, praticamente 4 de cada 10 trabalhadores 

riograndinos que tiveram um colega de trabalho "baiano", na população 

pesquisada, assumem uma posição negativa com os trabalhadores vindos de fora 

do Estado de Rio Grande do Sul.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 As informações obtidas através da aplicação dos questionários, em primeiro 

lugar, mostram-se vantajosas para a complementação e fortalecimento dos 
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postulados teóricos construídos através de métodos qualitativos. Em segundo 

lugar, o recurso a métodos quantitativos e técnicas escalares foi decisivo para a 

visualização de fenômenos cuja existência acaba por se dissimular em atribuições 

de ordem moral a certas condutas e comportamentos.  

Deste modo, através da escala de atitudes, pôde se perceber como 

fenômenos que dizem respeito ao desvio, às diferenças, às configurações entre 

estabelecidos e outsiders, podem passar desapercebidos aos olhos do 

investigador que se vale do emprego de um único método.   

A analise das escalas, por outro lado, demonstrou não só que existe um 

ponto de vista que tende a aversão ao trabalhador vindo de fora, mas como a 

multiplicidade de trabalhadores de fora é reunida na imagem sedimentada do 

“baiano”. Pode-se notar que de fato a concorrência por emprego é um fator 

preponderante nessa relação e que o trabalhador vindo de fora está associado 

com um aumento de violência na cidade.  

Nesse sentido, as questões inseridas no questionário e no quadro de 

escalas, acabam por dizer mais a respeito do “gaúcho”, do espaço onde se 

posiciona e produz seu enunciado, do que do “baiano”, essa figura constituída da 

reunião da multiplicidade de traços estrangeiros. 

Por fim, a utilização da escala de atitudes, ajuda a confirmar aquilo que já 

vínhamos afirmando: que há uma aversão com o estrangeiro, simbolizado pelo 

“baiano”, que, se não se desvelam nas falas em toda a sua força – idealmente 

vista na internet – elas florescem de outras formas, como na gradação de 

aceitação de acordo com a proximidade física, isto é, na maior aceitação dos 

“baianos” na cidade do que como vizinho, e maior aceitação do “baiano” como 

vizinho do que como parente. A aversão ainda se insinua em questões relativas ao 

mercado de trabalho, na percepção de que os nativos teriam mais direito as 

oportunidades de emprego dispostas em um mercado cujo desenvolvimento se fez 

com a participação do migrante. 
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CONCLUSÕES  

 

O debate em torno dos processos de produção e interpretação das 

representações sociais, está marcado não só pelas mudanças e ajustamentos 

exigidos  pelos contextos sociais, mas pelo modo como os sujeitos são afetados e 

operam nessas situações. As mudanças que ocorreram no cenário de 

instabilização dos estáveis, de dissolução das fronteiras que fixavam os limites 

espaciais e discursivos, e de descentralização das estruturas basilares, provocou 

o avanço no desvelamento da gênese da identidade e das demarcações que 

organizam as configurações sociais. Com isso, os substratos em que se ancoram 

as referências identitárias emergiriam a superfície  mostrando uma face 

descontínua e contingente, de modo que, os vínculos que os agentes estabelecem 

para produzir um sentido de si e do mundo, têm um efeito temporário e frouxo. 

Assim os agentes devem jogar com a incerteza dos fatos objetivos, tal como o 

aparecimento de novos elementos e o desaparecimento dos antigos, para dotar de 

sentido o mundo que vivenciam. Nesse sentido, a presente pesquisa pôde 

contribuir para o avanço no conhecimento sobre os modos como os agentes 

atuam em situações de transformação das estruturas sociais e de interrupção de 

suas realizações subjetivas. 

O giro em torno da questão da identidade e das representações diz 

respeito às relações sociais, uma vez que as ações são tomadas de acordo com o 

modo como as coisas do mundo estão definidas. Ao mesmo tempo, essa 

significação dos fenômenos do mundo não está isenta da influencia de estruturas 

que as precedem e as condicionam. É dizer que, como os esquemas de produção 

e atribuição de sentido se desenvolvem em um contexto delimitado de 

possibilidades, não é possível dizer ou ser qualquer coisa em qualquer contexto.  

Sendo assim, em um mundo globalizado, onde as fronteiras das antigas 

instituições foram borradas e transpassadas, dando passagem a novos canais de 

influências e novos princípios de produção de disposições, pode-se afirmar que 

houve uma mudança qualitativa nas modalidades de produção de subjetividades e 

comportamentos, portanto, nas relações sociais.  
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A ênfase na identidade e nas representações, enquanto intermediação 

decisiva no desdobramento das relações sociais, não suprime ou se antagoniza 

com teorias que tomam a materialidade econômica como referente causal na 

analise das formações sociais. Nem mesmo com o aspecto universal que 

direciona as discussões desses estudos, utilizando do emprego de amplos 

quadros estatísticos e privilegiando a investigação das bases gerais como 

determinantes das regiões do globo, tomando-as, como não mais do que 

variações superficiais ou efeitos específicos e passageiros de uma mesma 

causalidade. 

Esses postulados não são refutados por esta pesquisa. Aqui, buscou-se 

investigar onde estes elementos – universais, materiais e econômicos - apareciam 

e como se relacionavam na configuração observada. Do mesmo modo, utilizou-se 

de instrumentos metodológicos característicos das pesquisas quantitativas, tais 

como as estatísticas e os questionários. Também foi ajustado o foco de analise, 

ora tomando distância ou exercitando uma perspectiva ampla em relação ao 

espaço onde o objeto se inseria, ora tomando proximidade ou mesmo se 

relacionando diretamente com os objetos investigados.  Sendo assim, o caso aqui 

estudado pode vir a contribuir para estudos análogos, encontrando homologia com 

outros casos dispersos na globalidade, uma vez que esta mesma pesquisa se 

valeu de estudos feitos em diferentes partes do globo.  

O caso dos riograndinos e “baianos”, veio a ocorrer em um substrato 

produzido devido à instalação do Polo Naval, um empreendimento que envolve a 

participação de agentes do mercado econômico global e do estado nacional. No 

entanto, o que se viu é que essa materialidade apresenta limites dentro da 

investigação das ocorrências na dimensão simbólica do social.  Não se pode, por 

exemplo, afirmar previamente o que ocorrerá na relação entre trabalhadores 

vindos de fora com os novos empreendimentos e os nativos. Não se pode prever 

como essas mudanças, devido a transformações no sistema econômico e de 

produção global, serão interpretadas e trabalhadas pelos agentes locais. 

Tampouco até onde serão difundidos seus efeitos, se deixarão hiatos constituintes 

de novas relações, novas subjetividades e novas materialidades, híbridas ou 
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totalmente inovadoras. A articulação entre o local e o global perfaz, assim, um 

desenho complexo e contingente que não pode ser deduzido de um único viés 

analítico. 

O que se viu, nesse sentido, é que há dimensões simbólicas de relativa 

autonomia, em relação ao global e às condições materiais e econômicas, na 

produção de elementos e imbricação de seus efeitos. A construção da identidade 

do “baiano”, no contexto riograndino, resultou de um série de fatores particulares, 

de um arranjo institucional e de um estoque de recursos próprios dessa localidade. 

O fator explicativo não reside nos trabalhadores vindos de fora para ocupar as 

vagas de emprego do Polo Naval – fenômeno esse que seria semelhante à maior 

parte dos casos de migração -, mas às divisões internas pré-existentes, ou às 

peculiaridades contidas em seus interstícios. Desse modo, cada um fazia 

referencia a uma tradição, isto é, trazia em si uma historia e um passado que 

extrapolava a situação presente e que se juntava em linhas culturais que 

permitiam aos agentes de diferentes espaços - como bageenses, pelotenses e 

riograndinos - entenderem-se, apesar de suas diferenças, como fazendo parte de 

uma mesma comunidade que foi ativada assim que se viram na necessidade de 

partilharem um mesmo "nós", e produzir um consenso em torno da ameaça erigida 

na figura do “baiano”, os “outros”. 

A instalação do Polo Naval na cidade de Rio Grande significou, assim, a 

alteração do regime de signos que intermediavam as relações cotidianas dos 

riograndinos entre si e com sua cultura. A cidade foi atravessada, em um primeiro 

momento, de elementos que tensionaram seu tecido social, através dos impulsos 

repentinos de demanda de trabalho que absorveu grande parte da mão de obra 

local e desestabilizou o seu comercio e o mercado de trabalho, e, em um segundo 

momento, trazendo indivíduos de toda a parte do Brasil e do mundo, de forma 

rápida e intensa, desestabilizando, por fim, a distribuição e concorrência dos 

recursos materiais e simbólicos. 

Nesse sentido, a construção da figura do “baiano” diz respeito não 

somente à multiplicidade de indivíduos que foram sintetizados, reduzidos e 

organizados sob esse título, mas à complexidade que se abateu sobre as 
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estruturas que alicerçavam o cotidiano local. De modo que, o signo “baiano”, não 

se limita à representação dos sujeitos sociais, dos trabalhadores “de fora” ou dos 

"estrangeiros" advindos com o Polo. Ao contrario, sua complexidade reside no fato 

de que as associações que se fazem e que aparecem nas tentativas de definição, 

dizem respeito a fatos, alterações temporais, desequilíbrios nas relações entre os 

objetos sociais, isto é, não somente a comportamentos, como as "festas", as 

"bebedeiras", "os abusos", a que os “baianos” eram acusados, mas também aos 

fenômenos que contribuíram para a mudança ou desestabilização da realidade 

dessa cidade, de seu mercado de trabalho, seu comercio, sua vida noturna e o 

mercado matrimonial, o que por sua vez acaba acarretou em alterações no 

sentimento de segurança, tranquilidade, capacidade de previsão dos nativos, e 

etc. É dizer que, na analise dos processos de construção das representações do 

“baiano”, de alguma forma se devem levar em conta as mudanças mais amplas e 

profundas que estiveram ocorrendo em Rio Grande. Todavia, não se pode 

compreender os processos em que desabrocham determinados fenômenos 

sociais, senão se detendo sobre o espaço mesmo em que se situam. O signo 

“baiano”, pois, guarda em seu interior transformações, rupturas, conflitos e lutas 

com intenção de ajustar ou transformar determinada realidade. 

O posicionamento do “baiano”, enquanto infrator ou desviante das regras 

morais locais, representa uma interrupção do andamento do normal no conteúdo 

simbólico impresso no tecido das relações locais. Como se viu, não é que não 

existissem, antes da chegada dos trabalhadores vindos de fora, as infrações a que 

os “baianos” passaram a ser associados, mas sua presença teve por efeito romper 

e dar início a novas noções de infração. Os “abusos” apontados aos “baianos” 

eram antes cometidos pelos próprios nativos. No entanto, estas infrações eram 

aceitáveis, sobretudo por serem cometidas por eles mesmos. As rixas já 

existentes entre “gaúchos-riograndinos”, “gaúchos-pelotenses”, “gaúchos-

bageenses”, entre outros, carregavam uma quantidade de desvios admissíveis, 

isto é, que não ameaçavam ou se antagonizavam com aquela configuração social. 

Com a aparição do “baiano”, essas infrações passaram a ser clareadas, 

destacadas, pensadas e normatizadas.  
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O desenho do “baiano”, obtido a partir das percepções daqueles que o 

enunciavam, revelou contornos inacabados e precários. Os elementos comuns às 

narrativas singulares, isto é, os elementos compartilhados que tornavam estas 

narrativas singulares partes de um mesmo senso comum, demonstraram que seu 

princípio reside no próprio universo riograndino. Dito de outro modo, o 

reconhecimento coletivo dos componentes dispostos na figura do “baiano” – 

festas, churrasco, desrespeito com mulheres – se deviam, em parte, ao fato de 

serem extraídos das próprias estruturas locais, e que, portanto, eram anteriores ao 

Polo e ao “baiano”. Outra parte desse reconhecimento se devia ao fato de a 

produção da figura do “baiano” ter sido realizada coletivamente e de seus 

estigmas – conjunto de traços, marcas percebidos afixadas nos corpos – ter 

circulado em canais comuns como meios de comunicação, redes sociais e fóruns 

da internet. 

Dado que algumas situações relacionadas ao “baiano” já existiam e já 

eram dadas como infrações, também já existia a regulação e relativa aversão a 

certas condutas. Os próprios atributos utilizados nas falas para dizer e definir o 

“baiano” mostravam que eles não eram criados, mas atualizados nas falas dos 

entrevistados. Nesse sentido, as categorias utilizadas para posicionar o 

"estrangeiro", acabam por informar mais a respeito do nativo - do espaço onde se 

posiciona e produz seu enunciado - do que ao “baiano”, essa figura instável 

constituída através dos elementos retirados do próprio universo do nativo e 

encontrada somente aí. Dessa maneira, a pesquisa reforça o postulado de que a 

construção do “outro” se faz a partir do “eu”, e vice-versa. Nesse caso, se fez a 

partir daquilo que era considerado negativo na própria cultura nativa, sendo então 

transferido para a cultura do “outro”. Do mesmo modo, a pesquisa reforça o 

postulado de que os grupos somente ganham sentido dentro de uma figuração 

intergrupal, na qual os elementos identitários dispostos são manejados segundo 

diferenças e contraposições. É dizer que, são as demarcações das diferenças 

entre os grupos, que lhes permitem experienciar uma identidade e compreensão 

de si mesmos, daquilo que são em detrimento daquilo que não são.    
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Com isto, a construção e atribuição de sentido à imagem do “baiano” 

exigiram um deslocamento e atualização da identidade nativa frente a essa nova 

diferença. Pôde-se observar, por exemplo, como a alteração de um signo produz 

um efeito que transborda a área afetada. A mudança que o “baiano” causou em 

uma articulação específica da realidade riograndina, iniciou um efeito cascata que 

reverberou no restante da cadeia simbólica, exigindo dos agentes ajustes ou 

mesmo sobreposições e suturas das transformações, interrupções e vazios que 

apareceram no tecido simbólico do social. Houve mesmo uma quantidade de 

efeitos que possivelmente deixem margem para investigações posteriores, 

perguntando-se, por exemplo: quais foram as mudanças, em termos históricos, 

que houveram na compreensão que os nativos fazem de si mesmos, de sua 

tradição e cultura, dadas as alterações contextuais que a instalação do Polo 

ocasionou? Como se sustenta a figura do “baiano” com a contínua evasão dos 

trabalhadores vindos de fora devido à diminuição das atividades do Polo ou 

mesmo a substituição das vagas de emprego pelos trabalhadores locais? Como 

reagem os trabalhadores de fora que permaneceram vivendo em Rio Grande aos 

estigmas associados ao “baiano”? Há um grau de identificação, ou o 

estabelecimento de um grupo coeso de “baianos” ou estrangeiros em torno desse 

estigma?  

Este trabalho pretende oferecer, nesse sentido, algumas pistas ou 

sugestões para estas questões. Entretanto, não se pensa ter saturado nenhuma 

delas, primeiro pelo fato de o contexto riograndino estar em constante 

transformação e instabilidade devido às vicissitudes do próprio Polo Naval – que, 

no momento da pesquisa, se encontrava em “crise” -, e, segundo, pela definição 

do “baiano” estar em situação permanente de variação e acabamento. No primeiro 

caso, o objeto de pesquisa é singular pelo fato de que o contexto em que a figura 

do “baiano” foi produzida, se não se extinguiu por completo - devido à “crise do 

Polo” e à evasão expressiva dos trabalhadores de fora observadas nas próprias 

narrativas dos nativos -, teve uma perda de volume e conteúdo considerável, ao 

ponto de o “baiano” permanecer no presente apenas como imagem mantida por 

um frequente trabalho de atualização. Mas, até onde perduraria essa imagem, 
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esse signo, caso o contexto de sua produção se extinguisse por completo? Ela se 

manteria? Caso desaparecesse, como se preencheria o vazio que deixasse na 

cadeia de signos, ou, mais precisamente, com o quê ou contra o quê o nativo se 

contraporia?      

Os estranhamentos dos estrangeiros vivenciados individualmente pelos 

nativos foram parte de um momento primeiro da construção da imagem do 

“baiano”. Em um segundo momento, esse estranhamento e indignação migraram 

para canais de reunião e ascensão das queixas individuais, difusas, 

desorganizadas, dissensuais, onde se operou o manejo para que tais queixas 

ganhassem direção e evoluíssem rumo a um relativo consenso social. A internet e 

as redes sociais apareceram nesse momento como recursos decisivos. Foi a partir 

das redes sociais da internet que a figura do “baiano” pôde ser liberada para um 

nível superior ao das estipulações individuais e confusas, passando a um estatuto 

de signo social, ou seja, um elemento do senso comum, com traços e sinais mais 

ou menos demarcados de maneira a tornar inteligíveis os estranhamentos 

vivenciados nas situações imediatas, permitindo, por fim, que os agentes os 

operacionalizassem com maior segurança nas situações cotidianas, uma vez que 

a partir de então havia uma figura social à qual poderiam apontar com o 

consentimento de seus pares. Nessa linha, a construção do “baiano” enquanto 

personificação do desviante das regras morais - interruptor das expectativas 

normativas que se estabelecem a partir da consolidação e cumprimento contínuo 

dos papeis sociais impressos na configuração social - foi o que atualizou a noção 

de “pares”, ou seja, que reforçou a coesão e os laços sociais do grupo nativo, que, 

sem a figura do “baiano”, isto é, sem essa ameaça à soberania da agência nativa, 

seria desnecessária ou se enfraqueceria.  

As clivagens que existiam previamente entre “gaúchos” mesmos de 

diferentes regiões, - “gaúcho-riograndino”, “gaúcho-pelotense”, “gaúcho-

begeense”, etc. - foram então borradas em detrimento de uma adversidade maior. 

A ameaça do “baiano” à agencia local, levou a um realocamento da identidade 

coletiva a partir da demarcação de fronteiras que separavam aquilo que “não 

somos” do “eles”, o “outro”, enquanto abstração daquilo que não é admissível 
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dentro do perímetro do “nós”. Nesse sentido, na presente pesquisa observou-se 

um movimento de impulso coletivo de retorno ao “nós” que sucedeu aos 

movimentos iniciais, dispersos e desordenados, de  rejeição do “eles”, os “outros”, 

e que acabou por engendrar um rearranjo simbólico da concepção do “nós”. 

Nesses momentos, o fato de ser “gaúcho-bajeense” ou “gaúcho-pelotense”, era 

deixado de lado em nome da “gauchidade”, ou seja, das referencias mais amplas 

das identidades. Lança-se aqui a hipótese de que, se essa lógica avançasse, 

“brasileiros-gaúchos” e “brasileiro-baianos” ou “cariocas”, diante de um 

estranhamento maior devido a um estrangeiro “argentino”, “norte-americano”, ou 

“chinês”, por exemplo, poderiam pôr em segundo plano os demarcadores  

regionais e ativar os referentes nacionais, da “brasilidade”. 

Afirma-se, portanto, que, por trás do delineamento das fronteiras da 

identidade, existe uma necessidade atuante. No caso, essa necessidade equivale 

a uma oposição, a uma rivalidade, uma ameaça de prejuízo aos componentes 

individuais do grupo. O grupo é construído, ativado e atualizado em função dos 

interesses dos indivíduos que o compõem. Isto porque, com o enfraquecimento do 

grupo, os indivíduos perderiam as vantagens que ele assegura. No caso 

riograndino, o indivíduo se viu diante da ameaça de que a realidade que aprendeu 

operar, a tirar vantagens, na qual conhece as possibilidades de êxito e prejuízo, 

em suma, a realidade na qual formou sua biografia, estava ameaçada por outras 

culturas que não a reconhecia enquanto realidade única ou não a valoravam com 

o mesmo peso, que se dirigiam aos seus elementos de forma diferente, 

ameaçando, portanto, os modos convencionais de acesso que estavam sob a 

ordem de uma única cultura. Dessa maneira, pode-se dizer que a defesa que o 

agente faz de tal realidade, se deve ao fato de que o sentido mesmo de sua 

existência está relacionado a ela.  Nesse sentido, a pesquisa logrou reforçar não 

só as asserções teóricas da produção paralela entre a realidade social e a 

biografia do agente, mas também como os entrelaçamentos entre objetividade e 

subjetividade se dão em camadas mais profundas de interdependência. É dizer 

que, entre realidade objetiva e agente existe não somente uma correspondência 

biográfica, mas fisiológica, ou seja, ela é incorporada a ponto de refletir na 
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sensibilidade, nas emoções e nos gostos do agente. Observou-se assim como o 

inimigo comum, eleito pelo coletivo, tornou-se alvo de impulsos de ódio, de 

xingamentos, de indignação raivosa e de descargas agressivas. Já a identidade 

coletiva, dos “gaúchos”, contraposta a essa figura, ativava emoções positivas, 

sensações de honra, pertencimento e orgulho. 

O “baiano”, segundo o riograndino, é aquele que não perfaz o caminho 

correto, formal, normal ou convencional para acessar uma “mulher”, uma “festa”, 

um “churrasco”, uma “musica”. Se ele quer uma mulher ele vai até ela; se quer 

beber, bebe; se quer festejar festeja, e assim sucessivamente, desrespeitando as 

regras tacitamente convencionadas. Pode-se inferir que, esse desrespeito às 

regras tacitamente convencionadas, é consequência de um desconhecimento das 

mesmas, devido aos estrangeiros também terem se socializado, isto é, produzido 

sua biografia e sua subjetividade, na relação com outra realidade, cujos 

componentes – festa, churrasco, mulher, musica – assumiam outros significados. 

Por tratar-se de regras tácitas, convenções implícitas que permeiam cada espaço, 

elas são desveladas somente quando são interrompidas. Nesse sentido, o 

“baiano” não só infringe as regras de convenções locais, mas ameaça e provoca a 

reação daqueles que se comportaram segundo elas, e que reconhecem, semi-

conscientemente, sua legitimidade. Há aí uma concorrência por recursos 

simbólicos.  

O modo como as acusações aos “baianos” se expressam podem ser 

separadas em dois níveis. Primeiramente se vê, em um nível superficial, a 

demarcação dos “baianos” a partir de traços tal como a “bebida”, a “festa”, o abuso 

com as “mulheres”, seu “vestuário”, etc. Nesse nível, as acusações viriam de 

forma mais intensa e virulenta, sem muita ponderação por parte do nativo. O 

objetivo aqui seria justificar a inferioridade dos “baianos” retratando-os como seres 

ignóbeis e abjetos, demonstrando a gravidade das infrações que cometem através 

de uma vasta gama de acusações. Se postas em uma estrutura dicotomica, estas 

acusações visariam empurrar o “baiano” para um lugar, na estrutura social, onde 

estão reunidas as porções negativas da dicotomia, posicionando, ao mesmo 

tempo, àquele que o enuncia, o nativo, em suas porções positivas.  
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Os elementos dessa dimensão discursiva superficial - “feio”, “abusado”, 

“sujo”, “preguiçoso”, “nojento” -, mostram-se mais facilmente, porém escondem 

aquilo que não se explicita nas falas ou demais expressões. Há um nível mais 

profundo onde habitam outros elementos que revelam o substrato em que estas 

relações estão apoiadas. Estes elementos mais profundos podem ser observados, 

por exemplo, nos momentos em que os acusadores são provocados ou se detém 

em uma maior reflexão, ou podem ser subentendidos nas entrelinhas de suas 

narrativas. Ali se veem referencias ao mercado de trabalho, aos modelos 

tradicionais de relações entre homens e mulheres, a apropriaçao privilegiada dos 

bens simbolicos e recursos sociais. Na concorrência por recursos sociais, o 

“baiano” aparece como aquele que toma os melhores postos de trabalho 

oferecidos no Polo Naval, obtêm os melhores salários, são menos comedidos, etc. 

Na maior parte das vezes, entretanto, os “baianos” eram expressos através dos 

repetidos códigos “mulher”, “educação”, “preguiça”, “festas”, “bebida”, que 

estariam localizados nesse nível superficial.  

Nesse sentido, o emprego de métodos quantitativos foram fundamentais 

para a visualização de fenômenos que estavam imersos nas considerações sobre 

os “baianos”. As informações inferidas das escalas de atitudes demonstraram que, 

por trás das acusações de ordem moral, a concorrência por emprego é um fator 

preponderante na aversão do trabalhador vindo de fora, assim como as 

associações que se fazem com aumento de criminalidade e dos distúrbios sociais. 

Em suma, através dos questionários e das técnicas escalares, se pôde observar 

sob outro ângulo a aversão em relação ao estrangeiro, que, se não se desvela nas 

falas em toda a sua força – tal como vista nas redes sociais na internet –floresce 

de outra forma, se insinuando na negação do parentesco e da vizinhança, assim 

como na apropriação das oportunidades de emprego. A análise de escalas 

conseguiu mostrar ainda que havia um continuum espacial na atitude diante do 

“baiano”, cujo grau de aceitação era menor quanto maior fosse a possibilidade de 

proximidade através do continuum que ia da cidade para o bairro, desse para a 

vizinhança, da vizinhança para o parentesco, e assim por diante.  
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Além de atuar no remendo das fraturas encontradas na realidade, o signo 

“baiano” é um mecanismo de proteção das concorrências que o ingresso do 

trabalhador estrangeiro representa, não só no mercado de trabalho, mas no 

mercado dos recursos sociais e simbólicos que estavam reservados àqueles que 

cumpriam com as exigências tradicionais.  

Os diferentes níveis discursivos, assim como as diferenças na força e no 

conteúdo que um discurso ganhava ao migrar de um espaço a outro, também 

foram possíveis de visualizar devido à disposição de tomar diferentes campos 

para a análise e trabalhar diferentes fontes de informação. Assim, viu-se que a 

construção do “baiano” resulta de investimentos advindos de variadas dimensões 

do contexto riograndino. A princípio, verifica-se a existência de um conjunto de 

discursos dispersos e confusos - aos olhos do pesquisador - que tentavam 

compreender e dizer o que estava acontecendo em Rio Grande, dada a entrada 

expressiva de trabalhadores vindos de fora. Isso ficou nítido nos meios de 

comunicação, na televisão e nos jornais. Indo para o plano empírico e depois 

abordando os espaços virtuais, se pôde ver como estes campos se articulam, 

como partilham seus elementos e como a transferência, de um meio para outro, 

acarreta um aumento das propriedades inteligíveis e o delineamento de posições 

a serem tomadas em relação aos "estrangeiros".  

Cada campo de analise, pela logica própria que continham, traduzia tanto 

a forma do conteúdo quanto a intensidade que os discursos assumiam sobre os 

“baianos”. No caso dos meios de comunicação, como TV e jornais, há uma 

linguagem mais polida, prezando pela imparcialidade e passando ao largo de 

possíveis acusações de aversão aos “trabalhadores vindos de fora”. Aqui, o signo 

“baiano” nunca era utilizado expressamente. Já no caso das redes sociais, há um 

descompromisso com a polidez e a imparcialidade devido ao anonimato que 

possibilitam, de maneira que as acusações tendem a ser mais incisivas, os 

conteúdos mais livres, visando a inferiorização máxima do “baiano”.  

Esses diferentes níveis de acusações relativos aos diferentes espaços 

sociais, podem ainda ser encontrados nas falas dos entrevistados. Dependendo 

do espaço e do momento em que se encontram, os agentes usavam determinados 
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termos para dizer ou definir os “baianos”. O universo de analise traça-se assim 

como em configuração fragmentada e recortada em diferentes espaços, com 

logicas distintas, que utilizam de léxicos próprios, mas que se comunicam 

perfazendo um momento dessa realidade, um determinado estágio de seu regime 

de signos. Portanto, o cenário que se delineou nessa pesquisa combina-se com os 

postulados teóricos do mundo global pós-moderno, isto é, de uma concepção dos 

espaços sociais como mosaicos ou diagramas de contextos entrelaçados, 

imbricados, interdependentes, que oscilam constantemente ora se sobrepondo 

uns sobre os outros, ora se retraindo, porém contendo cada um uma relativa 

autonomia, uma realidade própria. Entretanto, se por um lado cada espaço não 

está isento de influencias mais amplas ou globais, sendo obrigados mesmo a se 

ajustarem às suas determinações, por outro lado, eles também impõem condições 

às vertentes globais.   

Desse mesmo modo, a escala desse esquema pode ser transferida para a 

articulação entre agentes e espaços sociais. É dizer que as influencias externas 

que alteram as realidades espaciais, em alguma medida também obedecem a 

condições que as subjetividades impõem. Existe uma correspondência entre a 

realidade social finita e fragmentada e as categorias mentais que o nativo se utiliza 

para agenciá-la. Isso pode ser visto na efetividade que a categoria do “baiano” 

enseja na operacionalização da realidade. Mesmo que a definiçao do “baiano” se 

mostrasse sempre inacabada e escorregadia frente às designações do nativo - 

não correpondendo, por exemplo, aos fatores regionais e étnicos -, ela era 

reconhecida pelos demais nativos e, através dela, podia-se operar uma série de 

distinções, basicamente, entre aquilo que não é "gaúcho" – o "estrangeiro" – e 

aquilo que é. Sendo assim, admitindo que há correspondencia entre a categoria 

“baiano”, utilizada cognitivamente pelos indivíduos para interpretar a realidade e o 

modo como esta se manifesta frente ao uso dessa categoria, pode-se dizer que 

ela foi instalada nessa realidade, isto é, alocada no conjunto de signos como, por 

exemplo, uma identidade ou posição social que indica um lugar de proveniência 

de um individuo e de seus traços na estrutura social. Pode-se dizer, por fim, que o 

estágio em que se encontra a configuração da realidade descrita, é resultado não 
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somente de uma dialética, mas de uma negociação entre agentes e 

determinações estruturais objetivas.  

A identidade do “baiano”, enquanto uma posição alocada na estrutura 

simbólica riograndina, acaba por posicionar aqueles que vêm a cometer as 

condutas e comportamentos que apresentem os traços que constituem essa 

posição. Esta posição do “baiano” que inicialmente pressupunha espaços de 

ausência ou ruptura de sentido, está agora significada, isto é, carregada de 

sentidos que tornam inteligiveis e compreensíveis aqueles que ali se posicionam. 

A partir de então, pode-se esperar ou deduzir – na medida em que esta realidade, 

composta pela figura do “baiano”, encontre uma durabilidade -, daquele que se 

posiciona ou que apresenta os traços de “baiano”, tais ou quais coportamentos. É 

dizer que, as expectativas normativas que foram interrompidas pelos 

"estrangeiros", foram re-significadas, gerando novas expectativas normativas. 

 Nesse caso, os indivíduos não foram marcados de acordo com o espaço 

social de socialização. Ao contrario, foi o espaço que foi produzido de acordo com 

os sinais identificados nos corpos. Mesmo assim, o esquema bourdieusiano é 

valido, uma vez que os sinais indicam uma posição ou a proveniencia de 

determinado lugar na estrutura social, e que esse lugar sugere a possibilidade de 

asserção de uma serie de outras condutas, no caso, desviantes, infratoras, 

abjetas. 

Como posto, a situação da realidade em que o signo do “baiano” atua, não 

é mais do que um determinado momento ou estagio de sua configuração. O 

quadro de referencias identitarias – tudo aquilo que “sou” ou que “somos” em 

detrimento de tudo aquilo que “não sou” ou que “não somos” – oscila em um 

discurso fluido, contingente e descontínuo.  De modo que, a figura do “baiano” 

deve estar a todo o momento sendo trabalhada, atualizada, dada a tendencia que 

demonstrou em ser refrataria às tentativas de redução e fixação definitiva. Por 

existir apenas de forma abstrata no senso comum, fazendo referência a traços 

variáveis, a identidade final e determinada do “baiano” fica inviabilizada de se 

consolidar. Ela está sujeita às situações em que os agentes de enunciação e 

atualização de seu significado se encontram, sendo estas situações, por si 
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mesmas, instáveis. No entanto, uma vez que essa identidade nunca se materializa 

ou assume uma forma definitiva, apenas sugerindo sua presença, ela permite aos 

agentes re-criá-la e re-ajustá-la conforme uma gama de possibilidades e 

necessidades. Ao conformar-se a todo tipo de abjeção reconhecida pelo nativo, os 

limites discursivos dessa identidade avançariam ao infinito, estando o próprio 

nativo sujeito a ser acusado de “baianagem”.  

No entanto, de alguma forma ao se dizer o que o “baiano” “é”, acaba por 

se dizer o que ele “não é”. Sendo assim, baianos, cariocas ou mineiros que não 

apresentassem os mesmos comportamentos, não frequentassem os mesmos 

lugares ou não disputassem diretamente os mesmos recursos - como os 

empregos de qualificação mais baixa -, passariam ao largo da figura do “baianos”. 

Há, nesse sentido, determinados recortes, e mesmo recortes de classe. Porém os 

recortes de classe seriam mais uma questão de fundo, isto é, na investigação dos 

esquemas perceptivos de produção e apreensão, os estrangeiros escapam da 

figura do “baiano” não porque são de uma classe superior, mas porque ou não 

apresentam os mesmos traços, ou não frequentam os mesmos lugares ou, ainda, 

porque não disputam os mesmos recursos. Nesse sentido, falar-se-ia em “classe” 

no sentido de espaço social incorporado na forma de disposições, e manifesto na 

forma de ações.    

Por fim, o caso abordado nesta pesquisa demonstrou por um lado que, em 

situações de alteração ou interrupção dos significados, devido à desestruturação 

ou instabilização das estruturas basilares da sociedade - como abordado pela 

sociologia do trabalho e pela etnometodologia -, os indivíduos tendem a criar 

significados substitutivos e agenciá-los de maneira à reestabelecer as relações 

sociais interrompidas ou, mais que isso, ameaçadas de ruptura. Por outro lado, 

essa mesma operação de reestabelecimento das relações interrompidas sugere 

uma necessidade, de modo que os investimentos na continuidade dos sentidos 

sociais se apresentam para os agentes como uma questão de sobrevivência. É 

dizer que as identidades, representações e recursos simbólicos são tão vitais para 

as relações sociais e, portanto, para os indivíduos, quanto os aspectos materiais. 

Nesse sentido, a recorrência às identidades coletivas, a reivindicação e 
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atualização da comunidade e das tradições por parte dos agentes individuais, é 

um ato de autoproteção não só contra a ameaça que os "estrangeiros" 

representam, mas de proteção contra a ameaça de vivenciar um mundo 

desprovido de sentido, confuso e desordenado.   
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