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1) Feminismo 
 

É incerta a origem do pensamento acerca da inferioridade feminina em sociedades 
humanas. Em estudos antropológicos feitos em diversos momentos históricos desde o início da 
fixação das colônias pré-históricas para o cultivo do próprio alimento, há a clara atribuição de 
papéis de gênero para homens e mulheres feita a partir do seu nascimento. Numa época em 
que as principais preocupações eram a sobrevivência e a geração da prole, é provável que a 
capacidade reprodutiva da mulher tenha sido posta em estima, e com a complexificação das 
civilizações o papel gestacional e de cuidado familiar tenha influenciado na permanência 
feminina dentro do ambiente doméstico, física e socialmente, de forma que durante muito 
tempo não lhe foi permitido participação em assuntos da vida pública. 

É notável que, ao longo da história, instituições sociais e pensadores relacionados a 
elas tenham tentado usar a ciência, a filosofia e a religião para desqualificar o feminino. A 
menor massa muscular e tamanho cerebral, dentre outras características julgadas ‘não 
adequadas’ para a realização de tarefas físicas e intelectuais, consideradas de maior valor 
social, eram utilizadas como argumento para condenar a participação de mulheres em tais 
atividades. 

Contrariando a organização social da época, grupos de mulheres se organizaram 
pontualmente em diversos momentos e locais, embora não haja muitos registros de grandes 
movimentos pela igualdade de direitos à classe feminina até o século XIX. Muitas mulheres, no 
entanto, se destacaram pela intelectualidade, sendo considerada a precursora dos 
movimentos feministas mais modernos a veneziana Cristine de Pisan (1364 – 1430), poeta e 
filósofa que criticou a misoginia presente nos meios literários e escreveu textos considerados 
como algumas das primeiras obras feministas, em que ressaltava o papel feminino e igualdade 
de gênero dentro da sociedade medieval. Os movimentos feministas propriamente ditos 
costumam ser divididos em três grandes ‘ondas’. A primeira delas, que ocorreu principalmente 
no final do século XIX até o início do XX, refere-se ao sufrágio feminino nas sociedades 
americanas e britânicas, que ocorria entre mulheres brancas e de alta sociedade que 
desejavam direitos jurídicos igualitários. Opunham-se a casamentos arranjados, à noção de 
‘propriedade’ que os maridos tinham sobre suas mulheres e filhos, e lutavam pela garantia de 
seus direitos contratuais e à propriedade. No final do século XIX, no entanto, houve uma forte 
luta feminina pelos seus direitos políticos, em que desejavam participação na vida pública, 
ressaltando o direito ao voto. A segunda onda, que durou aproximadamente duas décadas, 
dos anos 60 aos 80, foi quando as mulheres se organizaram fortemente para a conquista dos 
seus direitos sociais. No período, popularizaram-se os métodos contraceptivos, fazendo o 
papel gestacional e familiar construído durante séculos ser duramente questionado, e a 
mulher pela primeira vez sentiu possuir controle sobre o próprio corpo. Tal fato levou-as cada 
vez mais ao trabalho fora de casa, já que haviam conquistado autonomia em relação aos 
esposos, e agora, teoricamente, as preocupações com gestações indesejadas e cuidado com os 
filhos haviam diminuído drasticamente. 

No entanto, durante os anos que se seguiram, diversas outras correntes feministas 
surgiram e se fortaleceram, baseadas tanto na teoria por parte das adeptas com educação 
formal quanto na vivência cotidiana daquelas que passavam pelas situações consideradas 
problemáticas. Enfatizou-se, além da condição de mulher, as diferenças étnicas e de classe, em 



que as condições financeiras, a região habitada e a cor da pele podem influenciar na voz e na 
autonomia que uma mulher tem sobre seu corpo e suas vontades. Tais correntes, muitas vezes 
chamadas de “interseccionais” por correlacionarem diversos aspectos da existência feminina, 
ou “socialistas”, por focarem em diferenças de classes, defendem a teoria de que o poder 
financeiro e social influencia na conquista dos próprios direitos. É usado o exemplo de que 
uma mulher de etnia branca – sobre a qual não há uma opressão racista histórica e 
generalizada -, de forma física socialmente aceitável e dentro dos padrões, que não apresente 
deficiências físicas ou cognitivas, enfrenta menores dificuldades em relação à obtenção de 
seus direitos do que uma que, ao contrário, se encaixe em algum desses fatores. 

Apesar do desenvolvimento e aumento da abrangência das lutas feministas, há pouco 
consenso numa questão principal e central dentro do movimento. O que é ser 
mulher? Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, “não se nasce mulher, torna-se”. É nesse 
ponto que giram as discussões de gênero, que dividem correntes feministas contemporâneas. 
De um lado, estão as feministas radicais – não no sentido de ‘extremista’, mas de ‘aquela que 
vai às raízes’ -, que afirmam que o gênero é puramente uma construção social realizada a 
partir de uma realidade material – no caso, a genética e a genitália, que teoricamente definem 
a criação e a socialização de gênero que o indivíduo terá desde o nascimento. Indicadores de 
gênero, como adornos físicos, roupas separadas por sexo, dentre outros, são apenas 
ferramentas para reafirmar o binarismo de gênero ‘homem-mulher’ que se faz na sociedade, 
segundo tal vertente. A opressão, no caso, estaria na ‘criação’ de um gênero – o masculino – 
para que seja superior e dominante ao outro – o feminino. E tal situação se resolveria apenas 
com a abolição dos conceitos e construções de gênero, de forma que um não representasse 
uma classe ‘superior’ à do outro. Nesse sentido, a corrente não considera a existência de 
pessoas transgêneras, pois enxerga o gênero como construção e imposição e algo a ser 
combatido, não como algo com uma possível carga inata, que poderia reafirmar 
comportamentos talvez inerentes a um ou mais gêneros – no contexto não-binarista -, ao invés 
de aboli-los. 

Na corrente transfeminista, dentro do feminismo interseccional, ainda há a 
consideração da abolição de gênero, mas apenas do que se trata de imposição construída a 
partir da biologia. A luta da vertente é para que o gênero, com sua carga inata já considerada, 
possa ser adaptativo e fluido dentro da pessoalidade, não havendo a construção 
determinística a partir da genética e da anatomia. A opressão estaria no fato de que, mesmo 
com o indivíduo naturalmente não se encaixando no papel do gênero que lhe foi imposto no 
nascimento, este continue sendo atribuído a ele compulsoriamente. A socialização masculina, 
no caso, só é considerada vantajosa para a pessoa quando ela se encaixa em tal papel – nem 
todos os que foram criados para ser homens, no caso, o são. Os que são tirarão vantagem 
disso a partir dos benefícios a sociedade possivelmente lhe dará enquanto homem. Os que não 
são, sofrerão por estarem sofrendo imposição de um gênero não-natural a eles. É nesse ponto 
em que há maior discordância com a teoria radical, já que na visão desta, o constructo social 
seria determinístico da formação do masculino. Na vertente transfeminista, por outro lado, há 
que se considerar a possibilidade do gênero inato da pessoa não se adaptar à construção de 
gênero que lhe foi imposta – pessoas essas que se denominam transgêneras. 

A luta feminista também envolve liberdade de escolha acima de tudo. Embora haja 
uma forte tendência de se pensar que se busque sempre o ideal de mulher independente, o 
objetivo é que mulheres possam simplesmente escolher, por exemplo, realizar tarefas 
domésticas e atender ao esteriótipo de feminilidade sem que lhes seja atribuído o julgamento 
de fraqueza ou rendição. O mesmo se aplica ao comportamento sexual, escolhas de carreira e 
todas as decisões que ela tome a respeito da própria vida, em relação a julgamentos 
relacionados a padrões e preconceitos. 

Desde os primeiros escritos em favor dos direitos femininos mais básicos ainda da Era 
Medieval até os modernos movimentos que abordam questões de liberdade reprodutiva e 
outras opressões relacionadas à classe, etnia, forma física, orientação sexual, construção de 



gênero dentre outros fatores, a questão feminina tem atraído atenção das próprias afetadas 
há um longo tempo, e embora críticas possam ser feitas e discussões possam ser abertas, não 
há como negar que é uma longa e difícil história de luta por libertação que afeta e é afetada 
pela sociedade e pelas instituições. 
 
 
 
 

2) Teoria do Habitus – Pierre Bourdieu 
 

A dualidade ou antagonismo entre agente e estrutura constitui um dos debates 
primeiros da teoria social contemporânea. O agente é um corpo socializado em acção, sendo a 
estrutura tudo o que é exterior e anterior a esse corpo. Deste modo, arquitectamos uma 
oposição extrema entre indivíduo e sociedade. Terá o indivíduo margens de liberdade 
absolutas na sua acção? Ou será a sociedade, e mais especificamente, a estrutura social, capaz 
de determinar as acções individuais de todos nós? Estas perguntas, antípodas e simplificadoras 
do debate, são um dos alvos da teoria da prática, ou teoria da acção, bourdiana. 

O habitus é um dos conceitos da teoria de Bourdieu que pretende desfazer os 
antagonismos primários presentes no conhecimento científico e no senso comum, e que nos 
levam a pensar na acção humana de forma dual. O conceito de habitusdefine-se como um 
“sistema de disposições para a acção”. É uma noção mediadora entre a estrutura e o agente 
em que se procura incorporar todos os graus de liberdade e determinismo presentes na acção 
dos agentes sociais. Assim, o habitus é a “interiorização da exterioridade e a exteriorização da 
interioridade”, ou seja, ele capta o modo como a sociedade se deposita nas pessoas sob a 
forma de disposições duráveis, capacidades treinadas, e modos de pensar, agir e sentir, e 
capta também as respostas criativas dos agentes às solicitações do meio social envolvente, 
respostas essas que são guiadas pelas disposições apreendidas no passado. 

O nosso habitus constrói-se no processo de socialização: um processo inacabado 
porque nunca se extingue no decorrer da vida, mas não uniforme porque a socialização tem 
múltiplos graus e matizes. É no nosso encontro com a sociedade que se cria o habitus, e é ele 
que nos permite avançar em cada situação, já que é na sua constituição que adquirimos todas 
as matrizes ou estruturas mentais para agir. No fundo, o habitus é uma espécie de bússola 
social que nos foi oferecida pela própria sociedade; é uma “competência prática adquirida na e 
para a acção”; é uma aptidão social incorporada, durável no tempo mas não eterna. 

O habitus fornece dois princípios, o de “sociação” e o de “individuação”, que 
demonstram a razão pela qual este conceito é um mediador entre o social e o individual. A 
“sociação” prende-se com o facto de que as nossas categorias de juízo e de acção provêem da 
sociedade e são partilhadas por todos aqueles que foram submetidos a condições 
semelhantes. A “individuação” transporta-nos à ideia de que cada pessoa tem uma trajectória 
e localização únicas no mundo, e por isso cada um de nós interioriza uma composição de 
esquemas singular. 

O habitus é estruturado nos meios sociais, e estruturante de acções e representações. 
Ele é o “princípio não escolhido de todas as escolhas.” 
 

3) Racionalização – Weber 
 

A Sociologia Analítica de Max Weber foi responsável por trabalhos que buscavam 
entender diversos fenômenos sociológicos do mundo moderno ocidental. Sua abordagem 
buscava compreender, por meio da análise sócio-histórica, os caminhos percorridos pela 
sociedade ocidental até o período moderno, em uma tentativa de construir um conjunto de 
modelos teóricos que ajudariam na compreensão de diversos aspectos sociais da civilização 
ocidental de sua época. 



O processo de racionalização ao qual Weber refere-se está relacionado com as 
mudanças estruturais, culturais e sociais que as sociedades modernas passaram no decorrer 
do tempo. Essas mudanças geraram grandes impactos, como a gradual construção do 
capitalismo e a monstruosa explosão do crescimento dos meios urbanos, que se tornaram as 
bases da reordenação das organizações tradicionais que predominavam até então. A 
preocupação de Weber estava em tentar apreender os processos pelos quais o pensamento 
racional, ou a racionalidade, impactou as instituições modernas como o Estado, os governos e 
ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito moderno. 

A racionalidade ou a racionalização, para Weber, possui aspectos distintos que se 
diferenciam a partir do contexto nos quais eles são observados. A racionalização de um 
pesquisador que busca apreender o mundo por intermédio da observação sistemática e 
metódica do mundo é diferente da racionalização do cálculo que busca um fim específico. Essa 
diferença, no entanto, não os separa, mas os distingue em sua abordagem. 

Na classificação das diversas formas de racionalidade, Weber determina quatro 
principais: a racionalidade formal, a racionalidade substantiva, a racionalidade meio finalística 
e a racionalidade quanto aos valores. 

A racionalidade formal está relacionada com as formas metódicas e calculistas do 
sistema jurídico e econômico das sociedades modernas. Está ligada, assim, aos aparelhos 
institucionais que se estruturam de forma burocrática, em uma hierarquia delimitada por 
regras fixas. A racionalidade substantiva aproxima-se da racionalidade formal, mas se 
diferencia em sua conduta, que não é voltada para fins. Isso quer dizer que ela leva em 
consideração o contexto social em que se insere, sendo racional quanto à disposição dos 
valores que orientam aquele mundo social específico. As distinções entre racionalidade 
relacionada a fins e a racionalidade quanto a valores estão diretamente ligadas ao conceito de 
ação social, também discutido por Weber. De forma sucinta, a ação social é entendida por 
Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que, 
necessariamente, possua um sentido determinado por seu autor. A ação pode ser 
então racional com relação a fins, quando há o calculo de meios a serem tomados para que 
um objetivo seja alcançado; racional afetiva, que está associada aos sentimentos; 
e tradicional, que está mais próxima da irracionalidade, uma vez que se baseia no costume e 
no hábito. 

Weber acreditava que, em nossa sociedade, grande parte da vida social havia sido 
reduzida à lógica racional. Isso quer dizer que características do mundo social que se baseavam 
na tradição, como a crença religiosa, dissolveram-se. A modernidade construiu-se em meio aos 
conflitos ideológicos da razão objetiva instrumental, utilizada como ferramenta de abordagem 
de questões do pensamento humano e de sua realidade, e o pensamento tradicional foi 
progressivamente abandonado. Weber referiu-se a esse fenômeno como o processo de 
“desencantamento do mundo”, no qual o sujeito moderno passou a se despir de costumes e 
crenças baseados em tradições herdadas ou aprendidas que se apoiavam nos pilares fixos das 
religiões ou da “magia”. Explicações e questionamentos baseados na utilização da razão 
instrumental quebraram noções preconcebidas e ancoradas no núcleo religioso tradicional. 

O trabalho de Weber é proeminentemente usado pelas matérias que se dedicam aos 
estudos administrativos, e com razão, pois é notoriamente voltado para o estudo das 
instituições administrativas. Foi justamente nesse âmbito que Weber enxergou com maior 
força os aspectos do processo de racionalização do mundo moderno. As instituições do mundo 
pré-moderno que se baseavam na tradição deram lugar a uma complexa rede organizacional 
que se estrutura pela burocracia e pela hierarquia. 

Alguns teóricos argumentam que os impactos desse processo estão indicados na 
impessoalidade e apatia do processo burocrático, que, apesar de necessário nas complexas 
organizações que temos hoje, exacerba o crescente sentimento de abandono e apatia do 
sujeito moderno em função do desolamento causado pelo fatalismo de um mundo 
ultrarracionalizado. 



 
4) Teoria do autocuidado – Michel Foucault 

 
O cuidado de si cai então em uma subordinação ao conhecimento de si, que indicaria 

os melhores caminhos a seguir. A matéria subordinada à forma. Esta ideia está claramente 
definida no texto Alcibíades, de Platão, onde o cuidado de si é anunciado nos moldes 
idealistas. Nele, o personagem homônimo da obra conversa com Sócrates e este o incita a 
conhecer a si mesmo. Como poderia o jovem e imprudente Alcibíades cuidar de si se não 
conhecia nada de seus adversários nem de si mesmo? E como poderia ele imperar sobre os 
outros se não era capaz de dominar a si mesmo? 

Foucault analisa cuidadosamente os textos antigos para encontrar onde e como o 
cuidado de si subordinou-se ao conhecimento de si. Como se o primeiro estivesse submetido 
ao segundo. Nos helênicos, cínicos, estoicos e epicuristas, isso começa a mudar, o cuidado de 
si se liberta do peso político de Alcibíades e da pedagogia para chegar em um princípio geral 
incondicionado. 

O que isso significa? Quer dizer, agora, que cuidar de si passa a ser algo coextensivo à 
vida, importante para quando se é novo ou velho. Também sai das relações de Status da 
cidade e passa a ser uma preocupação para a existência como um todo, em todos os campos. 
Podemos e devemos cuidar de nós mesmos não quando ainda se é jovem nem para aprender a 
morrer; agora o cuidado de si é uma atitude frente à vida, um gesto contínuo. 
 

5) Era do Vazio – Gilles Lipovetsky 
 

"A Era do Vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo" é uma tradução da 
última edição francesa, com pósfacio do autor. Estamos vivendo novos tempos. A revolta dos 
anos de expansão foi substituída pela indiferença e pelo narcisismo. A despadronização e a 
sedução sucederam a lógica da uniformização. A forma humorística generalizada tomou o 
lugar da solenidade ideológica. É uma nova era democrática que se traduz pela redução da 
violência e pelo desgaste do que há um século vem sendo considerado como vanguarda. Com 
esse novo estágio histórico do individualismo, as sociedades democráticas avançadas estão 
agora situadas na era pós-moderna.Os ensaios reunidos em "A Era do Vazio" focalizam o 
mesmo problema geral: o enfraquecimento da sociedade, dos costumes, do indivíduo 
contemporâneo da era do consumo de massa, a emergência de um modo de socialização e de 
individualização inédito, numa ruptura com o que foi instituído a partir dos séculos XVII e XVIII. 
"A Era do Vazio" representa a síntese do pensamento desse filósofo francês independente, 
franco-atirador, sem preconceitos e capaz de compreender as novidades do mundo 
contemporâneo sem a pressa dos julgamentos prêt-à-porter. 

 
6) Insatisfação é necessária para a mudança social – Oscar Wilde 

 
7) Violência Simbólica – Pierre Bourdieu 

 
Violência simbólica é um conceito social elaborado pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, o qual aborda uma forma de violência exercida pelo corpo sem coação física, 
causando danos morais e psicológicos. É uma forma de coação que se apoia no 
reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social, cultural, 
institucional ou simbólica.[1] A violência simbólica se funda na fabricação contínua de crenças 
no processo de socialização, que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social 
seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Devido a esse conhecimento do discurso 
dominante, a violência simbólica é manifestação desse conhecimento através do 
reconhecimento da legitimidade desse discurso dominante. Para Bourdieu, a violência 
simbólica é o meio de exercício do poder simbólico.[2] 
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Uma crítica a esse conceito parte do pensamento do filósofo alemão Jürgen 
Habermas e diz respeito à violência equivaler sempre a agressão física, portanto exterior ao 
simbólico. Contudo, essa crítica, além de restringir a violência apenas à dimensão física, ignora 
a possibilidade de as crenças dominantes imporem valores, hábitos e comportamentos sem 
recorrer necessariamente à agressão física, criando situações nas quais o indivíduo que sofre a 
violência simbólica sinta-se inferiorizado como acontece, por exemplo, nas questões 
de bullying (humilhação constante), raça, gênero, sexualidade, filosofia etc. 
 

8) Teoria do suicido – Durkheim 
 

O suicídio é, segundo Durkheim, “todo o caso de morte que resulta, direta ou 
indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima, e que ela sabia 
que deveria produzir esse resultado”. Conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta 
a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias, e o que interessa à sociologia 
sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não sobre 
os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Cada sociedade 
possui, a cada momento da sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. 
Há três tipos de suicídio, segundo a etimologia de Èmile Durkheim, a saber: 
• Suicídio Egoísta: é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego 
social, ou seja, há uma individualização desmesurada. As relações entre os indivíduos e a 
sociedade se afrouxam fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha 
mais razão para viver; 
• Suicídio Altruísta: é aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se 
desembaraçar de uma vida insuportável. É aquele em que o ego não o pertence, confunde-se 
com outra coisa que se situa fora de si mesmo, isto é, em um dos grupos a que o indivíduo 
pertence. Temos como exemplo os kamikazes japoneses, os muçulmanos que colidiram com o 
World Trade Center em Nova Iorque, em 2001, etc.; 
 Suicídio Anômico: é aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando há 
ausência de regras na sociedade, gerando o caos, fazendo com que a normalidade social não 
seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, na qual há uma completa 
desregulação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação 
inferior a que ocupavam anteriormente. Assim, há uma perda brusca de riquezas e poder, 
fazendo com que, por isso mesmo, os índices desse tipo de suicídio aumentem. É importante 
ressaltar que as taxas de suicídio anômico são maiores em países ricos, pois os pobres 
conseguem lidar melhor com as situações de anomia social. 
Desse modo, ficam especificados os tipos de suicídios e suas causas, que são, segundo 
Durkheim, sempre sociais. 
 

9) Direito à voz – Nicky Couldry 
 

Uma das formas de negação da dignidade humana é o silêncio. Silêncio imposto pelos 
algozes, silêncio por escolha própria, por temer a dicotomia das palavras, que dependem da 
boa ou má intenção de quem as interpreta. 

O silêncio dos que recolhem a voz é uma das características dos vulneráveis, dos que 
são explorados e abandonados. 

Ao soltarmos a voz vamos tecendo histórias, cruzando o tempo, as subjetividades e 
reflexões mais densas sobre experiências, memórias, atitudes e posturas. 

Tem sido ampliado o espaço onde podemos criar narrativas sobre o que pensamos do 
nosso lugar no mundo, sobre as injustiças que presenciamos ou sofremos. Ter voz importa! Na 
verdade, fazer uso da voz de forma eficaz e crucial para legitimar as lutas que empreendemos, 
seja na política, na vida social e familiar. 
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Falar o que se sabe, perguntar o que não se sabe, escrever, comentar artigos é um 
poderoso instrumento itinerante de praticar a democracia, de defender-se dos excessos dela 
ou apenas gozar do direito à voz que as conexões contemporâneas oferecem através da 
internet, dos blogs, jornais e sites e aplicativos de mensagens. 

Não há mais espaço para o obscurantismo que humilha e desacredita e para sair desse 
desânimo, desse desencanto, o professor Nick Couldry, da Universidade de Londres escreveu 
um livro intitulado, “Ter voz importa”. O termo “voz”, usado pelo autor sugere justiça e 
democracia, através da qual podemos ajudar a promover mudanças políticas ou denunciar 
desagregações. 

Justamente pelo poder que o discurso livre articula, alguns setores da mídia negam 
relevância à voz e creditam a esta, apenas um poder de aspecto ilusório. Esse discurso opera 
para desconsiderar algo importante, que pode contribuir para a construção de visões 
alternativas para se enxergar e sanear as crises. 

A todo tempo algum acontecimento aparentemente fora do nosso alcance perpassa 
nossas vidas, podemos então, oferecer a voz como algo que pode ser um grito individual ou 
coletivo, um processo que não é necessariamente político em si mesmo, pois pode nos 
conectar com diversos enquadramentos e ser aplicado a variados contextos para além da 
política. 

Ter voz é um processo de dar significado à vida de alguém, é dar crédito. Nós todos 
queremos ter voz. E eu decidi falar da voz como um valor individual, uma marca da liberdade 
de expressar consentimento, indignação e propostas para que em certo momento não haja 
tamanho distanciamento entre o que ressoa e o que é feito. 

Há uma variedade de demônios que nos espreitam. A impunidade é um deles. E a luta 
contra a Impunidade implica assegurar o direito inalienável de conhecer a verdade sobre 
violações e quebrar o silêncio só reforça o objetivo de usar a voz, não como instrumento de 
show, mas de debates sérios, que podem, com esperança, influenciar e chegar a algum lugar. 
 

10) Indústria Cultural – Escola de Frankfurt 
 
Significado da Indústria cultural 
O que é a Indústria cultural: 

Indústria cultural é um termo desenvolvido para denominar o modo de produzir 
cultura no período industrial capitalista. Ele designa principalmente a situação da arte na 
sociedade capitalista industrial, marcado por modos de produção que visavam sobretudo o 
lucro. 

Este termo foi criado por Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Adorno (1903-
1969), ambos intelectuais da Escola de Frankfurt na Alemanha. Ele surgiu na década de 40, no 
livro “Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos”, publicado posteriormente em 
1947. 

O objetivo principal da indústria cultural é o lucro, além da idealização de produtos 
voltados para o consumo excessivo das massas. Este objetivo também reproduz o real 
interesse das classes dominantes, tornando-as legítimas e com elevado status social. 
Características da Indústria Cultural 

A indústria cultural é marcada por características que tem total influência do modo de 
produção industrial da época. 

Como os processos de produção visavam principalmente o lucro, todos os produtos 
culturais eram pensados para que houvesse um grande consumo por parte das massas. 
Esta característica tem influência da teoria marxista que pressupõe que a economia funciona 
como uma mola impulsionadora da realidade social. 

Isso também foi impulsionado com o avanço tecnológico, que conseguia fabricar 
“ilusões” padronizadas e extraídas do potencial cultural e artístico. 



A cultura popular e erudita assumiram características simplificadas e falsificadas para 
se transformarem em produtos consumíveis. 

Entretanto, nem tudo é visto como negativo na indústria cultural. Para Walter 
Benjamin, este consumo excessivo dos produtos culturais se transforma em uma via 
de democratização para a arte, pois ele pode levar cultura para um maior número de pessoas. 
Indústria Cultural e a Cultura de Massa 

Outro ponto que foi amplamente consumido na indústria cultural foram os meios de 
comunicação de massa, como as ferramentas de propaganda. 

Os meios de comunicação e suas ferramentas foram os responsáveis pela crença da 
“liberdade individual”, onde o sentimento de satisfação pelo consumo é estimulado. 

Na maioria das vezes, estes produtos não fornecem o que prometem (alegria, sucesso, 
juventude, etc). Assim, cria-se a ilusão no consumidor, prendendo-o num ciclo vicioso de 
conformismo. 
 

11) Fato Social – Durkheim 
 

O fato social são os agentes reais ou o conjunto de maneiras que estão no centro de 
uma sociedade. Esta definição foi formulada pelo fundador da sociologia, Émile 
Durkheim (1858-1917). 

Durkheim define fato social como os instrumentos sociais e culturais que determinam 
as maneiras de agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo. Assim, o fato social o obriga a se 
adaptar às regras da sociedade. 

Exemplos de fato social são as normas sociais, valores, convenções e regras que 
existem independente da vontade e da existência do indivíduo, como explica Durkheim. 

A tese central de Durkheim aponta que o fato social está na percepção do indivíduo. 
Esta será condicionada por realidades sociais que impõem os limites do comportamento a 
serem aceitos pela sociedade. 
Características do Fato Social 
O fato social deve atender a três características: a generalidade, a exterioridade e a 
coercitividade. 
Generalidade 
A generalidade ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais. Assim, atingem 
toda a sociedade. 
Exterioridade 
A exterioridade é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que 
já estão organizados antes mesmo dele nascer. 
Coercitividade 
A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma 
determinada sociedade são impostos aos integrantes. 
 

12) O capital – Karl Marx 
 

O Capital (em alemão: Das Kapital) é um conjunto de livros (sendo o primeiro de 
1867) de Karl Marx que constituem uma análise do capitalismo (crítica da economia política). 
Muitos consideram esta obra o marco do pensamento socialista marxista. Nela existem muitos 
conceitos econômicos complexos, como mais valia, capital constante e capital variável, uma 
análise sobre o salário; ou sobre a acumulação primitiva. Resumindo, sobre todos os aspectos 
do modo de produção capitalista, incluindo também uma crítica sobre a teoria do valor-
trabalho de Adam Smith e de outros assuntos dos economistas clássicos. 
 

13) Tábula Rasa – John Locke 
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Tábula rasa é a tradução para a expressão em latim tabula rasa, que significa 
literalmente "tábua raspada", e tem o sentido de "folha de papel em branco".[1] 
A palavra tábula, neste caso, refere-se às tábuas cobertas com fina camada de cera, usadas 
na antiga Roma para escrever, fazendo-se incisões sobre a cera com uma espécie de estilete. 
As incisões podiam ser eliminadas ao aquecer a cera, de modo que se pudesse escrever de 
novo sobre a tábula rasa, isto é, sobre a tábua raspada ou apagada — no caso, sobre a cera 
resfriada e novamente sólida.[2] 

Como metáfora, o conceito de tábula rasa foi utilizado por Aristóteles (em oposição 
a Platão) e difundido principalmente por Alexandre de Afrodísias, para indicar uma condição 
em que a consciência é desprovida de qualquer conhecimento inato — tal como uma folha em 
branco, a ser preenchida.[3] Esta ideia continuou a ser desenvolvida pela filosofia da Grécia 
Antiga; a epistemologia da escola estoicaenfatiza que a mente inicia vazia, mas adquire 
conhecimento à medida que o mundo exterior impressiona.[4] 

Já na modernidade, o conceito foi aplicado ao intelecto, através da tese 
epistemológica que fundamenta o empirismo.[5] Este argumento da tábula rasa foi usado pelo 
filósofo inglês John Locke, considerado como o protagonista do empirismo. Locke detalhou a 
tese da tábula rasa em seu livro Ensaio acerca do Entendimento Humano, de 1690. Para ele, 
todas as pessoas nascem sem conhecimento algum (i.e. a mente é, inicialmente, como uma 
"folha em branco"), e todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da 
experiência. A partir do século XVII, o argumento da tábula rasa foi importante não apenas do 
ponto de vista da filosofia do conhecimento, ao contestar o inatismo de Descartes, mas 
também do ponto de vista da filosofia política, ao defender que, não havendo ideias inatas, 
todos os homens nascem iguais. Forneceu assim a base da crítica ao absolutismo e da 
contestação do poder como um direito divino ou como atributo inato.[6] 
 

14) O Homem Cordial – Sérgio Buarque de Holanda 
 

As décadas de 1920 e 1930 foram de intensa atividade intelectual e artística no Brasil. 
Foi nessas duas décadas que, segundo muitos estudiosos, o Brasil foi “redescoberto”, isto é, 
novas formas de interpretar a nossa identidade e singularidade ante às outras civilizações 
foram desenvolvidas, tanto no âmbito da literatura quanto no âmbito da história e das 
chamadas “ciências sociais”. A Semana de Arte Moderna de 1922 e o Movimento 
Regionalista, de Pernambuco, foi um dos marcos desse esforço interpretativo sobre o que 
vem a ser o Brasil. Nessa eferverscência de ideias, um livro tornou-se um marco: “Raízes do 
Brasil”, do paulista Sérgio Buarque de Holanda, no qual é desenvolvido o fundamental 
conceito de “homem cordial”. 

Como o próprio título do livro indica, “Raízes do Brasil”, publicado em 1936 pela 
editora José Olympio, é uma obra que tem por objetivo investigar o que fundamenta a história 
do Brasil, de seu povo e de suas instituições mais peculiares, como a família patriarcal, 
formada durante o período da Colônia. Vale dizer que esses temas também interessaram a 
outro grande intelectual brasileiro, contemporâneo de Sérgio, o 
pernambucano Gilberto Freyre, cujas obras “Casa Grande & Senzala” (1933) e “Sobrados e 
Mucambos” (1936) são fundamentais para se pensar a formação do Brasil. 

As pesquisas para a composição de “Raízes do Brasil” começaram a ser esboçadas em 
1930 por Sérgio Buarque, na Alemanha, na época em que ele havia sido enviado como 
correspondente brasileiro dos Diários Associados para Polônia, Rússia e Alemanha. Ao 
regressar ao Brasil, completou as pesquisas e, a convite do editor José Olympio (que preparava 
uma coleção intitulada “Documentos brasileiros”), publicou o livro em 1936. 

O livro é dividido em sete partes, intituladas: “Fronteiras da Europa”, “Trabalho & 
Aventura”, “Herança Cultural”, “O semeador e o Ladrilhador”, “O Homem Cordial”, “Novos 
Tempos” e “Nossa Revolução”. A parte em que é desenvolvido o conceito de “homem cordial” 
é uma das que mais revelam as intuições de Sérgio Buarque. O conceito foi extraído de uma 
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carta do escritor paulista Ribeiro Couto endereçada ao também escritor 
mexicano Alfonso Reyes. A expressão “cordial” não indica, ao contrário do que se pensa, 
apenas bons modos e gentileza. Cordial vem do radical latino “cordis” (cujo significado mais 
remoto é cordas), isto é, relativo a coração. 
Sérgio Buarque acentua essa explicação etimológica da palavra para ressaltar a sua dubiedade 
e, a um só tempo, a sua adequação àquilo que caracteriza, segundo sua tese, o temperamento 
do homem brasileiro. Ao contrário do povo japonês, entre os quais a polidez é parte intrínseca 
do processo civilizacional, no Brasil ela está apenas na superfície. Em suas palavras: 
Ela pode iludir na aparência – e isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir 
precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no 
'homem cordial': é a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, 
de algum modo, organização da defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, 
epidérmica, do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. 
Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar inatas suas sensibilidades e suas 
emoções.” [1] 

O homem cordial, segundo Sérgio Buarque, precisa expandir o seu ser na vida social, 
precisa estender-se na coletividade – não suporta o peso da individualidade, precisa “viver nos 
outros”. Essa necessidade de apropriação afetiva do outro pode ser notada, a título de 
exemplo, até em expressões linguísticas. Sérgio Buarque cita o sufixo “inho”, colocado em 
palavras como “senhorzinho” (“sinhozinho”), que revela a vontade de aproximar o que é 
distante do nível do afeto. O “homem cordial” é, portanto, um artifício, um ardil psicológico e 
comportamental, que está encrustado em nossa formação enquanto povo. É por isso que 
Sérgio Buarque diz, também, que: “a contribuição brasileira para a civilização será o homem 
cordial”. 
 

15) Criminalidade Estrutural – Salo de Carvalho 
 

O professor de Ciências Criminais da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul), Salo de Carvalho, traz interessantes comentários sobre notícias, artigos livros e eventos 
da área de ciências criminais. O “AntiBlog de Criminologia” suscita reflexões relevantes, 
envolvendo temas como criminologia, penalogia, punição, política de drogas, direito penal e 
processual penal, direitos humanos, feminismo e psicanálise. 

No site é possível encontrar também livros e artigos de autoria do professor Carvalho. 
Recentemente, foi colocado no ar o projeto denominado “Criminologia de Garagem”, que 
tem como intuito discutir temas atuais diversos através de podcasts e vídeos com cerca de 15-
20 minutos. Os programas são caracterizados pela original abordagem transdisciplinar que 
versa sobre violência, criminologia, cultura contemporânea e rock. 
 

16) Capital Simbólico – Pierre Bourdieu 
 

Considerado um dos maiores sociólogos de língua francesa das últimas décadas, Pierre 
Bourdieu é um dos mais importantes pensadores do século 20. Sua produção intelectual, 
desde a década de 1960, estende-se por uma extensa variedade de objetos e temas de estudo. 
Embora contemporâneo, é tão respeitado quanto um clássico. Crítico mordaz dos mecanismos 
de reprodução das desigualdades sociais, Bourdieu construiu um importante referencial no 
campo das ciências humanas. 

No entanto, mesmo sendo reconhecida pela originalidade, a obra de Bourdieu é objeto 
de grande controvérsia. A maior parte de seus críticos, numa leitura parcial de seus trabalhos, 
classifica-o como um teórico da reprodução das desigualdades sociais. Não obstante, a 
reflexão de Bourdieu se destaca por uma singularidade. Para ele, os condicionamentos 
materiais e simbólicos agem sobre nós (sociedade e indivíduos) numa complexa relação de 
interdependência. Ou seja, a posição social ou o poder que detemos na sociedade não 

https://revistacult.uol.com.br/home/tag/pierre-bourdieu/
https://revistacult.uol.com.br/home/tag/pierre-bourdieu/
https://revistacult.uol.com.br/home/abc-de-bourdieu-2/


dependem apenas do volume de dinheiro que acumulamos ou de uma situação de prestígio 
que desfrutamos por possuir escolaridade ou qualquer outra particularidade de destaque, mas 
está na articulação de sentidos que esses aspectos podem assumir em cada momento 
histórico. 
Para o autor, a sociologia deve aproveitar sua vasta herança acadêmica, apoiar-se nas teorias 
sociais desenvolvidas pelos grandes pensadores das ciências humanas, fazer uso de técnicas 
estatísticas e etnográficas e utilizar procedimentos metodológicos sérios e vigilantes para se 
fortalecer como ciência. Bourdieu fez de sua vida acadêmica e intelectual uma arma política e 
de sua sociologia uma sociologia engajada, profundamente comprometida com a denúncia dos 
mecanismos de dominação em uma sociedade injusta. De acordo com sua perspectiva, a 
sociedade ocidental capitalista é uma sociedade hierarquizada, organizada segundo uma 
divisão de poderes extremamente desigual. Mas como se organizaria essa distribuição desigual 
de poderes? Como as formações sociais capitalistas conseguem manter os grupos sociais e os 
indivíduos hierarquizados? Em outras palavras, como se perpetua uma situação de dominação 
entre os grupos sociais? 
Concepção relacional da sociedade 

É possível afirmar que Bourdieu tem uma concepção relacional e sistêmica do social. A 
estrutura social é vista como um sistema hierarquizado de poder e privilégio, determinado 
tanto pelas relações materiais e/ou econômicas (salário, renda) como pelas relações 
simbólicas (status) e/ou culturais (escolarização) entre os indivíduos. Segundo esse ponto de 
vista, a diferente localização dos grupos nessa estrutura social deriva da desigual distribuição 
de recursos e poderes de cada um de nós. Por recursos ou poderes, Bourdieu entende mais 
especificamente o capital econômico (renda, salários, imóveis), o capital cultural (saberes e 
conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos), o capital social (relações sociais que 
podem ser revertidas em capital, relações que podem ser capitalizadas) e por fim, mas não por 
ordem de importância, o capital simbólico (o que vulgarmente chamamos prestígio e/ou 
honra). Assim, a posição de privilégio ou não-privilégio ocupada por um grupo ou indivíduo é 
definida de acordo com o volume e a composição de um ou mais capitais adquiridos e ou 
incorporados ao longo de suas trajetórias sociais. O conjunto desses capitais seria 
compreendido a partir de um sistema de disposições de cultura (nas suas dimensões material, 
simbólica e cultural, entre outras), denominado por ele habitus. 

A sociologia, para Bourdieu, é uma ciência que incomoda, pois tende a interpretar os 
fenômenos sociais de maneira crítica. Para os interesses desta introdução, vejamos apenas 
uma de suas muitas contribuições no campo da Sociologia da Cultura; mais especificamente, a 
maneira pela qual Bourdieu interpreta a formação do gosto cultural de cada um de nós, pondo 
em xeque um dos consensos mais difundidos de nossa história cultural, o de que gosto não se 
discute. 
A produção do gosto 

Posto isso, a sociologia de Bourdieu é mais que uma sociologia da reprodução das 
diferenças, materiais ou econômicas; é uma sociologia interpretativa do jogo de poder das 
distinções econômicas e culturais de uma sociedade hierarquizada. Aqui chamo atenção para 
um aspecto de sua obra relativa à interpretação da produção do gosto cultural. Bourdieu 
considera que o gosto e as práticas de cultura de cada um de nós são resultados de um feixe 
de condições específicas de socialização. É na história das experiências de vida dos grupos e 
dos indivíduos que podemos apreender a composição de gosto e compreender as vantagens e 
desvantagens materiais e simbólicas que assumem. 

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, Bourdieu se envolve em uma série de 
pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo sobre a vida cultural, sobre as práticas de lazer 
e de consumo de cultura entre os europeus, sobretudo, entre os franceses. 

Dessas experiências de investigação Bourdieu publica, em 1976, uma grande pesquisa 
intitulada Anatomia do gosto. Mais tarde, essa mesma pesquisa passa a ser objeto de 
publicação de sua obra prima, lançada em 1979: o livro intitulado A distinção – crítica social do 
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julgamento. Nessas duas obras, Bourdieu e uma equipe de pesquisadores tentam explicar e 
discutir a variação do gosto entre os segmentos sociais. Isto é, analisando a variedade das 
práticas culturais entre os grupos, Bourdieu acaba por afirmar que o gosto cultural e os estilos 
de vida da burguesia, das camadas médias e do operariado, ou seja, as maneiras de se 
relacionar com as práticas da cultura desses sujeitos, estão profundamente marcadas pelas 
trajetórias sociais vividas por cada um deles. 

Mais especificamente Bourdieu afirma que as práticas culturais são determinadas, em 
grande parte, pelas trajetórias educativas e socializadoras dos agentes. Dito com outras 
palavras, Bourdieu afirma, causando um grande mal-estar na época, que o gosto cultural é 
produto e fruto de um processo educativo, ambientado na família e na escola e não fruto de 
uma sensibilidade inata dos agentes sociais. 
“Capital cultural incorporado” 

Nesse sentido, Bourdieu põe em discussão, desafiando várias autoridades, um 
consenso muito em voga, relativo à crença de que gosto e os estilos de vida seriam uma 
questão de foro íntimo. Para o autor, o gosto seria, ao contrário, o resultado de imbricadas 
relações de força poderosamente alicerçadas nas instituições transmissoras de cultura da 
sociedade capitalista. 

Para fundamentar essa afirmação, Bourdieu argumenta que essas instituições seriam a 
família e a escola; seriam elas responsáveis pelas nossas competências culturais ou gostos 
culturais. De um lado, chamou a atenção para o aprendizado precoce e insensível, efetuado 
desde a primeira infância, no seio da família, e prolongado por um aprendizado escolar que o 
pressupõe e o completa (aprendizado mais comum entre as elites). De outro, destacou os 
aprendizados tardio, metódico e acelerado, adquiridos nas instituições de ensino, fora do 
ambiente familiar, em tese um conhecimento aberto para todos. 

Assim, a distinção entre esses dois tipos de aprendizado, o familiar e o escolar, refere-
se a duas maneiras de adquirir bens da cultura e com eles se habituar. Ou seja, os 
aprendizados efetuados nos ambientes familiares seriam caracterizados pelo seu 
desprendimento e invisibilidade, garantindo a seu portador um certo desembaraço na 
apreensão e apreciação cultural; por sua vez, o aprendizado escolar sistemático seria 
caracterizado por ser voluntário e consciente, garantindo a seu portador uma familiaridade 
tardia com a produção cultural. 

Essas duas formas de aprendizado, segundo Bourdieu, seriam responsáveis pela 
formação do gosto cultural dos indivíduos. Seria, especificamente, o que se chamaríamos de 
“capital cultural incorporado”, uma dimensão do habitus de cada um; uma predisposição a 
gostar de determinados produtos da cultura, por exemplo, filmes, livros ou musica, 
consagrados ou não pela cultura culta; uma tendência desenvolvida em cada um de nós, 
incorporada e que supõe uma interiorização e identificação com certas informações e/ou 
saberes; um capital, enfim, em uma versão simbólica, transvertido em disposições de cultura, 
portanto, fruto de um trabalho de assimilação, conquistado a custa de muito investimento, 
tempo, dinheiro e desembaraço no caso dos grupos privilegiados. 
O descompasso educacional 

Seria pertinente perguntar: qual o significado dessas contribuições de Bourdieu para a 
interpretação das culturas? Qual o significado da perspectiva crítica sobre a produção do gosto 
cultural nas sociedades capitalistas? 

Para responder a essa questão, valeria fazer uma pequena digressão. É sabido, entre 
os sociólogos da educação, que todas as relações educativas e socializadoras são relações de 
comunicação. Isto é, a mensagem comunicativa, mais propriamente o conjunto de regras 
culturais disponibilizadas pela escola, sobretudo aquelas relativas às artes eruditas ou à cultura 
letrada dependem da posse prévia de códigos de apreciação. Em outras palavras, a 
sensibilidade estética, a capacidade de assimilar e se identificar com um objeto artístico 
dependem fundamentalmente do acesso e, sobretudo, de um aprendizado prévio de códigos e 
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instrumentos de apropriação, isto é, uma sensibilização anterior, normalmente conquistada no 
seio familiar. 

Ora, diria Bourdieu, em uma sociedade hierarquizada e injusta como a nossa, não são 
todas as famílias que possuem a bagagem culta e letrada para se apropriar e se identificar com 
os ensinamentos escolares. Alguns, os de origem social superior, terão certamente mais 
facilidade do que outros, pois já adquiriram parte desses ensinamentos em casa. Existiria uma 
aproximação e uma similaridade entre a cultura escolar e a cultura dos grupos sociais 
dominantes, pois estes há muitas gerações acumulam conhecimentos disponibilizados pela 
escola. Nesse sentido, o sistema de ensino que trata a todos igualmente, cobrando de todos o 
que só alguns detêm (a familiaridade com a cultura culta), não leva em consideração as 
diferenças de base determinadas pelas desigualdades de origem social. Bourdieu detecta 
então um descompasso entre a competência cultural exigida e promovida pela escola e a 
competência cultural apreendida nas famílias dos segmentos mais populares. 

Em síntese, para Bourdieu o sistema escolar, em vez de oferecer acesso democrático 
de uma competência cultural específica para todos, tende a reforçar as distinções de capital 
cultural de seu público. Agindo dessa forma, o sistema escolar limitaria o acesso e o pleno 
aproveitamento dos indivíduos pertencentes às famílias menos escolarizadas, pois cobraria 
deles os que eles não têm, ou seja, um conhecimento cultural anterior, aquele necessário para 
se realizar a contento o processo de transmissão de uma cultura culta. Essa cobrança escolar 
foi denominada por ele como uma violência simbólica, pois imporia o reconhecimento e a 
legitimidade de uma única forma de cultura, desconsiderando e inferiorizando a cultura dos 
segmentos populares. 

Assim, convertendo as desigualdades sociais, ou seja, as diferenças de aprendizado 
anterior, em desigualdades de acesso à cultura culta, o sistema de ensino tende a perpetuar a 
estrutura da distribuição do capital cultural, contribuindo para reproduzir e legitimar as 
diferenças de gosto entre os grupos sociais. Posto isso, as disposições exigidas pela escola, 
como por exemplo, as sensibilidades pelas letras ou pela estética visual ou musical, enfim, uma 
estética artística, privilégio de alguns poucos, tendem a intensificar as vantagens daqueles 
mais bem aquinhoados, material e culturalmente. 
Distinções do gosto 

Com esse argumento Bourdieu põe em discussão um dos maiores consensos do 
século, qual seja, gosto não se discute. Ao contrário, para ele o gosto não é uma propriedade 
inata dos indivíduos. O gosto é produzido e é resultado de um feixe de condições materiais e 
simbólicas acumuladas no percurso de nossa trajetória educativa. Para ele, o gosto cultural se 
adquire; mais do que isso, é resultado de diferenças de origem e de oportunidades sociais e, 
portanto, deve ser denunciado enquanto tal. 

Nesse sentido, as distinções do gosto cultural revelam, sobretudo, uma ordem social 
injusta, em que as diferenças de cultura de origem podem ser transubstanciadas em diferenças 
entre o bom e o mau gosto numa permanente estratégia de classificar hierarquicamente a 
cultura dos segmentos sociais. 

Para finalizar, seria interessante fazer algumas ressalvas a esse pensamento. Pierre 
Bourdieu é ainda hoje respeitado como um dos fundadores do paradigma teórico acerca das 
práticas de cultura. Não obstante, uma série de trabalhos vem tentando atualizar suas 
contribuições, admitindo a existência de outros espaços transmissores e legitimadores de um 
gosto cultural. Entre eles podemos destacar o poder das mídias ou, no caso especifico dos 
jovens, seus grupos de pares. Nas sociedades modernas, portanto, uma gama complexa de 
referências de cultura partilharia com a escola e a família a formação do gosto de todos os 
segmentos sociais. 
 

17) Fetichismo da Mercadoria – Karl Marx 
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O conceito de “fetichismo da mercadoria” foi cunhado por Karl Marx (1818- 1883) na 
obra-prima intitulada O Capital [1867], estando diretamente ligado a outro conceito, o de 
“alienação”. 

 Palavra alienação vem do Latim “alienus”, que significa “de fora”, “pertencente a 
outro”. Karl Max, em sua obra Manuscritos econômico-filosóficos, de 1844, utilizou a palavra 
“alienação” para designar o estranhamento do trabalhador com o produto do seu trabalho, ou 
seja, o trabalhador não mais dominando todas as etapas de fabricação e não possuindo os 
meios de produção para tal, acaba não se reconhecendo no produto produzido, passando o 
produto a não ser visto como ligado ao seu trabalho. É como se o produto tivesse surgido 
independente do homem/produtor, como uma espécie de feitiço, daí o termo utilizado por 
Max: fetichismo da mercadoria. 
  
Para Marx (1994, p. 81), 

“A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 
próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades 
sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os 
trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social total, ao refleti-la como relação social 
existente, à margem deles, entre os produtos do deu próprio trabalho”. 

Nesse sentido, o produto perde a relação com o produtor e parece ganhar vida 
própria. Passa a ser compreendido como algo “de fora” do trabalhador, ficando esse 
“alienado” em relação ao produto. Assim, o “Fetichismo da Mercadoria” caracteriza-se pelo 
fato das mercadorias, dentro do sistema capitalista, ocultarem as relações sociais de 
exploração do trabalho. 
  
Segundo Marx (1994, p.81), 

“Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar uma símile, temos que recorrer à 
região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 
própria, figuras autônomas que mantém relações entre si e com os seres humanos. É o que 
ocorre com os produtos da mão humana, no mundo das mercadorias. Chamo isto de 
fetichismo […].” 

O conceito de fetichismo influenciou diversos estudos posteriores, tais como o 
desenvolvimento da teoria da coisificação, de Georg Lukács. 
 

18) Socialização Primária – Durkheim 

Na sociologia, o processo de socialização é fundamental para a construção das sociedades em 
diversos espaços sociais. 
É através dele que os indivíduos interagem e se integram por meio da comunicação, ao mesmo 
tempo que constroem a sociedade. 

Para o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, a socialização pode ser definida da seguinte 
maneira: 

“É a condição do indivíduo (biológico) desenvolvido, dentro da organização social e da cultura, 
em pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como 
membro de um grupo ou de vários grupos.” 
A socialização (efeito de ser tornar social) está relacionada com a assimilação de hábitos 
culturais, bem como ao aprendizado social dos sujeitos. Isso porque é por meio dela que os 
indivíduos aprendem e interiorizam as regras e valores de determinada sociedade. 

Quanto a isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Durkheim, quando afirma que: 
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“A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta”. 
De tal modo, o processo de socialização é desencadeado por meio da complexa rede 
de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida. 

Assim, desde criança os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores e 
hábitos dos grupos sociais que o envolvem. Observe que nesse processo, todos os sujeitos 
sociais sofrem influência comportamentais. 

Importante notar que existem diferentes processos de socialização de acordo com a sociedade 
em que estamos inseridos. 

Qualquer que seja a classe social e a realidade, os processos de socialização são muito 
diversos. Tanto podem ocorrer entre pessoas que vivem numa favela como entre os burgueses 
que habitam a zona sul de São Paulo. 

Seja qual for a cor, a etnia, a classe social, todos os seres humanos desde cedo estão em 
constante processo de socialização, seja na escola, na igreja, na faculdade ou no trabalho. 
Alguns fatores podem afetar esse processo, tal como um local marcado por guerras. 

As consequências dos processos de socialização geralmente são positivas e resultam na 
evolução da sociedade e dos indivíduos. Por outro lado, as pessoas que não se socializam 
podem apresentar muitos problemas psicológicos, determinados, por exemplo, 
pelo isolamento social. 

O processo de socialização vem se alterando ao longo do tempo, através das mudanças da 
sociedade. Note que os processos de socialização da antiguidade e da atualidade são bem 
distintos, o que decorre da evolução dos meios de comunicação e do avanço tecnológico. 

Classificação 
Os processos de socialização estão classificados em dois tipos: 

• Socialização Primária: como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização ocorre 
na infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui, a criança tem contato com a 
linguagem e vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que a 
compõem. Além disso, é nesse estágio em que são interiorizados normas e valores. A 
família torna-se a instituição social mais fundamental desse momento. 

• Socialização Secundária: nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai 
interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais 
desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. Se por acaso o sujeito social 
teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua 
vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção 
do caráter do indivíduo. 

19) Darwinismo Social – Herbert Spencer 

Darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome uma vez que se 
baseia no Darwinismo, que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin (1808-
1882), no século XIX. 

Este estudo social foi desenvolvido entre os séculos XIX e XX pelo filósofo inglês Herbert 
Spencer (1820-1903), que antes de Darwin pensou no tema da evolução. 

Significado de Darwinismo 
O darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. 
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Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar 
as governantes. 

Por outro lado, as outras - menos aptas - deixariam de existir porque não eram capazes de 
acompanhar a linha evolutiva da sociedade. 

Assim, elas entrariam em extinção acompanhando o princípio de seleção natural da Teoria da 
Evolução. 

VEJA TAMBÉM: Darwinismo 

Darwinismo Social e Racismo 
Em virtude de ser uma teoria que considera a sociedade em raça superior e raça inferior - a 
chamada superioridade racial, o darwinismo social - que tem também como base ideais 
nacionalistas - consiste em um pensamento preconceituoso e racista. 

Deste modo, acreditava que se os europeus eram tão bons dominadores esse fato decorria de 
a sua raça ser superior às demais. 

20) Educação Bancária – Paulo Freire 

Recentemente a Gazeta do Povo publicou uma reportagem com mais uma batelada desses 
chavões que os seguidores de Paulo Freire usam para nos fazer acreditar que esse sujeito era 
um educador preocupado com liberdade e autonomia do indivíduo, quando ele não passava 
de um doutrinador ideológico dogmático e autoritário (mas de fala mansa). Como crítico de 
sua pedagogia, gostaria de tecer alguns comentários. 

Segundo a reportagem, Freire – que “defendia uma educação assumidamente ideológica” 
– “propunha uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos e 
condenava o tradicionalismo da escola brasileira, que chamou de ‘educação bancária’, em 
que o professor deposita o conhecimento em um aluno desprovido de seus próximos 
pensamentos. Tal sistema, diz, só manteria a estratificação das classes sociais, servindo o 
ensino de mero treinamento para a formação de massa de trabalho. Contrariamente, Freire 
propunha a construção do saber de forma conjunta, em que o professor se aproxima dos 
conhecimentos prévios dos estudantes, para com essas informações ser capaz de apresentar 
os conteúdos aos alunos, que teriam poder e espaço para questionar os novos saberes”. 

Na prática, a coisa funciona assim: o professor questiona os alunos sobre o seu dia a dia, 
apresenta uma explicação ideológica para os problemas e insatisfações relatados, e depois 
discute com eles o que acharam desse conteúdo. Se os alunos discordarem da explicação, o 
professor argumenta em favor do seu próprio ponto de vista ideológico. Ao fim do diálogo, o 
professor conclui que os alunos que ele conseguiu convencer estão agora “conscientes” da 
sua “verdadeira” condição de oprimidos e explorados pela sociedade de classes. 

Ora, isso é apenas a dita “educação bancária” camuflada de diálogo! O professor 
apresenta uma única via para explicar as situações relatadas pelos alunos: a ideologia em 
que ele acredita. O aluno é deixado na ignorância sobre a existência de pesquisas que 
explicam as situações de pobreza, desigualdade, problemas urbanos e ambientais, entre 
outros, fora do universo teórico e ideológico do professor. 

O próprio simplismo do pensamento de Paulo Freire permite exemplificar como isso se dá. 
Suponham que um aluno de Freire, um operário em processo de alfabetização, convidado a 
falar sobre sua vida cotidiana, dissesse que está desempregado. Aproveitando a 
oportunidade para “conscientizar” o aluno, o professor Freire apresentaria a sua visão sobre 
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o tema: “O desemprego no mundo não é, como disse e tenho repetido, uma fatalidade. É 
antes o resultado de uma globalização da economia e de avanços tecnológicos a que vem 
faltando o dever ser de uma ética realmente a serviço do ser humano e não do lucro e da 
gulodice irrefreada das minorias que comandam o mundo” (a citação é de Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educativa). 

É claro que o aluno hipotético só poderia contestar essa análise se tivesse lido trabalhos de 
economistas sobre as causas do desemprego. Entretanto, o aluno obviamente não leu nada 
disso, pois está se alfabetizando! Ou seja, o aluno não tem nem poder nem espaço para 
“questionar os novos saberes” apresentados pelo professor. 

O que se tem aí, portanto, é um método que consiste em transmitir ao aluno verdades 
prontas, tal como na dita “educação bancária”, mas disfarçado por um processo dialógico 
manipulado pelo professor, que sonega ao aluno o conhecimento de explicações alternativas 
e mais sofisticadas do que aquela! 

21) Educação Libertadora – Paulo Freire 
 

Vinculada às propostas de educação de Paulo Freire. Esta tendência progressista de 
educação foi construída a partir dos trabalhos com educação popular, na maioria das vezes 
não amarrada ao ensino escolar. Contudo, muitas das propostas sugeridas por esta tendência 
tornaram-se referências para o processo de reflexão e crítica das práticas pedagógicas 
desenvolvidas pela educação formal. Por sua vez, é fundamental explicitar que a pedagogia 
libertadora entende que a educação tem um papel primordial de transformação da sociedade, 
iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu campo. 
 
A relação professor-aluno é ressignificada, ou seja, "quando se fala na educação em geral, diz-
se que ela é uma atividade pela qual, professores e alunos, mediatizados pela realidade que 
apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência 
dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social”.  
 
(LIBÂNEO, 1994, p. 64). 
 
 

O método de Paulo Freire, referência da Pedagogia Libertadora, tem por princípio a 
certeza de que a educação é um ato político, de construção do conhecimento e de criação de 
outra sociedade - mais ética, mais justa, mais humana, mais solidária. A educação deve ser 
uma busca permanente em favor das classes oprimidas, luta pela liberdade e igualdade. 
Para isso, é fundamental entender que o aluno - cidadão - é o agente principal do processo 
pedagógico, sem com isto desconsiderar o educador, que também deve aprender a ser sempre 
aluno, pois ambos ensinam e aprendem nos espaços de construção do conhecimento. O 
diálogo entre os diversos agentes envolvidos nas ações educativas, assim como o processo de 
construção dos temas geradores, para permanente identificação dos problemas sociais e busca 
de sua superação é a essência do método freireano. 

Paulo Freire, reconhecido como pai da pedagogia crítica, compreende que a ação 
educativa tem que estar garantindo as mudanças da sociedade e, para tal, torna-se 
fundamental uma incorporação da perspectiva dialética na educação. 
 
Para Freire, segundo Shmied- Kowarzik (1983) existe: “Uma relação originária entre dialética e 
diálogo e define a educação como a experiência basicamente dialética da libertação humana 
do homem, que pode ser realizada apenas em comum, no diálogo crítico entre educador e 
educando, e entende que a dialética exige não somente do educador uma ação criadora 
própria, mas, simultaneamente, na inclusão prática da atividade educativa na experiência 



continuada do trabalho educacional com os educandos”. (SHMIED-KOWARZIK, 1983, p. 69-70) 
 
Paulo Freire é sem dúvida alguma: “Um educador humanista e militante. Em concepção de 
educação parte-se sempre de um contexto concreto para responder a esse contexto. Em 
Educação como prática da liberdade, esse contexto é o processo de desenvolvimento 
econômico e o movimento de superação da cultura colonial nas 'sociedades em trânsito'. 
O autor procura mostrar, nessas sociedades, qual é o papel da educação, do ponto de vista do 
oprimido, na construção de uma sociedade democrática ou 'sociedade aberta'. Para ele, essa 
sociedade não pode ser construída pelas elites porque elas são incapazes de oferecer as bases 
de uma política de reformas. Essa nova sociedade somente poderá constituir-se como 
resultado da luta das massas populares, as únicas capazes de operar tal mudança”. (GADOTTI, 
1996, p. 83-84). 
 

22) Banalização do mal – Hannah Arendt 
 
Uma das mais importantes e influentes filósofas e teóricas políticas do século XX, a germano-
americana Hannah Arendt ajudou a moldar e modernizar nosso olhar sobre temas tão variados 
quanto totalitarismo, nazismo e guerra quanto epistemologia e religião. Nascida em uma 
família judia na Alemanha em 1906, a experiência de ser presa pela polícia política nazista, 
fugir e sobreviver à subida de Hitler ao poder no país – quando fugiu para os EUA e se tornou 
norte-americana – acabou por moldar todo o seu trabalho, em especial sobre a “banalização 
do mal”. Arendt, sua vida e trabalho, são tema do documentário “O Espírito de Hannah 
Arendt”. 
Como uma das mais fortes e importantes intelectuais do século XX, Arendt é uma personagem 
icônica para esse Mês da Mulher. Pois se a liberdade era evidentemente o foco final de seu 
trabalho, olhar com franqueza e coragem para as motivações e raízes do mal era uma das mais 
importantes singularidades do trabalho da filósofa. Interessada pela natureza profunda do 
poder e do mal, assim como pela democracia, o autoritarismo, o totalitarismo e a violência, 
Arendt tentou explicar como pessoas comuns se tornaram atores efetivos em sistemas de 
horror e ódio. 
Um dos seus mais célebres trabalhos entre tantos é justamente Eichmann em Jerusalém – Um 
retrato sobre a banalidade do mal, ensaio sobre o julgamento de Adolf Eichmann, tenente-
coronel nazista e um dos arquitetos do holocausto. Arendt cobriu o julgamento durante alguns 
anos, e retratou o monstro nazista como um mero funcionário em nome do horror, 
obedecendo ordens e burocratizando a máquina de morte de Adolf Hitler. 
O documentário “O Espírito de Hannah Arendt” chega à plataforma Philos.TV como um dos 
dez novos docs que ficarão abertos para serem assistidos sem a necessidade de uma 
assinatura. Outros documentários que complementam o tema, como Mein Kampf – Um livro 
perigoso, sobre a obra escrita por Hitler, e Todo Governo Mente, sobre as manipulações 
ideológicas no século XXI, também estão entre os filmes liberados para serem assistidos 
livremente na plataforma. Para entender melhor não só a vida e o trabalho de Arendt, assim 
como sua luta contra o nazismo e a própria origem e funcionamento do mal, vale acessar 
a Philos.TV. 

23) Negacionismo 
 
Negacionismo (do francês négationnisme) é a escolha de negar a realidade como forma de 
escapar de uma verdade desconfortável.[1] Trata-se da recusa em aceitar uma realidade 
empiricamente verificável, sendo essencialmente uma ação que não possui validação de um 
evento ou experiência histórica.[2] Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição de 
conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico em favor de ideias tanto 
radicais quanto controversas.[3] 
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Foi proposto que as diversas formas de negacionismo possuem o denominador comum da 
rejeição de evidências maciças e a geração de controvérsia a partir de tentativas de negar que 
um consenso exista.[4] Os termos negacionismo do Holocausto e negacionismo da 
AIDS costumam ser empregados para descrever movimentos que negam a existência ou 
consistência de tais fatos, enquanto negacionistas climáticos foi usado para definir aqueles 
que recusam-se a aceitar que uma mudança climática está em curso.[5][6] Supõe-se que o 
negacionismo seja provocado por diversos motivos, como crenças religiosas, proveito próprio 
ou como um mecanismo de defesa contra pensamentos perturbadores.[7] 
O escopo da utilização da palavra negacionismo é controversa, sendo criticada por 
supostamente representar um método polêmico de suprimir pontos de vista alternativos. De 
forma similar, em um ensaio discutindo a importância do ceticismo, Clive James posicionou-se 
contra a utilização do termo negacionista para descrever aqueles que não acreditam na 
mudança climática, afirmando que isto "traz à tona o espetáculo de um fanático negando o 
Holocausto".[8] Celia Farber também foi contra ao termo negacionismo da AIDS, alegando que 
é injustificável situar esta crença no mesmo nível moral dos crimes nazistas contra a 
humanidade.[9] Robert Gallo et al., no entanto, defendeu esta comparação, afirmando que o 
negacionismo da AIDS é similar ao negacionismo do Holocausto por definir 
uma pseudociência que "contradiz um imenso conjunto de pesquisas".[10] 
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