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APRESENTAÇÃO

Conta a tradição universitária que em meio às trevas da 
Idade Média, grupos de jovens sedentos de conhecimento 

se reuniam para ler e conversar, apesar das dificuldades impostas 
pela política clerical de restrição de acesso aos textos e de toda 
a degeneração burocrática da máquina religiosa, cuja corrupção 
e desvirtuamento eram combatidos por Abelardo e Erasmo de 
Roterdan, entre outros. Mesmo assim, articulavam recursos e 
contatos, traçavam esquemas alternativos semi-clandestinos, de 
modo a conseguirem estudar. 

Em tempos de esvaziamento de sentido da atividade acadê-
mica, cercada pela rigidez burocrática e tendo que lidar com o 
atrelamento da pesquisa a “politiquisse” das agências de fomen-
to, algumas pessoas insistem em cultuar essa lenda e é um pouco 
como modo de ritualização que aqui se comemora 10 anos de 
estudos e pesquisas teimosos. Assim, apesar da quase completa 
falta de financiamento, apesar da sobrecarga de atividades bu-
rocrático-administrativas, apesar do produtivismo meritocrático 
de plantão e de tudo mais que não nos reúne (reuni?), estamos 
comemorando pequenas vitórias em batalhas locais e singelas 
que, sem a pretensão de ganhar a guerra, possam manter o sen-
tido da luta. 

O livro que trazemos a público apresenta textos dos profes-
sores pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ex-
clusão, Cidadania e Direitos Humanos (GEPEC) da Universida-
de Federal de Sergipe (UFS) e de pesquisadores convidados de 
outras instituições públicas de ensino superior, articulados pelo 
mote expresso no título: “Política e Afetividade – narrativas e tra-
jetórias de pesquisas”. A publicação comemora os 10 anos de atu-
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ação conjunta de professores dos Departamentos de Psicologia, 
Sociologia, Educação e Direito, credenciados aos Programas de 
Pós-Graduação em Psicologia, Sociologia, Educação e em Ensi-
no de Ciências e Matemática da UFS, com atuação constante e 
sistemática em questões relacionadas a movimentos sociais, em 
tensão com os dispositivos ‘políticas públicas’. Aliança de “estu-
dantes” em tempo integral que, trabalhando de modo articula-
do, desenvolvem pesquisas marcadas por uma perspectiva meto-
dológica de estreita e regular relação com o campo. 

Esse grupo de docentes que deu origem ao GEPEC, juntado 
no calor de uma greve prolongada, talvez pelo fato de estarem 
entre os poucos que permaneciam na universidade durante a 
paralisação, iniciou suas atividades em 1999, assumindo e colo-
cando em análise coletiva uma encomenda institucional ainda 
rara na época e com estranhos contrastes com as trajetórias 
político-acadêmicas daqueles professores: um projeto de pes-
quisa-intervenção junto às Polícias Militar e Civil do Estado 
de Sergipe, formatado como curso de extensão “A Polícia como 
Protetora dos Direitos Humanos”. A experiência que durou qua-
tro anos, compunha uma articulação institucional envolvendo 
as Universidades Federais de Pernambuco e da Paraíba, além 
da UFS, as Secretarias Estaduais de Segurança Pública dos três 
estados, fundações de apoio à pesquisa e uma ONG pernambu-
cana conhecida pelo desenvolvimento de programas de prote-
ção a testemunhas, que havia captado e controlava os recursos 
financeiros obtidos junto à Fundação FORD. Esses primeiros 
anos de trabalho foram extensamente relatados e discutidos 
em duas publicações anteriores: “Polícia e Democracia: desafios 
da educação em direitos humanos”, organizado por Paulo Sér-
gio da Costa Neves et alli, pela Editora Bagaço, em 2002, e a 
segunda, desta vez uma edição autônoma do próprio GEPEC: 
“Educação, Violência e Polícia: direitos humanos?”, organizado 
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por Manoel Mendonça Filho, pelas Editoras da UFS e UFBA, 
em 2004. 

Como tática de articulação do grupo e de estabelecimento de 
espaço político-institucional que viabilizasse um trabalho mini-
mamente crítico em torno do projeto de intervenção junto às 
corporações policiais, foi criada a Comissão de Direitos Huma-
nos da UFS, que passou a receber inúmeras encomendas de ou-
tras organizações públicas, notadamente na área da Segurança 
Pública, Educação e Justiça. Menos de um ano depois, o GEPEC 
se consolidou como Grupo de Pesquisa, integrante dos Diretó-
rios de Grupos de Pesquisa do CNPq, estendendo suas ações de 
pesquisa e extensão universitária para as áreas da saúde e as-
sistência, movimentos sociais e comunidades, sempre norteadas 
pela problematização e desnaturalização das noções de direitos 
humanos, cidadania e exclusão que, tomadas de modo essencia-
lista, supõem a existência de cidadãos/sujeitos naturais com di-
reitos inatos, universais, e a-históricos. 

Essa demarcação tem orientado nossas práticas junto às pes-
soas com as quais trabalhamos, marcando as análises de ques-
tões e problemas, sua publicização e a organização política dos 
atores sociais em torno delas, que, por vezes, são desdobramen-
tos dessas intervenções. Essas ações, quando assim configuradas, 
são possíveis pela “ação autônoma”, efeito de um certo modo de 
instituição da sociedade que, segundo Cornelius Castoriadis, em 
Figuras do Pensável, torna possível a criação de indivíduos que 
não mais a vêem como algo intocável, mas conseguem colocá-
la em questão, seja em palavras, seja em atos, seja os dois ao 
mesmo tempo. Dito de outro modo, trata-se da criação de espa-
ços públicos de discussão, dispositivo político-metodológico que 
têm caracterizado as experiências do GEPEC junto aos gestores 
e executores de políticas públicas, movimentos sociais e grupos 
comunitários. 
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Entre os trabalhos de extensão desenvolvidos ao longo de uma 
década, além do trabalho com as polícias (1999-2002), destacam-
se as interferências relacionadas aos processos de formação dos 
quadros do funcionalismo público de Sergipe, na área da Segu-
rança Pública, Justiça e Educação, em particular: a) o Fórum 
Estadual de Direitos Humanos e Projeto de Assistência Jurídica 
aos Adolescentes Internos do Estado de Sergipe; b) o Mutirão 
Jurídico através do convênio UFS/JUSPOPULI/UNICEF; c) o 
Projeto Capacitação Técnica do Grupo Piloto de Monitoração de 
Práticas de Reeducação e Aprisionamento, com vistas à redução 
do déficit de vagas no Sistema Prisional do Estado de Sergipe; 
e d) o Curso de Educação em Direitos Humanos para os profes-
sores da rede básica de educação através de convênio SECAD/
UFPB/UFS. 

No campo da pesquisa, o projeto “Processos de exclusão, espaço 
público e cidadania em Sergipe”, financiado pelo CNPq, em 2000, 
marcou formalmente a fundação do GEPEC como grupo de pes-
quisa. Esse projeto teve como objetivo demonstrar, através de es-
tudos de casos, as lógicas que perpassam alguns dos processos de 
exclusão social e simbólica na sociedade sergipana, notadamente 
no que diz respeito à justiça, à violência institucional produzida 
nas organizações polícias e às práticas vigentes nas instituições 
educativas voltadas para a infância. Ao mesmo tempo, se realça-
va o modo como segmentos da sociedade civil se contrapunham a 
essas lógicas excludentes, sobretudo através de debates públicos 
abrigados pela temática geral dos direitos humanos e de experiên-
cias relacionadas com o tema, postas em prática naquele período 
em Sergipe. Com isso, foi se traçando um panorama da exclusão 
social e simbólica no estado e identificando processos e meios que 
apontavam para a resistência e para a re-existência.

O tempo de trabalho coletivo formou o hábito de discussão 
permanente entre os pesquisadores, tanto no que se refere aos 
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aspectos técnicos de definição do objeto, método e aportes teó-
ricos com os quais cada um trabalhava, quanto das dimensões 
político-afetivas das relações entre os pesquisadores e nossa 
com os grupos e as pessoas envolvidas nos trabalhos. Naquele 
momento, tornava-se claro que não eram apenas as afinidades 
teóricas e metodológicas que nos constituíam como grupo, mas 
também as diferenças, na medida em que, para além das especi-
ficidades, o que nos articulava era o compromisso ético-político 
e o tom dos vínculos afetivos, com os locais de pesquisa, com o 
trabalho acadêmico e com as pessoas. Singularidade diferencial 
em termos de compromissos e alianças que se expressavam nos 
modos de inserção e implicação dos pesquisadores em situação 
de intervenção e análise. 

Essa inserção, porém, construia-se, em geral, como um tra-
balho lento, desafiador e cheio de “tribulações”, como refere 
Malinowsky, em Argonautas do Pacífico Ocidental, que começa-
vam quando da nossa negociação de entrada nos campos. Ainda 
que trabalhássemos em equipe, a sensação de certo desamparo 
diante de culturas organizacionais que desconhecíamos, às vezes 
bastante herméticas e avessas aos movimentos de pesquisa, nos 
colocava na situação de estranhos ou estrangeiros ao campo. Por 
mais que fizéssemos parte de uma experiência ou situação, tra-
tava-se sempre de estabelecer vínculos animados por um sentido 
que os sustentasse, dizer a que vínhamos, firmando compromis-
sos que estavam para além das palavras. Aos poucos, íamos te-
cendo laços de confiança e reconhecimento, que nos autorizavam 
o acesso ao campo e fortaleciam a fidedignidade na construção 
de nossos dados. 

Com isso, assumíamos a opção de método no qual a constru-
ção do conhecimento é sempre gestada na relação de observação, 
na experiência de imersão no campo, o que significa dizer que 
as análises são sempre produzidas em situação. Nesse sentido, a 
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pesquisa se permite, e às vezes se obriga, a uma flexibilização dos 
procedimentos ou, como afirma François Laplantine, a uma bus-
ca errante no campo, uma experimentação em sentido amplo. 

A compilação que ora apresentamos se constitui de narrati-
vas produzidas a partir de alguns projetos de pesquisas que, nos 
anos seguintes, consolidaram a trajetória do grupo dentro dessa 
perspectiva: o sistema prisional e práticas de confinamento; vio-
lência institucional; violência, saúde e segurança pública; espaço 
público e democracia; ações afirmativas e igualitarismo; direitos 
da infância; relações societárias, comunitárias e saberes tradi-
cionais; relações de gênero; práticas de resistência. Entretanto, 
apesar da diversidade das temáticas, da multiplicidade de mo-
dos de acercamento dos objetos de investigação e dos diferentes 
enfrentamentos políticos das questões postas ao debate em tor-
no desses trabalhos, permanece o desafio comum de colocar em 
análise as práticas, os discursos e os cenários com os quais nos 
deparamos como pesquisadores.

Buscamos, com isso, produzir estranhamentos dos modos de 
dizer e fazer consolidados, cristalizados e que se reproduzem au-
tonomamente, num movimento incessante de “acostumar-se ao 
costume”, que produz a naturalização das práticas cotidianas. 
Nesse sentido, busca-se romper com o que nos constitui, “ser o 
que não se é”, no dizer de Foucault. Movimento de abertura à 
diferença e à alteridade, à subversão do instituído, à ruptura por 
meio de linhas de fuga, à ação política propriamente dita. 

Nesse percurso, fomos encontrando parceiros e interlocuto-
res de outras universidades públicas brasileiras, com os quais 
temos trabalhado. Entre esses, pesquisadores de Programas de 
Pós-Graduação em Psicologia e Sociologia, dos seguintes gru-
pos de pesquisa: Laboratório de Subjetividade e Política (LASP) 
da Universidade Federal Fluminense, Laboratório de Estudos 
da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará e Grupo 

Politicaeafetividade.indb   12 7/10/2009   16:42:05



- 13 -

de Estudos em Educação e Relações de Gênero (GEERGE) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse conjunto de 
alianças completa a presente publicação. 

Assim, o leitor tem em mãos uma coletânea de artigos que se 
situam ao longo de um espectro teórico político e afetivo demar-
cado por tonalidades mais ou menos céticas e ou mais ou menos 
confiantes no que tange a efetividade das ações do Estado orien-
tadas para a chamada construção da cidadania.

Segundo Castoriadis, na obra citada acima, a ideologia capi-
talista pretende, em seus momentos mais filantrópicos, afirmar 
que a sua “racionalidade” tem como um dos seus objetivos o bem 
estar da sociedade. Sendo todos os seus produtos caracterizados 
e valorizados pela sua dimensão econômica, que hoje se dá unica-
mente em termos monetários, tal bem estar só pode estar identi-
ficado com uma maximização dos lucros e uma minimização dos 
custos, que visam à totalidade da sociedade, não só a esfera eco-
nômica. Não é apenas na produção que ela deve se realizar, mas 
no consumo, e não só na economia, mas na educação, no direito, 
na vida política. Seria um erro, o erro marxista, diz ele, ver tais 
extensões como “segundas” ou instrumentais. Defende, assim, 
que é a mesma significação imaginária social que se apropria de 
todas as esferas sociais, uma depois da outra.    

Diferentes percepções e entendimentos acerca do lugar que o 
mercado ocupa na produção das significações imaginárias e na 
reprodução de uma sociedade consumista, orientada exaustiva-
mente para o acúmulo de bens materiais e simbólicos, certamen-
te norteiam as expectativas das pessoas em relação às ações da 
máquina do Estado. O investimento e a aposta que fazem em 
torno das crenças nas possibilidades que ele tem de gerar ações e 
políticas, capazes de responder às necessidades e demandas das 
populações, descartadas e descartáveis pelo/para a economia que 
rege o capitalismo financeiro, estão relacionados ao que enten-
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dem que deva ser seu papel no ordenamento da vida social. 
O fim do Estado de Bem-Estar Social nos países europeus e a 

sua utópica e nunca almejada implantação nos ditos países pe-
riféricos, vem desencadeando, há alguns anos, a elaboração de 
novas propostas em torno das políticas públicas. De um lado, 
aponta-se a necessidade de o Estado desenvolver outras políticas 
distintas das políticas clássicas que ajudem as pessoas a ser inse-
rirem socialmente, introduzindo uma filosofia da cidadania que 
permita aos indivíduos considerarem-se como cidadãos, afastan-
do-se das relações paternalistas antes desenvolvidas na relação 
com o Estado, nas quais eram apenas beneficiários e assistidos, 
como afirma Pedro Hespanha, sociólogo português, no artigo 
Políticas sociais: novas abordagens, novos desafios. Nessa perspec-
tiva, as chamadas políticas de inclusão ocupam lugar central. 

De outro, o esgotamento das ações que marcam a distância 
entre as forças instituintes e a sua captura pelos processos de ins-
titucionalização, em torno da implantação das políticas públi-
cas, fomenta a descrença no papel da máquina do Estado como 
elemento catalizador de ações produtoras de cidadania. Nessa 
perspectiva, os processos de exclusão e as políticas de inclusão 
(a outra face da mesma moeda, sem as quais o capitalismo su-
cumbiria) são vistos como necessários ao próprio funcionamen-
to do sistema. Resta saber através de qual sistema de exclusão, 
eliminando quem, criando qual divisão, através de que jogo de 
negação e rejeição, a sociedade pode começar a funcionar, como 
indaga Foucault. 

Certamente, há muitos espaços intersticiais entre essas duas 
polaridades que são ocupados, às vezes hibridamente, pelos au-
tores dos artigos deste livro. O ponto de encontro entre essas 
diversidades consiste no entendimento do poder visto como re-
lação e, como tal, produtor de resistências e de possibilidades 
de construção de novas práticas, através das políticas do agir 
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cotidiano e das ações coletivas, seja no âmbito da macro ou da 
micropolítica, ou de ambos, tal como aparecem nas narrativas 
aqui apresentadas.  

Os artigos versam sobre temas diferentes das áreas de Se-
gurança Pública, Saúde e Educação mantendo o compromisso 
político de problematização e questionamento das formas de ex-
clusão e dos modos de dominação presentes em nosso cotidiano. 
A abordagem, entretanto, prefere o conhecimento do local e do 
específico, evitando os universalismos e os fundamentos meta-
narrativos. Como espectro polissêmico, a coletânea apresenta 
posições contrastantes sobre as questões abordadas, mantendo 
as diferenças e multiplicando os entendimentos por meio do de-
bate franco e aberto entre os distintos pontos de vista. 

Reflexões sobre contextos e práticas que possam escapar aos 
modos usuais de fazer análises de conjuntura, relatos de expe-
riências e pesquisas, apontando inquietações dos autores em 
contato com seus campos de análise, questionamentos, apai-
xonamentos, análises situacionais ou circunstanciais, gestação 
e tentativas de novas práticas por dentro da macropolítica, ou 
ainda, experiências singulares no campo das micropolíticas. Es-
sas foram as marcas do convite feito aos autores e é o que se pode 
esperar do livro. 

A coletânea é aberta com o artigo de Frederico Leão Pinhei-
ro, num Contraponto a esta apresentação. Primeiro aluno do 
Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/
CNPq) vinculado ao GEPEC, o autor escreve sobre o sujeito de 
direito, relacionando a discussão foucaultiana às experiências do 
grupo.  

Em A invenção do humano como modo de assujeitamento, Ce-
cília Coimbra, Lília Ferreira Lobo e Maria Lívia do Nascimento, 
apresentam reflexões em torno da noção de humano, desessen-
cializando-a, ao tempo em que discutem os fundamentos históri-
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cos, filosóficos e políticos da luta pelos direitos humanos. A dis-
cussão prossegue em Educação, política e subjetividade, artigo 
no qual Wilson A. Senne apresenta a ideia do ser humano como 
obra de si próprio, como possibilidade de tornar-se outro, anali-
sando o tema da conduta humana e das relações entre os huma-
nos, das produções de saber disciplinar e das relações de poder a 
elas conjugadas. 

A discussão proposta por Andréa Depieri de A. Reginato, em 
Será que vale a pena?  questiona a ideia de que a punição seja 
a solução para os graves problemas da insegurança e crimina-
lidade. A autora defende que pensemos alternativas para esses 
conflitos, desconstruindo a pena (aflitiva) como resposta-padrão 
às situações definidas como crime. Fazendo par com esta idéia, a 
narrativa de Manoel Mendonça Filho em A herança das galinhas: 
histórias e estórias do sistema prisional em Sergipe busca escapar 
do lugar comum da mera apresentação de mazelas, para colocar 
em questão a própria lógica do encarceramento.

Paulo Sérgio da C. Neves em Sociedade civil e embates sim-
bólicos em torno dos direitos humanos nos anos 1990 em Sergipe, 
defende que, apesar da utilização dos direitos humanos como 
retórica das elites locais, algumas experiências de militantes e 
organizações de direitos humanos vem  criando espaços públi-
cos que poderão ir modificando a cultura prevalecente e a for-
ma como estes direitos são vistos na sociedade sergipana. Pro-
blematizar uma dessas experiências é a proposta do artigo de 
Marcelo Ferreri e Deise Valadares em Embates na reforma em 
segurança pública: policiais e pesquisadores em confronto no dis-
positivo de análise. Tendo como objeto a organização policial e 
suas práticas instituídas e como norte o questionamento sobre o 
que pode ser feito como ações de segurança, os autores discutem 
a construção de um Projeto de Gestão e Educação em Seguran-
ça Pública. 
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O artigo de Michele Vasconcelos e Manoel Mendonça Filho 
“Por uma genealogia das políticas de inclusão de saúde mental con-
temporâneas: da produção de políticas identitárias e de modos varia-
dos de confinamento” partindo da problematização das práticas e 
circunstâncias sócio-históricas nas quais políticas de inclusão da 
saúde mental foram gestadas e pelas quais se constituem, discute 
possibilidades de resistência aos modos de confinamento institu-
cionalizados pela Reforma Psiquiátrica. Também analisando po-
líticas de saúde, Entre Tantos: sobre as práticas dos agentes comu-
nitários de saúde no enfrentamento da violência, artigo de Maria 
Teresa Nobre, apresenta narrativas de pesquisas que têm como 
objeto as relações entre os usuários e trabalhadores da rede de 
saúde no enfrentamento da violência, questionando o discurso 
da criminalização presente nessas situações e alternativas encon-
tradas pelos agentes comunitários. 

As narradoras de Itaoca: trabalho, infância e produção de sa-
beres no cotidiano de mulheres pescadoras, de Maria Cristina Mar-
tins, destaca as memórias de trabalho, infância, do lugar, de seus 
habitantes e das mudanças no ecossistema da região, discutindo 
como os saberes tradicionais circulam e se atualizam nas práticas 
de trabalho e nos modos de vida de um coletivo de mulheres que 
está entre os mais tradicionais do Estado do Rio.  

Em Juventude, exclusão e a construção de políticas públicas: 
estratégias e táticas, Glória Diógenes discute as atuais tendências 
das políticas públicas para juventude no Brasil e questões liga-
das ao imaginário da juventude e de suas experiências coletivas. 
Como criar uma política que tenha como referência os fazeres e 
saberes da juventude é a questão norteadora do artigo. Juven-
tude também é tema do artigo de Leonardo Sá, Reflexões sobre o 
trabalho de campo como empreendimento micropolítico, que apre-
senta reflexões metodológicas sobre o trabalho de campo, par-
tindo de uma experiência de pesquisa sobre as noções de pessoa, 
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corporalidade e violência entre crianças e jovens das periferias 
de Fortaleza. Na sequência, o artigo de Christine Jacquet, Socia-
lização das crianças e diversificação dos arranjos familiares, após 
discutir diferentes análises sobre as práticas educativas que des-
consideram a composição de novos arranjos familiares, evidencia 
aspectos da socialização familiar nas famílias recompostas após 
divórcio ou separação.

O último artigo Recenseamentos “étnico-raciais” e políticas 
multiculturalistas : reivindicações por direitos sociais em contexto 
de competição globalizada, de Tâmara Maria de Oliveira, retoma 
a discussão dos direitos humanos num estudo comparativo entre 
Brasil e França, enfocando as tensões entre cidadania abstrata e 
desigualdades concretas, no que diz respeito à conquista de direi-
tos de grupos e indivíduos minoritários ou marginalizados. 

Tomando a questão do método como estratégia de investiga-
ção, ou seja, como definição dos critérios que delimitam a um só 
tempo a guerra que interessa travar, o campo de batalha em que 
se põe a lutar e os compromissos pelos quais se bate, as reflexão 
desenvolvidas sugerem um distanciamento crítico em relação à 
tradição que postula o conhecimento pelo conhecimento, enten-
dendo que o mito da neutralidade expõe, antes de mais nada, as 
implicações político-afetivas dos diferentes modos de construção 
de verdades. Assim, a provocação feita pelos organizadores passa 
também pela busca de uma outra escrita dentro do espaço acadê-
mico, instigada por um mote poético de compromisso com a vida 
nos limites das fronteiras institucionais:

Entre uma racionalidade ético-política e uma sensibilidade afe-
tiva, o observatório de redes de imbrincamento conjuntivo de 
movimentos sociais, funções públicas e modos de re existência 
surge como critério de aparecimento das conjunturas visadas. 
Critérios constitutivos dos objetos de análise, ao modo de uma 
normatização arbitrária contemporaneamente circunstancial.
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Por fim, é preciso mencionar que essa publicação foi viabiliza-
da, em parte, com recursos do Programa de Apoio Institucional 
a Recém-Doutores (PAIRD) da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e Pesquisa da UFS, complementados pelas parcerias das Edito-
ras da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) e da Univer-
sidade Federal de Sergipe (Editora-UFS). Agradecemos a paci-
ência da Profª. Maria Teresa Coelho pela revisão criteriosa dos 
artigos, a ajuda inestimável de Dante Andrade Santos, bolsista 
do GEPEC, na formatação dos originais e a Dione Maria Almei-
da Marques, técnica do Laboratório de Estudos da Violência da 
Universidade Federal do Ceará (LEV), pelo trabalho cuidadoso 
de revisão da primeira impressão do texto. 

Manoel Mendonça Filho
Maria Teresa Nobre
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