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7. Subjetividade e ciências sociais: reflexões em torno do
conceito de representação e seus impasses

Maria Isabel Mendes de Almeida

A preocupação central deste artigo é refletir sobre novas possibilidades me-
todológicas no âmbito das ciências sociais para a abordagem de certos objetos
que, cada vez mais, vêm exigindo um tipo de olhar e investigação alternativos 40
conceito clássico de representação. De certa maneira, esta preocupação está inscri-
ta no campo de questões relativas à crucial interação (relação) sujeito/objeto no
interior das ciências sociais.

Antes de apresentar os principais aspectos relacionados à exposição dos
argumentos que permitirão ventficar melhor as insuficiências e os limites do con-
ceito de representação, proponho uma rápida referência ao objeto de pesquisa
com o qual trabalhei nos últimos anos e que me permitiu trazer algumas reflexões
sobre o tema.

Em meados da década de 90, desenvolvi um longo trabalho de pesquisa,
junto a um grupo de 25 homens da classe média brasileira, com o propósito de
construir uma espécie de inventário de categorias sobre as formas de funciona-
mento e organização da subjetividade desse grupo (Mendes de Almeida, 1995),
Esse estudo foi realizado, fundamentalmente, a partir de longas entrevistas e con
versas com cada um desses informantes. É necessário ressalvar que os resultados
dessa abordagem não pretenderam cobrir um espectro de observação mais amplo
e generalizável para a sociedade brasileira como um todo. Tais resultados se repor
tram, portanto, a um recorte realizado em torno de um grupo de homens, que
expressa, por sua vez, determinado modo de ser da subjetividade masculina.
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A natureza do tipo de contato e de aproximacao que foi sendo construida
e estabelecida ao longo da pesquisa tornou-se, para mim, fonte crucial de
evidéncia das insuficiéncias de uma abordagem metodologica rigida, tal como
a oferecida pelo conceito classico de representacao. Refiro-me, por exemplo,
a pretensao essencialista de captar a verdade que se esconderia sob repre-
sentac6es, as ilusOes da neutralidade objetiva, as depositadas sobre
os planos da mera opinido ou, ainda, sobre o comportamento visivel dos
individuos. Os inumeros subprodutos extraidos da dimensao interativa do
meu contato com os informantes foram-se convertendo em uma espécie de
demonstracao gradual de meu argumento sobre os limites e insuficiéncias do
conceito de representacao.

Dois grandes eixos devem ser aqui fixados como emblematicos desta
postura alternativa: a positividade da nao-neutralidade por parte da pesqui-
sadora (em relacao ao tratamento dos dados) e o consequente peso que a
perspectiva relacional (entrevistadora/entrevistado) assumiu ao longo das
entrevistas e do processo de analise das mesmas. Quanto ao primeiro eixo,
devo dizer que, por vezes, ao longo da pesquisa, concentrei-me, talvez
exageradamente, em uma perspectiva de contraste negativo da organizacao
subjetiva dos informantes pesquisados relativamente a minha propria subje-
tividade pessoal, que possivelmente refletia um padrao proprio ao meu gé-
nero. A nao-interferéncia proposital desses sinais de alerta e relativizacao ao
longo de todo o texto acabou por converter-se em uma espécie de ‘virtude’
(resultado positivo), que se dirigiu a dois objetivos centrais. O primeiro diz
respeito ao fato de que, ao deixar para o final da analise o conjunto de
posturas retificadoras (e relativizadoras), acabei por demonstrar, em estado
bruto e artesanal, a ‘marcenaria’ de uma construcao. Em outras- palavras,
refiro-me aqui a tensao e ao conflito incandescente e em estado bruto entre
duas subjetividaces: a masculina, extraida do grupo de homens que entrevis-
tei, e a minha, feminina. Para nado gerar, portanto, um efeito ‘desidratante’
desse estado quase pulsional de duas.subjetividades inescapavelmente diver-
sas, deixei que este ‘embate’ ou esta contradicao dilacerante pucesse falar
por si até o estagio final de meu estudo.

Passarei a sintetizar alguns aspectos significativos desta abordagem
relacional, como o segundo eixo a que me feferi. Por meio desses aspectos,
procurarei expressar mais concretamente o sentido e a adequacao de uma
postura alternativa para a abordagem do tema que me propus estudar. Devo
aqui chamar atencao para o fato de que o roteiro basico das entrevistas
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realizadas atravessava um universo de questées bastante delicadas e, muitas
vezes, até mesmo constrangedoras, tais como a nocao de intimidade, sexo,
intidelidade, masculinidade, virgindade e feminilidade.

Quanto as particularidades de situacgdes que vivi junto a maior parte dos
entrevistados, algumas passagens s4o dignas de registro.

Uma das situacdes que mais chamou minha atencdo eda qual pude
extrair valiosos insights sobre meu objeto central diz respeito a determinado
fenodmeno derivado da natureza extremamente subjetiva e abstrata da pes-
quisa. Este fenomeno merece uma apreciacao particular, sobretudo tratando-
se de uma sociedade como a brasileira e de certas especificidades em sua
forma de lidar com determinado padrao de funcionamento das relac6es en-
tre Os sexos, Refiro-me aqui a alguma coisa que, se encarada de modo rapido
€ superficial, nao pareceria tao reveladora. Trata-se, enfim, do fato, nada
aleatorio (estamos no Brasil), de que os entrevistados, em sua grande maio-
fia, pareciam nao estar plenamente persuadidos dos propositos exclusiva-
mente academicos do trabalho. Ou seja, era como se padecessem de uma
especie de dificuldade em atribuir um significado dé seriedade e
profissionalismo aquele empreendimento.

E preciso esclarecer, contudo, que tal atitude nao se manifestava de modo
algum de forma agressiva ou desabonadota. Mas nao deixava de constituir
uma reacao significativa e valiosa que merecia registro, na medida em que iria
apresentar, posteriormente, algumas implicacdes importantes para o estudo.
Afinal, como este tipo de sentimento, ou percep¢ao comecou a se configurar e
a S€ apresentar como relevante para o estudo sobre a organizacao da subjetivi-
dade desses individuos? E muito dificil justificd-lo a partir de elementos concre-
tos € objetivos, como, por exemplo, manifestagdes explicitas do prdprio dis-
curso dos entrevistados. A impressao foi-se constituindo em funcio de um
conjunto de pistas ou indicios muito sutis, fragmentados e, fundamentalmente,
extraidos da propria dimensdo relacional daquele contato.

Era Irequente encontrar, por exemplo, uma primeira reacao de entusi-
asmo € at€ mesmo de empolgacao dos entrevistados, proveniente de uma
id€ia nao muito clara de que aquilo era uma entrevista talvez rapida, super-
ficial, nos moldes das que conhecemos bem da nossa tio divulgada midia
eletronica. No entanto, em um segundo momento, essa primeira impressdo
costumava alterar-se, provocando, as vezes, uma atmosfera de rapido mal-
estar Ou incOmodo, quando os informantes se viam, afinal, diante de uma
decidida intengao de minha parte em dar inicio ao que seria uma entrevista
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no minimo disciplinada (ou cansativa), longa e que exigiria deles uma boa
dose de reflexao. Essa espécie de mudanca de rumo de suas aspiracdes
iniciais nao chegava a se converter em uma atitude de recuo ou ‘ressabiamento’
da parte deles em relacao ao desenrolar da entrevista. Mas, muitas vezes,
paracdoxaimente, ela acabava até por gerar um efeito especifico de ‘superpro-
ducao’ e abundancia da propria fala, do qual tratarei mais adiante.

- Outra observacao interessante, capaz de reforcar esta impressao, diz
respeito as manifestacdes sistematicas de grande surpresa diante daquele
tema: algo proximo a subjetividade ou sensibilidade masculina. Muitos estra-
nhavam de inicio esse assunto e lidavam com ele geralmente de modo irdni-
co € carregado de uma atmosfera mais ou menos sarcastica. Refiro-me aqui,
por exemplo, as mencdes que alguns deles faziam ao “sexo dos anjos” para
expressar certa dificuldade em entender, afinal, onde eu pretendia chegar
com aquela pesquisa etc.

A toOnica dessas observacdes permitiu-me aprofundar algumas questdes
relativas a uma clificuldade especifica observada junto a maior parte dos entre-
vistados, que diz respeito a um interessante aspecto sobre a relacao homem/
mulher e a impossibilidade de sua naturalizacdo. Ou seja, ao procurar atribuir
uma €nfase particular a dimensdo relacional do contato entrevistador/entrevis-
tado como um registro alternativo 4 mera representacao, acabei por chegar a
mais algumas conclusOes importantes sobre certas formas de funcionamento
da relacao entre os géneros em nossa cultura. Isso significa dizer que, para
mim, tornou-se cada vez mais marcante o conjunto de reacdes evidenciadas
pelos sujeitos frente ao exercicio de um papel, que era encarado como indisso-
claveimente remetido ao contraste irremediavel entre os géneros.

Estas reagoes devem ser explicadas detalhadamente. Em primeiro lugar,
pude inferir que me encontrava diante de sujeitos para os quais a dimensdo
contrastante entre os géneros era dificil de ser relativizada ou posta entre
parénteses. Como isso acabou por se tornar um traco tao importante para as
minhas conclus6es mais essenciais sobre a estruturacao da subjetividade
masculina? Eu me encontrava, entao, diante de sujeitos que pareciam expres-
Sar surpresa diante do fato de que o que estava em jogo, nos limites daquela
interagao; nao era nada que exigisse deles, pela mera razdo de tratar-se ali de
uma interacao homem/mulher, o preenchimento ‘incontinente’ da funcao de
‘protagonistas’ virtuais de um papel masculino ativo. Ou, ainda, parecia ha-
ver também, muito sutilmente, uma pressuposicao de que eu, como. pesqui-
sadora mulher, pudesse, por minha vez, nutrir por eles, de modo virtual,
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alguma forma de igual anseio por um desempenho desta mesma ordem. De
cetta forma, o significado desta quebra de expectativas, ou, mais ainda, a
propria existéncia destas expectativas afirmou-se como item sintomatico para
Oo aprofundamento de minha reflexdo. Destaquei, entao, com muita énfase,
essa auto-exigéncia manifestada por esses sujeitos. Uma auto-exigéncia que
parecia estar relacionada a uma espécie de ‘prontidao’ incondicional, da
parte deles, para atender ao preenchimento da funcao de homem em seu
aspecto mais sumario e ‘basilar’: como agente potencialmente ‘interessado’
na figura da mulher, ou ainda, como alvo nao menos ‘interessado’ de anseios
recOnditos por parte dessa ultima. Em outras palavras, por tras das muiltiplas
racionalizacdes de que esses sujeitos eram capazes, sobrevivia, de modo
inerradicavel, essa quase primitiva ‘auto-exigéncia’ de um ‘desempenho’. E
claro que, quando me refiro 4 estrutura dessas expectativas, estou remetendo
a um conjunto de nocdes bastante abstratas e nao a conteGdos concretos
literais, como, por exempio, o desempenho de um papel sexual objetivo. Na
falta de uma analogia mais pertinente, poderia dizer que aquela auto-exigén-
cia de um desempenho estava associada a um modelo abstrato de um imagi-
nario ‘anatOmico’ que se deixava reger por principios do seguinte tipo: ao
sexO masculino cabe, a todo momento, registrar com toda a deferéncia a
presenca do sexo oposto naquela interacdo em tudo o que este registro é
capaz de cobrir, como, por exempla, a propria atitude ‘irrecusadvel’, por parte
de um homem, de conceder aquela entrevista a uma mulher. Sado intimeros e
reveladores os exemplos que podem ser usados para demonstrar esse racio-
cinio, Neste caso, limito-me apenas a registrar o fato de que, para aquele
grupo de homens, era incontornavel o fato de eu ser uma mulher, e isso
produzia uma ampla rede de significados e varidveis importantes na econo-
mia interna daquela interacao.

A forma pela qual os encontros foram marcados para a realizacao das
entrevistas se converteu em mais um indice revelador do carater irrelativiz4-
vel da posi¢ao feminina naquele universo mental. As circunstancias que en-
volveram esse primeiro contato foram as mais diversas, desde aqueles infor-
mantes que marcavam um horario em seus escritérios durante o expediente,
até Os que me recebiam em suas proprias casas, marcavam encontros em
restaurantes ou combinavam na casa de amigos comuns, quando era O Caso.

. Nao sei at€ que ponto cenarios, contextos e circunstancias tao diversos para
a realizacao das entrevistas podem ter interferido em alguns dos resultados
ou avaliacoes. Uma situacao, no entanto, pareceu-me eloqtiente: coinciden-
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temente ou nao, apenas um individuo casado, entre todos os que entrevistei,
recebeu-me em sua prépria casa. Quanto aos homens separados, foi com
eles que realizei o maior numero de entrevistas em suas residéncias. Alias,
houve apenas um que me convidou para almocar em um restaurante e 14
realizar a entrevista. Nas entrevistas que fiz em casa de amigos — sé duas -,
por coincidencia atrasei-me, em ambos os casos, por alguns minutos. Ouan-
do cheguei, os informantes j4 estavam tomando um drinque.

A-problematizacao desses episddios tem como objetivo trazer evidéncias
sobre Os mais variados subprodutos capazes de serem extraidos da dimensao
relacional do contato entrevistadora/entrevistado. Ao serem incluidos de modo
significativo no registro etnografico, esses exemplos revelam um imenso es-
pectro de quest6es imprevisiveis, nao planejadas e que, na maior parte das
VEZES, SAO geradas a partir de fragmentos in acto daquela interacdo.

Nos limites deste artigo nao sera possivel demonstrar de forma exausti-
va toda a trajetoria percorrida ao longo desse estudo e como foi possivel dele
extrair determinada tipologia ou, ainda, um pequeno inventidrio sobre as
formas de organizacao da subjetividade masculina a partir da pesquisa reali-
zada. Para Oo presente propésito, portanto, cabe restringir a discussdio aos
limites de consideragdes sobre as insuficiéncias do conceito de representa-
cao e de como sefia possivel, no interior das ciéncias sociais, apontar cami-
nhos alternativos a seu uso. Esses caminhos vém-se tornando cada vez mais
necessarios sobretudo em pesquisas que lidem fundamentalmente com te-
mas como familia, dominio do privado, emocdo, pensamento, imagindrio.
individualidade, identidade, projecdo, estruturas relacionais, reatividade, con-
tito, que sao tao caros e extremamente valorizados por nossas classes mé-
dias. Alem desses aspectos, vale reafirmar que o aprofundamento e a ampli-
acao desta abordagem alternativa se fazem oportunos sobretudo em uma
sociedade como a brasileira, em que os planos pessoal e impessoal, privado
€ publico sao percebidos pelos individuos de forma hibrida e indiferenciada.
Ou seja, trata-se aqui da impressao de que nos, brasileiros, construimos a
telacao entre esses planos de maneira bastante peculiar e cuja énfase repou-
sa intrinsecamente nessa imprecisdo.

Acredito, entao, que as quest6es apresentadas a seguir cumprirao ape-
nas um papel de levantar consideracgdes preliminares a respeito de uma
etnogralia experimental que procurei também desenvolver com o objetivo
de tentar ultrapassar a rotina das representacdes produzidas pelos discur-
SOS cos informantes.
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Algumas reflexoes em torno da crise da representacdo: a apreensao
sociologica da subjetividade como um modelo alternativo 4 crise

A partir do inicio desta década, tornou-se impossivel deixar de mencio-
nar um amplo e complexo debate cultural que vem envolvendo de varias
maneiras a antropologia e a sociologia e que estaria problematizando a pr6-
pria no¢cao de representacd4o." Ja nao poucas as analises recentes, realiza-
das no campo das ciéncias sociais, que vém demostrando a necessidade de
combinar, avangar ou ‘ir além’ do registro e do conjunto de recursos ofereci-
dos pela nocdo de representacdo.

Algumas dessas analises t6m procurado realizar incursOes em universos
alternativos a representacdo ou mesmo complementares e associados a ela.
Entre estas, € possivel destacar, por exemplo, as que vém privilegiando a
no¢ao de texto como contrapartida mais fecunda a idéia de contexto, para
uma reflexao sobre acdes sociais significativas.? A critica literaria, por sua
vez, vem constituindo mais um exemplo de abordagem alternativa e comple-
mentar ao conceito de representacao. Acompanhamos, em estudos recentes,
a incorpora¢ao de objetos, métodos e orientagdes provenientes da tradicdo
dos estucios literarios como “mediacgG6es necessarias 4 construcio adequada
do proprio objeto socioldgico, a realizacao conseqtiente do método pertinen-
te € ao cumprimento integral do projeto tedrico propriamente socioldgico”
(Soares, 1999).?

E possivel dizer, ent&o, que os dois exemplos apresentados convergem
para uma area comum de problematizacado em torno da necessidade de re-
pensar a localizacao, os limites e os impasses a que tem estado sujeita a
categoria da representacao diante do tratamento de certos objetos no interior
das ciéncias sociais.

De outro lado, nao € possivel deixar de registrar aqui a questao da
psicanalise e de seu papel neste debate, ja que, sem diivida, é ela a principal
representante de uma teoria do sujeito. Sem pretender qualquer tipo de
aprofundamento analitico sobre as justificativas de uma abordagem também
alternativa a psicandlise ou, mais precisamente, 4 nocdo de inconsciente,
limito-me a dizer que minha intengao nao foi desenvolver uma hipdtese
explicativa ou decodificada das hist6rias individuais dos informantes e redu-
Zi-las a grandes eixos matriciais explicativos. Se fosse possivel imaginar, in-
clusive, um contraponto a esta perspectiva explicativa, neste caso ela seria
dada fundamentalmente pelo plano demonstrativo do tipo de andlise realiza-
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da. Ou seja, minha proposta nesta andlise foi procurar encontrar estratégias
discursivas capazes de traduzir, no campo das ciéncias sociais, um alternativa
ao plano de questdes considerado da ordem do psiquico.

No caso do estudo que empreendi, que diz respeito 4 perspectiva da
apreensao sociologica da subjetividade, acredito tratar-se exatamente da evi-
déncia de um limite desta categoria da representacdo para a apreensdo e
analise mais fina e decisiva de meu objeto, fazendo-se necessiria, portanto,
uma abordagem a ela alternativa. A utilizac4o restrita do plano da represen-
tagao em estucos deste tipo resultaria, em meu modo dé ver, em um tipo de
escuta limitada ao conteudo dos discursos dos sujeitos. Ou seja; a de
representacao, ao tratar de um modelo de produc4o discursiva simples, dei-
xa de atentar, por exemplo, para a problematizacao de ‘quem fala’ no sujeito.
E levar em conta este maior ‘esquadrinhamento’ e detalhe de aspectos e
areas dentro do sujeito € um dos procedimentos que fazem parte desta abor-
dagem alternativa ao ‘escopo’ mais restrito e ‘sociologizante’ deste conceito.
No caso dos sujeitos que entrevistei, era extremamente interessante perce-
ber, por exemplo, o quanto o ‘jorro’ torrencial de palavras, assim como o
fluxo continuo e ininterrupto das respostas as minhas pereguntas constituiam
para eles uma especie de demonstrac4o da intimidade, do despojamento e
da subjetividade intensa de cada um. No entanto, 4 medida que minhas
reagoes a esses discursos foram sendo explicitadas, ou seja, quando o peso
sobre a dimensao relacional do contato comecava a ‘falar por si’, foi-se tor-
nando possivel perceber os mecanismos paradoxais do efeito torrencial des-
sas palavras. Estas praticamente evocavam uma espécie de ‘vacuidade’ ou
porosidade’ daquelas estruturas subjetivas fundamentalmente mais preocu-
padas com o ‘adorno’ ou com os excessos decorativos de sua propria fala do
que com qualquer tipo de densidade subjetiva que devesse ser resguardada
ou protegida.* Este tipo de mais uma vez, tornou-se possivel a
partir de um conjunto de estratégias que se concentravam na idéia de uma
subjetividade captavel in acto, em sua plena positividade, ou seja, como
arena produtora de eixos de tensdo e contradi¢ao entre subjetividades indivi-
duais e de género em circunstancias de interacdo que jamais poderiam estar
unicamente submetidas ao ‘asfixiante’ crivo das modelacédes culturais. Isto
signilica dizer, por fim, que este crivo tao dependente do conceito de repre-
sentacao nao conseguia dar conta de situacdes-limite extremas, como muitas
das encontradas durante a pesquisa, uma vez que essas situacSes ndo sao
legitimadas ou mesmo reconhecidas por esta espécie de ‘malha frouxa’ da
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representacao. A tal malha tendem a escapar intimeros tragos e nocées, que,
por sofrerem maior inércia no processo de mudang¢a, muitas vezes exigem de
nossa parte um aputado esforco de sensibilidade analitica. O significado ‘do
que € ser homem’, para os entrevistados, por exemplo, ilustra bem este tipo
de questao, Neste caso, saltava aos olhos a problematica relacionada aos
processos mais antigos de socializacao dos individuos, que foram vividos em
etapas bem anteriores de sua biografia e que, fugiam, portanto, aos padrées
exclusivos das mediac6des culturais estaveis.

O tratamento de questOes tao proximas da area do privado e que in-
cluem o imaginario, as emogées, a fantasia, o desejo, em suma, o plano do
‘sociologicamente invisivel” certamente encontraria seus limites de interpreta-
CaO € EXpansdao se tais questOes fossem estudadas a partir, unicamente, do
plano da representacao. A tendéncia mais corrente observada em trabalhos
antropologicos — que se dedicam ao estudo de temas que est4o préximos a
esta area do privado e que se servem essencialmente do conceito de represen-
tacao — € a de encara-los apenas sob a Otica de um processo de modelacao
cultural, chegando até mesmo a uma reificag4o da visio propriamente sociolé-
gica. Existe, portanto, algo de simplificador e ‘aplainador’ nas representacdes
como imagens ou nogdes que encerram certas concepcdes socialmente
construidas. O que é predominantemente levado em conta neste processo é o
carater construido e compartilhado de tais imagens e nodes. Resulta, portanto,
desta operacao uma espécie de ‘obstrucdo’ dos canais que pudessem levar em
conta certos Mecanismos e estrategias de uma subjetividade captavel in acto.

Ha, portanto, um vasto conjunto de mecanismos, tensdes, conflitos,
reacoes, gestos e atitudes que se processavam e até mesmo se produziam no
ambito do contexto relacional que nao sao considerados ou que escapam ao
registro coberto pela representacao. E como se o pensamento estritamente
sociologico, ou ainda, a orquestracao macica da modelacdo cultural nao des-
sem conta do desenvolvimento de situac6es extremas e limites, como muitas
das encontradas ao longo da pesquisa.

Um Ultimo aspecto deve ainda ser ressaltado em 4 representa-
cao. Como nao encontrei ‘cobertura’ ou traducao mais efetivas neste conceito
para os achadlos imprevisiveis, tao freqlientes em pesquisas deste tipo, mais
dicotOmica ainda parecia se tornar a relac4o representac4o/o que existe de
fato. Em outras palavras, a natureza rigidamente excludente e dicotOmica
destes termos (representacao/o que existe de fato), que é dada por uma
inflexao exagerada (reificagdo) da prdpria categoria de representacaio, veda



praticamente todas as brechas ou eixos de maleabilidade passiveis de serem
percebidos e levados em conta, para além desses dois planos.

Para concluir, uma Ultima palavra sobre esta confluéncia entre meu
objeto e o estatuto da ‘relacao’. Tracos e caracteristicas singulares e Unicos da
subjetividade s6 sao despertados e produzidos como categorias discursivas
nos jogos da intersubjetividade. O sentido e a direc4o desses ‘instantaneos’
de uma subjetividade, cujo fio de compreensao muitas vezes sO pode ser
captado in acto, constituem elementos e pecas-chave indispensdveis a essa
abordagem alternativa e a seu aprofundamento e complexificaca4o no ambito
das ci€ncias sociais.

Notas

No capitulo Antropologia e Representacao, Otavio Velho (1995:191) nos alerta
para a impossibilidade de ignorar a emergéncia deste campo de discussao: “E
parece razoavel perseguir no seu interior as implicacdes da suposicao de a
tendéncia da época ser no sentido de expor uma crise da representacao” .

As reflexOes recentes de Velho (1995) tém-se aproximado significativamente
desta nocao de texto, no ambito de um tratamento alternativo ao conceito de
representacao, identificado, no caso, com a énfase sobre o plano do contexto,
ou da exigéncia de ‘localizacao sociologica’. AO mencionar a proximidade e
afinidade de seus trabalhos com os de Clifford Geertz, em torno dessas .
consideracdes sobre a nocado de texto, Velho assinala o papel fundador que as
analises de Paul Ricceur (1984) tiveram para o desenvolvimento dessa
perspectiva: “Uma acao importante, poderiamos dizer, desenvolve significados
que podem ser atualizados ou realizados em situacdes outras que nao aquela
em que ocorreu essa ac4o. Ou seja, o significado de um evento importante vai
além, supera, transcende as condicOes sociais de sua producao e pode ser
reatualizado em novos contextos sociais. Sua importancia € sua relevancia duravel
e, em alguns casos, sua relevancia onitemporal” (apud Velho, 1995:187).

Soares (1999). O uso proficuo dessa mediacao converteu-se num instrumental
exemplar para a captacao, no caso especifico do estudo de Soares, da
“presenca estruturante dos dilemas determinacao/imprevisibilidade, acaso/
necessidade, na linguagem praticada ou nas formas de vida experimentadas
por expressivos contingentes humanos: os internos no sistema penitenciario
do Rio de Janeiro” (Soares, 1999),



Cabe aqui uma crucial referéncia 4 obra Raizes do Brasil (1984), de Sérgio
Buarque de Holanda, na qual ele se refere a da erudicio” e ao
peso significativo do ornato externo na constituicao da intelig6ncia de nossos
intelectuais. A consideracao sobre esses elementos é capaz de nos servit como
patamar de inferéncias sobre o que seria a contrapartida rarefeita, vacua e
superficial de um nucleo interior correspondente a esta ostentacao externa. O
parametro analogico aqui utilizado seria o da frase ornada e decorativa que
nao primava por corresponder a densidade ou 2 solidez de seu contetido
interior. Quando Sérgio Buarque se refere as caracteristicas do trabalho mental,
revelam-se as discrepancias existentes entre essas dimensdes de forma e
conteudo, tornando-se possivel delas extrair o sentido da vacuidade a que me
refiro. “O trabalho mental, que n&o suja as m4os e nao fatiga o corpo, pode
constituir, com efeito, ocupa¢ao em todos os sentidos digna de antigos senhores
de escravos e dos seus herdeiros. N&o significa forcosamente, neste caso, amor
ao pensamento especulativo — a verdade é que, embora presumindo o contrario.
dedicamos, de modo geral, pouca estima as especulacées intelectuais — mas
amor a frase sonora, ao verbo espontineo e abundante, a erudicdo ostentosa, a
expressdo rara, E que para bem corresponder ao papel que, mesmo sem o saber
oe conferimos, inteligéncia ha de ser ornamento e prenda, ndo instrumento de
conbecimentio e de agdo.” (Buarque de Holanda, 1984:50-51; erifos meus)

Uma das primeiras contribuicdes a todo este debate — e ao esforco te6rico de
reflexao sobre uma linguagem alternativa ao plano da representacido nas ciéncias
sociais — que tornasse possivel levar em conta a dimensiio do “sociologicamente
invisivel” decerto ha de ser encontrada nos estudos de Figueira (1991) O mesmo
tipo de tratamento alternativo adotado em relacdo ao conceito de representacao
esta igualmente presente em um estudo de Soares (1999).
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