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Resumo de Teses e

Disserta~oes

MEDO E EXCLUSAO SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE A
1
MORTE, 0 MEDO DOS POBRES E 0 MEDO DE POBRES

Gislene Aparecida dos SANTOS

A proposta desta pesquisa e pensar a
questao social e as rela96es politicas sob a 6tica
dos afetos enfocando, mais particularmente, o
sentimento de medo. Parti da hip6tese de que esta
abordagem estivesse sendo pouco investigada
pelos estudiosos das ciemcias psiquicas que
prefeririam tratar o medo, enquanto patologia, e se
da
reflexao
sobre
sua
esqueceriam
presen9a/influencia na constru9ao da sociedade,
na distribui9ao do poder dentro dela, na
constru9ao de ideologias e em sua perpetua9ao.
Constatou-se que o medo e o sentimento
a partir do qual revelam-se as contradi96es e os
conflitos sociais. Verifiquei este fato em dois
mementos: num primeiro, atraves do estudo de
entrevistas com pobres para compreender como
eles falam de si e de seus medos; num segundo,
atraves do estudo de dois jornais de grande
circula9ao para compreender como a sociedade
descreve seus temores.

0 medo da violencia, e da morte violenta,
foram a tonica em todas as falas dos entrevistados
e nas materias dos jornais. 0 conflito social
evidencia-se quando se constata que, a partir
desses medos, surge uma representa9ao do pobre
como veiculo da violencia e estabelece-se um
consenso sobre sua periculosidade. Este consenso
justifica e torna aceitavel a violencia praticada
contra os pobres, a exclusao a qual sao destinados
e sua desumaniza9ao.
A violencia que lan9a um bra9o para fora
do homem envolvendo seu espa9o externo, lan9a
outro para dentro do homem envolvendo seu
espa90 interno fazendo com que o medo do
sofrimento, do abandono e o medo do medo sejam
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vivenciados como culpa. A culpa e gerada pelo
sentimento de que sao eles, os pobres, os mais
violentos, aqueles que trazem desarmonia a
sociedade, que lembram ao homem sua
ferocidade; sao eles o retrato da feiura, aqueles e
aquilo do que se deve fugir, o que nao se quer, a
nega9ao do humane. Sentem-se como se, de
alguma forma, devessem ser punidos pelo mal que
recobre suas vidas.
Desta forma, pode-se
constatar que o pobre torna-se temivel pela
violencia que lhe e atribuida e que muitas vezes
pratica e sente-se temeroso e culpado pela
violencia nao nomeada que lhe e sistematicamente
infligida.
Verifico, por fim, que os pobres temem
justamente aquilo de que sao vitimas, temem ser
desumanizados, porque sao desumanizados,
temem ser violentados, porque sao violentados,
temem ser excluidos porque sao excluidos. E esta
desumaniza9ao,
violencia
e exclusao
sao
naturalizadas, quando o senso comum difunde que
eles sao os culpados por ela, visto que foram eles
que as trouxeram ao mundo, lhes deram vida e,
por isso, a merecem.
Contudo, o consenso nao se encontra
somente nos pontes de intersec9ao entre o medo
dos pobres e o medo de pobres e na interioriza9ao
de que 0 pobre pode ser ou e a classe perigosa. 0
consenso tambem se estabelece no entendimento
da sociedade, da desigualdade social e da
violencia, como sendo fruto da a9ao separada de
um segmento ou setor da popula9ao identificados,
desta forma, com o mal e como maus. Tanto nos
jornais, quanta nas falas dos entrevistados,
aparece a "ideia de que nao e a estrutura social que
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provoca a desigualdade e sim algumas pessoas
mas, nao generosas, violentas ...
A ideia de que a sociedade se organiza a
partir da agao de segmentos bans lutando contra
segmentos maus, justifica a concepgao de que
nao e a pobreza, mas o pobres que devem ser
eliminados (alguns pobres, os maus, os que sao
estranhos, violentos , loucos); nao e a riqueza, mas
o rico que deve ser atacado (nao todos os ricos,
alguns ricos, aqueles que sao gananciosos, sem
coragao, os maus). E, desta forma , as relagoes
sociais transformam-se em exercicio de vontades,
quereres entre pessoas boas e pessoas mas, entre

OS perigosos e OS nao perigOSOS, oferecendo OS
nutrientes necessaries a fortificac;ao do medo e do
mascaramento das divisoes
intrinsecas a
sociedade.
Concluo que o medo dos pobres e o
medo de pobres tornam-se , portanto, o mesmo
medo: o medo do outro como veiculo de destruigao
(da ordem , da harmonia social , da propriedade , do
emprego, da vida) , Por isso, as diferengas
estruturais da sociedade , a desigualdade, os
antagonismos e as contradi<;:6es se mostram
atraves do medo.

