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O título proposto para este debate (Classes Subalternas: um enfoque psi-
cossocial) define não só a abordagem que se espera dele, como também delimi-
ta o campo de discussão sobre o tema. Ou seja, ao se definir dessa forma a te-
mática de discussão não se está priorizando os determinantes econômicos, por-
tanto de ordem infra-estrutura I, na análise do conceito de classes sociais. Por is-
so, vale salientar que essa decisão pode, eventualmente, correr o risco de produ-
zir equívocos na chamada "abordagem psicossocial", isto por dois motivos bá-
sicos:

a) na área das ciências sociais, o estudo dos determinantes econômicos das
classes sociais é bastante polêmico, existindo várias tendências teóricas, que, por
sua vez, produzem análises diferentes sobre a dinâmica da vida em sociedade e
em conseqüência, propostas de estratégias de intervenção na real idade social
também diferentes. Essa polêmica indica a complexidade do tema;

b) ignorar essa polêmica e essa complexidade e fazer uma análise parcial
sobre um aspecto isolado do fenômeno que se pretende estudar pode produzir
uma compreensão equivocada, que, por sua vez, pode gerar práticas de interven-
ção social infrutíferas se se pensa em termos de mudança social.

Feito o lembrete sobre o risco comum a nós, vamos tentar levantar alguns
pontos de discussão sobre o tema proposto.

O adjetivo "subalterna" significa submissa, dominada e ao se falar em clas-
se subalterna ou classe submissa, classe dominada, vem logo a pergunta: classe
submissa a quem, ,a quê? Este fato indica que o conceito de classe subalterna,
não pode ser entendido em si mesmo, mas em sua relação de submissão a quem
e a que a submete. Se falamos de relação, falamos de movimento, em algo dinâ-
mico. Se falamos em submissão, falamos de poder. Logo, relação de submissão
é relação de poder, é poder em movimento. Se falamos em classe subalterna, fa-
lamos em relação de poder entre classes, sendo um polo dessa relação a classe
dominante e o outro polo a classe dominada, isto em um primeiro momento da
análise, desses conceitos. Lembrando Foucault, o poder não se tem, se exerce;
portanto, a relação de poder inerente a relação classe dominante/classe dominada
é uma relação dinâmica entre forças sociais antagônicas.
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No entanto, essa relação de forças sociais não se desenvolve apenas por leis
internas a essa relação, mas sobretudo em função do contexto, da conjuntura,
em que ela se processa e nesse sentido depende, entre outros fatores, de :

a) dos determinantes históricos, ou seja, dos "vestígios" dos Modos de Pro-
dução anteriores e de como se articulam com o Modo de Produção Capitalista,
em cada contexto histórico particular;

b) dos determinantes econômicos, ou seja, do estágio conjuntural do de-
senvolvimento das relações sociais de produção, que está em função da relação
de dependência ao capital multinacional, como ocorre, por exemplo, no caso
brasileiro.

Ao se tentar dar prioridade ao enfoque psicossocial no estudo da dinâmica
da vida em uma sociedade de classes, é necessário' se ter claro qual o objeto de
nosso estudo.

O ponto de vista psicossocial na análise das classes sociais pode definir, en-
tre outras possibilidades, a CULTURA como objeto de estudo. E como se trata
de analisar as classes subalternas podemos dizer que nosso objeto de estudo será
a cultura subalterna, ou cultura oprimida, ou ainda cultura popular.

O conjunto de fenômenos psicossocial denom inado por Cultura, objeto
tradicional da Antropologia, tem sido estudado por outras ciências, em sua qlo-
balidade ou em aspectos particulares e em cada caso com enfoques diferentes,
onde, em cada um desses terrenos, pode ganhar denominações distintas: sistemas
simbólicos, signos, ideologia, comunicação, imaginário, representação social.

Por que o uso do termo Cultura? Porque a cultura pode ser entendida co-
mo o instrumento voltado para a reprodução subjetiva das relações sociais ob-
jetivas. Ou seja, o conceito de cultura é uma ferramenta importante para se po-
der compreender como se reproduzem na relação consciente/inconsciente as con-
dições concretas de vida a que as pessoas estão submetidas, o sentido que as pes-
soas dão à posição de classe que ocupam na sociedade concreta em que vivem.

Poderíamos fazer aqui as perguntas de Nestor Garcia Canclini: "Como po-
demos compreender estas refutações ao real que construimos nos sonhos, nos si-
mulacros da utopia e da literatura, nos gastos sem retorno das festas e em todas
as estratégias do imaginário e nas astúcias retóricas do desejo? Por que sobrevi-
vem e proliferam estes universos fictícios num mundo que reiteradamente se sub-
mete à racionalidade da eficiência?" O próprio Canclini responde: "A nossa capa-
cidade em transcender as necessidades materiais e projetar-nos rumo a um futuro
que não deriva automaticamente do desenvolvimento econômico, merece um lu-
gar numa interpretação da cultura."

Com essa preocupação podemos definir CULTURA como um tipo parti-
cular de atividade produtiva (a produção simbólica) cujo objetivo é compreen-
der para reproduzir, resistir ou transformar a estrutura social.

Pensar a Cultura nesses termos, traz algumas constatações fundamentais
que merecem ser notadas:

1.0) não podemos entender cultura no singular: não existe a Cultura Na-
cional, a Cultura Brasileira, porque o povo brasileiro não é um grupo social ho-
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mogêneo e não só constitu (do por diferenças, mas principalmente por conílü )
Também não podemos falar em Cultura Popular no singular, mas Culturas PO!>lI
lares, onde o adjetivo popular qualifica a oposição à cultura dominante, como t

sultado da desigualdade e do conflito social. A cultura dos operários metalúrgi
cos do ABC paulista é a mesma cultura dos canavieiros nordestinos? A cultura
de um grupo de trabalhadores rurais é a mesma quando estão vivendo a condi-
ção de posseiros e depois como pequenos proprietários quando são atingidos
pela Reforma Agrária da Nova República?

2.0 entende-se por cultura "não só o mundo dos livros e das belas artes",
mas também e sobretudo todos os processos de produção de sentido e significa-
do, os mecanismos ideológicos com que se impõem um falso consenso, as formas
particulares que cada grupo social tem de viver e pensar o cotidiano.

3.0 todo ato de representação e simbolização da vida social não é um ato
puramente subjetivo que se processa em si mesmo, uma vez que todo comporta-
mento humano é simultaneamente prático, material, portanto econômico, e sub-
jetivo, isto é, simbólico. Ou seja, através do comportamento atuamos sobre uma
realidade social dada e essa atuação atribui significado ao próprio comportamen-
to. No entanto, não é o indivíduo isolado que cria essa significação de forma uni-
lateral, mas ela se dá conforme a inserção desse indivíduo nas relações sociais de
produção, ou seja, da classe social a que esse indivíduo pertence e, portanto, do
sentido histórico que sua classe social adquire em cada momento de expressão
concreta da luta de classes. Assim, a consciência que se tem do mundo material
em que se vive se elabora a partir das cond ições concretas de vida, dando significa-
do e sentido ao comportamento que, por sua vez, reproduz, resiste ou transfor-
ma essas mesmas condições concretas de vida.

4.0) a cultura de cada grupo social particular se cria, se mantém e se trans-
forma num quadro geral de forças sociais conflitivas (antagônicas e não-an~a~ô-
nicas, inimigas ou aliadas, conhecidas ou desconhecidas) que mudam de p~slçoes
em cada contexto histórico. Nesse jogo de forças sociais, as culturas dominantes
articuladas entre si jogam pesado contra as culturas populares, subalternas:

a) impõem as normas e conteúdos culturais suas ao conjunto da sociedade,
e neste caso a cultura se torna ideologia, com a finalidade de adaptar e confor-
mar os membros dessa sociedade a uma estrutura econômica e política que ga-
ranta os interesses que Ihes dão sentido;

b) legitimam a estrutura e os mecanismos de exploração econô~ic~_ e do-
minação política, fazendo com que tudo isso seja percebido co~o .a.uruca for-
ma "natural", de organização da sociedade, escondendo o seu significado, tor-
nando-a a-histórica, ocultando sua arbitrariedade; ..

c) colocam em prática a sua visão de mundo, através do Estado que e instru-
mental izado para esse fim, mas é apresentado ao conjunto da sociedade como ur:n
mecanismo neutro que tem a final idade de garantir o "bem comum". Atraves
do Estado o ponto de vista das classes dominantes regula toda a vida social: a
economia, a política, a cultura, a existência cotidiana. Todo indivíduo humano,
em seu processo de socialização, necessita de poder se ligar a algum tipo de me-
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canismo social que permita, pelo menos minimamente, o seu desenv~lvimento
pessoal e proporcione segurança material e afetiva. As cla~ses .dommantes s~
aproveitam desse fato para tornarem a açã~ do Estad.o. ~~IS eficaz no ate~d~-
mento de seus interesses classistas. Como afirma Cancll~I:. ~ma ~,rdem de~po~,I-
ca se sustenta quando constrói o seu espelho na subJetl~ldade . Ou seja, a
opressão não consegue existir se baseada apenas ~o ~n~nlm~~o das estrutura.s
coletivas: alimenta-se do eco que o social gera nos indivúíuos. As classes dom~-
nantes criam organismos que regulam, transmitem, readaptam a cultura d~ml-
nante em seu conjunto ou em particularidades conforme se desenvolve o J?~O
das forças sociais. No capitalismo esses organismos são, entre outros: a tarnüia.
a escola, os meios de comunicação, a organização do espaço e .do tem~o, as po-
líticas sociais. As ações dos organismos e instituições devem ser m:erna~lz~~a,~.pe-
Ias pessoas como "assim é que deve ser", "isso é natural q.ue s..eJaa~sl~, ISSO
sempre foi assim e assim sempre será" _O sentido da orqaruzaçao obJe~lva.~a so-
ciedade, segundo os interesses das classes d.omina?t~s, passa a ter slgnlflc~o
para a subjetividade de cada pessoa, produzindo hábitos, esquemas de referen-
cia para a percepção e análise da realidade, gerando comportamentos que se
orientam por padrões éticos, morais, estéticos, de gosto que devem ter as culturas
dominantes por referência. ' , .

Falamos do jogo duro das classes dominantes. E o adversarto. as cl~sses po-
pulares, como se situa nesse jogo? Vale lembrar: as classes populares cna~ suas
culturas com a finalidade de reproduzir, resistir ou transformar as condições de
exploração e dominação a que estão submetidas. Portanto, pensar as cul:uras
populares só é adequado se for feito em relação as culturas que a elas se opoem.
tendo por base os conflitos concretos de classe. , .

"O povo produz no trabalho e na vida formas eS"peclflc~s.~,e representa-
ção reprodução e reelaboração simból ica das suas relaçoes sociais . As c~lturas
po~ulares são o resultado de uma apropriação de~ig_ualda ~ultura dominante,
realizam uma elaboração específica das suas condições de Vida através de uma
interação contraditória com as classes dominantes. . ._

Assim, as culturas populares são construídas a partir de duas situaçoes que
se articulam de forma confl itiva: .

a) as práticas profissionais, familiares, comunicacionais e.de ~do tipo ~tra-
vés das quais o sistema capitalista organiza a vida de todos os cidadãos a partir do
ponto de vista dos interesses dominantes; .

b) as práticas e formas de pensamento que os setores pop.ulares cr.lam p~ra
si próprios, através das quais percebem e expressam a sua realidade existencial,
o seu lugar subordinado na produção, na circulação e no consumo, quer dos
bens materiais como dos simbólicos.

Nessa interação contraditória entre as várias manifestações das culturas do-
minantes agindo sobre as camadas populares e as precárias condições de vid~ des-
ta gente, como diria Pedro Benjamim Garcia, há como que uma antropofagia por
parte das culturas populares: elas engolem as culturas dominantes e as ~ospem
diferentes. "Engana-se 'quem vê no discurso popu~ar ilJenas refl~x~ do discurso
dominante", assim como, as culturas populares nao sao puras, distintas cornple-

2 Rev. de Psicologia, Fortaleza, 5 (1 ): pág. 29-35, Jan/Jun, 1987

ta mente das culturas dominantes. Na real idade as culturas populares e dominan-
tes interagem, se confrontam e se contaminam. Apenas que as culturas dominan-
tes se apropriam de aspectos das culturas populares e transformam o que há de
valor de uso no meio popular em valor de troca, em função dos interesses do ca-
pital (por exemplo: o artesanato, o folclore, a literatura de cordel, as festas po-
pulares, as músicas etc). Por sua vez, os populares se apropriam de aspectos das
culturas dominantes, tentando se adaptar e se integrar às normas vigentes, ou re-
sistir a elas, ou, quando possível, transformá-Ias (por exemplo: os populares pos-
suem pelo menos duas redes de comunicação e informação - uma para ser usada
frente aos patrões, as autoridades, aos "home", com uma linguagem e uma lógi-
ca que reproduz o que esses interlocutores esperam ver e ouvir; uma outra rede
interna utilizada entre eles com estratégias próprias de dissimulação para que as
críticas a quem ou a que possa representar a dominação e exploração sejam ape-
nas e tão-somente percebidas pelos parceiros de um código comum.)

Neste aspecto surge para nós, interessados em compreender o que seja a
cultura popular, um problema expresso por Alfredo Moffatt da seguinte forma:
"em geral, a comumente chamada 'cultura popular' já está deformada pelo sis-
tema de colonização cultural. Ou seja, estamos diante do desafio de resgatar algo
que ainda não se sabe exatamente o que é. É uma situação algo semelhante à do
arqueólogo cuja tarefa é ir retirando as camadas de pintura de um afresco, no
qual em cima de uma imagem há outra pintada e depois outra e mais outra: sabe-
se que o original está embaixo, mas é difícil chegar a ele pois corre-se o risco de,
com as raspagens, apagá-Io completamente."

Quanto ao caráter de resistência que está contido em várias manifestações
das culturas populares é preciso se entender que resistir é apenas uma forma de
não se adaptar, de não aderir completamente a uma situação que se rejeita; mas
resistir não necessariamente transforma essa situação. Um aluno que "fila", que
"cola" durante uma prova, resiste ao poder do professor, mas não transforma es-
sa relação de poder. Assim, as camadas populares enquanto não visualizam pos-
sibil idades concretas de transformar suas condições de vida, criam, muitas vezes
de forma inconsciente, impulsionadas pelas necessidades imediatas da luta pela
sobrevivência, estratégias de resistência às relações de poder que as submetem. O
importante, do ponto de vista popular, é que tivessem condições (criadas por
elas e seus aliados) de caminharem na direção de criarem, a partir dessas estraté-
gias de resistência, estratégias de transformação da sociedade. Vale lembrar que
estas últimas as culturas dominantes não as absorvem, criam justificativas para
reprimí-Ias.

As inter-relações dinâmicas, que muitas vezes parecem desconexas, entre a
tríade "aderir", "resistir" e/ou "transformar" é fundamental para que se possa
entender os vários sentidos, às vezes contraditórios e simultâneos, que dão con-
teúdo as culturas populares. Assim, pessoas que vivem no seu cotidiano senti-
mentos contínuos de fadiga, humilhação e frustração, conseguem produzir mo-
mentos de extrema alegria (nas festas, por exemplo), de solidariedade (o que tal-
vez explique o fato de várias pessoas de uma mesma família conseguirem viver
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com apenas um salário rnrnlrno). de perseverança. Em meio a tudo isso existem
ainda o alcoolismo, a competição, as brigas, a exploração do mais fraco, o des-
respeito a companheiros de um sofrimento comum, a desesperança. ~ na com-
plexidade das contradições desse conjunto de significados que se processa aos
populares o sentido do trabalho, da famflia, da afetividade, das manifestações
artísticas, da noção de espaço e tempo, do sentir medo e coragem, do prazer
e da dor, do significado da vida e da morte. (§).

O imediato e o concreto estão fortemente presentes nas culturas popula-
res. No entanto, é através da história, do contar um "caso", que os populares,
particularmente os analfabetos, conseguem se abstrair do "aqui e agora" na
tentativa de contextualizar suas opiniões. A história pessoal de vida, a história
da faml1ia, do grupo ou comunidade a que pertence são freqüentemente retoma-
das pelos populares como possibilidade de raciocinar e analisar por comparação
situações concretas novas, onde tem que decidir sobre o que fazer. Assim, utili-
zando a memória da história individual el ou coletiva a cultura popular racioci-
na sobre o presente tentando sentir e pensar o que deve ser dito e o que deve
ser feito, principalmente em situações novas. Dependendo de qual estratégia as-
sumir (aderir, resistir, ou transformar) o contorno e o colorido da história se
alteram. Mas, muitas vezes, pelo confronto, entre os próprios populares, das lei-
turas diferentes de uma história comum, a estratégia assumida inicialmente ter-
mina por ser revista. Isto indica que também para as camadas populares a per-
cepção de sua própria identidade, tanto a nível individual como coletivo, guar-
da estreita relação com as condições concretas do presente, com a leitura que se
faz da história e com a prospectiva de vida futura.

Por tudo o que foi dito aqui e pelo muito mais que se tem estudado sobre
as chamadas classes subalternas, pode-se constatar que as pessoas que as com-
põem, assim como suas vidas, não térn nada de primário, de fácil, de simples,
'como querem induzir as concepções que afirmam que essas pessoas "estão num
estágio inicial, primário, do desenvolvimento humano". As culturas populares
têm por referência um mundo concreto e uma percepção dele diferente e muitas
vezes oposta a nossa percepção desse mesmo mundo. Tem formas diferentes da
nossa de captar, significar e expressar uma realidade da qual nós também faze-
mos parte. Se queremos compreender os pontos de vista populares sobre a vida, o
humano, o mundo' precisamos concretamente ter uma postura rádical de respei-
to a esses pontos de vista e assim, talvez consigamos dialogar com eles, entenden-
do-os, fazendo-nos entender, todos aprendendo e ensinando, e, quem sabe, cons-
truindo, a partir daí, um projeto comum de vida coletiva.

( §) - Sobre este assunto é interessante a leitura do terceiro capítulo do livro de Alfredo
Moffatt "Psicoterapia do Oprimido" em que o autor faz uma breve análise de alguns
aspectos da cultura popular: os sentimentos, os símbolos, os instrumentos, o espaço
e o tempo.
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