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1. Introdução 

 

Moldado pela estética europeia e tido como o “modelo correto” a ser seguido pela 

sociedade, o padrão do homem, branco e macho nega a formação do povo brasileiro, deixando 

em segundo plano os indígenas e africanos que fizeram parte de tal formação e, ainda que 

sejamos um país “miscigenado” enfrentamos desafios.  

Esse conceito foi construído ao longo do tempo e se mantém fortemente arraigada no 

pensamento coletivo brasileiro e é tratado como normal até hoje. Se analisarmos quem são os 

representantes do povo, eleitos pelo voto direto, pode-se constatar uma forte predominância de 

indivíduos do sexo masculino em sua grande maioria branca, heterossexual e, ainda, com forte 

influência religiosa cristã. Nesse sentido, a respeito da formação do povo brasileiro, Ribeiro 

(1995) afirma: 

Conquanto diferenciados em suas matrizes raciais e culturais e em suas funções ecológico-
regionais, bem como nos perfis de descendentes de velhos povoadores ou de imigrantes 
recentes, os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente 
a uma mesma etnia. Vale dizer, uma entidade nacional distinta de quantas haja que fala uma 
mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais, menos remarcados que os dialetos de 
Portugal. Participando de um corpo uma das variantes subculturais que diferenciaram os 
habitantes de uma região, os membros de uma classe ou descendentes de uma das matrizes 
formativas. Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-
nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado para nele 
viver seu destino. (RIBEIRO, 1995, p. 21-22). 
 

Ao fazer tal afirmação, Ribeiro (1995) deixa claro que a formação brasileira se deu em uma 

gama de mistura étnica, ainda que para que isso acontecesse, atrocidades tenha ocorrido. É sabido que 

o que forma um povo é sua cultura, e isso implica em valores, crenças e ideias que abarcam todo esse 

processo, afinal, é a cultura que nos dá o referencial para desenvolver os papéis sociais.  

A forma pela qual tal cultura é reproduzida é o que Bourdieu (1987) denomina habitus. 

Para o autor, o habitus realiza o diálogo e a troca contínua e recíproca entre os mundos objetivo 

e subjetivo das individualidades. Dessa forma, o conceito de habitus pode evocar um sistema 

de esquemas individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 

estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais 

específicas de existência), continuamente conduzidas para funções e ações do dia a dia. No que 

tange a tal afirmação, Bourdieu (1983) aponta: 

As experiências se integram na unidade de uma biografia sistemática que se organiza 
a partir da situação originária de classe, experimentada num tipo determinado de 
estrutura familiar. Desde que a história do indivíduo nunca é mais do que uma certa 
especificação da história coletiva de seu grupo ou de sua classe, podemos ver nos 
sistemas de disposições individuais variantes estruturais do habitus de grupo ou de 
classe [...]. O estilo pessoal, isto é, essa marca particular que carregam todos os 
produtos de um mesmo habitus, práticas ou obras, não é senão um desvio, ele próprio 



regulado e às vezes mesmo codificado, em relação ao estilo próprio a uma época ou a 
uma classe. (Bourdieu, 1983b, p. 80-81). 
 

Dessa forma, considerar a relação entre indivíduo e sociedade por meio do habitus, 

consiste em afirmar que fatores como o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente 

sociais e coletivamente harmonizados, ou seja, o habitus é uma subjetividade socializada 

(Bourdieu, 1983). 

Utilizamos as teorias de Pierre Bourdieu para analisar como a mentalidade da sociedade 

se delineia ao que está legitimado, entretanto, buscamos um apoio nas ideias de Lacan para 

complementar e dar mais solidez a nossa análise proposta, de procurar na fala das minorias 

como, mesmo que de forma inconsciente, eles reconhecem e seguem o que já está estabelecido. 

Jacques Lacan, um psicanalista francês fez importantes estudos sociais sobre o 

comportamento social, assim como Bourdieu e, dentre suas principais teorias está o desejo do 

Outro, quando, de forma inconsciente, os indivíduos começam a desejar o que é tido como o 

adequado no que se refere a padrões sociais e de comportamentos para serem “melhores 

aceitos” e visados na sociedade. Portanto, não é um desejo do indivíduo em si, mas de toda uma 

sociedade que acaba por defender o mesmo discurso. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar o discurso do homem, macho e branco 

reproduzido por meio do habitus como o “padrão” em diferentes grupos de minorias. O 

procedimento foi o discurso de diferentes indivíduos e de grupos divergentes presentes na 

sociedade. 

Para alcançar o objetivo do presente estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa por 

meio de entrevistas com indivíduos não inter-relacionados, todos de minorias, sendo um negro, 

uma mulher e um homossexual, buscando dessa forma, semelhanças nos discursos desses 

indivíduos. Para análise dos dados foi realizado um cruzamento entre os conceitos propostos 

por Bourdieu e as falas (discursos) dos personagens entrevistados. 

O conceito de minoria adotado neste trabalho será a partir de uma perspectiva jurídica, 

da autora Elida Séguin (2002) que, relaciona o termo minorias aos chamados grupos 

vulneráveis, os quais são descritos por ela como grupos que sofrem discriminação e são vítimas 

de intolerância. Dessa forma, ao conceituar minorias aos aspectos de discriminação e tolerância, 

percebemos que grupos minoritários e grupos vulneráveis possuem princípios característicos 

em comum, ainda que não estabeleçam necessária e obrigatoriamente uma relação de 

proximidade conceitual. Nesse sentido, o que está em jogo são os processos nos quais esses 

grupos estão inseridos como o processo de dominação, à violência sofrida, à marginalização 

social e a uma necessidade premente de tolerância. 



O artigo está estruturado da seguinte forma: na primeira parte são apresentados os 

conceitos de Pierre Bourdieu e de Jacques Lacan para compreender as estruturas de formação 

social e, após, há o percurso metodológico com o apoio dos conceitos de Fiorin para realizar a 

análise do discurso dos entrevistados. Em seguida é feita a análise dos discursos por meio das 

entrevistas. E na última etapa do trabalho são apresentadas as considerações finais. 

 
2. Capital cultural, habitus e o desejo do Outro 

 

Um conceito difundido por Bourdieu é o capital cultural. Não reduzindo o capital apenas 

ao aspecto economicista, o autor defende a ideia de que o capital estrutura os alicerces da vida 

social e dessa forma dita as posições do sujeito, ou seja, quanto mais capital alguém possuir, 

mais poder terá e poderá ocupar assim uma posição privilegiada. 

Dessa forma, o capital cultural é utilizado para caracterizar subculturas de classe ou de 

setores de classe. O autor analisa a cultura numa gama de gostos, estilos, valores, estruturas 

psicológicas, etc. - que se originam das condições de vida específicas das diferentes classes, 

formando suas características e contribuindo para distinguir, por exemplo, a burguesia 

tradicional da nova pequena burguesia, e esta da classe trabalhadora. Dessa forma, Bourdieu 

(1987) afirma: 

O mundo social pode ser concebido como um espaço multi-dimensional construído 
empiricamente pela identificação dos principais fatores de diferenciação que são 
responsáveis por diferenças observadas num dado universo social ou, em outras 
palavras, pela descoberta dos poderes ou formas de capital que podem vir a atuar, 
como azes num jogo de cartas neste universo específico que é a luta (ou competição) 
pela apropriação de bens escassos... os poderes sociais fundamentais são: em primeiro 
lugar o capital econômico, em suas diversas formas; em segundo lugar o capital 
cultural, ou melhor, o capital informacional também em suas diversas formas; em 
terceiro lugar, duas formas de capital que estão altamente correlacionadas: o capital 
social, que consiste de recursos baseados em contatos e participação em grupos e o 
capital simbólico que é a forma que os diferentes tipos de capital tomam uma vez 
percebidos e reconhecido como legítimos. (BOURDIEU, 1987, p.4). 

O termo associado a cultura é uma analogia ao poder relacionado à posse de 

determinadas informações, gostos, atividades culturais e elementos sociossimbólicos, como 

conhecimentos, maneirismos, títulos, e entre outros. Por exemplo: o mesmo gosto por músicas 

ou artes gera um senso de identidade coletiva o que determina e marca uma mentalidade de 

determinada classe social. 

 Além do capital cultural existem para o autor as outras formas básicas de capital: o 

capital econômico, o capital social (os contatos) e o capital simbólico (o prestígio) que juntos 

formam as classes sociais ou o espaço das formas de poder. 



Nesse sentido para o autor a escola e a sociedade moldam o pensamento do individuo. 

Bourdieu (2007) afirma que o pensamento é moldado pela sociedade e pela escola de maneira 

similar. Com isso ambas partilham de valores e atitudes que levam a incorporação de formas 

de pensar e agir. “As aprendizagens metódicas da escola preenchem a mesma função dos 

esquemas inconscientes que se descobre nos indivíduos desprovidos de instituições escolares” 

(BOURDIEU, 2007, p.204).  

Sendo assim, ainda que de maneiras diferentes, porém, com finalidades semelhantes, as 

construções das formas de pensamentos são condicionadas, cada qual a seu modo, pelo entorno 

social. A escola molda ou programa os indivíduos, e os leva a uma homogeneidade de 

pensamento específica da escola que frequentaram, já que partilham lugares, linguagem, 

situações e maneiras de resolver os problemas comuns. Um exemplo disso é a uniformização 

dos alunos, ao propor tal método, a escola faz com que os indivíduos reproduzam valores e 

princípios de formas semelhantes.  

Enquanto força formadora de hábitos, a escola propicia aos que se encontram direta 
ou indiretamente submetidos à sua influência, não tanto para esquemas de pensamento 
particulares ou particularizados, mas uma disposição geral geradora de esquemas 
particulares capazes de serem aplicados nos mais diferentes campos do pensamento e 
da ação, aos quais se dá o nome de habitus cultivado. (BOURDIEU, 2007, p. 211). 
 

O habitus, conforme explicado por Bourdieu (1989), começa a ser passado para as 

próximas gerações, já que esse conceito desenvolvido por ele é uma resposta contrária a uma 

ideia que há uma oposição entre o indivíduo e da sociedade. Ou seja, defendendo que é 

indissociável o individual e o coletivo, ou em outras palavras, o indivíduo e a sociedade. 

Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência 
que produzem habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 
estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 
princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser 
objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o 
domínio expresso das operações necessárias para alcança-los, objetivamente 
“reguladas” e “regulares” sem em nada ser o produto da obediência a algumas regras 
e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação organizadora 
de um maestro (BOURDIEU, 2011a, p.87). 

 
Bourdieu (1989) defende que o Habitus é a forma do indivíduo de interpretar o mundo, 

ou seja, juntamente com a sua subjetividade, entretanto, essa visão que o indivíduo possui de 

mundo não é unicamente dele, pois ela é constituída junto a sociedade que o rodeia. A estrutura 

da sociedade e a vivência dentro dela foi o que estruturou a cabeça do indivíduo para que ele 

tivesse aquela determinada “visão de mundo”. 

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas [...] eles 
estabelecem as diferenças entre o que é bom e mau, entre o bem e o mal, entre o que 
é distinto e o que é vulgar etc., mas elas não são as mesmas (BOURDIEU, 1996, p.22). 

 



Dessa forma, todo tipo de ação individual seja em um ambiente público ou privado, é 

constituída socialmente, pois é uma resposta à uma escolha do indivíduo tendo sido o seu 

comportamento uma resposta ao que a sociedade esperava dele. Além disso, quem lhe 

proporcionou as condições para que ele fizesse suas escolhas de ações foi a própria sociedade. 

Então, ao efetivar determinada ação, um indivíduo atendeu favoravelmente ou contrariamente 

aos objetivos de um campo social. 

O conjunto de estruturas estruturantes é o que Bourdieu chama de campo social, um 

campo de forças onde os agentes ocupam posições que determinam quais ações eles 

possivelmente tomarão em relação a esse ambiente, sendo no sentido de mantê-lo ou modifica-

lo. O habitus é influenciado dependendo do campo de ação social no qual ele está inserido. 

Para que o campo funcione, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas 
para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no 
reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc. 
(BOURDIEU, 1993, p.90). 

 
Ou seja, todo tipo de ação de um determinado indivíduo é condicionado pelo seu 

habitus e é determinado pelo campo social em que está inserido, dessa forma, a internalização 

de todos os hábitos de determinada sociedade é o que impulsiona o sujeito a agir ou a viver de 

determinada forma. 

É nesse sentido que Lacan (1999) explica sua teoria do desejo do Outro, pois no espaço 

social em que estão inseridos, os sujeitos internalizam o Habitus da teoria de Bourdieu (1996) 

e tomam a verdade do Outro como verdadeira, dessa forma, ele torna legítimo o discurso 

vigente dentro daquela sociedade e passa a agir segundo a visão de mundo dela. 

Para Lacan (1999), o sujeito é alienado e tem significações pelo que o Outro lhe impõe, 

ou seja, lugar onde o desejo do Outro está internalizado. Portanto, para nos tornarmos “sujeitos 

melhores” dentro de nossa sociedade, muitas vezes, nós incorporamos desejos e ambições dos 

Outros, tentando, dessa forma, alcançar o eu-ideal, que sempre discorda da nossa realidade 

(RAMPAZO; ICHIKAWA, 2013, p.106). 

Pois o homem não somente deseja o que o Outro deseja, mas deseja da mesma forma; 
em outras palavras, seu desejo é estruturado exatamente como o do Outro. O homem 
aprende a desejar como um outro, como se ele fosse alguma outra pessoa. (FINK, 
1998, p.77). 
 

Ainda segundo Lacan (1999), para nos tornemos pessoas “aceitas” dentro da 

sociedade ou, até mesmo, “bem vistas” dentro dela, procuramos reproduzir da forma mais fiel 

possível aquilo que é o discurso apresentado dentro dela, que é a forma pelo qual agregamos, 

de forma inconsciente, as ideias do que seria o habitus proposto por Bourdieu (1996). 

Apresentado por Lacan (1999) o eu-ideal não é bem o nosso ideal, mas sim o ideal da sociedade. 



De acordo com a análise do pensamento de Lacan (FINK, 1998), “O desejo do 

homem é que o Outro o deseje”, algo que pode ter surgido desde a infância, quando a criança 

desejava a total atenção - em suas palavras “desejo” - de sua mãe, entretanto, essa não consegue 

dedicar totalmente seu desejo para com essa criança, ou seja, “é possível que é a própria 

capacidade de desejar da mãe que a criança acha desejável” (FINK, 1998, p.82).  

Nesse sentido, os pais da criança ao escutarem os choros da criança e terem 

dificuldade de identificarem do que se trata, eles acreditavam se tratar sempre de fome, 

extinguindo qualquer outra possibilidade de desejo da criança. E, ao passo em que começa a 

aprender a falar, a criança aprenderá a “nomear” os seus desejos, através das mesmas falas que 

as interpretavam-na inicialmente. De seu ponto de vista, o “Eu” de cada indivíduo “acredita que 

sabe o que pensa e o que sente e acredita que sabe por que faz o que faz” (FINK, 1998, p.20). 

De acordo com os pensamentos lacanianos, todo o ser humano, ao aprender a falar, 

torna-se um alienado, pois: 

É a linguagem que, embora permita que o desejo se realize, dá um nó nesse lugar, e 
nos faz de tal forma que podemos desejar e não desejar a mesma coisa e nunca nos 
satisfazermos quando conseguimos o que pensávamos desejar, e assim por diante. 
(FINK, 1998, p.23). 
 

Vemos então que as crianças nascem no universo dos pais, estando estes inseridos na 

sociedade, ou melhor, no habitus da sociedade, todo esse ambiente já se encontra 

preestabelecido.  

Lacan busca nas teorias de Freud a sua base para explicar que existem dois tipos de 

discurso, o consciente e o inconsciente. Em um olhar mais simples, Lacan afirma que o 

“inconsciente é o discurso do Outro” (FINK, 1998, p.20). Ele ainda afirma que, da mesma forma 

que utilizar o discurso consciente, mesmo que sem querer, utilizamos o inconsciente como 

linguagem. É nesse sentido que Fink (1998, p.26) dá o seguinte exemplo: 

Às vezes, muitas pessoas sentem que estão trabalhando em algo que nem sequer 
realmente desejam, empenham-se para corresponder a expectativas que nem mesmo 
endossam, ou declarando objetivos que sabem perfeitamente bem que têm pouca ou 
nenhuma motivação para alcançar. O inconsciente está nesse sentido, transbordando 
de desejos de outras pessoas [...] 
 

Portanto, quando os indivíduos internalizam o habitus da sociedade, eles acabam por 

internalizar também os desejos presentes nela e, por isso, eles os transforam em seus desejos 

próprios, mesmo que de forma inconsciente. Portanto, esse processo delimita o desejo 

inconsciente, ou seja, o desejo do Outro. 

A compreensão dos fenômenos sociais é complexa por envolver a subjetividade de 

cada indivíduo analisado. Nesse sentido, os conceitos apresentados de Bourdieu e Lacan nos 

auxiliaram na compreensão desses fenômenos para realizar a coleta dos dados e para a 



efetivação das análises dos discursos de três pessoas distintas, com criações diferentes, mas que 

em comum possuem o atual lugar de residência a cidade de Londrina - PR.  

 

3. Percurso Metodológico 

 

Foram selecionados três sujeitos independentes e que não se conhecem, entretanto, 

todos eles são conhecidos dos pesquisadores. Tomamos cuidado para escolher personagens de 

classes, gêneros e raças diferentes entre si, para analisar semelhanças na fala de sujeitos de 

grupos distintos do espaço social.  Escolhemos então, um negro, uma mulher de origem negra 

e evangélica e um homossexual branco. 

Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas para os três indivíduos entrevistados. Foi 

utilizada a técnica da história oral para coleta dos dados, que segundo Alberti (2008, p.23), essa 

técnica “[...] privilegia a recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu”. As 

memórias de três indivíduos independentes ajudam a verificar um fenômeno que pode ser 

coletivo. 

É necessário compreender as memórias individuais dos entrevistados, desde suas 

criações e aprendizados até os dias atuais. Por esse motivo, a história oral foi uma boa 

alternativa nessa etapa da investigação. Desta forma, ao contarem suas histórias de vida, 

procuramos em suas falas o que traz significação para eles, para verificarmos a subjetividade 

em seus discursos e a cultura que é comum. Após a coleta de dados, utilizamos a análise do 

discurso segundo os preceitos de Fiorin. 

O discurso é um suporte abstrato que sustenta os vários textos (concretos) que circulam 

em uma sociedade. Através da análise do discurso é possível realizarmos uma análise interna 

(o que este texto diz? como ele diz?) e uma análise externa (por que este texto diz o que ele 

diz?) do que está sendo falado (Fiorin, 1990). 

Além disso, o discurso possui uma grande força, pois é carregado de disposições sociais 

e simbolismos. Como o próprio Bourdieu (1996) destaca, o discurso começa seu processo de 

transferência para uma criança já em seu primeiro processo de socialização, ou seja, as 

primeiras coisas que ela escuta e até mesmo em suas primeiras palavras. 

[...] organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais 
[sintáticas]. Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala 
do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, 
adivinhar-lhe o volume [a extensão aproximada do todo discursivo], a dada estrutura 
composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, somos sensíveis ao todo 
discursivo que, em seguida, no processo de fala, evidenciará suas diferenciações 
(Bakhtin, 2000, p. 302). 

 



Ao analisarmos o discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão de como ele se 

relaciona com a situação que o criou. A análise vai procurar colocar em relação o campo da 

língua (suscetível de ser estudada pela Lingüística) e o campo da sociedade (apreendida pela 

história e pela ideologia). (Fiorin, 1990). 

A "ideologia" é um conjunto de representações dominantes em uma determinada classe 

inserida na sociedade. Por existir várias classes, várias ideologias estão permanentemente em 

confronto na sociedade. A ideologia é, pois, a visão de mundo de determinada classe, a maneira 

como ela representa a ordem social. (Fiorin, 1990). Assim, a linguagem é determinada em 

última instância pela ideologia, pois não há uma relação direta entre as representações e a 

língua. FIORIN (1990) defende que discurso e ideologia estão intimamente ligados. Ao fazer 

uma análise discursiva a respeito ele afirma: 

O discurso deve ser visto como objeto lingüístico e como objeto histórico. Nem se 
pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos responsáveis pela produção do sentido 
e pela estruturação do discurso nem sobre os elementos pulsionais e sociais que o 
atravessam. Esses dois pontos de vista não são excludentes nem metodologicamente 
heterogêneos. A pesquisa hoje precisa aprofundar o conhecimento dos mecanismos 
sintáxicos e semânticos geradores de sentido; de outro, necessita compreender o 
discurso como objeto cultural, produzido a partir de certas condicionantes históricas, 
em relação dialógica com outros textos. (p. 177). 
 

Utilizando a base sociológica de Bourdieu e Lacan, empregaremos a conceituação de 

Fiorin para dar corpo a análise do discurso do presente trabalho. 

 

4. Análise dos Discursos 

Para analisar o discurso serão apresentados três personagens que por uma questão de 

ética não terão seus nomes revelados, sendo assim, serão chamados de personagens 1, 2 e 3. 

O número 1 é homem, negro, tem 28 anos e é graduado em educação física. Ele veio 

de uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, foi criado com a mãe e o irmão, de classe menos 

favorecida economicamente e sem a presença do pai, ainda possui na figura da tia a verdadeira 

mãe. 

O personagem 2 é mulher, se diz “parda”, tem 32 anos, é casada e tem um filho. Se 

professa cristã evangélica, foi criada numa cidade pequena e tem na figura do pai o modelo a 

ser seguido.  

O personagem 3 é homem, tem 30 anos, é gay e solteiro. Foi criado em cidade pequena 

de 11 mil habitantes e tem no interior de sua família pouca aberturas de comunicação para 

intimidades e assuntos considerados tabus. 



O personagem 1 destacou de forma incisiva o quanto sua criação em uma cidade 

pequena o influenciou, pois segundo ele “lá tinha muita a preocupação com o que as pessoas 

pensam e então qualquer coisa fora do padrão que eles estão acostumados é algo pesado”. No 

caso do personagem 3 a cidade pequena o influenciou a tal ponto que até nos dias de hoje, ele 

não consegue se assumir. Percebe-se em ambas as falas o conceito discutido por Bordieu (1993) 

de campo, pois conforme o autor, campo é o ambiente de interação social ao qual as pessoas se 

adaptam, sendo assim, internalizam e reproduzem ideais e conceitos semelhantes àqueles no 

qual estão inseridos. Fica evidente nas falas de ambos os personagens que os ideais de família, 

orientação sexual e realização pessoal foram determinados pelas condições em que cresceram. 

Os dois personagens vieram de famílias simples e exaltam a questão de obter sucesso 

profissional “para se tornarem pessoas melhores”, que é obter bens materiais, diploma de ensino 

superior e uma carreira profissional. 

Os três personagens possuem religião cristã, no caso da personagem 2, em sua fala fica 

perceptível a formação da religião em suas opiniões, ela ressalta por exemplo: “religiões afros 

professam o sobrenatural mais forte, mas é do “capeta”. Além disso, os valores como família 

tradicional estão arraigados como primordial na vida de um indivíduo, “uma criança precisa ser 

criada com duas pessoas, tem que ter a figura do pai e da mãe”, inclusive ela considera algo 

triste uma gravidez independente, pois “é legal ter um pai e uma mãe, e se a mulher resolve ter 

um filho sozinho ela não tem uma figura masculina, que eu acredito que seja importante para a 

formação do filho”. A personagem 2 tem uma formação cristã católica, entretanto, se tornou 

evangélica na vida adulta e defende que tal ideal de família é a “construção que a gente tem na 

escola”. Tal afirmação confirma a teoria de Bourdieu (2007) da escola como molde do 

pensamento do indivíduo, já que é um local de onde se partilha valores e atitudes que levam a 

uma homogeneidade de pensamento específica e reproduz valores e princípios de forma 

semelhantes. Podemos corroborar com essa ideia de Bourdieu sobre a escola ao acrescentar a 

teoria desejo do Outro de Lacan, pois fica visível o quanto este local é o “idealizador” de desejos 

da sociedade, é ali, que crianças aprendem o “padrão correto” de uma família e dos valores da 

sociedade, por exemplo. Por isso, essas crianças acabam por desejar esses tipos de padrões lhes 

foram apresentados. Um desejo que pode não ser seu, mas que acaba, inconscientemente 

enraizando em sua mente e fazendo com que ali se delineie o desejo do Outro. 

O personagem 3 é homossexual não assumido para sua família e no ambiente de 

trabalho, ele alega que “o medo da opinião das pessoas me prende de me assumir, já que acho 

que seria inferiorizado se fizesse tal ato”. Tal atitude corrobora com a opinião que os pais 

possuem a respeito de temas considerados tabus, como a orientação sexual. Aliás, os três 



personagens carregam, nesse sentido, conceituações semelhantes, no caso do personagem 1 isso 

fica evidente ao citar sua mãe “que namora outra mulher”, já que ele evita considera-la lésbica, 

“ter uma mãe lésbica é comum, mas não vejo a minha mãe como lésbica, afinal para mim é 

minha mãe”. Para a personagem 2 a homossexualidade é considerada pecado, “um homossexual 

pode se professar cristão. Os assassinos, os ladrões também vão para o inferno, sabe? A maneira 

como ele lida com a religião é de cada um. Todo mundo tem um pecado, o pecado do 

homossexual é ser homossexual, o meu no caso é ser língua preta”. O pensamento partilhado 

entre os três é o de “senso comum”, já que consideram a homossexualidade fora do padrão 

“normal” de um indivíduo, discurso que segundo Bourdieu (1989) se tornou justamente o 

“senso comum” por conta do habitus da sociedade em que esses indivíduos foram criados, já 

que essa teoria defende que é indissociável o pensamento individual e o pensamento coletivo. 

Considerando a fala do personagem 1 a respeito de sua formação escolar, “até o 5° ano 

tanto eu quanto o meu irmão frequentávamos a mesma escola, era o mesmo círculo de amigos, 

mas mudei para o colégio particular onde conheci amigos que ‘tinham grana’, e que são meus 

melhores amigos de hoje, é o pessoal que eram os playboys [...] na vila eu sou o boy de casa e 

meu irmão é o correria”. O personagem se refere a “boy” como aquele que tem um padrão 

social melhor, já o “correria”, que é seu irmão, é o “menino da periferia”. Ele diz “vivenciei 

coisas que o meu irmão não viu, como a questão de afeto entre pais e filhos, casas, condomínio 

e dinheiro”. Tal afirmação remete ao conceito de capital cultura defendido por Bourdieu (1987), 

que afirma que o capital estrutura os alicerces da vida social, ou seja, as posições sociais que o 

sujeito ocupa. É evidente que a passagem do personagem 1 pela escola particular permeia a 

conceituação que ele terá/tem a respeito de realização pessoal e conquistas na vida, ele diz “meu 

irmão não vivenciou nada, tem pensamento pequeno, ainda mais pela convivência com a galera 

da periferia”. Citando Bourdieu (1987), no qual o capital cultural está analogicamente ligado 

ao poder, percebe-se que a posse de determinadas informações, gostos ou conhecimentos foi 

capaz de criar nele uma identidade coletiva, que determinou uma mentalidade de uma classe 

social, que ainda que o personagem 1 não fizesse parte, viesse a almejar. Também é nesse 

sentido que podemos perceber as características do desejo do Outro de Lacan presentes nesse 

discurso, pois, ele desejava que seu irmão fizesse o mesmo que ele, “corresse atrás de uma vida 

melhor”, porque esse é o desejo reinante em nossa sociedade.  

Segundo o personagem 3, seu pai afirmava que ele era caseiro e, dessa forma, o forçava 

a sair, “tem que sair pra rua, namorar, você não vai arrumar nenhuma mulher não? [...] filho 

esquisito”. Já segundo ele, a mãe dizia “não espero mais nada quanto a ter netos”. De acordo 

com o personagem 3, há uma cobrança em cima dele para que ele tenha uma vida “padrão” 



(mulher e filhos), mas ele acredita que essa nem seja a real preocupação de seus pais, mas sim 

a preocupação com a opinião alheia. Essas falas corroboram com a teoria do desejo do Outro 

de Lacan (1999) pois os sujeitos internalizam o discurso e tomam a verdade do Outro como 

verdadeira, dessa forma, tornou-se legítimo o discurso vigente dentro daquela sociedade e seus 

pais passaram a cobrar que ele agisse segundo aquela visão de mundo, mas será que realmente 

era esse o desejo de seus pais? Ou será que isso é, de certo modo, cobrado do personagem pela 

sua família por ser algo cobrado (ou desejado) por toda a sociedade? 

O discurso meritocrático, tão presente atualmente, também faz parte da fala de todos os 

personagens. Para o personagem 1, cotas raciais não resolvem a chamada “dívida histórica” 

com os negros, já que ele considera que a dívida foi paga. A personagem 2 não se considera 

negra, por mais que tenha traços, e também considera o sistema de cotas justo e injusto ao 

mesmo tempo, pois “a tal dívida histórica não é só com os negros”. O personagem 3, ainda que 

não seja negro, não se considera racista, entretanto, afirma não ser um “gay padrão”, mesmo 

sendo branco, da classe média e ter estudado em universidade pública. Nos casos dos 

personagens 1 e 3, o discurso meritocrático soa o tempo todo, “acho que as pessoas conseguem 

as coisas pelo esforço e pelas oportunidades. Não conheço o termo meritocracia, mas quem 

quer consegue [...] para vencer na vida, é preciso querer” (fala do personagem 1). No caso do 

personagem 3, há uma crítica quanto a formação profissional da irmã, que ele considera perdida 

por não ter terminado nenhum curso superior que iniciou, defende que “vencer na vida é se 

realizar profissionalmente e poder fazer o que gosta”. Conforme colocado anteriormente, Souza 

(2009) tem uma visão de que a meritocracia é uma ilusão bem fundamentada na nossa indústria 

cultural, e justifica os “privilégios” modernos para aqueles que tem alto desempenho na 

sociedade. Ou seja, prestígio social é o “prêmio” pelo esforço dispensado pela conquista 

material e econômica na sociedade livre e capitalista, o que os três personagens afirmam seguir. 

“Os caras que me chamam a atenção geralmente são brancos, loiros, altos, jovens e 

com jeito de héteros, gays afeminados não me chamam a atenção, prefiro sem trejeitos para 

evitar comentários dos outros” – fala do personagem 3 a respeito de seus “gostos” pessoais. 

Essa fala do personagem corrobora com a teoria do habitus do Bourdieu (1989), pois seus 

“gostos” seguem o “padrão de desejo” de nossa sociedade atual, esse conceito também pode ser 

percebido na fala da personagem 2, “o homem é perfeito para a mulher, ele tem pênis, ela tem 

vagina e anatomicamente é perfeito”. A ideia de que tudo o que sai do padrão heteronormativo 

que é tido como o “correto” de nossa sociedade é rechaçado de alguma forma, seja por meio de 

opiniões e “gostos”, que são construídos socialmente ou através das intolerâncias. Isso é 

evidente na fala do personagem 3 que é homossexual, mas “prefere” aqueles que reproduzem 



o modelo heterossexual, pois são os mais aceitos já que não destoam daquilo que é esperado 

pela sociedade. 

Nas falas dos personagens é possível perceber o quanto a construção social na qual 

estiveram inseridos foram determinantes na formação de suas ideias, gostos, costumes e 

opiniões. Dessa forma, nota-se que a forma de pensamento é condicionada pelo entorno social. 

 

5. Considerações Finais 

 

O que foi relevante para a construção de ideais dos três personagens? Eles têm em 

comum a forte influência do que foi aprendido na infância e, em grande parte, reproduzem 

aquilo que viram, ouviram ou sentiram. O personagem 1 cresceu sem a presença de um pai, 

entretanto, ele conheceu amigos de colégio que tinham o “padrão familiar” (pai, mãe e filhos) 

e até hoje ele acredita que esse é o modelo que ele almeja, prova disso é a seguinte fala: “A 

mulher tem que ter um objetivo na vida, trabalhar, melhorar na vida [...] quero alguém que 

queira filhos, trabalhar e queira uma família. Sou da galera das antigas, não vai ser muito 

liberal” (com relação a criação dos filhos). 

Esse tipo de influência na infância também é fortemente percebido na personagem 2, 

que teve uma formação religiosa e segue até os dias atuais muito do que foi aprendido com o 

seu pai, “toda menina tem um ‘quê’ com o pai e todo menino tem um ‘quê’ com a mãe, eu só 

não sei o que é isso. Mas de certa forma o que meu pai falava era lei. Sempre quis agradar meu 

pai, até as falhas do pai eu achava certo”. Já o personagem 3, reproduz o que ele aprendeu 

dentro de casa na sua juventude, ele diz que tem dificuldade de desenvolver maior afeto com 

as pessoas de modo geral e amorosamente, “considero que a minha família não dá abertura para 

assuntos mais íntimos. Sou mais ‘frio’. Não consigo liberar carinho e afeto. Sou ‘frio’! Não 

consigo ser afetuoso com amigos, e nos relacionamentos. Não sou de tocar. Sempre há uma 

distância”. Além disso, o personagem 3 diz que não consegue imaginar para o futuro uma 

relação estável com algum homem e, apesar de já ter 30 anos, ainda não pensa em se assumir 

para seus pais. Na adolescência ele namorou meninas para tentar entrar no “padrão”, “namorar 

mulher foi para tentar me livrar do sentimento gay, já que eu achava que era uma fase pela qual 

passava”. O que fica mais evidente no discurso desse personagem é quanto ele se preocupou e 

se preocupa com a opinião dos outros e isso moldou todos os seus pensamentos e ações ao 

longo de sua vida. 



Assim como defendido por Bourdieu (2007) a escola é uma força formadora de habitus 

e sua influência para esquemas de pensamentos gera aplicação nos mais diferentes campos do 

pensamento e da ação, o que ele nomeou de habitus cultivado. 

Ainda, partindo das ideias de Lacan (FINK, 1998), acreditamos que a escola é o 

principal local de formação e delineação do desejo do Outro, por trazer o que é imperante em 

nossa sociedade e transformar aquilo em desejos de vida para aquelas crianças em formação.  

Bourdieu (1996) evidencia como o habitus transcende as gerações e moldam e 

continuam moldando da mesma forma os pensamentos, costumes e ações de gerações após 

gerações dentro de uma mesma sociedade. Isso ocorre de maneira inconsciente já que a 

reprodução nada mais é do que o modelo considerado correto e a ser seguido. Complementando 

essa ideia de Bourdieu, Lacan (1999) defende que todo individuo é estruturado pela linguagem 

de forma que isso o constitui, fazendo assim, com que ele seja uma representação do discurso 

externo. 

E ainda, complementando a ideia do discurso vigente, conforme explicado por Lacan 

(FINK, 1998, p.21), “nascemos em um mundo de discurso, e um discurso ou linguagem que 

precede nosso nascimento e que continuará após a nossa morte”.  

Por fim, as teorias de Bourdieu e Lacan nos orientaram na compreensão da formação 

social dos indivíduos apresentados. Ficando evidente como os indivíduos são reflexos do meio 

à qual estão inseridos, desejando aquela vida que a sociedade diz ser a “correta”, ou seja, eles 

internalizam o desejo do Outro, por meio do habitus presente em nossa sociedade. O uso de 

conceitos desses autores somados a de Fiorin carregam um caráter epistemológico que nos 

possibilita compreender a natureza da complexidade da formação do processo sociocultural. 
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