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As vezes nao tenlio tanta certeza de quern tem 
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e quando nao. As vezes penso que nenhum de nos e 

totalmente louco e que nenhum de nos e totalmente 

sao ate que nosso equilibrio diga ele e desse jeito. 

E como se nao importasse o que o sujeito faz, mas a 

forma como a maioria das pessoas o ve quando ele faz. 

William Faulkner, Enquonto eu agonizo 
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Prefado* 

Outsiders nao inventcu o campo do que hoje se chama desvio^ 

" cstudiosos jd haviam publicado iddas semelhantes (em 

especial Edwin Lemert e Frank Tannenbaum,1 ambos mencionado 

ZuZ Mas Outsiders diferiu de abordagens antenores em 

vdrios aspect os .Para corner, foi escrito de maneira murto mats 

clara oue o Lto academico usual. Nao me cabe nenhum mb*, 

risso Tive bons professores, e nuu mentor, Everett Hughes, que 

orien.ou minha dissertapao e com quern depots edabore. 

tarnente em varies projetos de pesquisa, era fandt co pela esenta 
Clara Ele'onsiderava inteiramente desnecessano usar termo 

abstratos vazios, quando havia palavras simples que dinam 

mesma emsa. E me lembrava disso com freq^nda de medo que 

meu reflexo foi sempre procurar a palavra stmples, a frase 

° m MtandeKr mais compreensivel que grande parte dos textos 

sodol6gicos, metade de Outsiders consistia em estudos empmeos 

relatados em detalhe, de tdpicos * interessantes” para a gera9ao 

estudantes que ingressava entao nas universidades norte-amen- 

canas em contraste com teoriza^oes mais abstratas. Escreviso re 

mddeos que trabalhavam em bares e outros locats modestos, 

tocando uma musica que tinha uma especie de aura romtotica e 

escrevi sobre a maconha que alguns deles fumavam, a mesma ma 

conha que muitos daqueles estudantes exper.mentavam e de cu, 

efeitos aprendiam a gostar (exatamente como a anal.se auger d no 

textos). Esses temas, que penetravam mats ou menos suas prdpnas 

'.^S^7ai^namarquesa de Outsiders, pnblicadu t»r Hans Retael 

Publishers em 2005. 
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10 Outsiders 

vidas, fizeram de Outsiders uma obra que os professores, murtos 

dos quais partilhavam o intense dos alunos por drogas e mus.ca, 

gostava.n de indicar em sens cursos. O iivro assim se tornoa uma 

especie de texto-padrao era cursos para estudantes jovens. 

Maw uma coisa aconteda na epoca. A sociology atravessava 

uma de suas “revclupoes” peribdicas, em que esiruturas teoncas 

mais antigas eram reavaliadas e cnt.cadas. Naquele tempo, no 

inicio dos anos 1960, os sociologos estudavam tip.camente o 

crime e outras formas de transgressao perguntando o que levava 

as pessoas a agirem daquele mode, violando normas comumenle 

aceitas e nao levando vidas “normais” Como dtztam todas as nossas 

teorias, em que haviam side socializados, inclusive para ace,ta-las 

como o rnodo segundo o qual se deveria vtver. As teorias da epoca 

variavam naquilo que consideravam as pnnc.pa.s causes dessv 

tipo de comportamento anti-social, como consumo excessive 

de alcool, crime, uso de drogas, ma conduta sexual e uma longa 

lists de contravenyt.es. Alguns atacavam as psiques das pessoas 

que se comportavam mal - suas personaltdades tmham falhas 

que as faziam cometer essas coisas (o que quer que fossem essas 

coisas” 1 Outros, mais sociofogicos, culpavam as situates em que 

as pessoas se v.am e que criavam disparidades entre o que Ihes 

haviam ensinado a almejar e sua real poss.bd.dade de alcanvar 

esses premios. Jovens da dasse trabalhadora - a quern havtam 

ensinado a acreditar no “sonho amencano ’ de mob.hdade socia 

.limitada e depois se viam refreados por empecilhos soaalmente 

estruturados, como a falta de acesso a educate, que tornanam 

a mobilidade possivel - poderiam entao apelar para metodos 

desviantes de mobilidade, como o crime. _ 
Essas teorias,porem, nao soavam verdadeiras para sociology 

de uma nova gerapao, menos conformistas e mais crlncos com refe¬ 

renda as institutes sociais da epoca, menos dispostos a acredtlat 

que o sistema de justly criminal jamai. cometia erros, que todos os 

criminosos eram pessoas mas que haviam fe.to as coisas mas de que 

eram acusadas, e assim por diantc. Voltaram-se ass.m para a busca dc 

respaldos teoricos de varias fontes. Muitos descobnram expbeapoes 
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em abordagens mandstas para a analise dos efeitos petologicos do 

capitalismo. Alguns — e fui urn deles encontraram uma base fir- 

me em teorias socioldg.cas fora de moda, que de certa forma 

esquecidas quando os pesquisadores abordaram o campo do cr.m 

e do que era entao chamado de“desorgan,zapao social. 

L poucas palavras, a pesquisa nessas areas da v da socal 

fora dominada por pessoas cuja profissao e cujo trabalho d.ar.o 

consistiam em resolver “problemassociais", anvtdades que. ernva. . 

dificuldade para alguim em condipoes de fazer a g 

respeito. Assim, o crime se tornava por vezes urn problema para 

algu6m resolver, (Nem sempre, porque muitos crimes eram como 

sempre foram.'tolerados, visto que era mu.to d.fic.l dete-los ou 

que muitos lucravam com eles.) Esse“alguem era em geral uma 

organizapao cujos membros cuidavam daquele problema em tem¬ 

poral. Assim, o que veio a se chamar de sistema de just.pa 

criminal - a policia, os tribunals, as pnsoes - recebeu conven 

cionalmente a tarefa de extirpar o crime ou pelo menos conte-lo. 

Eles montaram o aparato de comba.ee content do ernm 

Como em todos os grupos profisstona.s, as pessoas nessas 

organizapoes de justipa criminal tinham seus prdpr.os mteressese 

perspectivas a proteger. Parecia-lhes bbvio que a tesponsabtl.dade 

pelo crime pertencia aos criminosos, e nao hav.a duv.da quanto a 

quern eram eles. as pessoas que suas organizapoes havtam apar hado 

e prendido. E sabiam que o problema de pesqu.sa importante era 

“Per que as pessoas que idenhficamos como enmmosos fazem as 

coisas que identificamos como crimes?” Essa abordagem l«ou-as 

e aos muitos sociblogos que aceitavam esta como a questao de p _ 

quisa importante - a confiar enormememe, para a compreensa 

do crime, nas estatisticas que essas organizapoes geravam. a tax, 

de criminalidade era calculada com base nos crimes denuncados 

4 policia, nao necessariamente uma med.da prec.sa, uma vez qu 

as pessoas frequentemente nao denuticiavam os crimes, e a po 

cia muitas vezes “ajustava" os numeros para mostrar ao publ co 

4s companhias de seguros e aos politicos que estava fazendo um 

bom trabalho. 
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Havia na tradi^ao sociologies uma abordagem alternativa 

cujas raizes remontavam ao tamoso dito de W.l. Thomas: Se os 

home ns definem situates co-no reais, elas sao reais eni suas con- 

sequencias.”2 Isto e, as pessoas agem com base eni sua compreensao 

do mundo e do que ha nele. Formular os problemas da ciencia 

social dessa maneira torna problematics a questao de como as 

coisas sao definidas, dirige a pesquisa para a descoberta de quern 

esta definindo que tipos de atividade e de que maneira. Nesse caso, 

quern esta definindo que tipos de atividades como criminosas e 

com quais consequencias? Pesquisadores que trabalhavam nessa 

tradi^ao nao aceitavam que tudo que a policia dizia ser crime 

“realmente” o fosse. Pensavam, e sua pesquisa confirmava, que 

ser chamado de criminoso e tratado como tal nao tinha conexao 

necessaria com qualquer coisa que a pessoa pudesse realmente ter 

feito. Era possivel haver uma conexao, mas ela nao era automatic 

ou garantida. Isso significava que a pesquisa que usava as estatisticas 

oficiais estava cheia de erros, e a correto desses erros podia levar 

a conclusoes muito diferentes. 

Outro aspecto dessa tradiqao insistia em que todos os envol- 

vidos numa situav'ao contribuiam para o que acontecia nela. A 

atividade de todos devia fazer parte da investigate sociologica. 

Assim, as atividades das pessoas cujo trabalho era definir o crime e 

lidar com ele integravam o “problem® do crime”, e um pesquisador 

nao podia simplesmente aceitar o que diziam por seu sigmficado 

manifesto, ou usar isso como base para trabalho posterior. Embora 

contrariando o sense comum, isso produzia resultados inleressan- 

tes e originais. 

Outsiders seguiu esse caininhu. Nunca pensei que losse uma 

abordagem nova. Tratava-se antes do que faria um bom sociologo, 

seguindo as tradi^oes do oficio. Ecomum hoje dizer que toda nova 

abordagem produziu o que o historiador da ciencia Thomas Kuhn 

chamou de“revolucao cientlfica".3 Mas eu diria que essa abordagem 

do desvio nao foi nenhuma revolut0- No maximo, diriamos que 

foi uma contra-revolu<;ao que devolveu a pesquisa socio.ogica 

nesta area o caminho certo.4 
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Comecei falando sobre crime. Mas agora, no paragrafo anterior, 

mencionei esta area de trabalho como focalizada no desvio. Essa e 

uma mudan^a significativa. Ela redireciona a aten<?ao para um pro- 

blema mais geral do que a questao de quern comete crime. Em vez 

disso, leva-nos a olhar para todos os tipos de atividade, observando 

que em toda parte pessoas envolvidas em at° coletiva definem certas 

coisas como “erradas”, que nao devem ser feitas, e geralmente tomam 

medidas para impedir que se fa^a o que foi assim definido. De for¬ 

ma alguma essas atividades serao todas criminosas — em qualquer 

sentido da palavra. Algumas regras sao restritas a grupos especificos: 

judeus que obsfcrvam os prindpios de sua religiao nao devem comer 

alimentos que nao sejam kosher, mas os demais sao livres para faz£- 

lo. As regras dos esportes e dos jogos sao semelhantes: nao importa 

como voc£ mova uma pe$a do xadrez, contanto que esteja jogando 

xadrez com algu£m que leva as regras a sdio, e qualquer saxupo pela 

violato das regras vigora apenas na comunidade do xadrez. Dentro 

dessas comunidades, porem, operam os mesmos tipos de processo 

de fabricate de regras e de detect© dos que as violam. 

Numa outra dire<;ao, certos comportamentos serao considera- 

dos incorretos, mas nenhuma lei se aplica a eles e nem ha qualquer 

sistema organizado para detectar os que inffingem a regra informal. 

Alguns desses comportamentos, em apar£ncia triviais, poderiam 

ser vistos como infraedes de regras de etiqueta (arrotar onde nao 

deveriamos, por exemplo). Falar sozinho na rua (a menos quevoc£ 

esteja segurando um telefone celular) sera visto como incomum 

e levari as pessoas a acha-lo um pouco esquisito, mas, na maioria 

das vezes, nada ser& feito com relate a isso- Ocasionalmente, essas 

a^oes fora do comum incitam de fato os outros a concluir que 

VOc£ pode ser um “doente mental", e nao apenas “grosseiro” ou 

“esquisito”. Nesse caso, sanies podem entrar em jogo, e la vai voce 

para o hospital. Erving Goffman, meu colega na pos-graduat©, 

explorou essas possibilidades minuciosamente, em especial em seu 

estudo dos hospitals psiqui&tricos.5 

O termo “desvio” foi usado por Goffman, por mim e por 

muitos outros para abranger todas essas possibilidades, usando 
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um metodo comparative de descobnr urn processo basico que 

assumia muitas formas em diversas situates, sendo que apenas 

uma delas e criminosa. As varias formulates que propusemos 

atnuram muita atenqao e varias criticas, algumas das quais foram 

respondidas no ultimo capitulo destaversao revista de Outsiders. 

Ao longo dos anos, porem, produziu-se ampla bibliografia em 

torno dos problemas de “rotula^ao” e "desvio”, e nao reexaminei 

o livro para leva-la em consideraqao. 

Se fizesse essa revisao, daria grande peso a uma ideia que Gil- 

berto Velho, o eminenteantropologo urbano brasileiro, acrescentou 

a mistura,6 a qual, a meu ver, elucida certas ambiguidades que 

criaram dificuidadc para alguns leitores. Sua sugestao foi reonentar 

ligeiramente a abordagem, transformando-a num estudo do pro¬ 

cesso de acusaqao, de mode que suscitasse essas perguntas: quern 

acusa quern? Acusam-no de fazer o que? Em quais circunstancias 

essas acusaqoes sao bem-sucedidas, no sentido de serem aceitas 

por outros (pelo menos por alguns outros)? 

Nao continue! a trabalhar na area do desvio. Mas encontrei 

uma versao ainda mais geral do mesmo tipo de pensamento que 

e util no trabalho que venho realizando ha muitos anos na socio- 

logia da arte. Problemas semelhantes surgem ali, porque nunca 

esta claro o que e ou nao ‘"arte”, e os niesmos tipos de argumento 

e processo podem ser observados. No caso da arte, claro, ninguem 

se incomoda se o que faz e chamado de arte, de modo que ternos o 

mesmo processo visto no espelho. O rotulo nao prejudica a pessoa 

ou a obra a que e aplicado, como acontece em geral com rotulos 

de desvio. Em vez disso, acrescenta valor. 

Com isso quero dizer apenas que o terreno que eu e outros 

mapeamos no campo do desvio ainda esta vivo e e capaz de gerai 

ideias interessantes a serem pesquisadas. 

1 
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Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos.mementos 

eemalgumas circunstancias, impo-las. Regras sociais definem situa- 

rZ e tipos de comportamento a elas apropnados, espe ificando 
qoes e upu _ r proibindo outras como “erradas . 
algumas a?oes como ert P sumivelmente a 
Quando uma regra i imposta, a pessoa qu p 

infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguem de quern 

nao se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. 

Fssa uessoa £ encarada como um outsider. 

Mas a pessoa assim rotulada pode ter uma op.mao iferente 

sobre a questao. Pode nao aceitar a regra pela qual es i sendo 

julgada e pode nao encarar aqueles que a julgam competent o 

leitimamente autorizados a faze-lo. Por consegumte, emerge um 

segundo significado do termo: aquele que infringe a regra pode 

pensar que seus prizes sao outsiders. , 
Tentarei a seguir elucidar a situaqao e o processo designado 

por esse termo ambiguo: a situaqao de transgressao da regra e de 

impost da regra e os process'* pelos quais algumas pessoas ve 

a infrineir resras, e outras a imp6-ias. 
Cabe fazer algumas distinedes preliminares. Ha grandei rn- 

mere de regras. Elas podem ser formalmente promulgates na 

formadele^.nessecaso.opoderdep^doEs^s^ 

* Aedi^aoanteriordestecapitulo cm portugu&oplou 

seu uso jdsc tornou consagrado nas ataoassocia.s. tN.R. 1.) 

15 



16 Outsiders 

recem-estabelecidos ou sedimeniados com a sangao da idade e da 

tradicao; regras dcsse tipo sao impostas por sangocs mforma.s de 

varios tipos. , , . 
De maneira semelhante, quer uma regra tenha torga de lei 

ou de tradi<;ao, quer seja simplesmente resultado de consenso, a ta- 

refa de impingi-la pode ser o encargo de algum corpo especiahzado, 

come a pollcia ou o comite de ctica de uma associate professional; 

a imposfoao, por outro lado, pode ser uma tarefa de todos, ou pelo 

menus a tarefa de todos no grupo a que a regra se aphea. 

Muitas regras nao sao impostas, e, exceto no sentido mais 

formal, nao constituent o tipo de regra cm que estou mteressado. 

Exemplos disso sao as leis que protoem certas atividades aos do- 

mingos. que permanecem nos codigos legais, ernbora nao sejam 

impostas ha 100 anos. (E importante lembrar, contudo.que e possive 

reativar uma lei nao imposta por varias razees e recuperar toda a sua 

forga original, como ocorreu recentemente com relagao as leis que 

regulam a abertura de estabelecimcntos comcrciais aos domingos 

em Missouri.) Regras inforntais podent morrer de maneira sente- 

lhante por falta de imposigao. Estou intercede sobretudo no que 

podemos chamar de regras operantes efetivas de^grupos, aque as 

mantidas vivas por nteio de tentativas de imposigao. 

Finalmente, o grau em que uma pessoa e outsider, em qual- 

quer dos dois sentidos que mencionei, -aria caso a caso. Encara- 

mos a pessoa que comete uma transgressao no transito ou bebe 

urn pouco demais numa testa como se, afinal, nao fosse muito 

diferente de nos, etratamos sua infragao com tolerancia. Vemos o 

ladrao como rnenos semelhante a no. e o punimos severamente. 

Crimes como assassinato, estupro ou traigao nos levant a ver o 

transgressor como um verdadeiro outsider. 

Da rnesrna maneira, alguns dos que violam regras nao peasant 

que foram injustamente julgados. Quern comete uma infragao no 

transito geralmente aprova as proprias regras que infnngm. AlcoO- 

latras sao muitas vezes ambivalcntcs, por vezes sentindo quo aquelcs 

que os julgam nao os compreendem,outras vezes concordando que 

a hebida contpulsiva e malefica. No extrento, alguns desviantes ^ho- 
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mossexuais e viciados em drogas sao bom exemplos) desenvolvem 

ideologias completas para explicar por que estao certos e por que 

os que os desaprovam e punem estao errados. 

Definigoes de desvio 

O outsider — aquele que se desvia das regras de grupo — foi ob- 

jeto de muita especula?ao, teoriza<;ao e estudo centihco. O que os 

kigos querem saber sobre desviantes k por que fazem tsso. Como 

podemos explicar sua transgressao das regras? Que ha neles que os 

leva a fazer coisas proibidas? A pesquisa cientifka teuton encontrar 

respostas para estas perguntas. Ao fazMo, aceitou a prem.ssa de 

sens., comum segundo a qual ha algo inerentemente desvtante 

(quaUtativamente distinto) em atos que infrutgem (ou parecem 

infiineir) regras socials. Aceitou lambent o pressuposto de senso 

com um de que o ato desviante ocorre porque alguma caractenstica 

da pessoa que o comete torna necessirio ou mevrtavel que ela o 

cometa. Em geral os cientistas nao questions o rdtulo desviante 

quando 4 aplicado a atos ou pessoas particulates, dando-o por 

certo. Quando o fazem, aceitam os valores do grupo que esta for- 

mulando o julgamento. 

Observa-se com facilidade que diferente* grupos conside- 

ram diferentes coisas desviantes. lsso deveria nos alerter para a 

possibilidade de que a pessoa que faz o julgamento de desvio e o 

processo pelo qual se chega ao julgamento e k situaqao em que ele 

i feito possam todos estar intimamente envolvidos no fenomeno. 

A medida que supoem que atos infratores de regras sao inerente¬ 

mente desviantes, e assim deixam de prestar atengao a situates e 

processes de julgamento, a visao de senso comum sobre o desvio 

e as teorias cientificasque partem de suas premiss* podem deixar 

de lado uma variavel importante. Se os cientistas ignorant o cura¬ 

te r varidvel do processo de julgamento, talvez, com essa omtssao, 

limitem os tipos de teorias que podern ser desenvolvidos e o tipo 

de compreensao que se pode alcangir. 
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Nosso primeiro problema, portanto, e construir uma deftni- 

rao de desvio. Antes disso, consideremos algumas das definn;oes 

que os cientistas usam, atualmente, vendo o qae e deixado de 

lado quando as tomamos como ponto de partida para o estudo 

dos outsiders. 
A concept mais simples de desvio e essencialmente estatistica, 

defmimlo como desviante tudo que varia excessivamente com rela- 

,-U, i media. Ao analisar os resultados de urn expenmento agricola, 

um estatutico dcscreve o pe de milho excepcionalmen.e alto e o 

pe excepcionalmente Uixo como demos da media. De toman 

semelhante, podemos descrever como desvio qualquer coisa que 

difere do que e mais comum. Ncssa concepqao, ser canhoto ou ruivo 

& desviante, porque a maioria das pessoas e destra e morena. 

Assim formulada, a concept estatistica parece simpldna, ate 

trivial. No entanto, da simplifica o problema pondo de lado nauitas 

questoes de valor que surgem usualmente em discussoes sobre a 

natureza do desvio. Ao avaliar qualquer caso particular, basta-nos 

cakular a distiincia entre o comportamento envolvido e a media. 

Mas essa e uma soluqao simples demais. A procura com semelhante 

definicao retorna com um resultado beterogeneo - pessoas ex¬ 

cessivamente gordas ou magras, assassinas, ruivas, homossexuais 

e infratoras das regras de transito. A mistura content pessoas co- 

mumente consideradas desviantes c outras que nao intnng.ram 

absolutamente qualquer regra. A definite estatistica de desvio, em 

suraa, esta longe demais da preocupapio com a violafao de regras 

que inspira o estudo cientifico dos outsiders. 

Uma concepfao menos simples, mas muito mais centum, e 

desvio o identifica como algo essencialmente patologico, revelando 

a present de uma“doen<;a” Essa concepfao repousa, obviumente, 

numa analog* medica. Quando esta funcionando de mode eficien- 

te sem experimental: nenhum desconlbrto, o organismo humane 

e considerado“saudavel”. Quando nao funciona coin eficienaa, ha 

doenca. Diz-se que o orgao ou fun^ao em desajuste e patologico. 

Ha, e claro, pouca discordancia quanto ao que constitu, um estado 

saudavel do organismo. Ha muito menos concordance porem, 
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quando se usa a nopio de patologia, de maneira analogs, para des- 

crever tipos de comportamento vistos como desviantes. Porque as 

pessoas nao concordam quanto ao que constitui comportamento 

saudavel. £ dificil encontrar uma definicao que satisfa^a mesmo um 

grupo tao seleto e limitado como o dos psiquiatras; € impossivel 

encontrar uma definicao que as pessoas aceitem em geral, tal como 

aceitam criterios de saude para o organismo. 

Por vezes as pessoas concebem a analogia de maneira mais 

estrita, porque pensam no desvio como produto de doenca men¬ 

tal. O comportamento de um homossexual ou de um viciado em 

drogas 6 visto como o sintoma de uma doenca mental, tal como a 

dificil cicatriza^ao dos machucados de um diab&ico £ vista como 

um sintoma de sua doenca. Mas a doenca mental s6 se assemelha 

a doenca fisica na metdfora: 

A paitir de coisas como sifilis, tuberculose, febre tifoide, carcinomas e 

fraturas, criamos a dasse “doenca”. De inicio, essa classe era composta 

apenas de alguns itens, todos os quais partilhavam o tra^o comum da 

referenda a um estado de estrutura ou fun^ao perturbada do corpo 

humano como uma mdquina fisico-quimica. Com o passar do tem¬ 

po, no entanto, outros itens foram adicionados a essa dasse. Eles nao 

foram acrescidos, contudo, por serem doen^as fisicas recem-desco- 

bertas. A aten^ao do medico havia se desviado desse criterio e passara 

a se concentrar, em vez disso, na incapacidade e no sofnmento como 

novos criterios de seleto. Assim, a prindpio lentamente, coisas 

como histeria, hipocondria, neurose obsessivo-compulsiva e depressao 

foram adicionadas £ categoria de doenca. Depots, com crescente zelo, 

medicos e especialmente psiquiatras passaram a chamar de “doenca 

(isto £, evidentemente, doenca mental) absolutamente tudo em que 

podiatn detectar qualquer sinal de mau funcionamento, com base 

em nao importa que regra. Porta,ito, a agorafobia e doem;a porque 

nao se deveria ter medo de espa^os abertos. A homossexualidade 

e doensja porque a heterossexualidade e a norma social. Divbrcio 6 

doenca porque indica o fracasso do casamenio. Crime, arte, lide- 

ran?a politica indesejada, participa<;ao em questoes socials ou o 
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aband*.. J«» participant,- *<*>•— V’’Uto**“ 

fur am cmuideradas sinais de docnta mental. 

A metafora medica Umita o que podemos ver tanto quanto a 

concept estatistica. Ela aceita o julgamento letgo de algo com 

desviante e pelo uso de analogia, situa sua fonte dentro do mdi 

viduo, impedindo-nos assim de ver o prdpno julgamento com 

Ldo assim sua chance de sobrevivcncia. Rotulam esses process 

de desviantes ou os identificam como sintomas de desorganuatjao 

5Jai Discriminant entre aqueles tra^os da sociedade que ptomo- 

vem estabilidade (e sao portanto“funcionais”) e 

a estabilidade (e sao portanto “dtsfunaona.s ). Essa concepqao 

tern a^,rande virtude de apontar para areas de posstvel perturba^ao 

numaSsociedade de que as pessoas poderiam nao estar cientes^ 

Bl t i na pratica do que pare* ser na tcorta espc-c.ficar 

o que "funcional e o que e disfuncional para uma soctedade ou 

urn grupo social. A questao de qual e o objetivo ou meta (ftm^ 

de um grupo - e, consequentemente, de que cotsas vao ajuda ou 

Jt “ -dhar a reali^ao desse objebvo muitas ver.es poht.ca 

Fncca s dentro do grupo discordant e manobranr para ter sua 

propria definite da funpio do grupo aceita. A fontjao do grupo ou 

oreanizacao, portanto, e decidida no conflito politic*. nao dada 

nt natumza da organizaqao. Se isso for verdade, e jgualmente ver- 

dadeiro que as questoes de quais regras devem ser q» 

comportamentos vistos como desvtantes e que pessoas m adas 

como outsiders devem tambem ser encarados como pohc s 

A conceptflo fu.rcional do desvio. at. tgnorar o aspect., p 

do fendmeno, limita nossa compreensao. ifi. 

Outra conceptfao sociologica e mats rela.mstu a. Ela .dent 

ca O desvio como a falha cm obedecer a regras do grupo. Depots 

Outsiders 21 

que descrevemos as regras que um grupo impoea seus membros, 

podemos dizer com alguma prectsao se uma pessoa as vtolou ou 

nao, sendo portanto, nesta concep<?ao, desviante. 

Essa concept i mais prdxima da minha, mas nao da peso sufi- 

ciente as ambiguidades que surgem ao se decidir quais regras devem 

.•er tomadas como o padrao de compare com referenda ao qual o 

comportamento e medido e julgado desviante. Uma soctedade tern 

muitos grupos, cada qual com seu prdprio conjunto de regras, e as 

pessoas pertencem a muitos grupos ao mesmo tempo. Uma pessoa 

pod. iiingir as regras de um grupo pelo prdpno fato de ater-se Is 

regtas de outro. Nesse caso, ela e desviante? Os proponentes dessa 

d-Liqao talvez objetem que, embora possa surgtr ambtguidade em 

relacao Is regras peculiares de um ou outro grupo na sociedade, ha 

aigjmas regras que sao geralmente aceitas por todos, cast, em que 

a dificuldade nao surge. Esta, claro, i uma questao de fato, a set 

resolvida por pesquisa empirica. Duvido que extstam muttas dessas 

areas de consenso e considero mats sensato usar uma definite que 

nos permita lidar com as situates ambiguas e com aquelas sent 

ambigiiidade. 

Desvio e as reagoes dos outros 

A concept socioldgica que acabo de disct.hr define o desvio 

como a infratflo de alguma regra geralmente aceita. Ela passa en- 

tao a perguntar quern infringe regras e a procurar os fatores nas 

personalidades e situates de vida dessas pessoas, e que poderiam 

explicar as infra.;oes. Isso pressttpoe que aqueles que mfrmgiram 

uma regra constituem uma categoria homogenea porque come- 

teram o mesmo ato desviante. 

Tal pressuposto parece-me ignorar o fato central acerca do 

desvio- ele * criado pela sociedade Nao digo isso no sentido em 

que t comumente compreendido, de que as causas do desvio estao 

localizadas na situa<;ao social do desviante ou em “fatores soctais 

que incitam sua a?ao. Quero dizer, isto sim, que grupos soams mam 
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desvio aofazer as regras cuja infrafBo cm,smut desvio, e ao aplicar 

e«@s regras a pessoas particulates e rolula las como outsiders. 

Desse ponto de vista, o desvio new e uma qtialidade do ato que a 

pessoa comete, mas uma conseqiiencia da apheatSo por outros 

de regras e sanies a um “inf,ator". O desviante i alguem a quern 

esse rotuio foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante 

e aquele que as pessoas rotularn como tai.‘ 

Como o desvio e, entre outras coisas, uma conseqiiencia das 

reaves de outros ao ato de uma pessoa, os estudiosos do desvio nao 

podem supor que estao lidando com uma categoria homogenea 

quando estudam pessoas rotuladas de desviantes. Isto e.nao podem 

supor que essas pessoas cometeram realmente um ato desviante 

ou infringiram alguma regra, porque o processo de rotulaipio pode 

nao ser infalivel; algumas pessoas podem ser rotuladas de desvian¬ 

tes sem ter de fato infringido uma regra. Alem disso, nao podem 

supor que a categoria daqueles rotulados contera todos os que 

realmente infringiram uma regra, porque mmtos mfratores podem 

escapar a deteepio e assim deixar de ser incluidos na populate 

de “desviantes" que estudam. A medida que a categoria carece de 

homogeneidade e deixa de induir todos os casos que Ihe pertencem, 

nao e sensato esperar encontrar fato-es comuns de personal. Jade 

ou situapio de vida que expliquem o suposto desvio. 

O que 6, entao, que pessoas rotuladas de desvnntes ten, em 

comum? No minimo, elas partilham o rotuio e a experience de 

serem rotuladas como desviantes. Come<,arci minha anatise com 

esta similaridade basica e verei o desvio como o produto de uma 

transa^ao que tern lugar entre algum grupo social e algutm que e 

visto por esse grupo como infrator de uma regia. Estarei menos 

interessado nas caracteristicas pessoais e socials dos desviantes que 

no processo pelo qual eles passam a ser considcn'dos outsiders e 

suas rea^oesa cssc julgamcnto. .... , 

Malinowski descobriu, muitos anos atras, a utilidade dessa 

concept para a comprecnsao da nau.re/a do desvto, cm seu 

estudo nas ilhas Trobriand. 
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Um dia uma explosao de gemidos e uma grande Comoro me reve- 

laram que ocorrera uma morte em algum lugar na vizmhan^a.Ful 

. informado de que Kima’i, um garoto que eu conhecia, de cerca de 

16 anos, caira de um coqueiro e morrera.... Pescobri que um outro 

rapaz fora gravemente ferido por alguma misteriosa comcidSncia. 

E no funeral havia obviamente um sentimento de hostilidade entre 

a aldeia em que o menino morreu e aquela para onde seu corpo foi 

levado para ser enterrado. 

S6 muito mais tarde consegui descobrir o verdadeiro significado 

desses eventos. O garoto se suicidara. A verdade era que ele infringira 

as regras de exogamia, e a parceira de seu crime era sua p runa materna, 

a filha da irma He sua mae. Isso foi sabido e geralmente reprovado, 

mas nada se fizera ate que o amante rejeitado da mo^a, que quisera 

despos^-la e sentira-se pessoalmente injuriado, tomou a iniciativa. Esse 

rival ameagou primeiro usar magia negra contra o jovem culpado, mas 

isso nao surtiu muito efeito. Depois, uma noite, ele insultou o culpado 

em ptiblico — acusando-o de incesto & vista de loda a comunidade e 

lan<;ando-lhe certas expressoes intolerdveis para um nativo. 

Para isso, s6 havia um remedio; so restava uma saida ao infeliz 

rapaz. Na manha seguinte ele vestiu um traje testivo, enteitou-se e, 

tendo subido num coqueiro, dirigiu-se a toda a comunidade; talando 

em meio as folhas do coqueiro, despediu-se dela. Explicou as razoes 

para o gesto desesperado e tambem lan^ou uma acusa^ao velada 

contra o homem que o impelira para a morte, diante do que se tomou 

dever de seus companheiros de da vingarem-se em seu nome. Depois 

gemeu alto, como e o costume, saltou de um coqueiro de cerca de 18 

metros de altura e morreu no ato. Seguiu-se uma luta na aldeia, em 

que o rival foi ferido; e a briga repetiu-se durante o funeral.... 

Se fossemos indagar sobre o assunto entre os natives de Tro¬ 

briand, descobririamos... que eles demonstram horror a ideia de 

violagao das regras de exogamia e acreditam que males, doen^a e 

at£ morte podem resultar de um incesto clanico. Esse e o ideal da lei 

nativa, e em questOes moraisd iacil e agradavel aderir eslritamente 

ao ideal — ao julgar a conduta de outros ou expressar uma opiniao 

sobre conduta em geral. 
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Quandt) se trata da aplica^ao da moralidade c de ideais a vida real, 

contudo, as coisas podem assumir uina feicao diferente. No caso 

descrito, era obvio que os fatos nao corresponderiam ao ideal de 

conduta. A opimao publica nao ficou era nada ultrajada pelo conhe- 

cimento do crime, nem reagiu diretamente — teve de ser mobdizada 

por urn relate publico do crime e por insuitos lan^ados ao culpado 

per uma parte interessada. Mesmo assim ele teve de levar a cabo,e!e 

proprio, a punido.... Sondando mats prolumiamente a questao e 

colhendo informaqao concreta, descobri que a viola^ao da exogamia 

_no tocante a relates sexuais, nao a casamento nao e de modo 

alguin uma oconencia rara, e a opiniao publica e leniente, embora 

decididamentc hipocrita. Se o caso for lcvado adiante era segredo 

e com certo grau de decora, e se ninguem cm particular provocar 

tumulto, a “opiniao publica” vai mexericar, mas nao exigira nenhunta 

puni^ao severa. Se, ao contrario, irromper uni escandalo, todos se 

voltarao contra o casal culpado e, por fonja de ostracismo ou insuitos, 

urn ou outro potiera ser lev ado ao sukidio. 

Se um ato e ou nao desviante, porianto, depende de como 

outras pessoas reagem a ele. Uma pessoa pode cometer um inccsto 

clanico e sofrer apenas com mexericos, contanto que ninguem fa^a 

uma acusa^ao publica; mas sera impelida a morte se a acusaqao 

for feita. O ponto e que a resposta das outras pessoas deve ser vista 

como problematica. O simples fato de uma pessoa ter cometido 

uma infraqao a uma regra nao signitka que outros rcagirao como 

se isso tivesse acontecido. (Inversamente, o simples fato de ela nao 

ter viol ado uma regra nao signilka que nao possa ser iralada, cm 

algumas circunstancias, como se o tivesse feito.) 

O grau em que outras pessoas rcagirao a um ato dado como 

desviante varia enormemente. Diversos tipos de varia^ao parecem 

dignos de nota. Antes de mais nada, ha varuiqao ao longo do tempo. 

Uma pessoa que se considers praticante de certo ato desviante 

podc em um momento despertar rea^bes muilo niuis lenientes 

do que em aigum outro momento. A ocorrencia de “campanhas” 

contra varios tipos de desvio ilustra isso ciaramenle. Hm diversos 
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momentos, os agentes da lei podem decidir fazer um ataque em 

regra a aigum tipo particular de desvio, como jogos de azar, vicio 

em drogas ou homossexualidade. E obviamente muito mats pen- 

goso envolver-se numa dessas atividades quando uma campanha 

csta em curso que em qualquer outro momento. (Nuni estudo 

muito interessante sobre noticias a respeito da criminalidade nos 

jornais do Colorado, Davis descobriu que a quantidade de crimes 

noticiados nos jornais do estado mostrava muito pouca associa^ao 

com mudan^as reais na quantidade de crimes que ocornam no 

territdrio. E, al6m disso, que a estimativa das pessoas sobre o au- 

mento da criminalidade em Colorado estava associada ao aumento 

na quantidade de noticias de crime, nao a qualquer aumento na 

quantidade de crimes.B) 

O grau em que um ato sera tratado como desviante depende 

tambem de quern o comete e de quern se sente prejudicado por ele. 

Regras tendem a ser aplicadas mais a algumas pessoas que a outras. 

Estudos da delinqUfcncia juvenil deixam isso muito claro. Memnos 

de areas de classe media, quando detidos, nao chegam tao longe no 

processo legal como os meninos de bairros miseraveis. O menino 

de classe media tem menos probabilidade, quando apanhado pela 

policia, de ser levado h delegacia; menos probabilidade, quando 

tevado * delegacia, de ser autuado; e e extremamente improvavel 

que seja condenado e sentenciado/' Essa variate ocorre amda que 

a infra$ao original da norma seja a mesma nos dois casos. De 

maneira semelhante, a lei e diferencialmente aplicada a negros 

e brancos. Sabe-se muito bem que um negro que supostamente 

atacou uma mulher branca tem muito maior probabilidade de 

ser punido que um branco que comete a mesma infra^ao; sabe- 

se um pouco menos que um negro que mata outro negro tem 

menor probabilidade de ser punido que um branco que comete 

homicidio.10 Este, claro, £ um dos principals pontos da analise que 

Sutherland faz do crime do colarinho-branco: delitos comelidos 

por empresas sao quase sempre processados como causa civil, mas 

o mesmo crime cometido por um individuo e usualmente tratado 

como delito criminal." 
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Algumas regras sao impost* somenle quando resultant cm 

certas consequencias. A mae solteira fornccc um claro exetr.pl. 

Vincent salient. que relays sexuats ilicius raramentere^n 

em puni^ao severa ou censura social para os infratores. Se um 

moca engravida era decorrencia dessas atmdades, no entanto, a 

rea'ao dos outros provavelmente sera severa. (A gravtdez il.cd 

4 tambem um interessante exemplo da imposiqao diferenctal de 

regras sobre diversas categorias de pessoas. Vincent observa que 

pais solteiros escapam da severa censura infligida a mae.) 

Por que repetir estas observances banais? Porque tomadas em 

sen conjunto, elas sustentam a proposiqao de que odesvro nao e 

uma qualidade simples, presente cm alguns t.pos ^ «,mpor a- 

mento e ausente em outros. £ antes o produto de um proce.o que 

envolve reaves de outras pessoas ao comportamento. O mesm 

comportamento pode ser uma infra<;ao das regras num memento 

e nao em outro; pcde ser uma Infract, quando comet,do por uma 

pessoa, mas nJquando cometido por outra; ^ 
infringidascon,impunidade,outrasnao.Emsuma se modd-to 

i desviante ou nao, depende em pa, te da natureza do ato (,sto e, se 

ele viola ou nao alguma regra) e em parte do que outras pessoa 

“L objetar que essa 4 uma simples crltica terminologi- 

ca menor, que, aftnal, podemos definir termos da mar.eua que 

quisermos e que, se alguns querem falar do comportamento 

de violate de regra como desviante sent references rea^o 

dos outros, sao livres para faze-lo. Isso e sem duv.da verdadc 

Talvez valesse a pena, contudo, refer,r-se a ta, comportamento 

emo < ornpormmem de v,Vt/«f«o de regn. c reserv.tr o termo 

Plante para aqueles rotulados como tal por algum segmento 

da sociedade. Nao insisto em que esse uso seta segutco. as . 

veria bear claro que, a medida que um cient.sta usar desv.ante 

para se referir a qualquer comportamento de viola^o de regr., 

e tomar como seu objeto de estudo apenas aqueles que foram 

rotulados desviantes, sera estorvado pelas dispar,dades entre 

duas categorias. 
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Se tomamos como objeto de nossa aten^ao o comportamento 

out vem a ser rotulado de desviante,devemos reconhecer que n 

podemos saber se um dado ato sera categorizado came, desvum 

ate que a rea^ao dos outros tenha ocorndo. Desvto nao e uma 

qualidade que reside no proprio comportamento, mas na mtera? 

entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele. 

Regras de quern? 

Venho usando o termo “outsiders” para designar aquelas pessoas 

que sao consideradas desviantes por outras, situando-se por isso 

La do circulo dos membros “normais” do grupo. Mas o termo 

22 um segundo significado, cuja andise leva a um outro ,m- 

portaL conjunto de problem.* socials, “outsiders” do ponto de 

vista da pessoa rotulada de desviante, podem ser aquelas que fazem 

as regras de cuja violate ela foi considerada culpada. 

Lgras socials sao cria,ao de grupos sociais especificos As 

sociedades modernas nao constituem organ,zap* simPles e" 

que todos concordam quanto ao que sao as regras e como e 

devem ser apUcadas em situates cspecificas. Sao, 

aitamente diferenciadas ao longo de linhas de classe social, linhas 

LLs nhas ocupacionais e linhas cultural*. Esses grupos nao 

p“d L pa ilharL mesmas regras e, de fato, frequentemente 

^"em. Os problemas que eles enfrentam ao lrdar com seu 

ambiente, a histbria e as trades que carregam consign, todos 

conduzem a evolu^ao de diferenles conjuntos de regras. A medt 

da que as regras de vdrios grupos se entrechocam e contradizem 

haveri desacordo quanto ao tipo be comportamento apropr.ado 

em qualquer situa^ao dada. ... , /__• 
Imigrantes itaUanos que continuaram fabneando seu prbp 

vinho para si e para os amigos durante a Lei Seca estavam agrndo 

adequadamente segundo os padroes dos imtgrantes .tahaito^ 

violavam a lei de seu novo pais (como tambem 0 fanam,^ d , 

muitos de seus velhos vizinhos norte-amenemos). Pacientes qu 
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consultant vSrios nfedicos, da perspectiva de seu propno grupo, 

talvez estejam fazendo o necessario para proteger sua saude, asse- 

Rurando-se de conseguir o quo Ihes parece ser o melhor medico 

possivel; da perspectiva do medico, porem, 0 que fazem e errado, 

porque viola a regra da confianp. que o pacien.e deveria deposi- 

tar cm seu medico. O delinquente de choc ba.xa que luta para 

defender seu "territbrio" faz apenas o que cons.dera necessario e 

direito, mas professores, assistentes socials e a policia veem isso 

de maneira diferente. . . 
Embora se possa afirmar que muitas regras on a maiona 

delas conta coni a concordance geral de todos os membros de 

uma sociedade, a pesquisa empirica sobre uma determinada regra 

em geral revela variaqao nas atitudes das pcssoas. Regras formais, 

impostas por algum grupo especialmente constituido, podem 

diferir daquelas de fato considered*, apropnadas pda maiona 

das pessoas." Faeroes de um grupo podem discordar quanto ao 

que charnel de regras operantes efetivas. Mais importante para o 

estudo do comportamento de habito rotulado corno desvante, 

as perspectivas das pessoas que se envolvem silo provavelmente 

muito diferentes das visoes daquelas que o condemn,!. Nesta ultima 

SLtuaqSo, uma pessoa pode senlir que esta sendo julgada segundo 

normaspara cuja criaqao nao contribuiu e que nao aceita, normas 

que !he sao impostas por outsiders. 

Em que medida e em que circunstancias pessoas tentam 

impor suas regras a outros que nao as aprovam? Vanwsdistm- 

guir dois casos. No primeiro, somente aqueles que sao realmente 

membros do grupo tern algum interesse em fazer e mipor certas 

regras. Se um judeu ortodoxo desobedece as leis da kdshrut. 

somente outros judeus ortodoxos verao isso como transgressao. 

C-ristao on judeus nao-ortodoxos nao considerarao um desvro 

nem teriam nenhum interesse em intervir. No segundo caso, mte- 

grantes de um grupo consideram importante para seu bem-estar 

que membros de alguns outros grupos obedecam a curias regras. 

♦ Regras alimeniurss judaicas. (N.'l i 
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Assim, algumas pessoas consideram extremamente importante 

que aqueles que praticam as artes terapeuticas atenham-se 

tas regras; e por isso que o Estado licenc.a medicos, enfermeiros 

l ouuos, e proibe todos os nao Ucenciados de se envolver em 

atividades terapeuticas. 
A medida que um grupo tenta impor suas regras a outros na 

sociedade, somos apresentados a uma segunda questao: quern, de 

fato, obriga outros a aceitar suas regras e quais sao as causas de seu 

suersso? Esta e, daro, uma questao de poder politico e economico. 

Mais adiante iremos analisar o processo politico e economico pelo 

qual as regras sao criadas e impostas. Aqui, i suficientt observar que as 

pessoas estao sempte, de fato, impondo suas regras a outras, aplican- 

do-as mais ou menos contra a vontade e sem o amsenlimento desses 

outros. Em geral, por exemplo, regras sao feitas pelos mais velhos 

para os jovens. Embora a juventude norte-amcncana exerqa um 

forte influence cultural - os meios de comunicaqao de massa sao 

feitossob medida para seus interests, por exemplo _ muttos tipos 

importantes de regras sao criados para os jovens pelos adultos. Regi as 

relativas ao comparecimento na escola e ao comportamento sexua 

nao sao formuladas tendo-se em vista os problemas da adolesctacia. 

De fato, adolescentes se veem cereados por regras concementes a 

esses assuntos feitas por pessoas mais velhas e acomodadas. VS-se 

como legitima essa atitude, porque os jovens nao sao considerate 

sensatos nem responses o bastante para traqar regras adequate 

para si mesmos. , 
Da mesma maneira, e verdatle, em muitos aspectos, que os ho- 

mens fazem regras para as mulherei em nossa sociedade (embora 

nos Estados Unidos isso esteja niudando rapidamentc). Os negros 

veem-se sujeitos as regras feitas para eles por brancos. Os nascidos 

no exterior e aqueles etnicamente peculiar de outra maneira 

muitas vezes tern regras elaboradas para eles pda minoria anglo- 

saxa protestante. A classe media tra9a regras que a classe baixa deve 

obedecer — nas escolas, nos tribunals e em outros lugaies. 

Diferen^as na capacidade de fazer regras e aplici-las a outras 

pessoas sao essencialmeme diferenciais de poder (seja legal ou ex- 
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tralegal). Aqueles grupos cuja posi<?ao social lhes da annas e poder 

sac mais capazes de impor suas regras. Distin^oes de idade, sexo, 

etnicidade e classe estao todas relacionadas a diferen<;as em poder, 

o que explica diferencas no grau em que grupos assim distmguidos 

podem fazer regras para outros. _ 

Alem de reconhecer que o desvio e criado pelas reaqoes de 

pessoas a tiPos particulares de comportamento, pela rotula^ao 

desse comportamento como desviante, devemos tambem ter em 

mente que as regras criadas e mantidas por essa rotulac^ao nao sao 

universalmente aceitas. Ao contrario, constituent objeto de coiiflito 

e divergence, parte do processo politico da sociedade. 

f 
I 

2 
Tipos de desvio: 

um modelo seqiiencial 

Nao e minha intenfao aqui afirmar que somente atos considerados 

desviantes por outros sao “realmente” desviantes. Mas e precise 

reconhecer que esta i uma dimensao importante, que deve se 

levada em conta em qualquer analise de comportamento desviante. 

Combinando essa dimensao com outra — se um ato adequa-se 

ou nao a uma regra particular podemos constru.r o segutrUe 

conjunto de categorias para a discriminate de difete,ties tipos 

de desvio. v _ 
Dots desses tipos demandant muito pouca explicate Com¬ 

portamento apropriado 6 simplesmente aquele que obedece 

regra e que outros percebem como tal. No outro extremo, o tipo 

desnantepuro de comportamento e aquele que desobedece a regra 

e e percebido como tal.* 

Tipos de comportamento desviante 

Comportamenlo apropriado Comportamenlo infrator 

Percebido como desviante 

Nao percebido como desviante 

* Convfai lembrar que essa dassihea^ao deve sempre ser ^ ^ 
um dado conjunto de regras; da i*> leva cm coma as complex,dadcs. jad, ^. 

cue aparecem quando hd mais de um conjunto de regras dispomvei para s_cr 

usadopelas mesmaspessoas ao definir o mesmo ato. Alem disso. a dasstfka^o 

"a dois tipo.decomportamento. c nao a tipos de pessoa a atos e nao 

personalidades. 0 comportamento de uma mesma pessoa pode obvuunente 

apropriado em algumas atividades e desviante em outras. 

31 
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As duas outras pussihiUdadcs sao dc interesse mats ample. A 

situ^io fdsmnenteacmadoi aquela a que crimmosos muitasvezcs 

se referem coma "bum mp'\' A pessoa e vista pelos outros coma sc 

tivesse cometido uma a9ao impropria, embora de fato nao o tenha 

fei,o balsas acusa9oes ocorrem mesmo em tribunal onde a pes¬ 

soa e protegida por regras processuais e de prova. Provavelmente 

ocorrem corn muito maior frequency em contextos nao iegais, tm 

que salvaguardas processuais nao estao dispomveis. 

Um tipo de caso ainda mais interessante e encontrado no or 

tro extreme, o desvio secrete. Aqui, um ato impropno e cometido, 

mas ninguem a percebe ou reage a ele come uma v,ola?ao drs 

regras. Como no caso da falsa acusapto, ninguem sabe realmente 

em que medida o fenomeno existe, mas estou convenc.do de que 

a quantidi.de e bast-ante grande, muito mais do que pens*"^ 

Uma oreve observafao me convence de que rsso e verdade. A 

maioria das pessoas provavelmente ve o fe.ichrsmo (e o fettclus- 

mo sadomasoquista em particular ) como uma P^rsao ra a e 

exotica. Varies anos at*. no entanto, t.ve ocasiao de exammar 

o caralogo de um vendedor de fotografias pornograficas destr- 

nadas exclusivamente a devours dessa especiahdade. O catalogo 

nao continha nenhuma foto de nos, nenhuma foto de qualqucr 

versao do ato sexual. Em contrapartida, continha pagmas e mm, 

paginas de fotos de mo?as vestindo camisas-de-fcr^a, man lo 

betas com saltos de 15 centimetres de altura, empunhando-ch.- 

cotes, algemadas e espancando-se umas as outras. Cada pag.na 

servia de amostra para nada menos que 120 totos estocadas pdo 

vendedor. Um calculo rapido revelou que o catalogo anunuava 

para vend* imediata algo entre 15 e 20 mil difercn.es fotogra tas. 

O proprio catalogo era dLspcndiosamen.e impresso, e esse fato ao 

la do do numero de fours a venda, indicava que o vendedor nnha 

um negoao florescente e uma clientela bem Btande No entanm, 

nao topamos com fetichistas sadomasoqmstas a toda bora. Ob- 

«0» punMo jniustas feilas sem base cm evide„a.,^al8,.eq..,iv.,lcnie 

a policia prendc- alguem“suspeito" para jvenguasao. .N-K. 
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viamente, eles sao capazes de manter em segredo sua pe versao 

(“Todas as encomendas enviadas num envelope simples ). 

Observances semelhantes foram feitas por estudiosos da ho- 

mossexualidade, relatando que muitos homossexua.s sao capazes 

de ocultar seu desvio de companheiros nao desviantes. E muitos 

usudrios de narcbticos, como veremos adiante, sao capazes de 

ocultar sua adigao dos nao-usuirios com que se associam. 

Os quatro tipos teoricos de desvio, que cnamos ao fazer uma 

classificacao cruzada de tipos de comportamento e das reagoes que 

evocam, distinguem fenomenos que diferem em aspectos tmportan- 

tes.mas sao usualmente considerados semelhantes. Se tgnorarmos 

as diferengas, pqderemos cometer a falacia de tentar explicar vanos 

tipos de coisas da mesma maneira e ignorar a possibihdade de que 

extern variadas explicagoes. Um menino que inocentemente da 

umas voltas por perto de um grupo delinquente pode ser preso 

com eles, alguma noite, como suspeito. Ele aparecera nas estate- 

liras oficiais como delinquente tauto quanto aqueles que estavam 

realmente envolvidos em delitos. Os cientetas socia.s que se empe- 

nham em desenvolver teorias para explicar a delinquency tentarao 

explicar sua present nos registros oficiais da mesma maneira como 

seesforgam para explicar a present dos outros.2 Mas os casos sao 

diferentes. A mesma explicate nao servira para ambos. 

Modelos simultaneo e sequenciaL de desvio 

A discriminate de tipos de desvio pode nos ajudar a compreender 

como o comportamento desvianle seorigina. i ara isso ao nos permi- 

tir desenvolver um modelo seqiiencial do desvio que leva em conia 

a mudan^a ao longo do tempo. Antes de discutir o propno modelo, 

poreni, eonsideremos as clifcrenvas entre o modelo seqiiencial e o 

simultaneo no desenvolvimento do comportamento individual. 

Antes de mais nada, observemos que quase toda pesquisa 

sobre desvio Lida com o tipo de questao que surge quando ele e 

encarado como patologico. Isto e, a pesquisa tenta descobnr a 
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“etiologia" da “doen<;a”. Buses desvobr as causas do eoraporta- 

mento indesejado. _ 
Essa investigate e tipicamente empreendida com as terra- 

mentas da analise multivariada. As tecnicas e ferramentas usadas na 

pesquisa social contem invariavelmenle uni compromisso te6rico e 

metodologico, e este e o caso aqui. A analise multivariada pressupoe 

(ainda que seus usuarios possam de fate saber melhor sobre isso) que 

todos os fatores que operam para produzir o fenomeno sob estudo 

o fazem simultaneamente. Ela busca descobrir que variavel ou que 

combinato de variaveis podera “predizer” melhor o comportamen- 

to sob estudo. Asmiti, uma pesquisa sobre a delinquency juveml pode 

tentar descobrir se £ o quocientc de inteligencia, a area em que uma 

crianqa vive, se ela vem ou nao de um lar desfeito, ou uma combina- 

cao desses fatores que explica o fate de ela ser dehnquente. 

Na verdade, porem, todas as causas nao operam ao mesmo 

tempo, e precisamos de um modelo que leve em conta o tato de 

que padroes de comportamento se desenvolvem numa sequence 

ordenada. Ao explicar o use de maconha por um individuo, como 

veremos adiante, devemos lidar com uma seqtiencia depassos. de 

mudanqas no comportamento e nas perspectives do ind.viduo, a fim 

de comprecnder o fenomeno. Cada passo requer explicate, c o que 

opera como causa em um passo da seqtiencia pode ter miportanci i 

desprezivel em ouiro. Precisamos, por cxemplo, de um tipo de ex- 

plicato de como uma pessoa chega a situate em que a maconha 

the e facilmente disponivel, e outro tipo de explica^ao sobre p* r 

que, dada a disponibilidade da droga, ela se indina a expen men te¬ 

la pela primeira vez. E precisamos ainda de outre explicaqao: poi 

que, tendo-a experimentado,a pessoa continua a usa-la. De alguma 

maneira, cada explicate constilui uma causa necessana do com 

portamento. Ou seja, ninguem pode se tornar usuano de maconha 

se nao tivei dado cada passo. Essa pessoa precisa ter tide acesso a 

droga, expenmentado-a e continuado seu uso. A explicate de cada 

passo e assim parte da explicate comportamento resultant* 

No entanto, as \ariaveis que explicam cada passo, tomadas 

separa da monte, nao distinguem entre usuarios e nao-usuarios. A 
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variavel que per mite a uma pessoa dar determinado passo pode 

nao operar porque ela ainda nao atingiu o eslagio no processo em 

que e possivel da-lo. Suponhamos, por exemplo, que um dos passos 

na formato de um padrao habitual de uso de drogas dispo- 

sit° Para experimentar a droga — seja real men te rcsultado de 

uma varidvel de personalidade ou de orientat0 pessoal, como a 

alienat0 de normas convencionais. A variavel da aliena^ao pes¬ 

soal, contudo, s6 produzira uso de drogas em pessoas que estao em 

conduces de experiment*-las poique participani de grupos em que 

elas estao disponlveis; pessoas alienadas e para as quais as drogas 

nao estao disponiveis nao podem iniciar a ex peri men tato e, por 

conseguinte, nao podem se tornar usuarias, por mais alienadas que 

sejam. A alienate poderia, portanto, ser uma causa nccessariado uso 

de drogas, mas so e criterio de prisao entre usuarios e nao-usuarios 

num estagio particular do processo. 
Uma concept0 dtil no descnvolvimento de modelos seqiien- 

ciais de varies tipo de comportamento desviante c a de carreira * 

Originalmente desenvolvido em estudos de ocupates> ° conceito 

se refere d seqiiencia de movimentos de uma posit0 Para outra 

num sistema ocupacional, realizados por qualquer individuo 

que trabalhe dentro desse sistema. Alem disso, inclui a not0 de 

“contingencia de carreira”, aqueles fatores dos quais depende a 

mobilidade de uma posit0 para outra. Contingeneias de carreiia 

incluemtanto fatos objetivos de estrutura social quanto mudants 

nas perspectivas, motiva?5es e desejos do individuo. Em geral, 

no estudo de ocupa^oes, usamos o conceito para distinguir entre 

os que tem uma carreira “bem-sucedida> (qiniisquer que so jam os 

termos em que o sucesso e definido dentro da ocupaglo) e aqueles 

que nao tem. Ele pode ser usado tambem para discernir diversas 

variedaaes de resultados de carreiras, ignorando a questao do 

“sucesso”. 
O modelo pode ser facilmente transformado para o estudo de 

carreiras desviantes.Ao modifica-lo dessa maneira, nao deveriamos 

restringir nosso interesse aqueles que seguem uma carreira que os 

leva a desvios cada vez maiores, Aqueles que, em ultima andlise, 
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assumem uma identidadeeurn mod,, de vida exKemamen.edes- 

viantes. D,-renames considerar tambem os que ten, un contato 

mais fugaz com o desvio, cujas carreiras os afasta dele rumo . 

maneiras de viver convencionais. Assim, per exemplo estudos de 

delinqlientes que nao se tornam criminosos adultos poder.am nos 

ensinar mais que os de delinquentes que progndem no came 

Irei considerar a seguir as possibilidades merentes a aborda- 

gem do desvio como carreira. Depois passare, a urn estudo de um 

lipo particular de desvio: o uso de maemha. 

Carreiras desviantes 

O primeiro passo na raaioaa das carreiras desviantes e o come* 

tbnento de um ato nao apropriado, um ato que mtrmge algum 

coniunto particular de regras. Como explicar o pr.me.ro passo. 

As pessoas usualmente pensam em atos desv.antes como 

motivados. Acreditam que a pessoa que comete um ato uesv.an e, 

mestno pela primeiravez (e talvezespecialmente pelapnmerravez) 

pratica-o deproposito. Seu proposito pode ser on nao mte.ramente 

Irsciente, mas ha uma forqa motivational Por tras dele. Logo p s 

saremos a considerate decasos de nao-conlormrdnde ...tenuonah 

mas primeiro quern salicntar que muilos atos nao apropnados sao 

cometidos por pessoas que nao ten, iu.cnsao alguma de lazc-lo. 

estes demandam daramente uma explicate diterentc. 

Atos nao intencionais de desvio provavelmentc sao expheados 

de maneira relativamente simples. Eles implicam uma .gnoranca 

da existence de regra, ou do .ato de que da e apheavel nesse a,so 

ou a essa pessoa particular. Mas 6 necessar.o expl.car a folia de 

conhecimento. Como pode alguem saber que seu ato e .mp.opr o. 

Pessoas profundamente envolvkias numa subculture part erda 

(como uma subcultura religiosa ou etnica) podem s.mplcsmente 

nao ter conscience de que nem todos agem daquela numerr, 

e assim cometer uma impropriedade. Pode. de lam, haver areas 

estruturadas de ignorancia de regras partrculares. Mary Haas 
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lientou o interessante caso dos tabus vocabulares mmrimguau. 

Palavras perfeitamente apropriadas numa lingua podem ter um 

sentido“grosseiro" em outra. Assim. a pessoa que usa uma palavra 

comum em sua propria lingua descobre que chocou e horronzou 

reus ouvintes que vem de uma cultura diterente. 

Ao analisar cases de nao-conformidade intencional, pes¬ 

soas geralmente perguntam sobre a motivate; por que a pesso 

quer fazer a coisa desviante que faz? A pergunta pressupoe que a 

diferen9a basica entre os desviantes e os que se conformant resi¬ 

de no Liter de sua motivate. Form proposes mu,tas eon s 

para explicar por que alguns tern motivates desvmntes e ou ro 

nao. Teorias psicoldgicas encontram a causa de motrv^oese 

d -sviantes nas primeiras experiences do mdiv.duo. produzindo 

necessidades inconscientes que devem ser satisle.tas para que 

mantenha seu equilibrio. Teorias socrolbgtcas procuram fontes 

socialmente estruturadas de“tensao" na sociedade, poshes socrars 

sujeitas a tais demandas conflitantes. de modo que o md.viduo 

busca uma maneira ilegitima de resolver os que ma 

posiyao She apresenta. (A femosa leorra da anomra de Merton 

encaixa nessa categoria.)' . 
Mas os pressupostos em que essas abordagens . 

podem ser inteiramente falsos. Nao ha razao pan. sc supor que 

somente aqueles que finalmente cometem um ato desvunte tto 

o impulso de laze-lo. £ muito mais pmvavel quo a no. adr 

pessoas experimente impulses desviantes com trequcaua. 1Pdo 

monos em fantasia, as pessoas sao muito mars desv,antes do que 

parecem. Em vez de perguntar pm que desv.antes quuem fer 

coisas reprovadas, seria melhor que perguntassemos por que as 

pessoas convencionais nao se deixam levar pelos impulses des- 

viantes que tern. _rrtn 
Uma espede de resposta para essa pergunta pode su enco. - 

trada no Processo de compromise pelo qual a pessoa norma 

torna-se progressivantente envolvida em mst,uu9oes -ornpor 

tamento convencionais. Ao falar em compromise, rcfi.o-me 

ao processo atravds do qual varies tipos de mtcresses lornam-se 
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ligados de modo restrito a certas linhas de comportamento as quais 

Mao formalmente alheios.*’ O que acontccc e qv.e o individi-o, em 

consequencia de aqoes que praticou no passado ou da operaqao 

de varias rotinas instilucionais, descobre que deve adenr a certas 

linhas de comportamento, porque muitas outras atividades que 

nao aquela em que esta envolvido de forma direta serao adversa- 

mente afetadas se nao o fizer. O jovem de classe media nao deve 

abandonar a escola porque sen future professional depende do 

grau de instruqao. A pessoa convencional nao deve satisfazer seus 

interesses por narc6ticos,por exemplo, porque esta em jogo muito 

mais que a busca de prazer imediaio; talvez julgue que o emprego, 

a familia c a reputaqao na vizinhanp dependem de que continue a 

evitar a tentaqao. 
De fato, o desenvolvimento normal das pessoas em nossa so- 

ciedade (e provavelmente em qualquer sociedade) pode ser visto 

como uma serie de compromissos progressivamente crescentes com 

nonnas e institutes convencionais. A pessoa “normal, quando 

descobre em si urn impulso desviante, e capaz de contro!a-lo pen- 

sando nas multiples conseqiiencias que coder a elc lhe produziria. 

Ja apostou demais em continuar a ser normal para se peimitir ser 

dominada por impulsos nao-convcncionais. 

Isso sugere que ao examinar casos de nao-contormidade 

intencional,devemos perguntar como a pessoa consegue evitar o 

impacto de compromissos convencionais. El a pode hze-lo de duas 

manciras. Antes de mais nada- no curso cle seu desenvolvimento, a 

pessoa pode ter evitado de algiim modo alianqas embaraqosas com 

a sociedade convencional. Assim, e posstvel que esleja livre para se- 

guir seus impulsos. A pessoa que nao tern uma reputa^ao a zelar ou 

um emprego convencional a conservar pode seguir seus impulsos. 

Nao apostou nada em continuar a parecer convencional. 

A maioria das pcssoas, coiitudo, permanec.1 scnsivel a codigos 

de conduta convencionais e tern de lidar com suas sensibilidades 

para se envolver num ato desviante pela primeira vcz. Sykes e Matza 

sugeriram que os delinquents realmente sentem fortes impulsos 

para cumprir a lei, e iidam com eles mediante tecnicas de neutrali- 
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zaqao: “Justifkac^oes P^^ jega/ou 

de aceitaqao da ordem. 

A medida que se pode definir o delinquents como aqude 

de responsabilidade por suas ap.es desv.antes, a repro V 

mesmo ou d= outros e daramente reduzida em ^ “mo a 

fluenca repressed... O delineate se aproxrnra d—W. 

de si como uma'Wa de bilhar”, ve a s. mesmo com . ureme 

mente impelido para novas situates.... Aprendendo a se ver ma 

comoobjeto deapaodo que comoagente,odelinquentepreparrn) 

cammho pafa 0 desvio em relapao ao sistema normauvo domma 

« ' i-tmrv” e luta de eangues como uma disputa ser visto como “emprestuno , e mta ae g< B 

nrivada um duelo como disputa travada de coraum ac 

sem importance, portanto, para a —dade em 

BeraSua propria indigna<ao moral ou a dos outros pode ser neu- 

— -r:=ri 
iiivestidas contra integran.es de grupos minor.tanos que terra 

•do apanhados“fora de lugar', vandalismo conro 

uma autoridade escolar ou professor injusto, routes de um V>^> 

trapaceiro - tudo pode ser. aos ollros do delinqueute. danos mfl,- 

eidos a um transgressor.... 
Uma quarta ttarica de neutralize^ parece envuWer uma con 

denat^ao dos condenadores.... Seus condenadores, pode ele afirmar, 
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sao hipbcritas, desviantes disfar^ados, oil impelidos por despeito 

pessoai.... Coin esse ataque aos outros, a transgressao de seu proprio 

coniportameruo e mais facilmenie reprimida ou ignorada.... 

Controles internes e externos podem ser neutralizados sacrifi- 

cando-se as exigencias da sociedade mais ampla diante das impo- 

si^oes dos grupos soeiais menores a que o delinquente pertence, 

como os “irmaos” a gangue, a turma de amigos.... O aspecto mais 

importante e que o desvio cm roliupio a certas normas pode ocorrer 

nao porque as normas sejam rejeitadas, mas porque outras normas, 

considcradas mais prementesou tnvolvendo maiorlealdade.ganham 

precedencia.' 

Eni alguns casos, e possivel que u m a to nao apropriado pareqa 

nccessai io ou conveniente para uma pessoa era geral cumpridora da 

lei. Empreendido na busca de interesscs legitimos, o ato desviante 

se torna, se nao de todo apropriado, polo menos nao de todo im- 

proprio. Encontramos um bom exemplo num romance que train 

de um jovem medico italo-americano.1' O rapaz, recem-saido da 

escola de medicina, gostaria de ter Lima clientela que nao se fun- 

dasscem sua nacionalidade. Sendo italiano, porem, tern dificuldade 

em ganhar aceita^ao de prohssionais ianques de sua comunidade. 

Um dia e subitamente sulidtado por um dos maiores cirurgides a 

tratar de um caso para cle e pensa que finalmente sera adinitido 

no sistema de recomendapoes dos melhores medicos da cidade. 

Quando o paciente chega a seu consultorio, porem, constata que se 

trata de um caso de aborto ilegal. Vendo, de maneira equivocada, a 

recomendaqao como o primeiro passo numa relaqao regular com 

o cirurgiao, ele realiza a operapao. Esse ato, embora improprio, c 

considerado necessario para a constmpao de sua carreira. 

Mas eslamos menos interessados na pessoa que comete um ato 

desviante apenas uma vez. do que naquela que niantem um padrao 

de desvio por um longo periodo de tempo, iaz do desvio uma ma¬ 

neira de viver, organiza sua identidade em torno de um padrao de 

comportamento desviante. Nao e sobre os que tazem experiences 

casuais com a homossexualidade (e que apareeeram em nu Micros 
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So surpreendentemente expresses no Relatdno Kinsey) queque- 

remos saber, mas sobre a pessoa que segue um padrao de atmdade 

homossexual durante toda a sua vida adulta. 

Um dos mecanismos que Warn da experimental casual a 

um padrao mais permanente de atividade desviante 6 o desenvo - 

vimento de motives e interesses desviantes. Examinaremos esse 

processo em detalhe mais adiante, quando considerarmos a carreira 

do usuario de maconha. Aqui e suficiente dizer que muitos tipos 

de atividade desviante provem de motivos socialmente apren t- 

dos. Antes de se envolver na atividade em bases mais ou menos 

regulates, a pessoa nao tern noqfio dos praze.es que dela podem 

ser obtidos; toma conhecimento deles no curso da mteraqao com 

desviantes mais experientes. Aprende a ter conscience de novos 

tipos de experience e a pensar neles como prazerosos. O que 

certamente pode ter sido um impulse aleatorio de experiment 

algo novo torna-se um gosto estabelccido por algo ja conhecido e 

experimentado. Of vocabularies nos quais motivates desviantes 

sao expressas revelam que seus usuarios os adqu.rem na interaqao 

com outros desviantes. O individuo aprende, cm suma, a participar 

de uma subcultura organizada cm torno da atividade desviante 

particular. . 
As motivates desviantes tern um carater social mesmo quan¬ 

do a maior parte da atividade 6 rcalizada de uma forma pnvada, 

secreta e solitaria. Nesses casos, varios meios de comumcaqao 

podem assumir o lugar da interaqao face a face na introduce do 

individuo a cultura. As fotografias pornograheas que mencionei 

anteriormente eram descritas para possiveis compradores em 

linguagem estilizada. Palavras comuns eram usadas numa termrno- 

logia tecnica destinada a despertar paladares especificos. A pa avia 

“servidao", por exemplo, era empregada repetidas vezes para aludir 

a fotos de mulheres algemadas ou presas em camisas-de-fertja. Nao 

se adquire gosto por “fotos de servidao” sem ter aprendido o que 

sao e como podem ser apreciadas. _ 

Um dos passos mais decisivos no processo de construqao de 

um padrao estivel de comportamento desviante talvez seja a expe- 
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riencia de ser apanhado e rotulado publicainente de desviante. Se 

alguem da ou nao esse passo, depende menos do que de faz do que 

daquilo que outras pessoas fazem, do fato de elas imporem ou nao 

a regra que ele violou. Vou considerar em detalhe, adiante, as cir- 

cunstancias nas quais a imposipao tern iugar, mas duas observances 

sao necessarias. Antes de mais nada, ainda que ninguem descubra 

a impropriedade ou imponha as rtgras contra ela, o individuo que 

cometeu a impropriedade pode agir ele proprio como impositor. 

Pode marcar a si mesmo como desviante em razao do que fez e 

punir-se de uma maneira ou de outra por seu comportamento. 

tsse nao c sempre on necessariamente o caso, mas pode acontecer. 

Segundo, pode haver casos como aqueles descritos por psicanalistas 

em que o individuo realmente quei ser apanhado e perpetra seu 

ato desviante de tal maneira que quase certamente sera. 

Em qualquer dos casos, ser apanhado e marcado como des¬ 

viante tem importantes consequencias para a participapao social 

mais ampla e a auto-imagem do individuo. A mais importante e 

uma mudanpa drastics em sua identidade publics. Cometer o ato 

improprio e ser apanhado Ihe confere urn novo status. Fde revelou- 

se am tipo de pessoa diferente do que supostamente era. E rotulado 

de bicha , “viciado”, “maluco” ou “doklo”, * e tratado como tal. 

Ao analisar as consequencias da adopao de uma identidade 

desviante, vamos fazer uso da distincao que Hughes estabelece 

entre trapos de status principals e auxiliares.1’Hughes observa que 

a maioria dos Status tem uni rra^o-cnave que serve para distinguir 

entre os que os possuem ou nao. Assim, o medico, nao importa 

o que mais possu ser, e alguem que tem urn certilicado afirmando 

que pieencheu certos requisites e esta licenciado para praticar a 

medicina; esse c o tropo principal. Como Hughes mostra, na so- 

ciedade norte-americana presume-se tambeni informalmente que 

urn medico tenha vdrios trapos auxiliares: a maioria das pessoas 

espera que ele seja da classe media alta, branco, do sexo masculi¬ 

ne e protestante. Se nao for assim, tem-se a impressao de que de 

' Mo original, fairly, dope friend, nut c lunatic. (N.T.) 
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certo modo nao preencheu os requisitos. De maneira semelhante, 

embora a cor da pele seja o traco principal para determinar quem 

e negro e quem e branco, espera-se informalmente que os negros 

tenham certos trapos de status, e nao tenham outros; as pessoas 

ficam surpresas e veem como anomalia o fato de um negro ser 

um medico ou professor universitario. As pessuas freqiientemente 

possuem o trai;o de status principal, mas carecem de algumas das 

caracteristicas auxiliares informalmente esperadas; por exemplo, 

alguem pode ser medico, mas do sexo feminino ou negro. 

Hughes lida com esse fenomeno em relapao a status que sao 

bem vistos, desejados ou desejaveis (observando que se pode 

possuir as qualificapoes formais para ingressar num status, e ainda 

assim ter o pleno acesso negado pela falta dos trapos auxiliares 

apropriados), mas o mesmo processo ocorre no caso de status 

desviantes. A posse de um trapo desviante pode ter um valor sim- 

bolico generalizado, de modo que r s pessoas dao por certo que 

seu portador possui outros trains indesejaveis presumivelmente 

associados a ele. 

Para ser rotulado de criminoso so e necessario cometer um 

unico crime, isso e tudo a que o termo formalmente se refere. No 

entanto a palavra traz consigo muiUs conotapdes que espccificam 

trapos auxiliares caracteristicos de qualquer pessoa que carregue o 

rolulo. Presume-se que um homem condenado por arrombamen- 

to, e por isso rotulado de criminoso, seja alguem que ira assaltar 

outras casas; a policia, ao recolher delinquentes conhecidos para 

investigapao apos um crime, opera com base nessa prernissa. 

Aiem disso, considera-se provavel que ele comela tambeni outros 

tipos de crime, porque se revelou uma pessoa sem “respeito pela 

lei”. Assim, a detenpao por um ato desviante expoe uma pessoa a 

probabilidade de vir a ser encarada como desviante ou indesejdvel 

em outros aspectos. 

Ha outro elemento na analise de Hughes que podemos tomar 

emprestado com proveito: a distincao entre status principal e su- 

bordinado.10 Alguns status, em nossa sociedade como em outras, 

sobrepoem-se a todos os outros e tem certa prioridade. Rapa £ um 
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deles. O pertencimento a ra^a negra, tal coino socialmente deftnida, 

ira sobrepujar a maior parte das outras considera<;oes na maioria 

das oulras situates; o fato de alguem ser medico, ou de classe 

media ou do sexo feminino nao o protegera contra o fato de ser 

tratado em primeiro lugar como negro, e depois como qualquer 

u.m desses aspectos. O status de desviante (dependendo do tipo de 

desvio) e esse tipo de status principal. Uma pessoa recebe o status 

como resultado da viola^'ao de uma regra, e a identifica^ao prova-se 

mais importante que a maior parte das outras. Ela sera identificada 

primeiro como desviante, antes que outras identificacoes sejam 

feitas. Formula-se a pergunta:"Que tipo de pessoa infrir.giria uma 

regra tao importante?” E a resposta e dada: Alguem que e difcrente 

de nos, que nao pode ou nao quer agir como urn ser humano moral, 

sendo portanto capaz de infringir outras regras importantes.” A 

identifica<;ao desviante torna-se a doniinante. 

Tratar uma pessoa como sc ela losse em geral, e nao cm pai- 

ticular, desviante produz uma profecia auto-realizadora. E!a poe 

cm movimento varies mecanismos que conspiram para moldar a 

pessoa segundo a imagem que os outros tern dela.11 Em primeiro 

lugar, apos ser identificada como desviante, ela tende a ser impedida 

de participar de grupos mais convencionais, num isolamento que 

talvez as conseqiiencias espedficas da atividade desviante nunca 

pudessem causar porsi mesmas caso nao houvesse o conhecimento 

publico e a rea^ao a ele. Por exemplo, ser homosscxual pode nao 

afetar a capacidade que uma pessoa tern de realizar services de 

escritorio, mas ser conhecido como homossexual num escritorio 

talvez tome impossivel continuar trabalhando ali. De maneira 

semelhante, ainda que os eleitos de drogas opiaceas possam nao 

prejudicar a capacidade de trabalho de uma pessoa, ser conhecida 

como viciada provavelmente a Lira perder o emprego. Nossecaso, 

o individuo encontra dificuldade em se contormar a outras regras 

que nao tern inten^ao ou desejo de infringir, e se descobre for^osa- 

mente desviante tambem nessas areas. O homossexual privado de 

um emprego “respeitavel” pela descoberta de seu desvio pode ser 

levado a assumir ocupa^des nao-convencionais, marginais, em quo 
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sem forca de vontade, que nao consegue se pnvar dos prazeres 

decentes que Ihe sao fomecidos pelas drogas optaceas, e tratado de 

forma repressive. Proibem-no de usar drogas. Como nao consegu 

30 atExdpere™"dee maneira mais geral, a quest*, f que o tratamento 

dos desviantes Ihes nega os meios comuns de levar a .ante as - 

tinas da vida cotidiana acessiveis a maiona das pessoas. Em r 

carter integrado da sociedade em que o desviante vive. 

As sociedades sao integradas no sentido de que os arranjos so 

• • nnnvi esfera de atividade se enredam com outros ai ranjos em 

p—. * T 
desses outros arranjos. Ccrto tipo de vida no trabalho pressure 

determinado tipo de vida familiar, como veremos quando 

derarmos o caso do nnisico de casa noturna 

Muitas variedades de desvio ertam d.liculdadcs ao nao 

coadunar com expectativas em outras Sreas da 

Made £ um bom exemplo. Os homossexuats tern d.ficuldades em 
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qualquer area de atividadc social .cm quc os interesses sexuais nor¬ 

mals e as tendfinews para se casar sao vistos como mquestionaveis. 

Em organizaqoes de trabalho estavcis, como grandes orgamzaqoes 

comerciais on industrials, ha com freqUencia momentos nos qua is 

o homem que quer obter sucesso Meveria se casar; se nao o fizer, 

tornara dificil para ele fazer as coisas necessarias para ter sucesso 

na organizavao e frustrara suas ambi^es. A necessidade do casa- 

mento muitas vezes cria problemas bastante dificeis para o homem 

normal, e poe o homosexual em situate quase impossivel. Dc 

maneira semelhante, em alguns grupos de trabalho mascuhnos, em 

que se exigent proezas heterossexuais para se conservar a estima no 

grupo, o homossexual encontra-se em obvias dihculdades. A nao- 

correspondencia a expectativa dos outros pode obrigar o mdiyiduo 

a tentar maneiras desviantes de alcanqar resultados automaticos 

para a pessoa normal. 

E evidente que item todos aqueles apanhados em alo iksvianle 

e rotuiados de desviantes se encaminham do rnodo mevitavel para 

urn desvio maior, como y\ foi sugcrido em minhus observances 

anteriores. As profecias nem sempre se confirmam, os meamis- 

mos nem sempre funcionam. Quo iatores tendeni a lornar mais 

lento ou deter o movimento lurno a urn desvio crescentc? Em que 

circunstancias eles entram em jogof 

Uma sugestao sobre como a pessoa pode se imum/.ar contra 

a progressed do desvio encontra-se num recente estudo acerca de 

delinqiientes juvenis que procuram homossexuais.13 Esses menmos 

agem como prostitutos homossexuais para homossexuais adultos 

conftrmados. No entanto, eles proprios nao se tornam homosse¬ 

xuais. Varios fatores contribuem para a suspensao desse tipo ue 

desvio sexual. Em primeiro iugar, os meninos estao protegidos 

contra a a<;ao da policia peio folo de serem me no res. Se torem 

detidos num ato homossexual, serao tratados como cnan^as ex- 

ploradas, embora de falo sejant eles os explorations; a lei torna o 

adulto culpado. Em segundo lugar, eles encaram os atos sexuais 

cm que se envolvcm simplcsmeiite como urn meio de ganhar 

dinheiro mais seguro e rapido que o roubo ou atividades seme- 
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lhantes. Em terceiro, os Padr6es de uma 

permita a prostitute ^ 
atividade, proibindo os menores de ob qu^ P 

com ela ou de favorecer ou 

. atividade hete—a. normal, s,o 

^Lentepuuidaspelosco^pa^^ ^ 

finals e drasticasdo que esti a escolha certa, 

dificil reverter rim ado desutu ;vi^0 subjacente a 

frequentemente tentam se curai, q ' drovados cujas 

Js tentativas « unt esforjo quanJsc 

%ZZn »premissa de que 

grupo desviante organizado. Quando unra 

percebe e acetta o fa o deque ,a ° ^ mecontou 

sobre sua concept®* realmentc viciada foi aquele no 

ViC't° irs d8e Itpos desviantes organizados tent, dare, algo em 

d svio He lhes da urn senttmento de destine comum, 

de destino 
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comum, da necessidade de enfrentc.r os mesmos problemas, de- 

senvolve-se uma cultura desviante: um conjunto de perspectivas e 

cntcndimentos sobre como e o mundo c como se deve lidar com 

eJe — e um conjunto de atividades rotineiras baseadas nessas 

perspectivas. O pertencimento a um grupo desse tipo solidifies a 

identidade desviante. 

O ingresso num grupo organizado tem varias conseqiiencias 

para a corrcira do desviante. Antes de mais nada, os grupos des- 

vianles tendem, mais que ind'viduos desviantes, a racioualizar sua 

posiqao. Num cxtremo,elesdescnvoivcm uma juslifkativa histbrica, 

legal e psicologica muito complicada para a atividade desviante. A 

comunidade homossexual e um bom exemplo. Revistas e livros pu- 

blicados por homossexuais para homosscxuais incluem art'gos sobre 

homossexuais famosos na histbria. Content artigo.s sobre a biologia e 

a fisiologia do sexo, destinados a mostrar que a homossexualidade 

c uma resposta sexual^normal”.Incluem artigos juridicos, re'vindi- 

cando liberdades civis para os homossexuais.1' Tornado em conjunto, 

esse material fornece uma filosofia operational parac homossexual, 

explicando-Ihe por cjue ele e como e, que outras pessoas tambem 

for am assim, e por que esta certo ser assim. 

A maior parte dos grupos desviantes tem uma fimdanien- 

taqao autojustificadora (ou “ideologia”), embora raramente tao 

bem elaborada quanto a dos homossexuais. Ao mesmo t-mipo 

que esses argomentos atiiam, como foi mostrudo anteriormente, 

para neutralizar as atiludes convencionais que os desviantes ainda 

podem encontrar em si mesmos cm relacpio a seu prdprio corn- 

portamento, desempenham tambem uma outra fun^ao. Fornecem 

ao individuo razoesqueparecem sdlidas para levar adiantealinha 

de atividade que iniciou. Uma pessoa que aplaca suas prbprias 

duvidas adotando a racionaliza^ao passara a apresentar um tipo de 

desvio baseado em principios e coerente do que lhe seria possivel 

antes de adota-la. 

A segunda coisa que acontece quando alguem ingressa num 

desses grupos e que aprende como levar adiante sua atividade des- 

viante com um minimo de contratempo. Todos os problemas que 
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enfrenta para escapar da imposi^ao da regra que esta infringindo 

foram enfrentados antes por outios. Solutes foram encontradas. 

Assim, o jovem ladrao encontra-se com ladroes mais velhos, mais 

experientes, que lhe explicam como se livrar de mercadoria rou- 

bada sem correr o risco de ser apanhado. Cada grupo desviante 

tem um grande repertorio de conhecimento sobre assuntos desse 

tipo, e o novo recruta o aprende rapidamente. 

Assim, o desviante que ingressa num grupo desviante orga¬ 

nizado e institutionalizado tem mais probabilidade que nunca 

de continuar ncssc caminho. hie aprendcu, por um lack), como 

evitar problemas; por outro, assimilou uma lundamenta^ao para 

continuar. 

Outro fato merece atenqao. As fnndamenla^oes dos grupos 

desviantes tendem a confer um repudio geral as regras morais da 

conven^ao, as institui^des convencionais e a todo o mundo con- 

vencional. Examinaremos uma subcultura desviante adiante, ao 

considerar o caso do musico de casa noturna. 



Tornando-se um 
usuario de maconha 

pessoas nos Estarto ^ e reprovado. 

fumar maconha seja ao mes muita atemjao, era 
o fenomeno do uso da --nharccc lcita__como 

particular de psiqu.atras e age sobrecomporuunentesCon- 

siderados desvrantes maconha aporam-se com 
fazemisso?Ten«aUvasdeexphc^ tip0 particular 

firmeza na premissa de qu P ^^^ ,nafe hem expheada 

de comportamento num md dispae oil motiva a so 

como resultado de algum tra^ ^so do uso de maconha, 

envolver nesse comporUn en - icol6gico, como uma 

indWduo nao e capaz de en‘re"lar. explicar adequada- 

**> me parece ^ casu intere,ante para as 
mente o uso de maconha Esse ^ com() motivos desvrantes 

teoriasdo desvio.porque dust K,„cia com a atividade 

realmente se desenvolvem no cusodae£ a pouCils pa- 

desviante. Para reduzrr uma ; levarcnl a comportamento 

lavras: ao inves de os Comportamento desviante acabapor 

desviante, ocorre o con ra , kos c desejos vagos — neste 

produzir a motiva<pio desv!an*, ^ .„cia, uma cunosidade acerca 
caso,provavelmentecommai q _ sao transformados 

do tipo de expentocui que ^ imerpretapao social de 
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uma fun^ao da concept que o indivkluo tem dela e dos usos a que 

ela se presta, e essa concept se desen volve a medida que aumenta 

a experiencia do individuo com a droga. 

J A pesquisa relatada neste capitulo e no seguirte diz respeito a 

carreira do usuario de maconha. Neste, examinamos o desenvolvi- 

mento da experiencia fisica imediata do individuo com a maconha. 

No proximo, consideramos o modo como ele reage ao:; varios con- 

t roles socials que se desenvolveram em torno do emprego da droga. 

O que tentamos compreender aqui e a sequencia de mudan^as na 

atitude e na experiencia que leva ao mo de maconha por prazer. Essa 

maneira de formular o problema requer uma pequena explica^ao. a 

maconha nao produz adi^ao, pelo menos nao no mesmo sentido cm 

que o alcool e as drogas opiaceas. O usuario nao experiment, nenhu- 

ma sindrome de abstinencia e nao exibc qualquer ansia mextirpave 

pela droga.5 O padrao mais frequente de uso poderta ser denommado 

“recreative”. Lanqa-se mao da droga ocasionatmente pelo prazer que 

o usuario encontra nela, urn tipo de comportamento relativamente 

casual em compara^ao com aquele associado ao uso de drogas que 

gcram dependencia. O relatorio do Co mite sabre Maconha da re- 

feitura da Cidade de Nova York enfatiza esse aspecto: 

Uma pessoa pode ser fumante coniirmado por urn periodo pro- 

longado e abandonar a droga voiuntariamente sem experimentar 

ansia for ela ou exibir sintomas de abstinencia. Pode, em algum 

momento posterior, retornar ao uso. Outros podem permanecer 

usuarios infreqtientes do cigarro, lumando-o apenas uma ou duas 

vezes por semana, ou apenas quando o“contcxto social requer pai - 

ticipa^ao. Ocasionalmente urn de nossosinvestigadoresassociou-so 

a urn usuario de maconha. O investigador mm a bails o assunto 

do fumo. Isso levava invariavelmenie a sugestao de que obtivessem 

a]guns cigarros de maconha. Procuravam urn lugar onde maconhei- 

ros costumavam se reunir* c, se ele estivesse techado, o fumante e 

' No original, tea-pad. A expressao e definida no prtprio relatdrio como um quarto 
ou apartamento em que pessoas se reunem para tumar maconha. (N.T.) 
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nosso investigador retomavan, calmamente sua ativ.dade anterior, 

como a discussao da vida em geral ou um jogo de s.nuca. Nao havu 

aparentemente qualquer final indicativo de frustrate no fumante 

por nao ter podido satisfazer seu desejo da droga. Consideramos este 

panto extremamente significative, uma vez que e em tudo contrdr.o 

4 experiencia de usuarios de outros narcbticos. A ocorrenaa de uma 

situacao semelhante com um usuario de morfina, cocaina ou herotna 

resultaria numa atitude compulsiva da parte do vicuido em drogas 

para obter a droga. Se nao consegutsse obte-la, haveria as obv.as ma¬ 

nifestoes fisicas ementalsde frustraqao. Isso pode ser eonsiderado 

como uma presumivel evidencia de que nao ha verdade.ra adnjao 

no sentido medico associada ao uso de maconha.1 

Ao usar a expressao "uso por prazer", pretendo enfatizar o 

carater nao compulsive e casual do comportamento. (Pretendo 

tambem eliminar de eonsiderado aqui aqucles poucos casos em 

que a maconha e fiiniada unicamente por set, valor de presUg.o, 

como um simbolo de certo tipo de pessoa, sem que absolutamente 

nenhum prater derive de seu uso.) . , , 
A pesquisa que eslou prestes a relatar nao fo, plane,ada de 

modo a constituir um teste dccisivo das teonas quo relacionam o 

uso de maconha a algum trap, pskologico do usudno. Ela mostra, 

no entanto, que explicates psicoldgicas nao sao cm s, suficientes 

para indicar a razao do uso de maconha c que talvcz. nao sejam 

mesmo necessarias. Pesquisas que tentam provar essas teonas 

psicologicas depararam com duas grandes dificuldades, nunca 

satisfatoriamente resolvidas, que a teorra aqui apresentada evita. 

Fm primeiro lugar, teorias baseadas na existence de algum traqo 

psicologico de predisposiqao tem dificuldade de expl,car aquele 

grupo de usuarios que aparece em mimeros bastante grandes em 

todos os estudos5 e que nao exibe o traqo ou os traqos considerados 

causadores do comportamento. Em segundo, teorias pstcoldgtcas 

encontram dificuldade de explicar a grande vanabil.dade do com¬ 

portamento de um dado individuo com relaqao a droga ao longo 

do tempo. A mesma pessoa que, num momento, t incapaz de usar a 
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droga por prazer, num estagio posterior sera capazeestara desejosa 

de faze-lo, e, mais tarde ainda, se tornara tie novo incapaz de usa-la 

dessa maneira. Tais mudam;as, difireis de expliear a partir de uma 

teoria baseada nas necessidades de“fuga" do usudno, sac taeilmente 

compreensiveis como consequencias de mudan^as em sua concep- 

cao da droga. De maneira semelhante, se pensarmos no usua-io de 

maconha como alguem que aprendeu a ve-la como algo que pot c 

lhc dar prazer, nao tcremos diliuddadc alguma cm tompreender 

a existencia de usuarios psicologicamente normals. 

Ao fazer o esludo,lancei mao do mclododa mducao analtlita. 

Ten lei chegar a uma formulaic geral da seqiiencia de madan^as 

„a aiitude c experiencia individual que sempre ocornam quando o 

individuo tornava-se desejoso e capaz de usav maconha por prazer, 

c nunca ocorria ou nao era pcrmanenlemente mantida quando a 

pessoa nao estava disposta a usar maconha per prazer. O metodo 

requer que todosos casos colhidos na pesquisa comprovem ahipo- 

tesc. Se for encontrado urn caso que nao a comprove, o pesquisador 

e obrigado a alterar a hipocese paia que correspond:! ao caso que 

provou que sua ideia original estava errade..'’ 

Para desenvolver e testar minha hipolese sobre a genese do 

use de maconha por prazer, realize! 50 entrevistas com usuanos 

da droga. Eu havia sido musico professional de casa noturna 

durante alguns anos quando fiz o estutio, e minhas pnmeiras 

entrevistas foram com pessoas que havia conhcc.do no me.o 

musical. Pedi-lhes que me pusessem em contato com outros 

usuarios que cstivessem dispostos a discutir suas expenenc.ar 

comigo. Colegas que trabalhavam num estudo de usuanos de 

drogas opiaceas colocaram a minha disposed© algumas entre¬ 

vistas que continham, alem de material sobre drogas opiaceas, 

material suficiente sobre o uso de maconha que fornecesse urn 

teste de minha hipotese/ Embora, por fim, metade das 50 entre¬ 

vistas tivessem sido feitas com musicos, a outra metade cobna 

uma ampla variedade de pessoas, incluindo operanos, mecamcos 

e profissionais liberals. A amostra, evidentemente, nao 6 de ma¬ 

neira alguma “aleatoria”; nao seria possivel obter uma amostra 
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aieatdria, uma vez que ninguem conhece a natureza do universo 

do qual ela deveria ser extraida. 

Ao entrevistar usuarios, focalizei na historia da experiencia 

da pessoa com a maconha, procurando mudan9as importantes 

em sua atitude com rela<;ao a ela e no seu uso efetivo, e as razoes 

dessas mudan^as. Quando foi possivel e apropriado, usei o jargao 

do proprio usuario. 

A teoria comeiju com a pessoa que chegou a ponlo de se dis- 

por a experimental maconha. (Discuto como ela chegou a isso no 

prbximo capitulo.) Ela sabe que outros usam maconha para ter 

urn barato” mas nao sabe o que isso significa de maneira concreta. 

Esta curiosa com tela<;ao d experiencia, ignorante do que ela pode 

ser e temerosa de que possa ser mais do que espera. Os passos de- 

lineados a seguir — se a pessoa passar por todos eles e numtiver as 

atitudes neles desenvolvidas — a deixarao desejosa e apta a usar a 

droga poi prazer quando a oportunidade se apresentar. 

Aprender a tecnica 

O novi^o em geral nao fica no barato na primeira vez que fuma 

maconha, e varias tentativas sao necessurias para induzii esse es- 

tado. Uma explica<;ao para isso pode ser que a droga nao e fumada 

"da maneira apropriada”, isto e, de urn modo que assegure dosagem 

suficiente para produzir sintomas reais de embriaguez. A maioria 

dos usudrios concorda que ela nao pode ser fumada como tabaco 

para que a pessoa fique no barato. 

Inalar muito ar, sabe, e,... nao sei como descrever isso, voce nao 

fuma maconha como um cigarro, voce aspira muito ar e faz descer 

bem fiindo, em seu sistema, e depois segura ele ali. Tern de segurar 

o ar ali o maximo de tempo possivel. 

Sem o uso de alguma tdcnica desse tipo, a droga nao produzird 

oualquer efeito, e o usudrio serd incapaz de entrar no barato:8 
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O problems com pessoas assim [que nao sao capazes de entrar no 

baratol c* apcnas que nao est.lo tumamJo direito, so isso. Ou nao 

crtao segurjndo tempo .suhcicnte, ou estao inalundo ar demais, e 

nao a fumaca, ou o contraries ou alguma coisa dev>e tipo. Muita 

gen to simplesmente nao fuma maconlia direito, entao e claro que 

nada vai acontecer. 

$e nada acontece,e manifestamente imposslvel para o usuario 

desenvolver uma concepqao da droga conic um objeto que podese" 

consumido por prazer, c portanto o uso nao continuara. O prime* ro 

passo na sequencia de cventos que deve ocorrer para que a pessoa 

se tome usuaria e que ela precise aprender a empregar a tecnica 

adequada de fumar, de mode que sen uso da droga ptoduza eteitos 

em termos dos quais sua conccp^ao sobre ela possa mudar. 

Tal mudan^a e, conio seria de esperar, resultado da participa¬ 

te a o do individuo em grupos nos quais a maconlia e usada. Neles 

o individuo aprende a maneira adequada de fumar a droga. Isso 

pode ocorrer mediante ensinamento direto. 

Eu estava fumar.do como se fosse um cigarro comuin. Eledisse:"Nan, 

nao faqn assim.” Falou:“Sugue, sabe, inale e segure nos pulmoes ale 

voce ... por um perioda de tempo. 

Perguntei: “Ha algum limite de tempo para segurar?” 

Ele disse: “Nao, so ate zoce sentir que quer soltar, soltar.” Entao 

eu fiz isso umas tres ou quatro \ezes. 

Muitos novos usuarios tern vergonha de admitir ignorancia 

e, fingindo ja saber, devem aprender por meios mais indiretos de 

observa^'ao e imitaqao: 

Cheguei como se ja tivesse dado um tapa [fumado maconha| 

muitas vezes antes, sabe. Nao queria parecer principiante. Sabe, 

como sc nao soubesse coisa nenhuma sobre isso — como fumar, 

ou o que ia acontecer, ou o que. Fiquei so observando o cara como 

um falcao — nao desgrudei os olho.s dele um segundo, porque 
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queria fazer tudo exatamente como eie. Observed como segurava, 

como fumava, e tudo. Depois, quando eie me passer, o b s d . 

eu simplesmente fumei tranquilo, como se soubesse extreme 

da coisa. Segurei como ele tinha segurado e de, uma puxada exa- 

taniente como ele tinha feito. 

Ninguem que eutrevistei continuou a usar maconha por 

prazer sem aprender uma tecnica que focnecesse uma dosagem 

uficiente para que os efeitos da droga se f 

quando isso era aprendido tornava-se posstvel a - ' >- Je 

uma concept da droga como um objeto quc podia srr usado 

por prazer. Sem tal concept o uso da maconha era cons.detado 

sem sentido e nao prosseguia. 

^render a perceber os efeitos 

Vtano depois que aprende a tecnica adequada de fumar, o novo 

"o pode nao ter um baraio e nao format unta conce^o da 

droga como algo que pode ser usado por prazer Um 

feito por um usuario sugeriu a ra/ao dessa drficuldadr par a ter um 

Lto e indicou o passo seguinte no caminho que leva algudm 

sc tornar usuario: 

Na verdade, vi um cara que estava no maior baraio e nao sabia disso. 

[Como assim, cara?] . _ 

Bom.e muito estranho. eu reconhojo, mas eu vi. O sujerto ficou 

meu amigo, e afirmava que nunca tinha ficado no batato, um desses 

Caras, e ele ficou completamenle doidao. E coniinuava msrstmdo que 

nao estava no baraio. Assim, live de provar para ele que estava. 

Que significa isso! Sugere que ter um barato consiste em dots 

elementosr a present de sintomas causados pelo uso da maconha 

e o reconhecimento desses sintomas e sua vincula<;ao. pelo usuarro, 

coir^o uso da droga. Isto nao basta que os efeitos estejam presen- 
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tes; porsis6s.elesr.ao fomecem aatomaticamentf a experience de 

estar no barato Antes de tor essa experiencia, o usuario precisa ser 

capazde mostra-los para si mesmo e associa-los conscientemente 

ao fato de ter fumado maeonha. be oulra maneira, quaisqucr que 

*jam os efeitos reais produzidos, ele consider que a droga nao 

teve efeito algum sobre ele.“Achei queela nao tinha nenhum efcilo 

sob re mim ou que os outros estavam exagerando o elcito sobre 

eles, eniende? Achei que p< ovavelmcnlc era psicoidgico, sabe.” bss.s 

pessoas pensam que a coisa toda c uma ilusao e que o desejo do 

entrar num barato leva o usuario a se cnganar, acrcditando que 

alguma coisa esta acontecendo quando de fato nao esta. Elas nao 

continuant usando maeonha, sentindo que a droga‘ nao fez nada 

para elas. 
De modo tipico, porem, o novitjo tem fc fdesenvolvida a par n 

de sua observa^ao de usuanos que de fato tem barato) de que a 

droga realmente produzira alguma experiencia nova, e continua 

a experiencia ate que ela o facpi. Scu malugro em ter um barato o 

preocupa, e e provavel que ele inter rogue usuarios mais experiences 

ou provoque comentarios sobre isso. Nessas conversas, ele se da 

coma de detalhes espedficos de sua experiencia quo talvez nao 

tivesse notado, ou que talvez tivesse, mas nao identiheara como 

sintomas do barato. 

Nao fiquei no barato na pniueim ve/.... Acho que nao segurei a coisa 

tempo suficiente. Provavelmenler.oltei.sabe.a genie ficacom urn pou- 

co dc medo. Na segunda ve/ eu nao live certeza, e ele [um companheiro 

de fumo] me disse, quando the perguntei sobre alguns dos sinturaas, 

e coisa c tal, como eu podia hear sabendo, voce sabe.... Entao ele me 

disse para sentar num tamborete. Eu sentei — acho que sentei num 

lamborete de bar -, e ele disse: “Deface os pes pendurados”, e depois, 

quando desci, rneus pes estavam muito trios, sabe. 

E comecei a sentir a coisa, saca. Aquela foi a primeira vez. Depois, 

cerca de uma semana rrais tarde, mais ou menos por ai,eu realmente 

eonsegui. Essa foi a primeira vez que live um grande alaque de rise, 

sabe como e. Entao soube que realmente estava no barato. 
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Um dos sintomas de estar no barato e sentir uma feme intensa. 

No caso seguinte, o novi^o se da conta disso c entra no barato pela 

primeira vez: 

Eles so morriam de rir de mim porque eu estava comendo tanto. 

Eu so mandava para dentro |devorava) um monte de comida, e 

eles ficavam so rindo dc mim, sacou? De ve/ em quando eu olhava 

para eles, pensando por que estai iam rindo, entende, sem saber o 

que eu estava fazendo. [Bom, mas eles nao acabaram Ihe contando 

por que estavam rindo?] Sim, sim, eu repetia:' hi, cara, o que esta 

acontecendo?” Voce sabe, eu perguntava: O que esta acontecendo? , 

e de repenle eu me senti esquisilo, sabe. ‘'Cara, voce esta no maiur 

barato, sabia? Voce esta doidao.'’ Eu respondi: “Nao estou mesmo?” 

Como se eu nao soubesse o que estava acontecendo. 

O aprendizado pode ocorrcr de maneiras mais indiretas: 

Eu ouvia pequenos comentarios feitos por outvas pessoas. Alguem 

dizia: “Minhas pernas estao parecendo de borracha", e nao posso 

me letnbrar de todos os comentarios quc cram leilos poique estava 

muito atento, ouvindo todas aquelas dicas sobre como eu devia 

me sentir. 

O novii^o, entao, ansioso por ter essa sensa^ao, aprende com 

os outros usuarios alguns referentes concretos do termo ba- 

rato” e aplica essas no^oes d sua prdpria experiencia. Os novos 

conceitos tornam possivel para elelocalizar esses sintomas entre 

suas prdprias sensa^oes e indicar para si mesmo “algo diferente” 

em sua experiencia que associa com o uso da droga. E somente 

quando pode fazer isso que entra no barato. No caso a seguir, o 

contraste entre duas experiences sucessivas de um usuario deixa 

clara a importdncia crucial da consci&ncia dos sintomas para se 

obter um barato e reenfatiza o importante papel da intera^ao 

com outros usudrios na aquisi^ao dos conceitos que tornam essa 

consciencia possivel: 
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|Voce ficou no barato a prime® v« que tumou'l hqueucom certeza 

Se bem que, pmsandto melhor, aclu. que nao. ism £■, daquela prime,ra 

vez foi mais ou menos como uni porn- leve. Pique, fete acho, voce 

sabe o que eu quero dizer. Mas eu realmcnte nao sab,., que estava num 

barato, entende. Fo, so depois da segtmda vez que entre, num barato 

que me dei coma de que f,quei no barato na prime,ra ,ez. Lntao eu 

soube que alguma mis., diferente estava aconteecndo. 

[(bmo soube?] Como soube? Se,, que acontcceu com,go tiquel-t 

noite acontecessc com voce, voce ia saber, acredite. Tocamos a pn- 

mcira music per c,u.,se duas boras - uma musn a! imag.ne, car.,. 

Subimos no esrrado e tocamos css., unica musLca, comccamos a-. 

9h. Quando acabamos, olhei men relogio.eram 101,4a. Qua* duas 

lloras puma musica so. E nao pa, ever, nada de nuns. 

Quero dizer, voce sabe. da fa/ isso com a genic, h como se voce 

livesse muito mais tempo, an,a eoisa assim. IX- qualquer manerra. 

quando eu vi isso, cara, foi dem.us. Hu sabia que dec, realmente 

estar no barato se uma eoisa dess*, podia acontecer. Fu.ao eles me 

czplicaram que era isso que ela fazia com a genie, voce unha uma 

percept diferente do tempo e de tudu. Unlao me de, coma de que¬ 

ers assim que a eoisa funcionava. Lntao eu saquet. Na pnmerra vez, 

provaveln.ente eu me send daquelc ietto, mas nao sab,a o que estava 

acontcccndo. 

E somente quando se torn,, capaz de ter um barato nesse 

sentido que o prindpiante conunua a usar maconha por prazer. 

Em todos os cases nos qttais o uso prosscguiu, o usuano ha-.ta 

adquirido os conceitos necessaries com que expressar para s, 

nu-smo fato de que experm,entava novas sensa<;oes causadas 

pel., droga. Uto e, para que o uso continue, e necessano nao 

apenas usar a droga de modo que produza efeitos, mas tainbem 

aprender a perceber esses efeitos quando eles ocorrem. Dessa 

maneita, a maconha adquire sentido para o usuano como um 

obieto tie que se pode langar mao por prazer. 

' Com a entente experience, o usuario desenvolve uma maior 

percept;ao dos efeitos da droga; continua aprendendo a ter um ba- 
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rato. E!e examina atentamente sucessivas experiencias, procurando 

novos efeitos, certificando-se de que os antigos continuant presen- 

tes A partir disso, desenvolve-se um conjunto estavel de categories 

para a experimental dos efeitos da droga cuja present permite 

ao usuario ter um barato com tacilidade. 

A medida que adquirem esse a njunto de categonas, os usua- 

rios se tornam connaisseurs. Como especialistas em vinhos finos, 

sac capazes de especificar onde uma planta particular lo, cultivada 

e em que epoca do ano foi colhida. Embora geralmcnle nao seja 

posslvel saber se essas atribuifoes sao corretas, i verdade que eles 

distinguem entre lotes de maconha, nao somente scgtmdo a po- 

tencia, mas tambem con, relaqao aos diferen.es t.pos de smtoma 

produzidos. . , 
A capacidade de perceber os efeitos da droga deve sev mantida 

para que o uso continue; se for perdida, o use de maconha cessa. 

Dois tipos de evidencia sustentam essa ■afirm.u.uo. Pnmctro, pes- 

soas que se tornam usuarios inveterados de alcool, burbituncos 

ou drogas opiaceas nao continuum a fumar maconha, em gran e 

parte porque perdem a capacidade de distinguir entre sens efe.tos 

e os das outras drogas.^Elas nao sabem ma,s se a maconha lhes 

da barato. Segundo, naqueles poucos casos em que um md.viduo 

usa maconha em quantidades tais que esta sempre no barato, ele 

tende a sentir que a droga nao far. efeito sobre ele, vislo que falta 0 

elemento essencial de uma diferc-nqa perceptive! entre sentir-se no 

barato e sentir-se normal. Nessa situntfo, o uso tende a ser aban- 

donado por complete, mas de forma temporurm, de modo que o 

usudrio possa novamente ser capaz de perceber a dtfcrenpt. 

Aprender a gostar dos efeitos 

Mais um passo £ necessario para que o usuSrio que ja aprendeu a 

t^r um barato continue a usar maconha. Ele deve aprender a gostar 

dos efeitos que acaba de aprender a experimental As sensa^oes 

produzidas pela maconha nao sao automation ou necessariamente 
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agradaveis. O gosto Por lal experience e wcialmenlc adqumdo de 

genero nao difcrentc do gosto adquiridc por JrV 
O usuario sente.se tonlo, sedento; sen couro cabeludo toriraga. e - 

avaliatad O tempo e as disrapdas. fesas cmsas sao agradave.s He 

nao tern certcza. Para que continue a usar maconha, devecondu.. 

oue sao. De outra mancira, ter urn barato, ainda que xe,a uma 

experiincia bastante rea', sera uma experience, dosagradavel qi.c 

ele preferiria evitar. . . 
Os efeitos da droga, quando pereebidos pela pnmeira vc , 

podem ser fcicamente desagradaveis ou pdo menos ambiguosr 

Comerei a sentir o efcico e nao sabia o que estava acontecendo. 

sacou? O que era aquilo? E fiquei muuo emoado. Ando pet* * 

fiquei andando pela sala tenlando me lb-rar; de micro aqmlo me 

deton ape.,as atoado. sabe. U, nao cslava acostumado com 

aquele tipo de scnsavu'. 

Alenr disso. a interpretaqao ingenua quo o noviqo da para 

O que esta acontecendo pode cyniundi-lo e amedronU-lo -mda 

mais, em particular se ele conciui. como muitos tazem, que esta 

ticando louco: 

Achei que estava louco. sabe. Turin que as pessoas me ton so me 

alvoroqava. Nao conseguia mante. uma converse, minha Caber,;, di- 

vagava. e eu ficava pensando sem Parar. ah, nao ser, co,sas estrannas, 

como ouvir musics diferente. ... Fico con, a sensarpo de que nao 

posso fahr com niuguem. Vou war un, completo mane. 

Dadas essas primeiras experiences LipLcamente assustadoras e 

desagradaveis, o iniciante nao dara continuidade ao uso, a menos 

que aprenda a redefinir as sensaqoes como agradaveis: 

Ofcreceram o bagullm para min, e eu experm,entei. Vou 11,e dixn 

uma colsa. Jamais gostei drsso, de jeito nenhum. Isto e, nao era uma 

coisa de que eu pudessc gostar. 1 Horn, voce ficava no barato quando 
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fumava?] Ah, ficava, eu tinha sensa^oes muito claras. Mas nao gos- 

cava delas. Quer dizer, eu tinha uma portae de rea^ocs, mas eram 

sobretudo reaqoesde medo. I Voce ficava amedronlado!'] Ficava. Eu 

nao gostava daquilo. Nao tinha a impressao de relaxar com aquilo. 

voce sabe. Se voce nao consegue relaxar coin uma coisa, voce nao 

consegue gostar dela, acho que nao. 

Em outros casos, as primeiras experiencias Ibram tambem 

claramente desagradaveis, mas a pessoa tornou-se usuaria de ma¬ 

conha. Isso so aconteceu, no entanto, depois que uma experience 

posterior lhe permitiu redeftnir as sensaqoes como agradaveis. 

[A primeira experience deste homem foi extremamente desagra- 

davel, cnvolvendo distonjao dc relates espaciais e sonoras, sede 

violenta epanico produzido por esses sintomas.j Depois da primeira 

vez, eu diria que nao fumei durante cerca dc dez meses a um ano. 

... Nao era uma coisa moral; era porque eu tinlia ficailo assustado 

com um barato tao grande. E nao queria passar por aquilo de novo, 

isto e, minha reai^ao era: “Rom, se £ isso que eles chamam de barato, 

nao curto isso.” ... For isso nao fumei durante quase um ano, por 

causa disso.... 

Meus amigos come^aram, e consequentemente eu comecei de 

novo. Mas nao five mais, nao five aquela mesnva rea^ao iuicial depois 

que comecei a fumar de novo. 

[Em intera^ao com seus amigos, ele se lornou capaz de en- 

contrar prazer nos efeitos da droga e final monte tornou-se usuario 

regular.] 

Em nenhum caso o uso continua sem uma redefini^ao dos 

efeitos como agraddveis. i 
Essa redefini^ao ocorre tipicamente em intera^So com usud- 

nos mais experientes que, de diversas maneiras, ensinam o novic^o 

a encontrar prazer nessa experiencia a principio tao assustadora. 

Podem tranquilizd-lo quanto ao cardter tempordrio das sensa^oes 

desagradaveis e minimizar sua gravidade* chamando aten^ao ao 
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mesmo tempo para os aspectos mais P-ero«»s Um usuario 

experience descreve como lida com recem-chegadox ao uso dc 

m aeon ha: 

Bom, isvezes etes entram num grande barato. A pessoa comum nao 

csta prepan,da para too. c 6 um pouco amedrontador para cte, a, 

vexes. lslo e,elesjii Ikar.ml de pone, cm,an, num barato macs lo, Lc 

que qnalquer coisa que amsu.nmm, antes c nao -hem „ que csta 

acornecendo com eles. Barque pens.,,,, que o barato ™ awt,nuar 

aumentando, aumeniando, tic que dotpercam a ubcV ou emecen, a 

agir de maneira esquisita, essas coisav Voce tent meio que tranqudtzal 

eles, explicar que naocslao renin,enle l.cando n,aluc,,s ne,n nada,que 

v5o hear bem. Vocd tem de convener a n ,o ter medo. hear lalando 

com eles, Lranquilizando, dizendc que esta tudo ben. h coutar sua 

pnipria his.dria, voce saber “A n.esma cnisa aconteceu cornea Voce 

vai passar a gostar disso depod de um tempo.” Contmuar talando dcsse 

jeitu; logo a gente consegce far eles deixarem de hear apavorados. 

Alta. disso, eles vtem a gente fando issb, e nada de hornvel csta 

acornecendo com a gente, c isso Ihes da mais confianga. 

O usuario mats experiente pode tamhem ensinar o rovigo a 

regular a quantidade com maior cuidado, de modo a cvitar quo - 

quer sintoma severamente desconfortavel, conservando ao nie.mo 

tempo os agradaveis. Rnalmente, ensina ao novo usuano que e e 

pode “passar a gostar disso depois de um tempo . Ersma-lhe a 

considerar agradaveis essas experiments ambiguas antes defin, as 

como desagradaveis. O usuario mais antigo no incidence a segmr e 

uma pessoa cujos gostos mudaram dessa maneira, e sens comen- 

tdrios tem o efeito de aj.tdar os outros a fazer uma redefimgao 

scmelhante: 

Om, nova usuiitia leve sua primeira experiencia dos efeitos da 

maconha e ficou amedrontada e histerica. Ela “teve a impressao de 

que estava meio denim e meio fora da sale* e experimentou var.os 

sintomas fisicos alarmantes. Um dos osuarios mais expenentes que 
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estava la comentou: “Ela esta chateada por estar num barato desses. 

Eu daria tudo para entrar num barato igual. Fa/ anosque nao tenho 

um desses.” 

Em sutna, o que antes foi amedrontador e desagradavel torna- 

se, depois que um gosto pela maconha e desenvolvtdo, prazeroso, 

desejado e procurado. O prazer e introduztdo pela dehmgao favo- 

,-avel da experiencia que uma pessoa adquire de outras. Sem tsso, o 

USO nao prosseguira, porque a maconha nao seta, para o usuano, 

tun obieto de que ele pode langur mao por pra/cr. 

Altai de ser um passo necessrrio para que alguem se lorne urn 

usuario,isso representa uma importantecondicao para a utilizagao 

constants £ muitocomum que os expenentes tenham 

uma vivencia desagradavel ou assustadora, que nao podem defimr 

como prazerosa, seja porque consumiram uma quant.dade maior 

de maconha do que a habitual, seja porque a maconha que usaram 

se revela de qualidade mais potente do que esperavam. O usudno 

tem sensagoes que vao alera de qualquer concepgao que tem do 

que 4 hear no barato e ve-se nutna situagao muito semelhante 

a do novigo, inquieto e assustado. Pode por culpa numa dose 

excessiva, ou simplesmente ser mais cuidadoso no iuturp. Mas 

talvez faga disso uma ocasiao para repensar sua atitude em relagao 

a droga e decidir que ela nao pode mais lhe dar prazer. Quando 

isso ocorre, e nao e seguido por uma redefimgao da droga como 

capazdeproduzir prazer, o uso cessara. 

A probabilidade de que tal redeRmgao ocorra depende do 

grau da interagao do individuo com outros usuarios. Quando essa 

interagao t intensa, o individuo e rapidamente demovtdo de seu 

sentimento contra o uso de maconha. No caso a segmr, por outro 

lado, a experiencia foi muito perturbadora, e as consequences do 

incidente reduziram a interagao da pessoa com outros usuSnos 

a quase zero. O uso foi interrompido por trts anos e s6 recome- 

cou quando uma combinagao de circunsttacias, pnnapalmente 

a retomada de relagoes com outros usuries, tornou posstvel uma 

redefini<;ao da natureza da droga: 
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Foi dcmais, eu tinha dado so umas qualm tragadas c nao consegiaa 

nem tirar aquilo da boca, lao grande era o meu barato, e fiqu-n 

realmente maluco. No porao,saca, eu nao consegui mais ftearla. Meu 

cora^ao batia muito forte, eu estava ficando fora de mim; pense. que 

estava perdendo a cabe<;a Por compieto. Entao fu* embora depress 

daquele porao, e uni outro sujeito. um cara fora de si, me disse: "Na-, 

nao me deixe,cara, Pique aqui” E nao consegui. 

Sai caminhando, estava cinco abaixo de zero, eu pense. que 

ia mmmr e abri o sobremdo; otava smmdo, estava tr.mspirando. 

Maims entranhas estavam todas,... e caminhei uns doi quarts,, 

roes e desmaiei atrfs de um artasto. Nao sei quanto tempo hquei 

deitado ali. Acordei e estava me sentmdo pior, nao posso descrever 

aquilo de jeito nenhum, entao fui para oma pbta do boliche, cara, 

e tentei agir nonnalmente. fui tentar jogar sinuea. saea. tente, ag.r 

normalmente. e nao comeguia hear deitado, nao conscgu.a hear 

de pi, nao comeguia hear sentado. Subi e me deitei onde alguns 

caras que marcam os pines se deitam, e aquilo nao me ajudou, e 

fu. para o comultdrio de um medico. la entrar la e di/er ao medico 

que me tirasse do meu tormento,... porque meu Curasao batia tao 

forte, voce sabe.... Entao, depois, todo Sm de semana eu conwpvil 

a ficnr maluco, vendo coisas ali e sofrendo o diaho, sabe, todo ppo 

de coisas anormais.... Eu realmente abandonei por um loitgo tempo 

naquela epoca. 
[FJe foi a um medico que definiu seus sintomas como os de um 

coiapso causa da por “nervosismo" t “ansiedade”. Embora nao esti- 

vesse mais usando maconha, teve algumas recorrencias dos sintomas 

que o levaram a suspeitar que “cram s6 os seus nerves”. i Entao pare, 

de me preocupar, sabe; foi mais ou menos uns 36 meses mais tarde 

que comccei de now), Eu so davit uns tapinhas, sabe? [Ek retomou 

o ritmo de uso inicial na companhia do mesmo usuario-amigo com 

quem estivera envolvido no incidente original. 1 

Uma pessoa, portanto, nao pode coir^ar a usar maconha 

por prazer, ou continuar seu uso por prazer, a menos que aprenda 

a definir seus efeitos como agradaveis, a menos que a maconha 
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se torne c continue a ser um obj.:to que da considere capaz tie 

produzir prazer. 

Em resumo, um individuo so sera capaz de tumar maconha 

por prazer quando atravessa um processo do aprendizagem para 

concebe-la como um objeto que pode ser usado dessa maneira. 

Ninguem se torna usuario sem U) aprender a fumar a droga de 

uma maneira que produza efeitos teais; (2) aprender a reconhe- 

cer os efeitos e associa-los ao uso da droga i aprender, em outras 

palavras, a ter um barato); e (3) aprender a gosiar das sensa<?oes 

que percebe. No curso desse processo, o sujeito desenvolve uma 

disposigao ou motivate para usar maconha que nao estava e nao 

poderia estar presente quando come^ou, pois envolve concep^oes 

da droga que so seria possivel for mar a part ir do tipo de experiencia 

real antes detalhado, e depende delas. Ao concluir esse processo, 

ele esta desejoso e e capaz de usar maconha por prazei. 

Ele aprendeu, em suma, a responder “Sim” a pergunta: E 

agradavel?” A dire^ao que seu uso da droga assume a partir disso 

depende de sua capacidade de responder Sim a essa pergunta, e, 

ademais, de sua capacidade de responder Sim a outras perguntas 

que surgem a medida que toma consciencia das implicates do fato 

de que a sociedade reprova a pratica: “£ conveniente? £ moral? 

Depois oue a pessoa adquiriu a capacidade de obter prazer pelo uso 

da droga, esse uso continuara possivel para ela. Considera^oes de 

moralidade e convenience, ocasionadas por reaches da sociedade, 

podem interferir no uso e inibi-lo, mas este continua a ser uma 

possibilidade em termos da concept que a sociedade tern da 

droga. O ato s6 se torna impossivel quando se perde a capacidade 

de desfrutar a experiencia de estar no barato, por uma mudan^a na 

concep<;ao do usudrio sobre a droga, ocasionada por certos tipos 

de experiencia que viveu com ela. ' 
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Aprender a gostar de maconha i uraa conditio necessaria mas 

nao suficiente para que uma pessoa desenvolva um padrao estavel 

de uso da droga. Ela precisa lutar ainda com as poderosas formas de 

controle social que fazem o alo parecer inconvenieiUe, imoral ou 

ambos. 
Quando um comp or tame nto desvianle ocorre numa soae- 

dade _ comportamento que zomba de suas normas e de seus 

valores basicos —, um elemenlo de sua emergencia e um colapso 

dos controles sociais que usualrnente operam para manter a for¬ 

ma valorizada de comportamento. Em sociedades complexas, o 

processo pode ser muito complicado, uma yez que os colapsos 

do controle social sao muitas vezes consequencia do ingresso de 

pessoas num grupo cuja cultura e controles sociais proprios ope¬ 

ram em sentido contrdrio aos da sociedade mais ampla. Fatores 

importantes na genese do comportamento desviante, portanto, 

podem ser procurados nesse processo pelo qual pessoas sao 

emancipadas dos controles da sociedade e tornam-se sensiveis 

dqueles de um grupo restrito. 
Os controles sociais afetam o comportamento individual, 

em primeiro lugar, pelo uso do poder, a aplica^ao de san^des. O 

comportamento valorizado € recompensado, e o comportamento 

negativamente valorizado e punido. Como seria dificil manter o 

controle caso a imposi^ao se tornasse sempre necessaria, surgem 

mecanismos mais sutis que desempenham a mesma fumjao. 

Entre eles esta o controle do comportamento, obtido influen- 

ciando-se as concepts que as pessoas tem da atividade a ser 

controlada e da possibilidade ou exeqiiibilidade de se envolver 
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nela. Essas concepcoes surgem cm situates sociais em que ers 

sao comunicadas por pcssoas consideradas rcspeitdveise va k a- 

das pcla experience. Tais situates podem ser ordenadas dc tal 

maneira que os indivldiios passam a conc*bcr a atividadc cuno 

desagradavel, inconvenient*.’ on imoraU nao devendo poiUmlo 

scr praticada. 
Essa perspectiva nos convida a analisar a genese do compos 

lamcntu desviante em trnnus de evenlos qne lornam as sanies 

ineficazes, e de experiences que alteram as concepcoes, de mono 

que o cornportamento se torna uma possibilidi.de concebivel para 

a pessoa. Neste capttulo analiso esse process!) no caso do usote 

maconha. Minha questao Mdc- & qual e a sequence de eventos e 

experiencias pela qual uma pessoa se torna capaz de levar adiante 

0 uso de maconha, apesar dos elaborados controles sociais que 

funcionam para evitar tal cornportamento' 
Muitas forcas poderosas operam para controlar o uso de 

maconha nos Estados Unidos. O ato e ilegal e passivel de ruiiufoes 

severas. Sua ilegalidade torna o acesso a droga dificil, erguendo 

obstaculos imediatos diante de qualqucr um que deseje usa-la. O 

uso efetivo pode ser perigoso, pois prisao e encarceramento sao 

sempre cqnsequencias possiveis. Alcm disso, caso a iamilia, os ami¬ 

gos OU o patrao de uni usuario descubram que ele utiliza maconha, 

eles podem Ihe atribuir as caracteristicas acessorias que de hahito 

estao supostamente associadas ao uso de drogas. Acreditando que 

o fumante £ irresponsavel e incapaz de controlar o pr6pno com- 

portamento, que talvez ate esteja louco, podem puni-lo com vanos 

tipos de sanies informais, mas extremamente eficazes, como o 

ostracismo ou a retirada de afeto. Finalmente, desenvolveu-se um 

con-unto de ideias tradicionais definindo a pratica como urna 

violacjao de imperatives niorais, como um ato que leva a per a 

do autocontrole, a paralisia da vontade e, por fim, a escravidao a 

droga. Essas ideias, que sao triviais, constituent formas eficazes na 

preven^ao do uso de maconha. 
A carreira do usuario de maconha pode ser dividida em tres 

estagios, cada qual representando uma mudan^a distinta em sua 
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rela^ao com os controles sociais da sociedade mais ampla e com 

aqueles da subcultura em que se verifica o uso de maconha. O 

primeiro estagio e representado pelo iniciante, a pessoa que luma 

maconha pela prinieira vez; o segundo, pelo usuario occasional, cu jo 

consume e esporadico e depende de futures fortunes; e o terceiro, 

pelo usuario regular, para quern fumar se torna uma rotina siste- 

matica, em geral diaria. 
Consideremos primeiro o processo pelo qual varios tipos 

de controle social tornam-se progressiva mente menos eficazes a 

medida que o usuario passa de um estagio a outre, ou, alternati- 

vamente, o modo como os controles impedem esse movimento, 

permanecendo eficazes. Os principals tipos de controle a serem 

considerados sao: (a) controle pela limita^ao do fornecimento 

da droga e do acesso a ela; (b) controle pela necessidade de evitar 

que nao-usuarios descubram que a pessoa e usuaria; (c) controle 

pela defini^ao do ato como imoral. A anula^ao da eficdcia desses 

controles, nos niveis e nas combina9oes a serem descritos, pode 

ser considerada uma condi^ao essencial para o uso constante e 

aumentado de maconha. 

Fornecimento 

O uso da maconha e limitado, em primeiro lugar, por leis que tor- 

nam a posse ou a venda da droga passiveis de severas punches. Isso 

restringe sua distribui^ao a fontes ilicitas nao facilmente acessiveis a 

pessoa comum. Para come^ar a fumar maconha, uma pessoa deve 

participar de algum grupo por intermedio do qual essas fontes de 

fornecimento se tornem acessiveis para ela, em geral um grupo or- 

ganizado em torno de valores e atividades oposlos aos da sociedade 

convencional mais ampla. 

Nesses circulos nao-convencionais, em que a maconha ji 6 

usada, aparentemente trata-se apenas de uma questao de tempo 

at£ que surja a situa^ao na qual 6 dada ao rec£m-chegado uma 

chance de fumd-la: 
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Eu estava com aqueles caras que conhecia da escola, e urn tinha um 

pouco, e eles foram puxar fumo e acharam que eu puxava tambem, 

nao me perguntaram. eu nao quis hear chupando o dedo, entao nao 

disse nada e fui ate os iundos dessc lugar coin eles. Eles estavam 

enrolando uns bascados. 

Em outros grupos a maconha nao esta imediatamente pre- 

sente, mas a participate no grupo propicia relates com outros 

cm que da esta disponivd: 

Mas o problems era que a gente nao sabia onde descolar algum. 

Nenhurn de nos sabia onde conseguir ou como descobrir onde 

conseguir. Bom, havia aquela garota la. ... Fia tinha umas amigas 

negras e tinha puxado fumo antes com elas. Talvez uma ou du.is 

vezes. Mas sabia um pouco mais sobre isso que qualquer um de nos. 

Ela conseguiu descolar um pouco, por meio dessas amigas negras, 

e uma noite trouxe alguns baseados. 

Nos dois casos, tal participate fornece as condicoes em que 

a maconha se torna disponivel para um primeiro uso. Ela propicia 

tambem as condicoes para o estagio seguinte de uso ocasional, em 

que o individuo fuma maconha de maneira esporadica e irregular. 

Quando uma pessoa chegou, por experiences anteriores, a um 

ponto em que £ capaz de fumar maconha por prazer, o uso, de 

inicio, tende a ser uma fun^ao da disponibilidade. A pessoa usa a 

droga quando esta com outras que tern um tornecimento; quando 

esse nao e o caso, o uso cessa. Ela tende, portanto, a flutuar em 

termos das cond i^oes de disponibilidade criadas por sua intera^ao 

com outros usuarios. Um musico nesse estagio disse. 

Eu puxo fumo sobretudo quando trabalho tocando. E nao tenho 

tocado quase nada ultimamente.... Veja, estou casado ha 12 anos 

agora, e realmente nao toquei muito desde entao. Tive de arranjar um 

service diurno, voce sabe, e nao pude tocar muito. Nao tive muitos 

trampos, entao realmente nao puxei muito fumo. 
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E como eu digo, a unica bora em que realmente entro nessa e 

quando estou trabalhando com jazzistas que fumam, entao tam¬ 

bem fumo. E como eu digo, tazia talvez uns seis meses que nao 

puxava fumo. Nao puxei fumo esse tempo todo. Depois, desde 

que comecei a tocar aqui, fax tres semanas, tenho 1'umado toda 

sexta-feira e todo sabado. £ assim que a coisa funciona comigo. 

[Observado durante um periodo de semanas, este homem 

mostrou-se complelamente dependente de outros membros da 

orquestra em que trabalhava ou de musicos que apareciam no bar 

para obter qualquer maconha.] 

Se um usuario ocasional come^a a se mover em dire^ao a um 

modo de consuiiio mais regular e sistematico, isso so sera posslvel 

se ele encontrar uma fonte de fornecimento mais estavel que os 

encontros fortuitos com outros usuarios, e isso signitica estabe- 

lecer conexoes com pessoas que se dedicam a traficar narcdticos. 

Embora compras em grandes quantidades sejam necessarias para o 

uso regular, elas geralmente nao sao feitas com essa inten^ao; mas, 

uma vez feitas, tornam de fato esse uso possivel, coisa que nao era 

antes. Essas compras tendem a ser feitas quando o usuario se torna 

mais sensivel aos controles do grupo que usa drogas. 

Eu estava andando com todo aquele bando de gente que puxava 

fumo naquela 6poca. E eles estavam sempre me abastecendo, voc£ 

sabe, at£ que aquilo ficou embara^oso. Eu estava realmente constran- 

gido por nunca ter nenhum, por nao poder reiribuir... Entao andei 

perguntando onde podia conseguir, e comprei pela primeira vez. 

Alem disso, comprar de um tralicante e mais economico, visto 

que nao ha intermediaries, e o comprador de quantidades maiores 

obtem, como no mundo usual dos negdeios, um pre^o menor. 

No entanto, para fazer essas compras, o usuario precisa ter um 

“contato” — conhecer algudm que se dedica ao trafico de drogas. 

Os traficantes operam ilicitamente, e para fazer negdeios com eles a 

pessoa precisa saber onde os encontrar e se identificar para eles de 
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la! modo que nao hcsitcm cm i'a/er venda. Isso e baslank* ditiul 

no case de pessoas que estao apenas casualmentc cnvolvidas com 

gruposque usam drogas. Mas, a medida que a pessoa se to,, na mais 

identificada com esses gritpos, e e vista como mats digna de con- 

fiam;a, o conhecimento r.ecessario e as apresenta^oes a traficantes 

tornam-se disponiveis para ela. Ao ser definido como integrants 

de um grupo, uni individuo e tambem classificado como alguem 

que pode ser seguramente considerado capaz de comprar drogas 

sem por os outros em perigo. 

Mesmo quando a oportunidade se torna acessivel para eles, 

muitos nao se aproveitam. O perigo de prisao incrente a tal ato os 

impede de tentar: 

Se el a fosse livremente distribiada, acho que eu provavNmente a tc ria 

a mao o tempo todo. Mas... [Voce quer dizer, se nao losse contra a 

lei?] £. [Bern, entao isso signified que voce nao quer se envoiver...j 

Bern, eu nao quero ficar envolvido demais, voce sabe. Nao quero 

chegar perto demais das pessoas que traficam, que estao muito me- 

tidas nisso. Nunca tive nenhuma dificuldade em conseguir algum 

bagulho. Eu so, ... alguem sempre tem uni pouco e a gente pode 

conseguir quando quer. Por que, exatamente por que eu nunca entrei 

nesses coniatos mais ou menos diretos, os traficantes, acho que voce 

explicaria isso com base no fato de que nunca senti necessidade de 

garimpar, de correr atras. 

Esses temores entrain em a^ao somente enquanto a ientativa 

nao e feita, porque, depois que ela loi realizada com sucesso, o 

individuo c capaz de usar a expcriencia para reavaliar o perigo 

envolvido; a no^ao de perigo nao impede mais a compra. Em vez 

disso, o ato e abordado com uma cautela realista que reconhece 

a possibilidade de prisao sem exagera-la. O comprador se sente 

seguro, eontanto que observe prccaus'oes elementares, de senso 

comum. Embora muitos dos entrevistados tivessem comprado, 

apenas poucos relataram qualquer dificuldade de tipo legal, que 

eles atribuiram a falta das devidas precau^oes. 
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Paraaqueles que eslabelecem conexoes, o uso regular e muitas 

vezes interrompido pela prisao ou desapareumenlo do homem de 

quem compram sua provisao. Nessas circunstancias, o uso regular 

so pode prosseguir se o usuario for capaz de enconlrar uma nova 

fonte de fornecimento. Este rapaz teve de abandonar o uso por 

algum tempo quando: 

Bom, o Tom foi para a cadeia, eles o prenderam. Depois o Cramer. 

Como foi mesmo que aconteceu?... Ah, sun, eu meio que devia 

algum dinbeiro para ele, e nao o vi durante um bom tempo; 

quando tentei ve-lo ele tinha se mudado, e nao consegui desco- 

brir para onde o sujeito tinha ido. Entao isso, foi esse contato.... 

[Entao voce realmente nao sabia onde conseguir?] Nao. [Entao 

parou?] Parei. 

A instabilidade das fontes de fornecimento e um importance 

controle sobre o uso regular e reflete de maneira indireta o empre- 

go de san^oes legais pela comunidade na prisao dos que traficam 

’drogas. A imposi^ao da lei controla o consumo, nao dissuadindo 

os usuarios diretamente, mas tornando precarias as fontes da droga 

e dificultando o acesso a elas. 

Cada estdgio de uso, da initiate & rotina, tem portanto seu 

modo tipico de fornecimento, o qual deve estar presenie para que 

esse nivel ocorra. Assim, os mecanismos que operam para limitar a 

disponibilidade da droga restringem tambem seu uso. No entanto, 

a participa^ao em grupos em que a maconha 6 consumida cria as 

condi^oes nas quais os controles que limitam o acesso a ela deixani 

de operar. Essa participate tambem envoive maior sensibilidade 

com rela^ao aos controles do grupo usuario, de modo que ha 

formas pressionando em direto h utilizacjiio das novas fontes de 

fornecimento. Consequentemente, pode-se dizer que mudan^as na 

participate* no grupo e no pertencimento a ele levam a mudan^as 

no nfvel de uso, ao afetar o acesso do individuo a maconha nas 

condi<;6es presentes, em que a droga s6 esta disponivel por inter- 

inMio de distribuidores ilegais. 
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Sigilo 

O nso da maconha e limitado tambem a mcdida quc individuos 

a consideram inconveniente ou acreditam que irao iuiga-la corno 

tab Essa inconveniencia, real ou presumida, provem do fata on da 

cren^a de quc, se nao-usuarios descobrirem quc algucm usa adioga, 

sancoes de um tipo importantscrao aplicadas. A concep^ao que os 

usuarios tem dessas sancoes e vaga, porque poucos deles parecem tei 

passado pur alguma experiencia desse tipo ou ter conheado algucm 

que as vivcu; em sua maioria, os usuarios de maconha sao desviantes 

secretos. Embora eles nao saibam o que esperar especificamente cm 

materia de puni^ao, as linhas gerais sao claras: temem o repudio 

por parte de pessoas de cujo respeito e aceita$ao necessitam, tanto 

pratica quanto emocionalmente. lsto e, supdem que suas relates 

com nao-usuarios serao perturbadas e rompidas caso estes venham 

a descobrir, e limitam e controlam sen comportamento a medida 

que essas relates com outsiders sao importantes para ele. 

Esse tipo de controlc perde a for^a na intera^ao com outros 

usuarios e no desenvolvimento da experiencia com a droga, a 

propor^ao que o usuario percebe que, mesmo que lhe apliquem 

sanies, em caso de descoberta pelos nao-usuarios, isso nao precisa 

necessariamente ocorrer. Em cada nivel de uso, ha um a^’an^o nessa 

compreensao que torna possivel o proximo estagio. 

Para o iniciante, essas considera^oes sao fundamentals e pre< i- 

sam ser superadas para que o uso seja empreendido. Seus medos sao 

contestados pela visao de outros — usuarios mais experientes que 

aparentemente julgam haver pouco ou nenhum perigo e parecem 

se envolver na atividade impunemente. Se alguem experiments 

uma vez”, pode aplacar seus temores com observances desse tipo. A 

interanao com outros consumidores proporciona.assim, ao iniciante 

racionalizanoes para fazer a primeira tentative 

Se persiste em fumar maconha, o noviqo percebera que pode 

consumi-la tantas vezes quantas quiser, desde que seja cuidadoso e 

se assegurc de que nao havera nao-usuarios presentes, ncm havera 

risco de intromissao por parte deles. Esse tipo de perspectiva e um 
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pre-requisito necessario para o consumo ocasional, em que a droga 

e fumada quando outros usuarios convidam alguem a se juntai a 

eles. Embora permita esse estagio de uso, tal perspectiva nao da 

margem para o consumo regular, porque os mundos de usuario c 

nao-usuario, embora separados num grau que permite a persisten- 

cia do padrao de uso ocasional, nao sao completamenLe segregados. 

Os pontos de contato entre esses dois universos parecem perigosos 

para o usuario ocasional, que deve,portanto, restringir o consumo 

aquelas ocasioes que tornam improvavel esse encontro. 

O uso regular,por outro lado, implica um consumo sistemati- 

co e rotineiro da droga que nao leva em conta essas possibilidades 

e planeja os perfodos para seu consumo. £ um modo que se baseia 

em outro tipo de atitude em relate ao risco de ser descoberto por 

nao-usudrios, que se baseia na conviccao de que a maconha pode 

ser fumada debaixo do nariz de nao-usuarios; ou, alternativamente, 

na adonao de um padrao de participa«;ao social que reduz quase 

a zero os contatos com nao-usudrios. Sem esse ajuste na atitude, 

na intera^ao ou em ambos, o consumidor d obrigado a perma- 

necer no estagio do uso ocasional. Esses ajustes podem ter lugai 

em termos de duas categorias de riscos envolvidos: primeiro, que 

nao-usuarios descubram alguem em posse de maconha; segundo, 

que alguem seja incapaz de esconder os efeitos da droga quando 

esta na companhia de nao-usuarios. 

As dificuidades do aspirante a usuario regular, no primeiro 

caso, sao ilustradas pelos comentdrios de um rapaz que fracassou 

na tentativa de fazer uso regular enquanto morava com os pais: 

Eu nao gostava de ter maconha pela casa, sabe? [For que?] Bom, 

pensava que talvez iliinha mde pudesse acha-la, ou algo assim. 

[Que acha que ela diria?l Ah, bem, voc£ sabe. ... Bom, eles nunca 

mendonam isso, sabe, nada sobre viciados em drogas ou qualquer 

coisa desse tipo, mas seria realmente uma coisa ruirn no meu caso, 

eu sei, por causa da grande famflia de que venho. E minhas irmas e 

irmSos, eles iriam me arrasar. [E voeft n5o quer que isso aconte<;a?l 

Nao, acho que nao. 
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Nesses casos, prever as conseqiiencias da descoberta do se¬ 

gredo impede a pessoa de manter a provisao minima para o uso 

regular. O consumo continua irregular, uma vez que depende de 

encontros com outros usuarios e nao pode ocorrer sempre que o 

usuario deseja. 

A menos que descubra urn rnotodo para super a r essa difi- 

culdade, a pessoa so pode avan^ar para o uso regular quando 

a rcla^ao que impede o consume e rompida. As pessoas nao 

eostumam deixar seus lares e suas tamilias para fumar maconha 

regularmente. Mas se o fazem, nao importa por que razao, o uso 

regular, ate entao vetado, torna-se uma possibilidade. Usuarios 

regulates confirmados muitas vezes consideram seriamente o efeito 

do estabelecimento de novas rela^oes sociais com nao-usuarios 

sobre seu uso da droga: 

Eu nao me casaria com alguem que brigasse comigo se eu fizesse isso 

(fumasse maconha], sabe. Isto e, nao me casaria com uma mulher 

que fosse tao desconfiada a ponto de pensar que eu faria alguma 

coisa. ... Isto e, voce sabe, tipo fazer mal a raim mesmo ou tentar 

fazer mal a alguem. 

Se tais liga^oes sao estabelecidas, o uso tende a retornar ao 

estagio ocasional: 

[Este ho mem havia usado maconha bem intensamente, mas sua mu¬ 

lher era contra.] Claro, foi em grande parte por causa da minha mulher 

que parei. Hou\ e algumas ocasloes em que tive vontade... nao fiquci 

realmente fissurado, mas ia gostar de fumar um pouco. [Ele nao pode 

continuar luando a droga exceto -rregularmentc, naquelas ocasioes 

em que estava longe da present l do controle da mulher.) 

Se a pessoa ingressa quase totalmente no grupo de usuarios, 

o ptoblema deixa de existir sob nvuilos aspcctos,e e possivel que o 

consumo regular ocorra, exceto quando se faz uma nova conexao 

com o mundo mais convcncional. 
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Se uma pessoa fuma maconha de maneira regular e rotineira, 

e quase inevitavel — uma vez que, numa sociedade urbana, esses 

papeis nao podem ser mantidos completamente separados — que 

um dia se veja drogada na companhia de nao-usuarios de quern 

deseja esconder sua pratica. Dada a variedade de sintomas que 

a droga pode produzir, e natural que o usuario terna que possa 

revelar, pelo comportamento, que esta drogado, que possa ser in- 

capaz de controlar os sintomas e, assim, revelar seu segredo. Esses 

fencmenos, como a dificuldade em se concentrar e levar adiante 

uma conversa normal, geram na pessoa o temor de que todos sai- 

ba.n exatamente por que ela estd se comportando dessa maneira, 

de que o comportamento seja interpretado de forma automatica 

como um sinal de consumo de droga. 

Os que avan^am para o uso regular conseguem evitar esse dile- 

ma. Pode acontecer, como foi observado anteriormente, que eles pas- 

sem a participar quase completamente do grupo subcultural em que 

a pratica tem lugar, de modo a estabelecer uma quantidade minima 

de contato com nao-usuarios com cujaopiniao se importam, Como 

' esse isolamento da sociedade convencional raramente t completo, o 

usuario precisa aprender outro metodo de evitar o dilema, m^todo 

que 6 o mais importante para aqueles cuja participate nunca t tao 

completamente segregada. Ele consiste em aprender a controlar os 

efeitos da droga quando esta na companhia de nao-usudrios, de 

modo que estes possam ser enganados, e o segredo mantido, mesmo 

que a pessoa continue em intera<;ao com eles. Se alguem nao conse- 

gue aprender isso, existem alguns grupos de situates em que nao 

ousa hear drogado e no qual o uso regular nao k possivel. 

Sabe, cara, vou Ihe contar uma coisa que realmente me arrasa, e 

realmente terrivel. Alguma vez voc£ entrou no barato e depots teve 

de encarar sua familia? Eu realmente tenho pavor disso. Como ter de 

falar com meu pai, minha mae ou irmaos, cara, e realmente demais. 

Eu realmente nao consign. Tenho a impressao de que estao me 

manjando [observando] e sabern que estou doidao. £ uma sensa^ao 

horrivel. Odeio isso. 
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A maioria dos usuarioo tern essas senstujocs e passa ao consu¬ 

me regular—quando passa — somente se ocorrer uma experiencia 

da seguinte ordem, mudando sua concept0 das possibilidades de 

detec^ao: 

[Entao voce fazia isso muito, de ink 10?] Nao, nao demais. Como eu 

disse, tinha urn pouco de medo. Mas, finalmente, foi por volta de 

1948 que realmentecomecei a turnar para valer. [Do que voce tmna 

medo?] Bom, eu tinha medo de hear drogado e nao ser capaz de 

me desempenhar, entende,quer di/er, tinha medo de relaxare ver o 

que iria acontecer. Especialmente no trabalho. Eu nao podia confiar 

em mini quando entrava no barato. Tinha medo de hear doidao 

demais e perder completamente a conscience, ou fazer hobagem. 

Nao queria hear perturbado demais. 

[Como superou isso? 1 Bom,sao essas coisas, cara. Uma noite eu 

puxei uni fumo e de repente me semi realmente otimo, relaxado, voce 

sabe, fiquei realmente numa boa. Desde entao fui capaz de fumar 

tanto quanto queria sem ter nenhum problema com isso. Sempre 

consigo controlar. 

Na experiencia tipica, o usuario se ve numa posit0 em que 

deve fazer, quando drogado, algo que tern certeza de nao poder 

realizar nessa conditio. Para sua surpresa, descobre que comegue se 

desempenhar bem e ainda esconder dos outros o fato de estar sob 

influencia da droga. Uma ou mats ocorrencias desse tipo permitem 

ao usuario concluir que pode continuar sendo urn desviante secre- 

to, que sua cautela foi excessiva e baseada numa premissa falsa. Se 

ele cleseja usar a droga regularmer.te, nao sera mais dissuadido por 

esse medo, pois pode usar tal experiencia para justifiear a cren$a 

de que os nao-usuarios nunca precisam saber. 

[Sugeri que muitos usuarios acham dificil realizar sen trabalho com 

eficiencia quando drogados. O entrovistado, um roccinico, respon- 

deu com a histdria de como superou essa barreira.] 

Is^o nao me incomoda tanto. Tive uma experiencia uma vez 

que provou isso para mini. Eu tinha ido a uma testa uo barulho na 
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noite anterior. Fiquei muito doido. Com maconha e bebida tani- 

bem. Fiquei tao alto que ainda estava baratinado quando fui para o 

trabalho no dia seguinte. E eu tinha um serviijo muito importante 

a fazer. Devia ser praticamente perfeito — negocio de precisao. O 

chefe andara ate me instruindo por varios dias, explicando como 

faze-lo e tudo o mais. 

[Ele foi para o trabalho maconhado e, ate onde podia se lembrar, 

devia ter feito o servi^o, embora nao tivesse nenhuma lembran^'a 

clara disso, ji que continuava inteiramente drogado. j 

Por volta de 15h45, finalmente cai em mini e pensei:“MeuDeus! 

O que estou fazendo?” Entao tratei de parar e fui para casa. Quase 

nao dormi a noite toda, preocupado, pensando se tinha ferrado 

tudo naquele servi<jo ou nao. Apareci na manha seguinte, o chefe 

verificou tudo, e eu tinha feito o maldito service com perfei^ao. En¬ 

tao, depois disso, realmente deixei de me preocupar. Ja fui trabalhar 

completamente doidao algunias manhas. Nao tive absolutamente 

problema algum. 

O problema nao 6 igualmente importante para todos os usua¬ 

rios. Alguns deles estao protegidos por sua participate social; 

eles estao completamente integrados ao grupo desviante. Todos 

os seus companheiros sabem que usam maconha e ningu£m se 

importa, ao passo que seus contatos convencionais sao raros e sem 

importancia. Al£m disso, algumas pessoas encontram solu$oes 

idiossincraticas que lhes permitem agir quando drogadas sem que 

ningu^m perceba. 

Eles [os rapazes da vizinhanqi] nunca sabem se estou ou nao droga¬ 

do. Em geral estou, mas eles nao sabem. Sempre tive fama, durante 

todo o ensino m£dio, de ser meio pateta, sabe, entao nao importa 

o que eu fa^a, ninguem presta muita atentpio. Posso hear drogado 

impunemente quase em qualquer lugar. 

Em suma, as pessoas limitam seu uso de maconha em propor- 

qao ao grau de medo que sentem, real ou nao, de que nao-usu&rios 
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importantes para ctes dcscubram quo consomem drogas e reajam do 

numeira punitiva. Esse tipo de controls perde a for?a quandoo usu.i- 

Tio descobre que sous medos sao excessivos e irrcais, quando pas*. 

» conceber a praticu come algo que pode ser mantido em segredo 

com relativa facilidade. Cada estagio de uso s6 pode ocorrer depois 

que a pessoa reviu sua concept dos perigos envolvidos uele. 

MoraLidade 

Nocoet convencionais de moraiidade sao outro me.o pelo qual o 

uso de maconha e controlado. Os imperativos morals basicos que 

operam aqui sao os que exigem que o individuo seja responsave 

por seu proprio bem-estar, e capaz de controlar seu comportamen- 

to racionalmente. O esterebtipo do viciado em drogas retrata uma 

pessoa que viola esses imperativos. Uma recente describe do usua- 

rio de maconha ilustra os principals traqos desse estereotipo. 

Nos primeiros estagios de intoxicate a for?a de vonlade e destrui- 

da, e imbibes e restrifoes sac liberadas; as barreiras morals sao 

derrubadas, o que results muitas veas em devassidao e sexualraade 

Onde a instabilidade mental i inerente, o comportamentoe em gerai 

violento. Um egoista gozara de delirios de grandeza, o ind.viduo 

timido sofrera de ansiedade, £ o agressivo muitas vexes desejara re- 

correr a atos de violencia e crime. Tendencias latentes sao liberadas, 

e embora o sujeito possa saber o que esta acontecendo, tornou-se 

impotente para evita-ias. O uso constante produz incapaadade para 

o trabalho e desorientat0 da vciltade.' 

Temos de acrescentar a isso, claro, a ideia de que o usuario sc 

torna um escravo da droga, de que se rende voluntariamente a um 

habitn oafa o qual nao ha saida. A pessoa que leva esse esterebt.po 

a serio confronta-se com um obstaculo ao uso da droga. Ela nao 

comecara, mantera ou aumenUra sen uso de maconha a menus 

que possa neutralizar sua sensibilidade ao esterebt.po, acertando 
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unta visao alternative da pralica. De outro modo, ira.como o faria 

a maior parte dos membros da sociedade, condenar a si mesma 

como um outsider desviantc. 

O iniciante partilhou em algum momento a visao convencio- 

nal. No curso de sua participate num segmento nao-convencional 

da sociedade, contudo, e suscetivel de adquirir uma visao mais 

“emancipada” dos padroes morais implicitos na caracteriza^ao 

habitual do usuario de drogas, pelo menos a ponto de nao rejeitar 

sumariamente atividades porque sao condenadas por conven<;ao. 

Talvez a observac^ao de outros consumidores o leve a aplicar sua 

rejei^ao dos padroes convencionais ao caso especifico do uso de 

maconha. Essa'intera^o, portanto, tende a fornecer as condi^oes 

que permitem ao novi^o escapar da influencia das normas pelo 

menos o bastante para que ele arrisque uma primeira experiencia 

com a droga. 

No curso de uma maior experiencia com grupos que usam a 

droga, o noviqo adquire uma serie de racionalizaqoes e justificativas 

com as quais pode responder a obje9oes quanto ao uso ocasional, 

caso decida envolver-se nele. Se ele mesmo suscitar as obje^oes da 

moraiidade convencional, encontrard respostas prontas disponiveis 

no folclore dos grupos que fumam maconha. 

Uma das racionaliza^oes mais comuns e que as pessoas con¬ 

vencionais entregam-se a praticas muito mais nocivas, e que um 

vicio comparativamente pequeno como fumar maconha nao pode 

ser errado quando coisas como o uso de alcool sao tao aceitas: 

[Entao voce nao curte alcool?] Nao, nao cur to nem um pouco. [Por 

que nao?) Nao sei. Realmente nao curto. Bom, veja, o negbcio 6 o 

seguinte. Antes que eu chegasse d idade em que os garotos comeyam 

a beber, jd estavapuxando lumo e via as vantagens disso, sabe, isto d, 

nao havia nenhum enjoo e era muito mais barato. Essa foi uma das 

primeiras coisas que aprendi, cara. Para que voce quer beber? Beber 

e bobeira, sabe. £ tao mais barato puxar um fumo e a gente nao tern 

enjoo, nao e sujo c tonia menos tempo. E eia realmente passou a ser 

a coisa, sabe. Entao eu puxei fumo antes de beber, saca ... 
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|Que quer di/.er coin “essa toi um.i das primeiras coisas que 

aprcndeu”?] Bom, quero dizer,c como eu digo, eu estava come^ando 

a trabalhar como musico quando coniecci a puxar iumo, e estava 

tambem em comities de beber no trabalho, sabe. V aquelcs cams 

me mostraram quo era bobagem beber. E»es tambem nao bebiam. 

Radonaliza^oes adicionais permitem ao usuario sugerir para 

si mesmo que os efeitos da droga, ao inves de nocivos, sao de fato 

beneficos: 

Ja fumei alguns quo fizeram eu me sentir... xniulo revigorado, e me da 

tambem urn otimo apetite. Deixa a gente com rauita fome. Iso pro- 

vavelmente e bom para algumas pessoas que estao magras demais. 

Finalmente, o usuario, nesse estagio, nao esta usando a droga o 

tempo todo. Sou uso e planejado; considera-o apropriado em certas 

ocasioes, nao em outras. A propria existence desse planejamento 

lhe permite assegurar a si mesmo que controla a droga, e ela tor- 

na-se um simbolo da inocuidade da pratica. Ele nao se consider a 

um escravo da droga porque e capaz de se ater ao sen piano-e 

se atem —, seja qual for a quantidade que se proponha consuimr. 

O fato de haver ocasioes em que, a prindpio, ele nao usa a droga, 

pode lhe servir como uma prova para si mesmo de sua hberdade 

com rela^ao a ela. 

Gusto de puxar fumo e puxo principalmente quando estou relaxan- 

do, fazendo alguma coisa de que gosio, como ouvir musica classica 

realmente boa, ou talvez ver lira dime ou algo wsim, ou ouvir um 

programa de radio. Alguma coisa que eu goste de fazer, nao parti- 

cipando cm... como.... logo golfe durante o verao, sabe, e uns caras 

com quern eu jogo puxaram fumo enquanto estavam jogando, eu 

nao pude entender isso porque, voce sabe, quando a gente esta 

participando de uma coisa, quer que a cabe^a cstga naquilo e nada 

niais, e se voce estiver,... porque eu acho, cu sei que ela faz a gente 

relaxar e ... nao acho que voce possa fazer isso tambem. 

Uso de maconha e controle social 85 

O individuo que aceita cssas ideias pode adotar um modo 

de utilizavao ocasioml porque reorganizou suas no$6es morais de 

maneira a permiti-lo, sobretudo ao adquirir a concept de que os 

valores morais convencionais sobre drogas nao se aplicam a esta 

droga que ele consome, e que, de todo modo, o uso que laz dela 

nao se tornou excessivo. 

Se a utilizatjao progride ate o ponto de se tornar regular e sis- 

tematica, podem ressurgir questoes morais para o usuario, pois ele 

passa agora a parecer, para si mesmo e para os outros, o viciado em 

drogas” da mitologia popular. Ele precisa se convencer de novo — 

para que o .uso regular possa continuar — de que nao cruzou 

essa linha. O problema e a possivel solu^ao sao apresentados na 

declara^ao de um usuario regular: 

Sei que nao esta se tornando um habito, mas eu fiquei um pouco 

preocupado em saber se serin iacil parar, entao tentei. Estava fumando 

o tempo todo, entao simplesmente parei por uma seraana inteira para 

ver o que iria acontecer. Nao aconteceu nada. Entao fiquei sabendo 

que estava tudo legal. Desde entao tenho usado tanto quanto quero. 

Claro, nao gostaria de ser um escravo disso ou nada desse genero, 

mas nao acho que isso aconteceria, a menus quo eu fosse neurdtico 

ou coisa parecida, e nao acho que seja, nao a tal ponto. 

A racionaliza^io anterior, de que a droga tern efeitos beneficos, 

permanece inalterada e pode ate sofrer um consideravel desenvol- 

vimento. Mas a questao suscitada na ultima citato prova-se mais 

perturbadora. Em vista do consumo aumentado e regular da droga, 

o usudrio nao tem certeza de ser realmente capaz de controld-lo, de 

que nao se tornou talvez escravo de um habito vicioso. Testes sao 

feitos — o uso € abandonado c as conseqiiencias aguardadas —, 

e, quando nada de adverso ocorre, o usuario e capaz de concluir 

que nao ha o que temer. 

O problema, contudo, £ dificil para alguns dos usuarios mais 

sofisticados, que extraem suas normas morais menus do pensa- 

mento convencional que da “teorh” psiquiat rica popular. O uso os 
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preocupa, nao em termos convencionais, mas pelo que pode indicar 

acerca de sua saude mental. Aceitando o pensamento corrente sobrc 

as causas do use de drogas, eles raciocinam que ninguem iria usnr 

drogas em grandes quantidades a menus que bouvesse algo de 

“errado” com ele, a menus que houvessc algum desajuste rcurotico 

que lornasse as drogas necessdrias. Eumar maconha torna-se um 

simbolo de fraqueza psiquica e, em ultima analise, de fraqueza 

moral. Isso predispoe a pessoa contra a conlinua^ao do uso regular 

e causa um retorno ao consumo ocasional, a menos que uma nova 

justificn^oo seia dcscoberta. 

g(>m, eu me pergunto sc o meihor c nao toniar coisa nenhumn. Isso 

e o que dizem. Se bem que ja ouvi psiquiatras dizerem: Puxe todo 

o fumo que quiser, mas nao toque em heroSna. 

I Bom, parece sensato.] E, mas quantas pessoas conscguem isso? 

Nao ha muitas.... Acho que 75% ou talvez uma porcentagem ainda 

maior das pessoas que puxam fumo tem um padrao de com porta¬ 

mento que as levaria a puxar cada vez mais fumo e a se distanciar cada 

vez mais das coisas. Acho que eu mesmo tenho esse padrao. Mas acho 

que tenho consciencia disso, entao acho que posso combate-lo. 

A noqao de que ter consciencia de um problema e resolve-lo 

constitui uma autoiustificativa na circunstancia anterior. Quando 

nao £ possivel encontrar explicate o consumo continua em bases 

ocasionais, e o usuario explica suas razoes em termos da concepqao 

que tem da teoria Dsiquiatrica: 

Bom, acredito que as pessoas que se entregam ao consumo de 

narcriticos, a'cool e bebida, qnalquer estimulante desse tipo, nesse 

njvel, provavelmente estao procurando a tuga de um estado mais 

serin que o do usuario mais ou menos ocasional. Nao acho que eu 

esteja fugindo de nada. Acho que, apesar disso, percebo que ainda 

tenho niuito o que me ajustar.... lmtao, nao posso dizer que ten ha 

nenhuma doenca neurotica ou ineficiencia sera com que esteja 

tentando lidar. Mas no caso de cert os conhecidos meus, pessoas 
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que sao alcoolatras cronkas ou viciadas em narcoticos, ou fumantes 

muito habituais, tenho visto, acompanhando essa condiifao, alguns 

desaiustes em suas personalidades tambem. 

Certas concepqoes de cunho moral sobre a natureza do 

consumo da droga e os usudrios influenciam, assim, o tumante 

de maconha. Se ele for incapaz de invalidar ou ignorar essas con¬ 

cepts, o uso nao ocorrera de maneira alguma; e o grau de uso 

parece estar relacionado com o grau em que as concepts deixam 

de ter influencia, substituidas por racionalizats e justificativas 

correntes entre usudrios. 
Em suma, uma pessoa se sentird livre para usar maconha a 

medidaque passe a considerar as concep^oes convencionais sobre 

ela como as iddias mal fundamentadas de outsiders e as substitua 

pels visao “inside” que adquiriu por meio de sua experiencia com 

a droga na companhia de outros usudrios. 
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A cultura de um grupo desviante: 

o musico de casa noturna 

Embora o comportamento desviante seja com freqiiencia pros- 

crito por lei — rotulado de criminoso se praticado por adultos, 

ou de delinquente, se praticado por jovens —, aqui este nao i 

nece.ssariamefite o caso. Os musicos de casa noturna, cuja cultura 

investigamos neste e no proximo capitulo, sao um exemplo perti- 

uente. Embora suas atividades estejam formalmente dentro da lei, 

sua cultura e o modo de vida sao suficientemente extravagantes 

e nao-convencionais para que eles sejam rotulados de outsiders 

pelos membros mais convencionais da comunidade. 

Muitos grupos desviantes, entre os quais os musicos de casa 

noturna, sao estaveis e duradouros. Como todos os grupos estaveis, 

desenvolvem um modo de vida caracteristico. Para compreender 

o comportamento de alguem que 6 membro de um grupo desse 

tipo e necessario entender tal modo de vida. 

Robert Redfield expressou a concep<;ao de cultura do antro- 

pdlogo da seguinte maneira: 

Ao falar de “cultura”, temos em mente os entcndimentos convencio¬ 

nais, manifestos em ato e artef'ato que caracterizam as sociedades. 

Os “entcndimentos” sao os signilkados atribuidos a atos e objetos. Os 

significados sao convencionais, e portanto culturais,a medidaque 

setornaram tipicos para os membros dessa suciedade em razao da 

intercomunicac^ao entre si. Uma rultura e, por conseguinte, uraa 

abstracao: e o conjunto de tipos ao qua! lendcm a se eonformar 

os significados que os diferentes membros da sociedade atribuem 

a um mesmo ato ou objeto. Os significados sao espressos em 

ac5e$ e nas produces de a^oes, a partir dos quais os inferimos; 

89 
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podemos assim identificar tambeni a ‘'cultura como a medida 

que o comportamento convencional dos membros da sociedade 

e o mesmo para todos.1 

Hughes observou que a concepqao antropologica da cultura 

parece ser mais adequada para a sociedade homogenea, a socie¬ 

dade primitiva com a qua! o antropologo trabalha. Mas o termo, 

no sentido de uma organiza^ao de entendimentos comuns aceitos 

por uni grupo, e igualmente aplicavel aos grupos menores que 

compoem uraa sociedade moderna complexa, grupos £tnicos, 

religiosos, regionais, ocupacionais. E possivel mostrar que cada 

um desses grupos tem certos tipos de entendimento comuns e, 

portanto, uma cultura. 

Sempre que uni grupo de pessoas tem parcialmentc uma vida 

comum com uni pequeno grau de isolamento em rela<;ao a outras 

pessoas, uma rnesma posic^ao na sociedade, problemas comuns e 

talvez alguns inimigos comuns, ali se constitui uma cuitura. Pode 

ser a cultura fantastica dos infdizes que, tendo se tornado viciados 

em hero ilia, partilham um prater proibido, uma tragedia e uma 

batalha contra o taundo convencional. Pode ser a cultura de um par 

de crian^as que, enfrentando os mcsmos pais poderosos e arbitrdrios, 

criarn uma linguagem e um conjunto de costumes prbprios que 

pcrsiste mesmo quando elas at tornani grandes e poderosas como 

os pais. Pode ser a cultura de um grupo de estudantes que, desejosos 

de se tornar medicos, veem-se diaiite dos mesrnos cadaveres, testes, 

pacientes complicados, professores e orientadoresd 

Muitos sugeriram que cultura surge essencialmente em res- 

posta a urn problema enfrentado cm comum por um grupo uc 

pessoas, & medida que elas sao capazes de interagir e se comunicar 

entre si de maneira eficaz.3 Pessoas que se envois em em ativida- 

des consideradas desviantes enfrentam tipicamentt o problema 

de que sua concep^io a respeito do que fazem nao e partilhada 

por outros membros da sociedade. O homossexual acha que sua 
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vida sexual e adequada, mas os outros nao pensani isso. O ladrao 

julga que e apropriado para ele roubar, mas ninguem mais acha 

isso. Quando pessoas que se envolvem em atividades desviantes 

t£m oportunidade de interagir, dprovavel que desenvolvam uma 

cultura constituida em torno dos problemas decorrentes das di- 

feren^as entre sua defini^ao do que fazem e a definite adotada 

por outros membros da sociedade. Elas desenvolvem perspectivas 

sobre si mesmas e suas atividades desviantes e sobre suas relaqoes 

com outros membros da sociedade. (Alguns atos desviantes, claro, 

sao cometidos isoladamente, e as pessoas que os cometem nao 

tem oportunidade de desenvolver uma cultura. Exemplos disso 

sao o pirohiamaco compulsivo ou o cleptomaniaco.4) Como 

operam dentro da cultura da sociedade mais ampla, porem 

diferentemente dela, ess as culturas sao muitas vezes chamadas 

de subculturas. 

O musico de casa noturna, a cuja cultura ou subcultura este 

capitulo £ dedicado, pode ser definido simplesmente como alguem 

que toca musica popular por dinheiro. Exerce uma ocupa^ao 

do setor de servi^os e a cultura de que participa tem seu carater 

determinado pelos problemas comuns desse tipo de ocupa9ao de 

servi^o. Esses trabalhos distinguem-se em geral pelo fato de, neles, 

o trabalhador entrar em contato mais ou menos direto e pessoal 

com o consumidor final do produto de seu irabalho, o cliente para 

quern executa o service. Conseqiientemenlc, o cliente e capaz de 

dirigir ou tentar dirigir o trabalhador em sua tareia e de aplicar 

sanqoes de varios tipos, variando desde a pressao informal ate a 

recusa do serv^o, que passa a ser soiicitado a outras das muitas 

pessoas que o executam. 

Ocupa<;6es de servic^o reuneni uma pessoa cuja atividade em 

tempo integral esta centrada nesse oftcio — e cujo eu esta pro- 

fundamente envolvido nele — e outra cuja relaqao com o servi<;o 

prestado e muito mais casual. Talvez seja inevitavel que as duas 

tenham visoes amplamente diferentes a respeito de como o servit^o 

deve ser realizado. De modo tipico, membros de ocupa^oes no 

setor de serviqos consideram o cliente incapaz de julgar o valor 
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proprio do service c se ressentem amargamente das tentativas que 

ele faz para exercer controle sobre o trabalho. Em conseqiiencia, 

surgem conflitos e hostilidades, os metodos de defesa contra -t 

interferencia externa tornam-se unta preocupa^ao dos membros 

do grupo, e uma subcultura se desenvotve em torno desse conjunto 

de problemas. 

Os musicos acham que a linica musica que vale a pena tocar 

e o que chamum de “jazz”, termo que pode ser parcialmente de- 

finido como aquela musica produzida sem referenda as deman- 

das de outsiders. No entanto, eles tern de suportar a incessante 

interferencia no que tocam por parte de pa trees e do publico. O 

problems mais arduo na carreira do musico medio, como iremos 

ver, e a necessidade de escolher entre sucesso convencional e seus 

padroes artisticos. Para alcan^ar succsso, ele sente necessidade de 

se “tornar contercial”, isto e, tocar de acordo com os desejos dos 

nao-musicos para quern trabalha; ao faze-lo, sacrifica o respeito de 

outros musicos e, assim, na maioria dos casos, seu auto-respeito. 

Se continuar riel a seus padroes, estara em geral condenado ao 

fracasso na sociedade mais ampin. Os musicos se classificam de 

acordo com o grau em que cedent aos outsiders; o continuum varia 

desde o musico de “jazz”, num extremo, ate o musico “comercial” 

no outro. 

Focalizarei adiante os seguintes pontos: (1) as concep^oes 

que os musicos tern de si niesmos c dos nao-musicos com quern 

trabalham e os conflitos que Ihes parecem inerertes a essa re- 

lutpio; (2) o consenso basico subjacente as realties de musicos 

comerciais e de jazz diante desse conflito; e (3) os sentinientos de 

isolantento que os musicos experimentam em reLu;ao a sociedade 

mais ampla, e o mo do como se segregam do publico e da comu- 

nidade. Os problemas que surgem da diferen^a entre a maneira 

como os musicos definem seu trabalho e aquelas como as pesscas 

para quern trabalham os concebcm podem scr considerados uni 

prototipo dos problemas que os desviantes enfrentam ao lidar 

com outsiders que tent unta visao diferente de suas atividades 

desviantes.5 
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A pesquisa 

Colhi o material deste estudo por meio de observaqao participante, 

interagindo com musicos na variedade de situates que compoem 

suas vidas de trabalho e lazer. Na epoca em que fiz a pesquisa, eu 

era pianista professional ha alguns anos e aluava em drculos mu- 

sicais de Chicago. Isso foi em 1948 e 1949, periodo em que musi¬ 

cos aprovcitavam os beneficios previstos pelo G.I. Bill.* Assim, o 

fato de eu freqiientar a universidade nao me diferen^ava no meio 

musical. Trabalhei com muitas bandas de diferentes tipos durante 

esse periodo e fiz amplas anota^'oes sobre os eventos que ocorriam 

enquantoestava com outros nuisicos. A maioria das pessoasque eu 

obsen/ava nSo sabia que eu estava fazendo uni estudo sobre musicos. 

Raramente eu realizava algurna entrevista formal, concentrando-me 

antes em ouvir e registrar as conversas habiluais que ocorriam entre 

os musicos. A maior parte de minhas observances foi realizada no 

trabalho e ate no palco, enquanto tocavantos. Conversas uteis para 

meus objetivos ocorriam muitas vezes nos eostumeiros “mercados 

de emprego”, nos escritbrios do sindicato local, onde musicos a 

procura de trabalho e lideres de banda h procura de homens para 

contratar se reuniam nas tardes de segunda-feira e sabado. 

O mundo do musico de casa noturna e extremamente dife- 

renciado. Alguns tocam sobreludo ent bares e cafes, em bairros 

distantes ou na area central. Alguns tocam com bandas ntaiores, em 

saloes de dan<;a e boates. Outros, em vez de trabalhar regularmente 

num lugar, atuam com bandas que tocam em bailes privados e 

festas em hotbis e clubes campestres. Outros hontens ainda tocam 

com bandas famosas, nacionalmente conhecidas, ou trabalham ent 

estudios de radio e televisao. Os que trabalham cm cada tipo de 

contexto tern problemas e atitudes caracterislicos desse contexlo. 

Eu tocava principalmente em barer e cabares, e ocasio na I mente com 

varios tipos de banda que faziant apresenta<;oes avulsas. Mas tinha 

bastante contato com ntentbros dos outros grupos — por meio de 

* G.I. Bill of Rights, ou The Servicemen’s Readjustment Act, lei sancionada cm 
junho de 1944 quegarantia aos militates veteraitos uma ampla gama de beneficios, 
inclusive dinheiro para o pagamento de estudos universitarios. (NT.) 
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encontros em servigos ocasionais e no predio do sindicato — para 

poder collier evidences dc suas atitudes e atividadcs. 

Quando completava a pesquisa, trabalhei como musico em dois 

outros lugares: uma pequena cidade universitaria (Chainpaign-Ur- 

bana, Illinois) e uma cidade grande, embora nao tao grande quanto 

Chicago (Kansas City, Missouri). Ha disparidades na organiza^ao da 

profissao de musico associadas as diferen^as de tamanho das cidades. 

Em Chicago, e muito mais facil para um musico especializar-se. Ele 

pode set musico de salao de danya, ou trabalhar somente em caba- 

res e boates (como eu fazia). Nas cidades meuores, nenhum desses 

tipos de trabalho existe em quantidade suficiente, e, alem disso. ha 

menos musicos cm propor^ao a popula^ao. Um musico, portanto, 

pode ser chamado para tccar em qualquer um dos varios contextos 

que descrevi, seja porque tem pouca escolha quanto aonde tocar, seja 

porque o lider de banda que procura alguem para trabalhar com elo 

tem pouca op^ao entre os musicos disponiveis. Embora eu nao tenha 

mantido registros formais de minhas experiences nesses outros 

contextos, nenhum deles forneceu dados que exigissem mudan^as 

nas conclusoes a que cheguei com base nos materials de Chicago. 

Musico e "quadrado" 

O sistema de crenels sobre o que sao os musicos e o que sao os 

piiblicos e resumido em uma palavra empregada pelos primeiros , 

para se referir aos outsiders — “quadrado” [square]. Ela £ utilizada 

como substantivo e adjetivo, denotando tanto um tipo de pessoa <j 

quanto uma qualidade de comportamento e objetos. Refere-se 10 J 

tipo de pessoa que £ o oposto do que todo musico e, ou deveria ser; 

e uma maneira de pensar, sentir e se comportar (com sua expressao 

em objetos materiais) ooosta aquilo que os musicos apreciam. 4 

O musico e concebido como um artista que possui um misfe- 

rioso dom artistico que o distingue de todos os demais. Possuindo 

esse dom, ele deveria estar livre de controle por parte de outsiders % 

que nao o detem. O dom e algo que nao pode ser adquirido pela 
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instru<;ao; o outsider jamais poder£, portanto, tornar-se membro 

do grupo. Um trombonista disse: “Nao se pode ensinar um sujeito 

a ter batida. Ou ele tem ou nao tem. Se nao tem, voce nao pode 

Ihe ensinar isso.” 

O musico acha que em nenhuma circunstancia se deveria 

perrnitir que um outsider lhe dissesse o que tocar ou como tocar. 

De fato, o elemento mais forte no cbdigo dos colegas e a proi- 

bii;ao de criticar ou tentar pressionar de qualquer maneira um 

outro musico na situa<;ao real de tocar “no trabalho”. Se nao e 

permitido nem a um colega iniluenciar o trabalho, e impensavel 

que se permita que um outsider o fa^a. 

Essa atitude £ generalizada num sentimento de que os musicos 

sao diferentes de outros tipos de gente e melhores que eles, nao 

devendo assim estar sujeitos ao controle de outsiders em qual¬ 

quer esfera da vida, em particular em suas atividades artisticas. O 

sentimento de ser alguem diferente que leva uma vida diferente e 

arraigado, como indicam os seguintes comentarios: 

Estou lhe dizendo, os musicos sao diferentes das outras pessoas. 

Falam de maneira diferente, agem de maneira diferente, parecem 

diferentes. Simplesmente nao sao como as outras pessoas, so isso. ... 

Sabe, e diftcil deixar a profissao de musico porque a gente se sente 

tao diferente dos outros. 

Os musicos vivem uma vida exdtica, como nunia selva ou 

coisa parecida. Quando come^'am, sao garotos comuiis de cidades 

pequenas — mas, depots que entram nessa vida, mudam. £ como 

uma selva, com a diferen^a que a selva deles e uni onibus quente, 

apinhado. Voc£ vive esse tipo ce vida durante um letnpo e fica 

completamente diferente. 

£ 6timo ser musico, nunca vou me arrepender. Compreendo 

coisas que os quadrados nunca compreenderao. 

Um extremo dessa concep^ao d a cren^a de que somente mu¬ 

sicos sao sensiveis e nao-convencionais o bastante para conseguir 

dar verdadeira satisfa^ao sexual a uma mulher. 
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Fortemente imbuidos de sua diferenqa, os musicos acreditam 

tarnbem nao ter qualquer obriga^'ao de imitar o comportamento 

convencional dos quadrados. Da ideia de que ninguem pode di- 

zer a um musico coino tocar decorre logicamente a no^ao de que 

ninguem pode dizer a um musico como fazer coisaalguma. Assim, 

o comportamento que zomba de normas sociais convencionais e 

muito admirado. Historias revelam essa admiraqao por atividades 

bastante individuals, espontaneas, alegremente irresponsaveis; 

muitos dos mais ftmosos jazzmen sao renomados como “persona- 

lidades”, e suas proezas sao amplamente recontadas. Por exemplo, 

urn conhecido jazzman ficou fanroso por ter saltado no cavalo de um 

policial que estava parado em frente a boate em que trabalhava e ir 

cavalgando. O musico comum gosta de contar historias de coisas 

nao-convencionais que fez: 

Tocamos no bade e depots que o trabalho terminou fizemos asmalas 

para entra; no velho onibus e voltar a Detroit. A uma pequena dis- 

tancia da cidade, o onibus simplesmente se rccusou a funcionar. Ha- 

via gasolina, mas ele simplesmente nao a ndava. Uns caras desceram e 

ficaram por ali resmungando. De repente alguem disse: "Vamos tacar 

fogo nele!” Entao alguem tirou um pouco de gasolina dos tnnques 

e borrifou em voita, encostou um fosforo e... xispe! Simplesmente 

virou fuma<;a. Que experiencia! O onibus queimando e ns caras em 

voita gritando ebatendo palmas. Foi realmente um espetaculo. 

Isso e mais que idiossincrasia; e um valor ocupacional basico, 

como indicado pela seguinte observa^ao de um jovem musico: 

“Sabe, os maiores herois no meio musical sao os grandes excen- 

tricos. Quanto mais maluco um cara se mostra, maior ele e,e mais 

todos gostam dele.” 

Assim como nao desejam ser obrigados a vh’er em termos 

de conven^oes sociais, os musicos nao tentam impingir essas 

conven<;des aos outros. Por exemplo, um musico declarmi que 

a discrimina^ao etnica e errada, ja que todo mundo tern direito a 

agir como quiser e acrcditar no que tjuiser: 

A cultura de um grupo desviante: o musico de casa noturna 97 

Merda, nao acredito em nenhuma discriminaqao desse tipo. As pes- 

soas sao pessoas, nao importa que sejam latinas, judias, irlandesas, 

polacas ou o que. S6 os tremendos quadrados se important com a 

religiao delas. Isso nao significa porra nenhuma para mim. Cada 

um tern direito a acreditar no que bem entende. £ isso que eu acho. 

Claro, eu mesmo nunca vou £ igreja, mas nao critico quern vai. Tudo 

bem se voce gosta desse tipo de coisa. 

O mesmo musico classificava de errado o comportamento 

sexual de um amigo, embora defendesse o direito que o individuo 

tem de decidir o que £ certo e errado para si mesmo. 

k 

Eddie trepa demais por al; ele vai acabar se matando ou sendo morto 

por alguma garota. E depois ele tern uma 6tima inulher tambem. Nao 

deveria trata-la dessejeito. Mas foda-se, isso 6 problema dele. Se e assim 

que ele quer viver, se e feliz desse jeito, entao e assim que tem de ser. 

Musicos tolerarao comportamento extraordinario num colega 

musico sem fazer tentativa alguma de puni-lo ou coibi-Io. No hi¬ 

dden te a seguir, o comportamento descontrolado de um baterista 

levou a banda a perder um trabalho; no entanto, por mais furiosos 

que estivessem, emprestaram-lhe dinheiro e se abstiveram de puni- 

lo de alguma maneira. Se alguem r repreendes.se, teria sido uma 

quebra dos costumes. 

jerry: Quando chegamos la, a primeira coisa que aconteceu foi 

que a bateria dele nao apareceu. O proprietor io teve de sair e 

procurar uma bateria em tods parte para ele, e nisso amassou 

um para-lama. Vi no ato que nao estavamos tomevamio bem. E 

Jack! Cara, o patrao € um latino velho, voce sabe, nao estava para 

conversa fiada, ele dirige uma casa de jogo; nao aceiln desaforo dc 

ninguem. Entao ele disse a Jack: “O que voce vai fazer sem bateria?” 

Jack respondent Fica irio, papito, vai dar tuilo ceriu, voce vai ver.” 

Pensei que o velho fosse perder as estribeiras. Que maneira de falar 

com o patrao. Cara, ele olhou em voita com fogo nos olhos. Eu 
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sabia que nao iriamos bear depois dessa. Ele me perguntou: “Esse 

baterista i bom da cabetja?” Hu respondi: “Nao sei, nunca o vi an¬ 

tes.” E acabamos contando para ele que vinhamos tocando juntos 

havia seis ineses. Entao isso ajudou tambem. Claro, quando lack 

come^ou a tocar, foi o fim. Tao alto! E nao tocou uma batida de 

jeito algum. So usava o bumbo para as batidas mais fortes. Que tipo 

de percussao era aquela? Quanto ao mais, era uma boa turminha. 

... Era uni bom trabalho. Poderlamos ter ficado la para sempre ... 

Bom, depois que tocamos umas duas sequencias, o patrao nos disse 

que estavamos fora. 

becker: Que aoonteceu depois que voces foram despedidos? 

jerry: O patrao deu 20 pans para cada uni e disse para voltarmo> 

para casa. Como gastamos 17 dblares para o transporte de ida e 

volta, faturamos tres pelo trabalho. Claro, vimos muitas arvores. 

Tres paus, merda, nao faturamos nem isso. Emprestamos uns sete 

ou oito para o Jack. 

Desse modo, o musico ve a si c acs seus colegas como pessoas 

com um dom especial que as torna diferentes de nao-musicos e 

que nao estao sujeitas a seu controle, seja no desempenho musical, 

seja no comportamento social comum. 

O quadrado, por outro lado, nao possui esse dom especial 

nem qualquer compreensao da musica ou do modo de vida dos 

que o possuem. O quadrado e visto como uma pessoa ignorante c 

intolerante, que dove scr temida, uma vez que produ/ as pressbos 

que formant o musico a tocar de maneira nao artistica. A dificuldade 

do musico reside no fate de que o quadrado esta em con didoes de 

impor sua vontade: se nao gostar do tipo de musica tocado, nao 

pagara para ouvi-la uma segunda vez. 

Sem compreender nada de musica, o quadrado a avalia se- 

gundo padroes estranhos aos musicos e nao respeitados por eles. 

Um saxofonista comercial comentou sarcasticamente: 

Nao faz a menor diferen^a o que tocamos, o modo como tocamos 

£ tao simples que qualquer um que tenha tocado por mi is de um 
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mes consegue se virar. O cara toca um refrao no piano, ou coisa 

parecida, depois os saxes ou outros instrumentos repetem aquilo em 

um'ssono. £ muito facil. Mas as pessoas nao se important. Contanto 

que consigam ouvir o baterista esta tudo bem. Elas ouvem a bateria, 

assim sabem por o pe direito diante do esquerdo eope esquerdo 

diante do direito. E se conseguirem aprender a assoviar a melodia, 

beam felizes. Que mais poderiam querer? 

A seguinte conversa ilustra a mesma atitude: 

joe: Se voc£ saisse do estiado e andasse entre as mesas, alguem 

diria:l"Rapaz, gosto muito da sua banda.” So porque voc£ tocava 

suavemente e o saxofonista tambem tocava violino, ou coisa que o 

valha, os quadrados gostavam... 

dick: Foi como quando eu trabalhei no M. Club, Todos os caras que 

tinham sido mens colegas no ensino medio costumavam ir e curtir 

abanda.... Foi uma das piores bandas em que ji trabalhei, mas eles 

achavam uma maravilha. 

joe: Ah, £, eles sao uma cambada de quadrados, de todo modo. 

Considera-se que a “quadradice” penetra todos os aspectos do 

comportamento do quadrado, assim como seu oposto, o “avan^o” 

e evidente em tudo que o musico faz. O quadrado parece fazer 

tudo errado, c risivel e ridlculo. O musico se divertc muito se 

sentando e observando os quadrados. Todos tern historias para 

contar sobre as tolices risiveis de quadrados. Um homem chegou 

a ponto de sugerir que os musicos deviant trocar de lugar com as 

pessoas que eslavam sentadas ao balcao do cafe onde trabalhava; 

afirmava que elas eram mais engra^adas e divertidas do que ele 

jamais conseguiria ser. Todos os itens do vestuario, fala e compor¬ 

tamento que diferem daqueles do musico sao considerados novas 

evidences da insensibilidade e ignorancia inerentes do quadrado. 

Como os musicos tern uma cultura hermotica, essas evidences 

sao muitas e servem apenas para fortalecer sua convic<pio de que 

musicos e quadrados sao dois tipos diferentes de pessoa. 
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Mas tambem teme.se o quadratic, uma vez que e visto como 

a t'onte mixima da pressao comercial. E a ignoranc.a do quadrado 

que obriga o musico a tocar o que considera musica rutm a hm 

de ter sucesso. 

becker: Como voce se sente em relate is pessoas para quern t< ca, 

o publico? 

dave: Eles sao um saco. 

BECKER: For que d’z isso' 

cave: Bom, porque, se voce esta numa banda comercial, eles gostam, 

e assim voce tern de tocar mais coisas melosas. Se voce esta tr.ba- 

Ihando numa banda boa, eles nao gostam, e isso t um saco. Se voce 

esta trabalhando numa banda boa e eles gostam, e um saco tambem. 

A gente os detesta de qualquer maneira, porque sabe que eles nao 

conhecem nada. Eles sao simplesmente um grande saco. 

A ultima afirma^ao revela que aqueles cue tentam evitar ser 

quadrados aindasao considerados come tal, porque amda Ihes taba 

a eompreensao apropriada, que so um miisico pode ter — el -s 

nao conhecem nada”. Assim. o fa de jazz nao e mats respe.tado 

que os outros quadrados. Sua aPrecia?aodo jazz nao esta baseada 

numa compreensao e ele age exatamente come os outros quae ra- 

dos. Pedira musicas e tentara influendar a execurao do mus.co, 

exatamente cumo outros quadrados. | 

O musico se ve assim como um artista cnativo que uevena 

estar livre de controle externo, uma pessoa melhor que aqueles 

outsiders que chama de quadrados - que nao compreendemsua 

musica nem seu modo devida, por cuja causa, no entanto,e»e deve 

tocar de maneira contraria a sous ideais de prolissao. 

Reagdes ao confLito 

Music® de jazzecomerciais concordant hmdamentalmente em sua 

atitude em relacao ao publico, embora variem na maneira como 
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expressam esse consenso basico. Dois temas conflitantes constituern 

a base da concordance: (1) o desejo de auto-expressao de acordo 

com as cren^as do grupo de musicos e (2) o reconhecimento de que 

pressoes externas podem for^ar o musico a se privar de satisfazer esse 

desejo. O jazzman tende a enfatizar o primeiro, o musico comercial 

o segundo; mas ambos reconhecem e sentem a for<;a de cada uma 

dessas influences. Comum as atitudes de ambos os tipos de musico 

e um intenso desprezo e desapre^o pelo publico quadrado, por cuja 

culpa os nuisicos devem “se tomar comerciais" para ter sucesso, 

O musico comercial, embora consider? o publico quadrado, 

opta por sacrificar o auto-respeito e o respeito de outros musicos 

(as recompensas do comportamento artistico) pelas reconipensas 

mais substanciais do trabalho estavel, a renda maior e o prestigio 

desfrutado pelo homem que se torna comercial. Um musico co¬ 

mercial comentou: 

Eles tem um otimo tipo de gente aqui, tambem. £ claro que sao 

quadrados. Nao estou tentando negar isso. Sem duvida sao um 

bando de quadrados fodidos, mas, porra, quern paga as contas? Eles 

pagam, entao voce tem de tocar o que eles querem. Isto i, que nierda, 

voce nao pode ganhar a \ ida se nao toc.i r para os quadrados. Quan- 

tas porras de pessoas voefi pensa que nao sao quadrados? De 100 

pessoas, voce teria sorte .se 15% nao fossem quadrados. Isto e, talvez 

os profissionais liberals — medicos, advogados, esse pessoal —, 

eles podem nao ser quadrados, mas a pessoa media nao passa de 

um maldito quadrado. Claro, o pessoal do cinema nao e assim. Mas, 

fora o pessoal do cinema e os profissionais, sao todos uns grandes 

quadrados.6 Nao sabern nada. 

Vou lhecontar. Isso e uma coisa que apreiuli uns ires arms alias. 

Se voce quiser faturar algum, tem de agradar aos quadrados. Sao eles 

que pagam as contas, evoc6 tem de tocai para eles. Um bom miisico 

nao consegue arranjar emprego. Voce tem de tocar um monte de 

nierda. Mas, que diabo, vamos cncarur. Quero viver bem. Quero 

ganhar algum dinheiro; quero ter um enrro, saca. Por quanto tempo 

a gente consegue se opor a isso?... 
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Nao me entenda mal. Se voce consegue ganhar dinheiro 

tocando jazz, otimo. Mas quantos caras conseguem isso? ... Se 

voce puder tocar jazz, otimo, como eu disse. Mas se voce esta na 

porcaria de urn emprego ruim, nao tem como evitar, tern de ser 

comercial. Quer dizer, os quadrados cstao pagando o seu s.ilario, 

entao o melhor c voce se acostumar com isso, e a eles quo voce 

tem de agradar. 

Observe que este musico admite que e mais “respeitavel” ser 

independente dos quadrados e manifesta desprezo pelo publico, 

cuja “quadradice” e responsavel poi toda a situa<;ao. 

Esses homens expressam o problems principalmente em 

termos economicos. 

Quero dizer, merda, sc voce esta tocando para um bando de quadra¬ 

dos, esta tocando para um bando de quadrados. Que porra voce vai 

fazei? Voce nSo pode empurrar isso pela goela deles abaixo. Bom, 

acho que voce pode fazer eles engolircm isso, mas, afmal, eles estno 

Ihe pagando. 

O jazzman sente a necessidade de sat is fazei a audiencia com 

igual intensidade, embora sustentando que nao se deve ceder a ela. 

Os jazzmen, como outros, apreciam empregos estaveis e bons, e 

sabem que precisam satisfazer o publico para consegui-los, como 

a seguinte conversa entre dois jovens jazzmen ilustra: 

chaklje: Nao ha nenhum emprego em que voce possa tocar jazz. 

Voce tem de tocar rumbas, can^oes populates e tiido o mais. Voce 

nao consegue nada tocando jazz. Cara, nao quero brigar a minha 

vida inteira. 

eddie: Bern, voce quer se divertir, nao quer? Voce nao seria feliz 

tocando coisas comerciais. Voce snbe disso. 

chakije: Acho que nao ha meio de um sujeito ser feliz. Porque sem 

duvida e um saco tocar miisica comercial, mas e um horror nunca 

fazer nada e tocar jazz. 
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eddie: Meu Deus, por que voce nao pode ser bem-sucedido tocando 

jazz?... Isto 6, voce poderia ter um grupinho dtimo e ainda tocar 

arranjos, mas bons, saca. 

Charlie: Voc£ nunca conseguiria arranjar emprego para uma 

banda assim. 

eddie: Bern, voc£ poderia ter uma putinha sexy para hear de p6 na 

frente, cantar e rebolar o traseiro para os caretas [quadrados]. Assim 

conseguiria emprego. E ainda poderia tocar muito bem quando ela 

nao estivesse cantando. 

Charlie: Bern, nao era assim que era a banda de Q? Voce gostava 

daquilo? Gostava do jeito que ela cantava? 

eddie:*Nao, cara, mas a gente tocava jazz, snbe. 

Charlie: Voce gostava do tipo de jazz que tocavam? Era meio co¬ 

mercial, nao era? 

eddie: Era, mas poderia ter sido 6timo. 

Charlie: £, mas se tivesse sido btimo voces nao teriam continuado 

trabalhando. Acho que vou ser sempre infeliz. E assim que as coisas 

sao. 0 sujeito vai sempre estai mal consigo mesmo.... Nunca haverd 

nenhum tipo de emprego realmente bom para um musico. 

Al£m da pressao para agradar ao publico queemana do desejo 

que o musico tem de maximizar saldrio e renda, ha pressdes mais 

imediatas. Muitas vezes e dificil sustentar uma atitude indepen¬ 

dente. Por exemplo: 

Trabalhei num casamento italiano no Southwest Side ontem h noite, 

com Johnny Ponzi. Tocamos meia hora, fazendo os arranjos especiais 

que eles usam, que sao muitc pouco comerciais. Entao um velho ita¬ 

liano (o sogro do noivo, como descobrimos mais tarde) comeqou a 

gritar: “Toquem urnas polcas, toquem um pouco de miisica italiana. 

Ah, voces nao prestam, voces sao ruins.” Johnny sempre tenta evitar o 

inevitavel nesses casamentos,adiando a exeaiuio de miisica popular 

enquanto pode. Eu perguntei:“Cara, por que nao tocamos um pouco 

dessas coisas agora e acabamos com isso?”Tom respondeu: “Acho que 

se comeqarmos a fazer isso, vamos ter de fazer a noite inteira.” Johnny 
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disse: “Outrun, Howard, o noivo, e urn sujeito realmente excelente. Ele 

nos disse para tocar o que quisessemos e nao dar nenhuma aten^ao 

ao que as pessoas dizem, por isso nao se preocupem.” 

O velho continuou gritando e logo o noivo chegou e disse: “Ou- 

9am, companheiros. Sei que voces nao querem tocar nada dessas 

merdas, e nao quero que loquem, mas e meu sogro.en ten deni. So nao 

quero delxar minha mulher sem gra^a por causa dele, por isso toquem 

um pouco de musica latina para man ter 0 velho sossegado, certo?” 

Johnny correu os olhos sobre nos e kv uni gesto de resign a^ao. 

Ele disse: “Certo, vamos tocar a 'Beer Barrel Polka’." Tom disse: 

“Que merda! La vamos nos." local nos isso c depois locamos uma 

dampi itaiiana, a “Tarantella”. 

As vezes o empregaclor faz uma pressao que leva ate um jazz¬ 

man intransigente a ceder, Delo monos enquanto dura o trabalho. 

Eu estava fazendo uma apresenta^ao-solo por uma noite no Y, na 

rua X. Que saco! Na segunda parte de “Sunny Side', toquei o refrao e, 

depois, um pouco de jazz. De repente o patrao se debru<;ou sobre o 

ladodobalcao e gritou: “ Viro mico de circo se alguem neste lugar sou- 

ber que musica voce esta tocando!" E todo mundo no lugar escutou. 

Que quadradao! O que eu podia fazer? Nao disse nada, so continue! 

tocando. Claro que foi um saco. 

Urn tanto incoerentemente, o musico quer sentir que esta 

alcanijUmlo o publico, c one esle oblem algum p/a/er coin sen 

trabalho, e isso tambem o leva a ceder a demandas do publico. 

Um homem falou: 

Gosto mais de tocar quando ha alguem para ouvir. A gente tern a 

impressao de que nao ha muito sentido em tocar se nao ha ninguem 

para nos ouvir. Isto e, afinal, musica e para isso — para as pessoas 

ouvirem e terem prazer. E por isso que nao me importo muito em 

tocar musica melosa. Se alguem gosta disso, entao de certo modo 

isso me da prazer. Acho que sou mcio diletantc. Mas gosto de deixar 

as pessoas felizes dessu nianeira. 
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Essa declara^ao e um tanto extrema; a maioria dos musicos, 

porem, e suficientemente sensivel para querer evitar 0 desagrado 

ativo do publico. “E por isso que gosto de trabalhar com Tommy” diz 

o musico. “Pelo menos, quando voce sai do palco, todo mundo no 

lugar nao estd odiando voce. £ um saco trabalhar nessas conduces, 

em que todo mundo no lugar simplesmente detesta a banda toda.” 

IsoLamento e auto-segregagao 

Os musicos sao hostis a seus publicos, temerosos de ter de sacrificar 

seus padroes artisticos aos quadrados. Eles exibem certos padroes 

de com portamento e crenqa que podem scr considcrados ajustes 

a essa situa^ao. Esses padroes de isolaniento e auto-segregai^ao sao 

expressos na situa^ao real de execuqao musical e na participa^ao 

no intercurso social da comunidade mais ampla. A principal fun- 

9ao desse comportamento e proteger o miisico da interferencia 

do publico quadrado e, por extensao, da sociedade convencional. 

Sua principal conseqiiencia e iutensificar o status do musico como 

um outsider, por meio da opera^ao de um ciclo de desvio cres- 

cente que, por sua vez, aumenta as possibilidades de dificuldades 

adicionais. 

Em regra, o musico esta cspacialmente isolado do publico. 

Trabalha sobre uma plataforma, que fornece uma barreira fisica e 

impede a intcra^ao direta. Esse isolaniento e bem-vindo, portjue o 

publico, composto de quadrados, e sentido como potencialmente 

perigoso. O musico teme que o contato direto com o publico s6 

possa levar a interferencia na execu<;ao musical. £ mais seguro, 

por tanto, estar isolado e nada ler a ver com ele. Uma vez em que 

esse isolaniento nao foi proporcionado, um musico comentou: 

Uma outra coisa sobre casamentos, cara. Voce tica ali tnesmo no chao, 

bem no meio das pessoas. Voce nao pode escapar delas. £ diferente 

se voce toca num brile ou nutn bar.Num salao de dan^a voce fica 

em cima de um palco. onde eles nao podem I he alcanna r. A mesma 
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coisa num salao de coquelel, voce fica no alto atras do balcao. Mas 

num casamento, cara, voce fica bem no meio deles. 

Quando desprovidos das barreiras fisicas em geral fornecidas, 

os musicos muitas vezes improvisam as suas proprias barreiras e 

segregam-se eficazmente de seu publico. 

Eu tinha um trabalho num casamento judaico sabado a noite. ... 

Quando cheguei, o res tan te dos rapazes ja cstava la. Como o ca¬ 

samento atrasara, as pessoas estavam apenas comcrpmdo a comer. 

Decidimos,dcpois que converse! com o noivo, tocar durante o jantar. 

Sentamo-nos num canto afastacio do salao. Jerry puxou o piano de 

mode que ele bloqueasr.e um pequeno espa<;o que ficou assi.u sepa- 

rado do rcsto das pessoas. Tony instalou sua br.teria r.esse espaqo, e 

Jerry e Johnny ficaram ali enquanto locamos. Quis deslocar o piano 

de inodo que os rapazes pudessem Ii.ar de pe diantc dele e perto do 

publico, mas Jerry disse, meio em tom de brincadeira: “Nao, cara. 

Precise ter alguma prote^ao contra os quadrados.” Assim, deixamos 

as coisas como estavam.... 

Jerry teve de passar para a (rente do piano, mas, de novo meio 

como brincadeira, tevc de por duascadeiras diante de si, que o sepa- 

ravam do publico. Quando um casal pegou as cadeiras para se sentar. 

Jerry pos duas outras em seu lugar. Johnny perguntou: “Cara, pur 

que nao nos sentamos nessas cadeiras?” Jerry respondeu:“Nao, care. 

Deixe-as ai. Isso e a barricada para me proteger dos quadrados.” 

Muitos musicos, de maneira quase refiexa, evitam esiabelecer 

contato com integrantes do publico. Quando andam no meio de¬ 

les, de hahito evitarn olhar nos olhos dos quadrados, temendo que 

isso estabeletf'a alguma rehupio a partir da qual o quadrado viria a 

solicitar miisicas ou tentar inlhienciar a execuqao musical de al¬ 

guma outra maneira. Alguns eslerdem esse comportamento a sua 

atividade social comum, fora de situaqoes profissionais. Ate certo 

ponto isso e inevitavel, porque as condivdes de trabaiho — trabalho 

madrugadas adentro, grande mobilidade geografica, e assim por 
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diante— tornam dilicil a participa^ao social fora do grupo pro- 

fissional. Quando setrabalha enquanto os outros dormem,£ difkil 

ter uma intera<;ao social normal com as pessoas. Isso foi citado por 

um musico que havia deixado a profissao, como uma explica^ao 

parcial de sua a$ao: “E 6 otimo trabalhar em horarios regulares, 

tambem, quando voce pode ver pessoas em vez de ir t rabalhar toda 

noite.” Alguns musicos mais jovens queixam-se de que os horarios 

de trabalho tornam diftcil para eles estabelecer contatos com garotas 

“direitas”, uma vez que impedem o namoro convencional. 

Grande parte da segregaqao, porem, se desenvolve a partir 

da hosti^dade em relaqlo aos quadrados. A atitude e vista em seu 

iimite entre os “X Avenue Boys” um grupo de jazzmen radicals que 

rejeita a cultura norte-americana in toto. A qualidade de seu senti- 

mento em relaqao ao mundo externo € indicada pelo titulo privado 

que um homem deu a sua musica-tema: “Sc voces nao gostam do 

meu jeito abichalhado, fodam-se.”* A composite einica do grupo 

era mais um indicador de que sua ado^ao de atitudes artlsticas e 

sociais extremas faziam parte de uma rejei^ao total da sociedade 

norte-americana convencional. Com poucas exce^oes, os homens 

provinham de grupos nacionais mais antigos, mais inteiramente 

assimilados: irlandeses, escandinavos, alemaes e ingleses. Alem 

disso, dizia-se que muitos vinham de familias ricas e das classes 

sociais mais altas. Em suma, sua rejei^ao ao comercialismo na 

musica e aos quadrados na vida social fa/.ia parte do embargo a 

toda a cultura norte-americana erguido por homens que gozavam 

de uma posi^ao privilegiada, mas eram incapazes de conseguir um 

ajuste pessoal satisfatbrio dentro dela. 

To dos os interesses dessc grupo cnfalizuvam sen isolamenlo 

dos pad roes e interesses da sociedade convencional. Eles se asso- 

ciavam quase exclusivamenle com outros musicos e niO(,as que 

cantavam ou dan^avam em boates na area de North Clark Street 

de Chicago, e tinham pouco ou nenhum contain com o mundo 

* No original, “IfYou Don’t Like my Queer Ways You Can Kis.s My Fucking Ass” 

(N.T.) 
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conventional. Eram descritos politicamentc da segumte mancira: 

“Eles detestam esta forma de govcrno de qualqucr maneira e a 

consideram realmente ruim.” Eram infatigavelmente criticos das 

empresas c dos trabalhadores, desiludidos da estrutura economica 

c tinicos com relate ao processo politico e aos partidos politicos 

contemporaneos. Religiao e casamento eram completamente 

rejeitados, assim como as culturas americanas popular e seria, e 

sua leitura restringia-se exclusivamente aos escritores e fildsoios 

avant-garde mats hermeticos. Em arte e music* sintomca, mteres- 

savam-se somente pelos desenvolvimentos mais hermeticos. Em 

todo caso, apressavam-sc a indicat que seus interesses nao eram os 

da sociedade conventional e que portanto se drferen^vam dela. E 

razoave! supor que a principal fui^ao desses interesses fossetornar 

e.ssa diferencia^ao inequivocamente clara. 

Embora encontrassem seu desenvolvimento nuns extreme 

entre os“X Avenue Boys”, o isolamcnto e a ante-segregacao eram 

manifestados tambem por musicos menos desviantes. O sentimen- 

to de estar isolado do rcstante da sociedade era com treqiiencu 

muito forte; a seguinte convcrsa, que teve lugar entre dots lovers 

jazzmen, ilustra duas readies ao sentimento de isolamcnto. 

EDDIE; Sabe, cara, delesto as pessoas. Nao suporto estar no meio ue 

quadrados. Eles me irritant tanto que simplesmente nao consigi 

suporta-los. 
CHARLIE: Voce nao dev ia scr assim, cara. Nao deixe que eles o irritem. 

Apenas ria deles. E o que eu ia<?o. Simplesmente ria de tudo que 

fazem. E a unica maneira de conseguir suportar isso. 

Urn jovem musico judeu, que se identificava daramente com 

a comunidade judaica, sentia contudo seu isolamcnto professional 

com intensidade sufieientc pare, la/er ns seguintes declarators. 

Sabe, um pouco de conhecimenio c uma coisa perigosa. Hoi o que 

me aconteceu quando comecci a tocar. Eu realmente tinha a im- 

pressao de que sabia demais. De certo mode, eu sabia, ou sentia. 
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que todos os meus amigos do bairro eram verdadeiros quadrados 

e estupidos.... 
Voce sabe,^ engratado. Quando voce se sent a naquele estrado 

ali, sente-se diferente dos omros. Eu ate consigo entender como 

os gentios se sentem em relu^ao aos judeus. Voce ve essas pessoas 

se aproximarem, e elas parecem judias, ou tern um pouqumho de 

sotaque, ou algo assim, e elas pedem uma rumba ou uma porcaria 

dessas, e eu realmente penso: “Que quadrados irritantes, esses ju¬ 

deus”, exatamente como se eu mesmo fosse goy. t isso que quero 

dizer quando falo que a gente aprende demais sendo musico. Isto e, 

voce ve muitas coisas e adquire uma perspective tao ampla da vida 

que a pessoa comum simplesmente nao tem. 

Em outra ocasiao, o mesmo homem observou. 

Sabe, desde que sai para trabalhar realmente fiquei de tal jeito que 

posso conversar com alguns daqueles caras no bairro. 

[Quer dizer que tinha dificuldade cm talar com eles antes?! 

Ik.m, eu simplesmente licava por ah e nao sabia o que di/er. 

Ainda ten ho dificuldade para conversar com aqueles caras. Tudo 

que eles dizem parece bobo e dcsinteressante. 

O processode auto-segrega?ao e evidente em cert as expressoes 

simbolicas, em particular no uso de uma giria proiissional que 

identifica rapidamente o homem que a pode usar adequadamente 

como alguem que nao e quadrado, e reconhecer com igual rapi- 

dez, como outsider, a pessoa que a emprega mcorretamente ou 

nao a utiliza. Algumas palavras se desenvolveram para designar 

problemas profissionais e atitudes peculiars de musicos, e tipico 

delas e “quadrado”. Essas expressoes permitem que os musicos 

discutam problemas e atividades para os quais a linguagem comum 

nao fornece uma tcrminologia adequada. Ha, contudo, muitas 

palavras que sao meros substitutes para expressoes comuns, sem 

acrescentar nenhum novo signifkado. Por exemplo, estes sao sino- 

nimos de dinheiro: loo t, gold, gee tz e bread Empregos sao chamados 
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de gigs. Ha inumeros sinonimos para maconha, os mais comuns 

sendo gage, pot, charge, tea e shit. 

A fun^ao desse compcrtamento e indicada por um jovem 

musico que estava deixando a ati\ idade: 

Mas estou satisfeito por esiar deixando a profissao. Estou enjoado de 

ficar no meio de musicos. 1 la tanto ritual ecetimonia sem sentido. 

Pies tern de falar uma lingua especial, se veslir de mancira difcrente, 

usai um tipo diferente de oculos. F, tudo isso nao sign idea porcaria 

alguma, a nao ser:“N6s somos diferentes.” 

t 

. 
.
.

 

Carreiras num grupo ocupacional 
desviante: o musico de casa noturna 

Ja discuti — em part icular ao considerar o desenvolvimento do uso 

de maconha — a carreira desviante (isto e, o desenvolvimento de 

um padrao de comportamento desviante). Gostaria de examinar 

agora os, tipos de carreira que desenvolve, entre musicos de casa 

noturna, um grupo de “outsiders” que se considera “diferente” e 

e assim considerado pelos outros. Mas em vez de me concentrar 

na genese de modos desviantes de comportamento, vou perguntar 

quais sao as conseqiiencias, para a carreira ocupacional de uma 

pessoa, produzidas pelo fato de o grupo ocupacional em que ela 

faz essa carreira ser um grupo desviante. 

Ao usar o conceito de carreira para estudar o deslino do indivi- 

duo dentro de organiza<;6es ocupacionais, Hughes definiu-a como: 

Objetivar.iente,... uma seriede status e fun^oes clararnente defmidos, 

... scquencias tipicas de posi^ao, realiza-jau, responsahilidade eat£ tie 

aventura.... Subjetivamente, uma carreira e uma perspectiva movel em 

que uma pessoa ve sua vida anno um todo e interprela o significado 

de sens varios atributos, n$6e$ e as coisas que Ihe aconlecem.1 

A discussao dos estagios da carreira mcdica desenvolvida por 

Hall concentra-se mais especificamente na carreira como uma sdrie 

de ajustamentos a “rede de institui^oes, organiza^oes formais e 

relates informais” em que a profissao e praticada.- 

Os perfis de carreiras caracteristicos de uma ocupatpao ganham 

sua forma a partir dos problemas peculiares a ela. Estes, por sua vez, 

sao uma fum;ao da posi^ao da ocupa^ao vw-a-v/s outros grupos 

na scciedade. Os principals problemas dos musicos, como vimos, 

giram em torno da manuten^ao de sua Uberdade diante do controle 

ill 
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sobre seu comportamente artistico. O controle e exercido pelos 

outsiders para quem o musico trabalha, que usualmente julgam seu 

desempenho e reagem a ele com base em padroes muito diferentes. 

A rela^ao antagonica entre musicos e outsiders molda a cultura do 

musico e produz tambem as principals contingencias e os pontos 

de crise em sua carreira. 

Estudos de ocupacoes mais convencionais como a medicina 

mostraram que o sucesso ocupacional (tal como definido poi 

membros da ocupac^ao) depende de so encontrar uma posicao para 

si naquelegrupo ou naqucles grupos quecontrolam as recompensas 

dentro da ocupaipao, e que as aqbes e os gestos de colegas desem- 

penham um grande papel na decisao do resultado da caneira oe 

qualquer individuo.3Os musicos nao sao exce<j:ao a cssa proposicao, 

e come^arei considerando suas dcfinicoes de sucesso ocupacional e 

o modo como o descnvolvimento de carreiras musicais depende da 

integrate bem-sucedida na organiza^ao da profissao dc musico. 

Mas a histbria da carreira do musico nao se resume a isso. O 

problems daliberdadeem face do controle externocria certascontin- 

gencias de carreira adicionais que acrescentam algumas complicapoes 

a estrutura da ocupaqao; considerarei esses aspectos em seguida. 

Por fim, a familia do musico (tanto aquela em que ele nasceu 

quanto a que ele cria ao sc casar) tern um importanlc efeito sobre 

sua carreira.4 Pais e esposas sao tipicamente nao-miisicos e, como 

outsiders, muitas vezes nilo compreendem a natureza da liga^ao 

do musico com seu trabalho. As incompreensoes e divergences 

que surgem freqiicntemente alteram a direipio da carreira de um 

musico e, em alguns casos, provocam seu encerramento. 

"Panelinhas"* e sucesso 

O musico concebe o sucesso como um movimento atraves de uma 

hierarquia de empregos disponiveis. Ao contrario do trabalhador 

No original, dirJt/t'S- (N.T.J 
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industrial ou dos funcionarios de colarinho-branco, ele nao iden- 

tifica sua carreira com um empi egador; espera mudar de emprego 

com freqiiencia. Um ranqueamento informalmente reconhecido 

desses empregos — levando em conta a renda envolvida, as horas 

de trabalho e o grau percebido de reconhecimento da realiza^ao 

pela comunidade — constitui a escala pela qual um musico avalia 

seu sucesso segundo o tipo de emprego que de habito tern. 

No nivel mais baixo dessa escala esta o homem que toca 

esporadicamente em pequenos bailes, recep^oes de casamento 

e atividades semelhantes, e tem sorte quando recebe pela tabela 

do sindicato. No nivel seguinte estao aqneles homens que tem 

empregos estaveis em “espeluncas” — bares e boates de classe 

inferior, pequenos cabares etc. — onde a remunera<;ao e baixa 

e o reconhecimento da comunidade e ainda mais baixo. O nivel 

seguinte e compreendido por aqueles homens que tem empregos 

estaveis em bandas locais de saloes de baile de bairro e pequeaas 

boates e saloes de coquetel “respeitaveis” em areas meihores da ci- 

dade. Esses lugares pagam mais que as espeluncas, c quem trabalha 

neles pode esperar ser reconhecido como bem-sucedido em sua 

comunidade. Aproximadamente equivalentes a estes sao aqueles 

que trabalham nas chamadas “orquestras famosas de classe B”, a 

segunda classe das orquestras de danqa nacionalmente conhe- 

cidas. O nivel seguinte consiste em homens que trabalham em 

bandas “famosas de classe A" e em orquestras locais que tocam nas 

meihores boates, hoteis, grandes conven^oes etc. Os salarios sao 

bo ns, os horarios sao leves, e os homens espera m ser reconhecidos 

como bem-sucedidos dentro e fora da profissao. As posi<;6es mais 

altas nessa escala sao ocupadas por homens que pertencem ao staff 

de estates de rddio, televisao e teatros. Os salarios sao altos, os 

horarios folgados, e os empregos sao reconhecidos como o epitome 

da realiza^ao no mundo da musica local e como atividades de alto 

nivel de respeitabilidade por parte dos outsiders. 

Uma rede de “panelinhas” informais, interligadas, distribui os 

empregos disponiveis num dado momento. Para obter trabalho em 

qualquer nivel, ou para avanqar at6 os empregos num novo nivel, 
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a posiqio que uma pessoa ocupa na rede e de grande importancia. 

As “panelinhas” sac unidas por la^os de obrigat^ao, os membros 

apadrinham-se uns aos outros na obten^ao de empregos, seja 

contratando-se uns aos outros quando tem poder para tanto, 

seja recomendando-se uns aos outros para aqueles que fazem as 

contrata<;des para uma orquestra, A recomenda<;ao c de grande 

importancia, pois e assim que indiviciuos disponiveis tornam-se 

conhecidos pelos que contratam; a pessoa desconhecida nao sera 

contratada, e o pertencimento a essas “panelas” assegura a uir 

musico que ele tem muitos amigos que o recomendurao para as 

pessoas certas. 

Assim, o pertencimento as “panelas” proporciona emprego 

estavel ao individuo. Um homem explicou: 

Veja, funciona assim. Min Ira mao direita aqui, sao cinco musicos. 

Mtnha mao esqucrda, sao mai.s ciiko. Agora um desk's rapa/es aqui 

consegue um emprego. Ele escolhe os honrens para ele apenar entre 

os sujeitos deste grupo. Scmprcque um deles consegue um emprego, 

natu'-almcnle contrata esse sujeUo. Voce ve, portanto, como a coisa 

funciona. Eles nunca contratam ningucm que nao esteja na panda. 

Se um deles trabalha, lodos trabalham. 

O musico estabclece e cimenta essas relabeles conseguindo em¬ 

pregos para outros homens e obrigando-os a retribuir o favor. 

Havia uns sujeitos nesta banda para quern eu tinha conseguido bons 

empregos, e eles continuavam a ocupa-ios desde entao. Como um 

daqueles irombonistas. Eu o coloquei numa boa banda. Um do.s 

trompetistas tambem.... Voce sabe como isso funciona. I'm lider ILe 

pede um homem, Se ele gostar do sujeito que voce Ihe arranja, toda 

vez que precisar de um, vai Ihe pedir. Desae modo voce consegue 

empregar todos os sens amigos. 

A seguraw;a vem do numero c da qualidade das relates 

assim estabelecidas. Para ler uma carreira, e preciso trabalhar; 
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para gozar da seguran^a de emprego estavel, e preciso ter muitos 

“contatos”: 

Voce tem de fazer contatos desse tipo pela cidade inleira, at£ que se 

crie uma situa^ao na qua I quando quaiquer pessoa quiser alguein 

da o chame. Entao voce nunca ficara sem Irabalho. 

Con vem observar certa semelhan^a com a organ izaqao infor¬ 

mal da pratica medica. Os musicos cooperam entre si recomendan¬ 

do-se uns aos outros para empregos de maneira muito parecida 

com a que membros da “fraternidade interna” medica cooperanr 

entre si encaminhando pacientes uns aos outros.' Os dois com- 

plexos institucionais diferem, coniudo, pelo fa to de que a pratica 

medica (a nao ser nas nraiores cidades) tende a girar em torno de 

alguns grandes hospitais que uma ou poucas dessas fraternidades 

pod cm contiolar. Na musica, o numero de locos possivel e muito 

maior, com uina prolifera^ao proporcionalmente maior da organi- 

za^ao; por conseguinte.cada individuo tem melhorescondicoesde 

estabelecer os contatos certos para si, e, portanto, ha uma reduce 

do poder de quaiquer “panelinha” particular. 

K de grau de garantia de trabalho para seus integrantes, 

as “panelinhas” fornecem ainda rotas pelas qua is uma pessoa pode 

se desJocar ao longo dos niveis de empregos. Em varias “panelas” 

observadas, os participantes provinham de mais de um nivel da 

hierarquia; assim, homens de posi^ao inferior podiam se associar 

a homens de um nivel mais alto. Quando um emprego se torna 

disponivel num piano mais alto da escala, um homem do nivel 

inferior pode ser apadrinhado por alguem de categoria mais alta, 

que o recomenda, ou contrata, e se responsabiliza pela qualidade 

de sen desempenho. Um musico que pertencia ao staff de uma 

radio descreveu o processo nesses termos: 
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A outra maneira de ser urn sucesso £ ter uma por^ao de amigos. 

VocS deve tocar bem, mas precisa ter amigos em diferentes bandas, 

e quando alguem sai de uma banda, eles se esfor^am para encaixar 
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voce. Uma pessoa leva muito tempo para se firmar dessa maneira. 

Eu levei uns dez anos para conseguir o emprego que tenho agora. 

Se c homem assim apadrinhaclo tiver um bom desempenho, 

podera estabelecer outras relates intormais no novo nivel.e nele 

conseguir mais empregos. O bom desempenho no trabalho e ne¬ 

cessario para que elc se estabelc<;a plenamente no novo nivd, e os 

padrinhos exibem grande ansiedadc com rela<,ao ao desempenho 

de seus protegidos. Oapadrinhamemo nuiltiplo descrito nesse in 

cidente, cm minhas anota^oes de campo, ilustra que essa ansiedade 

tem origem nas ©brigades com rela^ao a colegas: 

Um amigo meu me perguntou se eu iria trabalhar aquela noite. Quan 

do lhe disse que nao, elc me levou ate um outro sujeito que, por sua 

vcz, me levou ate um velho com forte sotaque italiano. Esse homem 

me perguntou:"£ntao, voce toca piano?” Respondi: 'Toco,’’“Mas toe a 

bem?” Eu disse: "Sim.” Elc falou: “'Idea hem? Le bastante bem?” Eu 

respondi: "Razoavelmente De que se trata?” Ele disse: "E um clube 

aqui no Loop. E das 21 h as 4h30, paga US$2,50 a hora. lem certeza 

de que e capaz?” Respond:: “Certamente!” Ele tocou meu ombro e 

disse: “Certo. t. qu j eu tenho de lhe fazer estas pergunlas. Isto e, eu nao 

sei, nao sei como voce toca, realmente tenho de perguntai, entende?” 

Respondi: "Claro.” Ele ialou: "Voce sabe, preciso ter certeza, e um 

Sugar no centro. Bom, aqu> esta. Ligue para este numero e diga-lues 

que Mantuno man do u voce ligar... Mantuno. Entenda, preciso ter 

certeza de que v?i se sair bem, do com rario estou frito. Va, ligue para 

eles agora. Lembre-se, Mantuno lhe disse para voce ligar.” 

Ele me deu o numero. Liguei c consegui o emprego. Quando set 

da cabine, meu amigo, que tinha originado a transa^ao, se aprox:- 

mou e falou:“Tudo certo? Couseguiu o emprego?” Respondi: “Sim, 

muitissirno obrigado.” Ele disse: "Tudo bem. Oufa, fa^a um bom 

trabalho. Isto e, sc (or musica comercial, toque music,; coniercial. 

Que diabo! Quer dizer, se voce nao fizer isso, eu e que estarei com 

o trasciro na rcta, voce sabe. E nao e nem so o meu, e o do Tony e o 

daquele outro cara. Sao quatro trasciros diferentes.” 

£ 
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Em suraa, a obterupao desses empregos melhores requer da 

pessoa tanto competence quanto constitute de relates infor- 

mais de obriga^ao mutua com homens que podem indicd-los para 

eles. Sem o mimmo necessario de competencia, a pessoa nao pode 

ter um bom desempenho no novo nivd, mas essa competencia 

so resultara no tipo apropriado de trabalho caso se tenha feito os 

contatos apropriados. Para os padrinhos, como indica a citato 

anterior, o sistema opera no sentido de leva, homens disponiveis a 

aten^ao daqueles que tem empreg >sa preencher, e de ihes fornecer 

recrutas de quern se pode esperar um desempenho adequado. 

A carreira bem-sucedida pode ser vista como uma scrie desses 

passos, tada qual uma sequenciadeapadrinhamento, desempenho 

satisfatbrio e estabelecimento de relates a cada novo nivel. 

Observ'd uma semelhan^a entre a carreira do musico e carreiras 

na medicina e na industria, revelada no fato de que o fiincionamento 

bem-sucedidc e a mobilidade profissional sao fun^oes da rela^ao 

do individiio com uma rede de organiza^oes informais composta 

por seus colegas. Passarei agora a varia^ao nessa forma social tipica 

criada pda forte enfase dos musicos na mamitcnqao de sua liberdadc 

para tocar sem a interference de nao-musicos, vistos como pessoas 

que nao dispocm da compreensau e da apreciasao dos misteriosos 

dons artisticos. Como e dificil (se nao impossiveJ) alcan^ar a liber- 

dade desejada, a maioria dos homens considera necessario sacrificar 

os padroes de sua profissao em algum grau, de modo a satisfazer as 

demandas de publicos e daqueles que controlam as oportunidades 

de emprego. Isso cria uma outra dimensao de presttgio profissional, 

baseada no grau em que uma pessoa se recusa a modificar seu de¬ 

sempenho ern deferencia a demandas externas — de um extremo, 

de “tocar o que voce sente”, ao outro, de “tocar o que as pessoas 

querem ouvir”. O jazzman toca o que sente, enquanto o musico 

comercial atende ao gosto do publico; a melhor sintese do ponto de 

vista comercial d uma declara^ao atribuida a um musico comercial 

de muito sucesso: “Fa^o qualquer coisa por um d61ar ” 

Como salientei anteriormente, os musicos sentem que hd 

um conflito inerente a essa situa^ao, e que nao se pode agradar ao 
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publico e manter ao mesmo tempo a propria integridade artistica. 

A seguinte citato, tomada de unia entrevista com uni miisico cio 

staff de uma esta«;ao de radio, ilustra o tipo de pressao que gera 

esses conflitos nos empregos de nivel mais alto: 

O importante no estudio e nao cometer nenhum erro, entende? 

Eles nao se importam se voce toca unia coisa bem ou nao, contanio 

que toque todas as nntas e nao erre. F, claro, voce se importa se a 

coisa nao son bem, mas eles nao estiio interessadps nisso.... Nao se 

importam cm como eocesoa quando passa por aquele niicroio.ie, 

estao interessados so no lado coniercial. Isto e, voce podc ter algum 

orgulho pcssoal nisso, mas eles nao se importam.... F isso que yo^c 

tern de fazer. De a cle aquilo de que ia sabe que ele gosia. 

O emprego com maior prestigio e, portanto, aquele em qu: 

o musico tem de sacrificar sua independencia artistica e o conse¬ 

quents prestigio em termor, profissionais. Urn musico comercial 

de niuito sucesso professon respeito pela independencia artistica 

ao mesmo tempo que enfatizava sen eteito negative sobre o de- 

senvolvimento da carreira: 

Eu sei, voce provavelmente gosta de tocar jazz. Claro que entendo. Hu 

costumava me interessar por jazz, mas descobri que nao compensava. 

As pessoas nao gostavam de jazz. Flas gostam de rumbas. Afinal, isto 

e um negocio, nao e mesmo? Se voce esta nele para ganhar a vida, 

nao pode jogar jazz em cima das pessoas o tempo todo, elas nao 

vao aceitar. Fntao voce tem de tocar o que elas querem, sao elas que 

pagam as contas. Isto e, nao me entenda mal. Se um sujeito consegue 

ganhar a vida tocando jazz, otimo. Mas eu gostaria de conhecer o 

sujeito que consegue fazer isso. Se voce quiser chegar a algum lugar, 

tem de ser comercial. 

Os jazzmen, por outro lado, se queixam da baixa poni^ao dos 

empregos disponiveis para eles em termos de renda e outrascoisas 

alem do prestigio artistico. 
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Assim, as “panelas” cujo acesso uma pessoa deve conquistar 

para alcan^ar sucesso e seguran<;a sao compostas por homens 

indiscutivelmente comerciais em sua orientate. As maiores re- 

compensas da profissao sao controladas por pessoas que abrirarn 

mao de alguns dos padroes profissionais mais basicos, e £ preciso 

fazer sacrificio semelhante para ter alguma chance de chegar as 

posi(;6es desejaveis: 

Veja, se voce toca musico coniercial desse tipo, consegue entrur 

ncssas “panelinhas ’ que tem todos os lions empregos, e pode real- 

mente se dar bem. Toquei em alguns dos melhorcs empregos da 

cidade -oQ. Club c lugures assim —, e e isso que tem de fazer. 

toque desse jeito e lique amigo desses caras, depois voce nunca 

tern de se preocupar. Pode ter certcza de lalurar aquela grana tocla 

semann e e isso que importa. 

As “panelinhas'' compostas por jazzmen nao olerecem nada a 

seus integrantes alem do prestigio de manter a integridade artistica; 

as “panelas” comerciais tornecem seguram/a, mobilidade, renda e 
prestigio social. 

Esse confiito e um grande problema para o musico, e o desen- 

volvimento de sua carreira depende de sua rea^ao a eic. Embora eu 

nao tenha colhido nenhum dado sobre esse ponto, parece razoavel 

supor que a maioria dos homens entra na nutsica com um grande 

respeito pelo jazz e a liberdade artistica. Num certo ponto do desen- 

volvimento da carreira (que varia de um individuo para outro), o 

confiito torna-se aparente, e o musico se dd conta de que 6 impossi- 

vel alcan^ar o tipo de sucesso que deseja e manter a independencia 

de seu desempenho musical. Quando a incompatibilidade dessas 

metas torna-se 6bvia, algum tipo de escolha deve ser feito, ainda que 

por omissao, determinando assim d futuro curso da carreira. 

Uma resposta para o dilema € evitd-lo, abandonando a profis¬ 

sao. Incapazde encontrar uma solu^ao satisfatoria para o problema, 

o individuo interrompe sua carreira. A justificative desse passo e 

revelada na seguinte declarable de algu£m que o deit: 
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E melhor pegar um emprego com o qual voce sabe que ficara de- 

primido, no qual voce espera ricar arrasado, que ier um emprego 

na musica, que poderia ser excelenie, mas nao C. Por exemplo, voce 

entra no comercio, mas nao sabe nada sob re isso. Eiitao imagiua 

que vai ser uma amolaquo e espera por isso. Mas a musica pode ser 

tao legal que, qua tide nao e, torna-se uma grande decep<;ao. Entao, 

e melhor ter algum outro tipo de emprego, que nao deixe voce 

arrasado dessa maneira. 

Vimos a gama das rcspostas para esse dilcma por parte daquc- 

les que permanecem 11a profissao. O jazzman ignora asdemandas 

do publico para se ater aos padroes artisticos, enquanto o musico 

comercial faz o oposto, ambos sentindo a pressao das duas formas. 

Meu interesse aqui e discutir a rela^ao dessas respostas com as 

perspectives da carreira. 

O homem que opta por ignorar pressoes comerciais ve-se efe- 

tivamente impedido de ter acesso a empregos de maior prestigio e 

renda, e de ingressar naquelas "pandas" que lhe proporcionariam 

seguran^a e a oportunidaue de desfrutar essa mobilidade. Poucas 

pessoas estao dispostas a aclotar uma posiqao tao extrema ou sao 

capazes disso; a maioria transige cm algum grau. O padrao de 

movimento envolvido nessa transigl-ncia e um fcnomeno comum 

de carreira, muito conhecido entre os musicos e considerado pra- 

ticamente inevitavel: 

Estive com K.E. Eu disse: “Voce nao pode me conseguir alguns 

contratos para tocar?” Ele respondeu, imitando um dos “velhos ’:6 

"Nao, meu lilho, quando voce trial juizo e virar com ‘rcial, vou po- 

der lhe ajudar, mas nao agora.” Com a voz normal, continuou: “Por 

que voce nao se moderniza? Meu Deus, acho que estou liderando «* 

tendencia ruino ao comercialismo. Eu certamente escolhi isso com 

rnuita mlensidade, nao foi?” 

Nesse ponto decisivo de sua carreira, o individuo julga ne- 

cessario fazer uma mudan^a radical em sua auto-imagem; tem de 

Carreiras num grupo ocupacional desviante: o musico de casa noturna 121 

aprender a pensar em si mesmo de uma nova maneira, a se ver 

como um tipo diferente de pessoa: 

Acho que esse negocio comercial realmente me pegou. Voce sabe, 

mesmo quando tenho um tnbalho em que se espera que a gentc 

toque jazz, em que a gen to pode se soltar e tocar qualquer coisa, eu 

penso em ser comercial, em tocar o que as pessoas uli querem ouvi r. 

Eu costumava ir para um trabnlho com a ideia de tocar o melhor 

que pudesse, so isso, s6 tocar da melhor maneira posslvel. E agora 

vou para um trabalho e penso automaticamente: “O que essas pes¬ 

soas vao querer ouvir? Sera que elas querem ouvir o estilo Kenton, 

on algo tipo Dizzy Gillespie [orquestras de jazzj, ou algo tipo Guy 

Lombardo [orquestra comercialj, ou o que?" Nao consigo deixar 

de pensar isso com meus botoes. Eles realmente meteram isso em 

mim, acho que me dominaram. 

Miidan^a mais drastica da auto-imagem relacionada a esse 

dilema de carreira esta presente na seguinte declarator 

Vou lhe dizer, conclui que a unica coisa a fazer e realmente virar 

comercial tocar o que as pessoas querem ouvir. Acho que hi 

um bom lugar para o cara que da a eles exatamente o que querem. 

A melodia, s6 isso. Nenhuma improvisa^ao, nada de tecnica — s6 

a pura melodia. Vou lhe dizer, poi; que eu nao deveria tocar desse 

;eito? Afinal, vamos parar de nos enganar. Nu maioria, nao somos 

realmente musicos, somos apenas instrumentistas. Isto penso 

em mim mesmo como uma esp&ie de trahalhador comum, sabe. 

N5o faz sentido tentar me enganar. A maioria desses caras £ s6 ins- 

trumenrista, eles nao sao musicos de verdade, de maneira alguma, 

deveriam parar de tentar se enganar achando que sao. 

Uma tomada de decisao como esta e a passagem por uma 

mu dan 9a como esta de auto-imagem abrem caminho para um 

movimento rumo aos rn'veis mais altos da hierarquia de empregos 

e criam as cond^oes nas quais o sucesso completo e posslvel, se a 
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pessoa for capaz de tirar proveito da oportunidade er.tabelecendu 

e mantcndo os contatos apropriados. 

Um modo de ajustar-se as realidades do trabalho sem sacrificar 

o auto-respeito e adotar a orienta^ao do artesao. O musico que faz 

isso nao esta mais preocupado com o tipo de musica que toca. O que 

o interessa e unicamente se a toca corretamente, se possui as habilida- 

des necessarias para fazer o trabalho como deve ser feito. Encontra 

seu orgulho e auto-respeito na capacidade de'‘tirar de let ra” qualquer 

tipo de musica, em ter sempre um desempenho adequado. 

As habilidades necessarias para manter essa orientaqao variam 

corn o tipo de iugar em que o musico toca. O homem que trabalha 

em bares com grupos pequenos se orgulhara de conhecer centenas 

(ou ate milhares) de musicas e ser capaz de toca-las em qualquer 

tom. O homem que trabalha numa grande banda se orgulhara de 

sua sonoridade e do virtuosismc tecnico. O homem que trabalha 

numa boate ou num estudio de radio se gaba de sua capacidade de 

ier a primeira vista qualquer tipo de musica com fidelidade e pre- 

cisao. Como esse tipo de orientaqao tende a produzir exatamente o 

que o empregador quer e num nice! superior de qualidade, levara 

provavelmente ao sucesso ocupacional. 

£ mais facil manter a orientaqao do artesao nos principals 

centros musicais do pais: Chicago, Nova York, Los Angeles. Nessas 

cidades, o volume de trabalho disponivel e grande o bastante 

para permitir uma especializaqao, c um musico pode se dedicar 

resolutamente a aperfeiqoar um unico tipo de corrpetencia tec- 

nica. Encontram-se musicos de assombroso virtuosismo nesses 

centros. Em cidades inenores, em contraposiqao, nao hd trabalho 

suficiente de tipo algum para que o musico se especialize, e eles 

sao chamados a fazer um pouco de tudo. Embora as habilidades 

necessarias se superponham — a sonoridade, por exemplo, e 

sempre importante —, cada qua! tern areas em que e apenas 

minimamente competente. Um trompetista pode tocar excelen- 

te jazz e se sair bem em pequenos grupos, mas ler mal e ter um 

desempenho bem pior quando trabalha com uma grande banda. 

£ dificil manter o orgulho como artesao quando se e continua- 
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mente confrontado com trabalhos para os quais se tem apenas 
as habilidades minimas, 

Em resumo, a enfase que os musicos diio em estar livres da 

interferencia inevitavel em seu trabalho cria uma nova dimensao 

do prestigio professional que de tal maneira entra cm conflito com 

o prestigio do emprego anterior mente, uma vez discutido que nao 

se pode ocupar ao mesmo tempo uma posiqao elevada nos dois. As 

maiores recompensas estao nas maos daqueles que abriram mao de 

sua independence artistica e pedem sacrificio semelhante daqueles 

que recrutam para essas posiqoes maisaltas. Isso cria um dilema para 

o musico, e sua resposta determina o curso futuro de sua carreira. 

A recusa a se sujeitar significa que toda esperanqa de conseguir 

empregos de prestigio e renda elevados deve ser abandonada, 

enquanto ceder ds pressoes comerciais Ihe abre o caminho do su¬ 

cesso. (Estudos de outras ocupa0es deveriam dedicar atenqao a 

esses aspectos das contingencias de carreira que tambem se ligam 

aos problemas coiocadus pelas relaqoes de trabalho com clientes 
ou fregueses.) 

Pais e esposas 

Observei que os musicos estendem seu desejo dc liberdade de 

interferencia externa em seu traballjo a um sentimento generali- 

zado de que nao deveriam ser tolhidos pelas convenes comuns 

da sociedade. O ethos da profissao fomenta uma admiraqao pelo 

comportamento espontaneo e individualist e um desddra pelas 

regras da sociedade em geral. E de esperar que os membros de 

uma ocupaqao com esse ethos tenham problemas de conflito 

quando entrarem em contato mais pr6ximo com essa sociedade. 

Um ponto de contato estd no trabalho, em que o publico 6 a fonte 

de problemas. O efeito dessa area de problemas sobre a carreira 
fci descrito anteriormente. 1 

Outra drea de contato entre profissao e sociedade e a familia. 

0 pertencimento a familias vincula o musico a pessoas quadradas, 
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outsiders que se atem as conven^oes sociais cuja autoridade o ni u- 

sico nao reconhece. Essas relates encerram germer de conHito 

que podem se manifestar com conseqiiencias desastrosas para a 

carreira e/ou a rela^ao familiar. Esta se<pio explicara cm dciulhe 

a natureza desses conflitos e sen cf'eito sob re a carreira. 

A familia do individuo tern grande infiuencia sobre sua escolha 

de ocupa^ao pelo sea poder de patrocinar e ajudar o neofito na 

carreira que cscolhcu. Hall, cm sua discussao dos estagios iuiciais 

da carreira medica, observa que: 

Na maioria dos casus, a lanulia on o> amigos desempenharam uiv 

importantc papel imaginando o perfil da carreira e rclor<,'ando os 

esfor^os do recruta. Proporcionarnm esse reforco encorajando, 

ajudando a estabelecer as rotinas apropriadas, propiciaado a pri- 

vacidade necessaria, deaestimulando o comportamento anomalo e 

definindo as recompeusas do dia-a-dia. 

Os pais do musico cm geral nao ajudam o desenvolvimento 

de sua carreira dessa maneira. Ao contrario, como um ho mem 

observou: “Meu Deus, a maioria dos caras tern uma briga terrivel 

com os pais quando decide entrar na profissao de musico.’’ A 

razao e clara: seja qua! for a class** de que ele provenha, e ob\ io % 

para a familia do possivel musico que ele esta ingressando numa 

profissao que estimula seu rompimento com os pad roes convni- | 

cionais de comportamento do seu meio social. Familias de classe l 

baixa parecem ficar extremamente aflitas com a irregularidade do | 

emprego no meio musical, embora haja evidences de que algumas - 

estimularam esse tipo de carreira, vendo-a como uma possivel rota 

de mobilidade. Na familia de classe media, a escolha da musica em 

casas noturnas como ocupa^ao e vista como um movimento rumo | 

a vida boemia, envolvendo uma possivel perda de prestigio tanto 

para o individuo como para a familia, sendo por isso vigorosamente | 

combatida Consideravel pressao e feita sobre a pessoa para que | 

desista de sua escolha: 1 
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Sabe, todo mundo achou horrivel quando decicii ser musico. ... 

Lembro que me forniei na escola secundaria numa quinta-feira 

e deixei a cidade na segunda-feira para pegar um irabalho. Meus 

pais ficaram discutindo comigo e todos i>s mens parentes tambour 

Eles me fizeram passar um mail bocado. ... [’eve um tio men que 

foi drastico, dizendo que aquda nao era uma vida normal, que eu 

nunca poderia me casar, e toda aquela con versa. 

O confiito tern dois efeitos tipicos sobre a carreira. Priineiro, 

o possivel musico pode, em face da pressao da familia, desistir da 

musica como profissao. Um ajuste como esse c bastante comum 

no estagio inicial da carreira. Por outro lado, o jovem musico 

pode ignorar os desejos da sua familia e continuar sua carreira, 

caso em que muitas vezes e privado do apoio familiar mais cedo 

do que em outras circunstancias, e deve coinecar a “batalhar por 

conta propria , aorindo seu cannnho sem o patrocinio nem a 

ajuda financeira que de outro modo poderiani estar disponiveis. 

Na musica, porianto, a carreira cometpi usualmente — se d que 

come^a — sem a ajuda e o incentivo da familia tipicos de carreiras 

em muitas outras ocupa9oes. 

Depois que se casa e estabelece a propria familia, o musico 

entra numa rela^ao em que as convenes da sociedade lhe sao 

apresentadas de maneira imediata e poderosa. Sua mulher, em geral 

nao-musica, espera que ele, como marido, seja um companheiro 

e provedor. Em algumas ocupaijdes nao ha nenhum confiito entre 

as demandas do trabalho e da familia. Em outras, ha confiito, mas 

existem solutes socialmente sancionadas aceitas por ambos os 

conjuges, como, por exemplo, na prsitica medica. Em ocupa^oes 

desviantes, como a profissao de musico, as expectativas profissio- 

nais nao se coadunam em absoluto com as expectativas leigas, com 

conseqiientes dificuldades para o musico. 

Os musicos acham que os imperativos de seu trabalho devem 

ter precedence sobre os de suas fainilias, e agem em conformidade 

com isso: 
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Cara, minlia mulher e uma garota excelente, mas nao ha jeito de 

ficarmos juntos, nao enquanto eu estiver trabalhando como mu- 

sico. Nenhum jeito, nenhum jeito mesmo. Logo que nos casamos, 

era otimo. Eu estava trabalhando na cidade, gimhando uma boa 

grana, todo mundo estava feliz. Mas quando esse trabalho acab >u, 

fiquei sem nada. Entao recehi uma oferta para via jar. Bom, que diabo, 

cu precisava do dinheiro, a.eitei. Sally disse: "Nao, quero voce na 

cidade, comigo.” Ela preferia que eu fosse trabalhar numa fabrica! 

Bom, foi uma grande merda. Entao fui enibora com a banda. Que 

diabo, gosto demais da profissao. Nao vou abrir mao dela por Sally 

ou por qualquer outi a mulher. 

E provavel que o casatnento se torne uma luta permancnte cm 

torno dessa questao; o desfecho da luta determina a interrup<,ao 

on a continuidade da carreira musical do marido, como ilustra o 

seguinte incidentc rctirado de minhas anotaqoes de campo: 

Os rapazcs do Z. Club estao tentando convencer Jay Marlowe a voltar 

a trabalhar la cm horario integral. Eleesta dividindo a semana com 

alguem agora. Conseguiu urn emprego diurno no mesmo escritorio 

em que a mulher dele trabalha, fazendo contabilidude ou algum pe- 

queno service de escritorio. Os rapazes estao tentando convence-lo 

a deixar isso. Ao que parece, a mulher dele e totahnente contra. 

Jay foi musico a vida inteira, pelo que sei; provavelmente e a 

primeira vez que tem um emprego diurno. Gene, o baterista do Z. 

Club, me disse: “E bobagem dele ter um emprego diurno. Quanto 

pode ganhar ali? Provavelmente nao fatura mais de 30, 35 por 

semana. Ele fatura isso em tres noites aqui. £ daro, a mulher dele 

queria oue deixasse a profissao. Ela nao gostava da ideia de todas 

essas madrugadas, e as garotas que fazem ponto nos bares, esse tipo 

de coisa. Mas, afinal, quando um cara pode fazer alguma coisa e 

ganhar mais dinheiro, por que haveria de pegar um emprego triste 

e trabalhar por uma ninharia? Nao faz sentido. Aldm disso, por que 

vai se deprimir assim? Ele preferiria estar tocando.ee uma amola^ao 

para ele ter a porcaria desse emprego diurno, entao,por que deveria 
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se agarrar a ele?” Johnny, o saxofonista, disse: “Sabe por qu£? Por que 

a mulher dele o obriga a se agarrar ao emprego." Gene falou: “Ele 

nao devia deixar que ela mandasse nele desse jeito. Pelo amor de 

Deus, minha patroa nao me diz o que fazer. Ele nao deveria tolcrar 

essa ir erda 

Eles comet;aram a fazer alguma coisa em relaqao ao caso. An- 

daram convidando Jay para ir a pista de corridas com eles nos dias 

de semana, e ele andou faltando ao trabalho para ir. Depois de uma 

cessas ocasioes, Gene disse: “Cara! A mulher dele ficou enlouquecida! 

Ela nao quer que ele d£ uma mancada c perca esse emprego, e sabe 

que estamos metidos nisso. Acha que somos mas influencias. Bom, 

«acho que somos mesmo, do ponto de vista dela.” 

[Algumas semanas depois Marlowe deixou seu emprego diurno 

e voltou a musica.j 

Para outros musicos que sentem mais forternente suas res- 

porisabilidades familiares a situa^ao nao e tao simples. A insegu- 

rant^a economica da profissao de musico torna dificil ser um bom 

provedor e pode obrigar o individuo a abandonar a profissao, um 

dos padroes tipicos de resposta a essa situaqao: 

Nao, nao tenho trabalhado muito. Acho que vou pegar um maldito 

emprego diurno. Voce sabe, quando voce 6 casado e um pouco di- 

ferente. Antes era diferente. Eu trabalhava, nao trabalhava, dava no 

mesmo. Se precisava de dinheiro, pedia cinco emprestados a minha 

mae. Agora aquelas contas simplesmente nao esperam, Quando 

voc£ € casado, tem de estar sempre trabalhando, ou nao dd conta 

do recado. 

Mesmo que a carreira nao seja interrompida dessa maneira, 

as demandas do casamento exercem uma pressao muito forte que 

impele o musico a se tornar comercial: 

Se voce quiser continuar trabalhando, tem de suportar um pouco de 

merda de vez em quando.... Eu nao me importo. Tenho uma mulher 



128 Outsiders 

e quero continuar trabaihando. Sc algum quadratic) se aproxima c 

me pede para locar “Beer Barrel Polka”, eu apenas sorrio e toco a 

musics. 

O casamento pode, assim, acelerar a obten^ao de sucesso 

ao Forfar uma decisao que proporciona, embora nao garanta, a 

oportunidadc de ingresso naquclas “panclinhas comercialmei.te 

orientadas que sao mais capazcs de manter sens intcgrantes em 

trabalho permanente. 
A familia, portanto, eonio uma institui^ao que exige Jo mu- 

sico que ele se coniporte conveneionalmentc, cria-lhe problemas 

de pressoes, lealdades e uito-imagens confidantes. Sua resposta a 

esses problemas tem um eteito decisivo sobre a dura^ao e a diie^ao 

de sua carreira. 

As regras e sua imposi^ao 

Consideramos algumas caracteristicas gerais dos desviantes e os 

processos pelos quais eles sao rotulados de outsiders e passam a 

se ver como tal. Examinamos as cultural, e os padroes tipicos de 

carreira de dois grupos de outsiders: usuarios de maconha e mu- 

sicos de casa noturna. Agora e hora de considerar a outra metade 

da equa$ao: as oessoas que Fazem e impdem as leis ils quais os 

outsiders nao se conformant | 

A questao aqui £ simplesmente: quando as regras sao feitas 

e impostas? Ja observei que a existencia de uma regra nao asse- 

gura automaticamente que ela sepd imposta. Ha muitas variances 

na imposit^ao de regras. Nao podemos explica-la invocando 

algum grupo abstrato sempre vigilante; nao e possivel dizer que 

a “sociedade” 6 prejudicada a cada infra<;ao e age para restaurar 

o equilibrio. Poderiamos postulair, num extremo, um grupo em 

que este seria o caso, em que todas as regras Fossem absoluta e 

automaticamente impostas. Mas imaginar esse caso extremo serve 

apenas para deixar mais ciaro o fato de que os grupos sociais nao 

sao usualmente assim. O mais tipico £ que as regras sejam impos¬ 

tas somente quando algo provoca sua imposi^ao. A imposi^ao, 

portanto, requer explica$5o. 

A explica<;ao repousa sobrq vdrias premissas. Primeiro, a 

imposi<;ao de uma regra c um empreendimento. Algu^m — um 

empreendedor — deve tomar ajiniciativa de punir o culpado. 

Segundo, a imposicpio ocorrc quando aqueles que querem a regra 

imposta levam a infracjao tt aten<;ao do publico; uma infra^ao nao 

pode ser ignorada depois quo 6 tdrnada publica. Em outras pala- 

vras, a imposi^ao ocorre quando alguem delata. Terceiro, pessoas 
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deduram.tornando a imposi^ao necessarja,quando veem algtima 

van ta gem nisso. O interexse pessoal as estimula a to mar a iniciativa. 

Finalmente, o tipo de interes.se pessoal que leva a imposivao varia 

com a complexidade da situa«,ao cm que a imposivao tern ltigar. 

Vamos considerar varios cases, observando o mode como inieresst 

pessoal, iniciativa e publicidade interagem com a complexidade da 

situa^ao para produzir tanto imposiqao quanto a nao-iinposi^ao 

de regras. 

Lembrcmos o exemplo de Malinowski,do ilheu de Trobriand 

que cometera incesto clanico. Tcdos sabiam o que ele estava lazen- 

do, mas ninguem fez coisa atgunia a respeito. Entao o ex-amante da 

mo^a, que pretenders se casar com ela e por conseguinte se sentira 

pessoalmente prejudicado com a escolha de outro homem, tomou 

o assunto em suas proprias maos e acusou Kima’i publicamente oe 

incesto. Ao fazer isso, alterou a situa^ao, de modo que Kima'i nao 

teve escolha senao se suicidar. Aqui, numa socieoade de estrutura 

relativamente simples, nao ha conflito em re!a<;ao a regra; toaos 

concordarn que o incesto clanico e errado. Um interesse pessoal 

evoca a iniciativa de alguem, ele pode assegurar a imposivao tor- 

nando a infraqao publica. 

Tambem nao ha conflito semelhante em rela^ao a imposivao 

de regras nas situates menos organizadas da vida urbana anom- 

ma. Mas a consequencia e diferente, pois a essencia do acordo entre 

as pessoas e que elas nao vao interferir — ou chamar a aten^ao para 

— nas mais flagrantes violacbes da lei. O morador da cidade 'rata 

de sua propria vida e nada faz com rela^ao a infra^oes de regras, a 

menos que sua vida seja afetada. Simmel rotulou a atitude urbana 

tipica de “reserva”: 

Se rea$oes internas fossem resposias aos nossos contatos exk-mos 

continues com inumeras pessoas, em numero cao grande quanto 

na cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo que se tn- 

contra e ondc se tem uma reia^ao positiva com quase todo mundo, 

ficariamos completamente atomizados internamente e entrariamos 

num estado psiquico inimaginavel. Em parte esse fato psicolbgico 
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e em parte o direito a desconfian^a que os homens tem diante dos 

elementos incertos da vida metropolitana exigent nossa reserva. Em 

consequencia dessa reserva, muitas vexes nao conhecemos nem de 

vista aqueles que forant nossos vizinhos por anos. E e essa reserva 

que, aos oihos dos que moram em cidades pequenas, nos faz parecer 

frios e sent cora^ao. De fato, se nao me engano, o aspecto interior 

dessa reserva exterior nao e somente indiferen^a, mas, com mais 

frequencia do que percebemos, uma ligeira aversao, um mutuo 

estranhamento e repulsa que se transfurmarao em raiva e horror no 

momento de um contato mais in time, seja qual for sua causa.... 

Essa reserva, com sua implicate de aversao oculta, aparece por 

sua vez como a lorma ou o disfarce de um fendmeno mental mais 

geral da metrdpole: ela assegura ao indivfduo um tipo e um grau 

de liberdade pessoal que nao tem analogia em outras condi^oes.1 

Varios anos atrds, unta revista nacionai publicou uma serie 

de fotografias ilustrando a reserva urbana. Um homem jazia 

inconsciente numa movimentada rua de cidade. Inumeras fotos 

mostravam pedestres que ignoravam sua existencia ou a percebiam 

e em seguida desviavam os oihos para tratar da propria vida. 

A reserva, embora tipicamente encontrada em cidades, nao 

€ caracteristica de toda vida urbana. Muitas areas urbanas — al- 

guns bairros miseraveis e zonas etnicamente homogeneas— tem 

algo do carater de uma cidade1 pequena; seus habitantes veem 

tudo que ocorre na vizinhan^a como se fossem da sua conta. O 

citadino exibe sua reserva mais acentuadamente em dreas pubiicas - 

andnimas — os Times Squares e State Streets —, onde pode sentir 

que nada do que acontece e responsabilidade sua e que hd agen- 

tes da lei presentes, com a obriga^ao de lidar com qualquer coisa 

extraordindria. O acordo de ignorar inlra^oes de regras repousa 

em parte no conhecimento de que a imposivao pode ser deixada 

a cargo desses profissionais. 

Em situates estruturadas mais complexes, hd maior pos- 

sibilidade de interpreta^oes divergentes da situaqao e possiveis 

conflitos com rela<;ao d imposivao de regr as. Quando uma organi- 
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za^ao contem dois grupos que competem pelo poder — como na 

mdustria, em que admin istrado res e empregados disputam pelo 

controle da situate de trahalho —, o conflito pode ser cronico. 

No entanto, precisamente por ser um tra^o persistente da orga- 

mza^ao, talvez o conflito nunca sc* tome declarado. Em vcz disso, 

os do is grupos, enredados nunia situa^ao que aprisiona a ambos, 

vcom vantagem em permitir que o outro cometa certas in frames 
e nao ns denunciam. 

Melville Dalton estudou a infratfio sistematica de regras por 

empregados de organiza^oes industrials, lojas de departamentos e 

estabelecinientos de trabalho similares. Ele relata que os emprega- 

dos com freqUencia se apossam de servi^os e materials pertencentes 

a organizaqao para seu pessoal, observando que isso seria em ger.d 

considerado furto. A gerencia tenta deter esse desvio de recursos, 

mas poucas vezes tern sucesso. Em geral, porem, nao leva o assunto 

a aten^ao pubhea. Entre os exemplos de apropria^ao indebita de 

recursos da companbia, Dalton cita os seguintes: 

Um contramestre inontou urnn oficina mecanica em sua casa, 

eq uipando-a com maquinaria cara retirada da oficina em que 

trabalhava. O saque mcluiu iinw furadeira fixa, um torno liniador, 

um torno mecamco, cortadores e brocas, equipamento de bancada 
c uma maquina polidora. 

O capataz da oficina de carpintaria de uma grande fabrica, artesao 

de origem europeia, passava a maior parte do dia de trabalho fabn- 

cando objetos domesticos — ber^os, janelas duplas para o inverno, 

mesas e itenssimilares feitos per encomenda — para executives mais 

graduados. Em troca, recebia de presente vinhos e alimentos. 

Um operario de oficina escrevia todas as suas cartas no trabalho, 

usando material's e selos da companbia. 

Um hScnico de raiosX mim hospital turtavapresuntoseconiida enla- 

tada e sentia-se no direito de fazedo porque seu salario era baixo. 
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indllStliai aPmemad° mam,ou “ir um aviario 
T-TOfid,1JSdaldbriCae0'’Carr^U°P^aldeSeu 

servtyodemstala-lc em sua casa. Carpintciros da fabrica reparavam 

e recondicionavam o viveiro todas as primaveras. 

Acrescimos as censuses de um iate clube local, cujos muitos 

membros ; trabalhavam nas labricas pilbadas, eran, Id,as por traba- 

das^rrias.6111^6535 dura”te ° k°rart° trabalho com materials 

Chefes de departamentos de vestuario em lojas de departamentos 

naarcavam mercadorias que desejavam para seu uso pessoal como 

estragadas erebancavam os preyos de maneira condizente.Vendiam 

tambem .tens de liquidafao acima do preyo para acumular um fundo 

em dmhe.ro contra o qua! a apropriayao de itens para uso pessoal 
pudesse ser debitada.2 

Br .en1^110" ^ ^ "h"1™ ‘°daS 65535 af6es de 6 n3° «>m- 
preender o que mteressa. De fato, insiste elc, a gerencia. mesmo 

condenando oficialmente o fitrto dentro da organizacao estava em 

m^de° f1 nSd SC trata dC "" SiStema llC furt° ™ ab“luto, 
de um sistema de recompensas. As pessoas que se apropriam 

serv,?os e materials pertencentes 4 organizayao na realidade sao 

que>6zemDaaSDafiO^alnlentePOrCOIltr*bU*^e5eXtra0rd™™as 

parat aua s -0 da °rSa»®W contributes 
para as qua,s nao extste um sistema legftimo de recompensas O 

capataz que equipou sua oficina mecanica domdstica com mdqub 

nas da fabnea estava de fato sendo recompensado por ter abando- 

nado ° catobcsmo e se tornado mayom a fin, de demons,rar sua 

pttdao para um posto de supervise. Permitia-se ao tdcnico de 

rates X fcrtar comida do hospital porque a administrate sabia 

que nao estava ihe pagando um saiario suficiente para erigir sua 

Iealdadeeo trabalho drduo.^ As regras nao sao impost porque dois 

grupos que competem pelo poder- gerencia e trabaihadores - 

encontram vantagens miituus em ignoraras infrayoes. 
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Donald Roy descreveu transgressoes de regras semelhantes 

numa oficina mecanica, mostrando main uma vcz que uni grupo 

nao vai delatar o outro se ambus iorem parceiros num sistema ca- 

racterizado por um equilfbrio dc poder e interesse. Os operadores 

de maquina que Roy estudou eram pagos por pe^a, e a infracao de 

regras ocorria quando tentavani “se dar bem” — ganhar muito 

mais do que seu pagamento basico por hora em determinrdas 

tarefas. Com frequencia so podiam conseguir isso trabalhando as 

pressas e fazendo o serviyo de uma maneira proibida pelas regras da 

companhia (ignorando precaucoesdescguran^a ou usando ferra- 

mcntas e tecnicas nao permitidas nas especifica^oes da tarefa).’1 Rev 

descreve um cartel da oficina ’ que colaborava com os operadores 

de maquina na transgressao de rotinas formalmente estabelecidas 

da oficina. Inspetores, encarregados do deposito de ferramentas, 

estoquistas e controladores de horario, todos participavam, aju- 
dando os mecanicos a se dar bem. 

Por exempio, operadores de maquinas nao deviam manter 

nelas as ferramentas que nao fossem usadas para o servi^o que 

estavam fazendo. Roy mostra como, quando essa nova regra foi 

promulgada, os ajudantes do deposito de ferramentas de inicio a 

obedeciam. Mas constataram que ela provocava a reuniao cons- 

tante de um bando em volta da janela da sala de ferramentas, 

um grupo de honiens queixosos que tornavam dificil o dia de 

trabalho do ajudante. Por conseguinte, pouco depois que a regra 

foi anunciada, os ajudantes comecaram a infringi-la, deixando os 

homens manterem as ferramentas em sua maquina ou entrar esair 

do depdsito como bem en tendiam. Ao permitir que os mecanicos 

infringissem a regra, os ajudantes do deposito de ferramentas 

facilitavam sua prdpria situagao; nao eram mais incomodados 

pelas queixas de operadores aborrecidos. 

O problem a da imposi^ao de regras torna-se mais complicado 

quando a situa^ao contem varios grupos rivais. A acomoda^ao e 

a conciliaqao sao mais dificeis, porque ha mais interesses em jogo, 

e e mais provavel que o conflito seja declarado ir.soluvel. Nessas 

circunstancias, o acesso a canais de publicidade torna-se uma va- 
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riavel importante, e aqueles cujo interesse exige que as regras nao 

sejam impostas tentam impedir a notifica^ao de in frames. 

Um exempio adequado pode ser encontrado no papel do 

promotor publico. Uma de suas obrigades e supervisionar juris 

de instru^ao. Estes sao convocados para ouvir evidences edecidir 

sc devem ser proferidas acusayoes contra individuos que suposta- 

mente violaram a lei. Embora 'em geral se restrinjam a casos que 

o promotor lhes apresenta, os juris de instru^ao film o poder de 

realizar investigates por conta propria e proferir acusayoes que 

nao foram sugeridas pelo promotor. Consciente de sua missao de 

proteger o interesse publico, um juri de instruqao pode achar que 

o promotor Ihe oculta coisas. i 

E, na verdade, o promotor pode estar ocultando alguma coisa. 

Ele pode ter participado de acordos feitos entre politicos, policia 

e criminosos para permitir o vicio, a deprava^ao, o jogo e outras 

formas de crime; mesmo que nao esteja diretamente envolvido, 

talvez tenha obriga^oes politicas com aqueles que estao compro- 

metidos. E dificil encontrar uma conciliayao viavel entre os inte¬ 

resses do crime, de politicos corruptos e os de um juri de instruqao 

determinado a fazer seu trabalho — mais dificil que encontrar 

acordos satisfatdrios entre dois grupos de poder que operam 

na mesma fabrica. 

O promotor corrupto, confrontado com esse dilema, tenta 

tirar partido da ignordneia do procedimento legal por parte do 

juri. Ocasionalmente, porem, ouvimos falar de um juri de instru^ao 

fora de controle” que venceu a resist£ncia do promolor e come<,ou 

a investigar os assuntos de que este desejava mante-lo afastado. 

Dando mostras de iniciativa e gerando publicidade embara^osa, 

o juri fora de controle expoe inffa^'oes ate entao ocultadas do co- 

nhecimento publico e provoca muitas vezes uma ampla campanha 

contra todo tipo de corrupto. A existencia de juris de instrut o 

fora de controle nos lembra que a fun to do promotor corrupto 

6 precisamente impedir que eles ocorram. 

A iniciativa, gerada por interesse pessoal, armada com publi¬ 

cidade e condicionada pelo carater da organizayao, £ portanto a 
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variaveJ-chave na imposiqao da regra. A iniciativa opera da maneira 

mais imediata numa situate em que ha acordo fundamental 

coni relaqao as regras a serem impostas. Uma pessoa com um 

interesse a ser atendido divulga uma infrat^ao e prcvidencias sao 

tomadas; se nenhuma pessoa com iniciativa aparecer, nenhuma 

providencia e tomada. Quando dois grupos competent pelo poder 

na mesma organizaqao, a imposi^ao so ocorrera quando falharem 

os sistenias de conciliaqao que caracterizam sua rela^ao; de outro 

modo, o interesse de todos sera mais bem atendido permitindo- 

se que as infrapoes continuem. Em situaqoes que content muitos 

grupos de interesse rivais, o resultado e variavel, dependendo do 

poder relativo dos grupos envolvidos e de seu acesso aos canais de 

publicidade. Veremos a a<;ao de todos esses fatores numa situa^ao 

complexa quando examinarmos a historia da Lei de Tributa<;ao 
da Maconha. 

Estagios de imposigao 

Antes de tiatar dessa historia, no entanto, irei considerar o pro- 

blema da imposiqao de regras de uma outra perspectiva. Vimo,. 

como o processo pelo qual regras sao impostas varia em diferentes 

tipos de estrutura social. Vamos acrescentar agora a dimensao do 

tempo e considerar brevemente os varios estagios pclos quais passa 

a imposiqao de uma regra — sua historia natural. 

A historia natural ditere da historia por dizer respeito ao que 

e generico a uma classe de fenomenos, nao ao que e unico em cada 

caso. Ela busca descobrir o que t ti'pico de uma classe de cventos, 

nao o n..r os fa7 diferir — a regularidade,em vezda idiossincrasia. 

Assim, estarei interessado aqui naquetas caracteristicas do proces¬ 

so pelo qual regras sao feitas e impostas que sao genei icas a esse 

processo e constituent seus sinais distintivos. 

Ao considerar os estagios no desenvolvimento de uma regra 

e de sua imposi^ao, vou usar um modelo legal. Isso nao signified 

que o que tenho a dizer se aplica somente a legisla^To. O mesmo 
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processo ocorre tambem no desen volvimento e imposi^ao de regras 

menos formalmente constituidas. 

Regras especifkas encontram suas origens naquelas declara- 

£bes vagas e generalizadas de preferencia que os cientistas sociais 

muitas vezes chamam de valores. Estudiosos propuseram muitas 

defini<;oes diferentes de valor, mas nao precisamos entrar nessa 

controv£rsia. A defini^ao proposta por Talcott Parsons servira tao 

bem quanto qualquer outra: “Um elemento de um sistema simboli- 

co partilhado que serve como um criterio ou padrao para a sele^ao 

entre alternadvas de orientagao intrinsecamente abertas numa 

situa^ao pode ser chamado de valor”6 A igualdade, por exemplo, 6 

um valor norte-americano. Sempre que possivel, preferimos tratar 

as pessoas com igualdade, sem referenda as diferen^as entre elas. 

A liberdade do individuo £ tambem um valor norte-americano. 

Preferimos permitir que as pessoas fa^am o que desejam, a menos 

que haja fortes razoes em contrdrio. 

Os valores, contudo, sao guias insatisfatbrios para a a^ao. Os 

padroes de sele^ao que corporificam sao gerais, dizendo-nos qual 

de vdrias linhas alternativas de a<;ao seria preferivel, quando todas 

as outras coisas sao iguais. Mas todas as outras coisas raramente 

sao iguais nas situates concretas da vida cotidiana. Temos dificul- 

dade em relacionar as generalidades de uma declara^ao de valor 

com os detalhes complexos e espedficos de situates cotidianas. 

Nao podemos relacionar de maneira fdcil e clara a vaga no^ao de 

igualdade com a realidade, de modo que e dificii saber que linha 

espedfka de a$ao o valor recomendaria numa dada situa^ao. 

Outra dificuldade no uso de valores como guia para a a$ao 

reside no fato de que, por serem eles tao vagos e gerais, podemos 

manter valores conflitantes sem ter consciencia do conflito. Fica- 

mos cientes de sua inadequate) como base para a a$ao quando, 

num momento de crise, perccbemos que nao podemos decidir qual 

dos cursos conflitantes de a$ao recomendados para nos deveriamos 

adotar. Assim, para tomar um exemplo espedfico, esposamos o 

valor da igualdade, e isso nos leva a proibir a segrega<jao racial, 

Mas esposamos tambem o valor da liberdade individual, que nos 
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impede de interferir nas acoes de pessoas que praticam a segregayao 

cm snas vidas privadas. Quando urn negro que possui urn barco 

a vela anuncia, como aconteceu recentemente, que nenhum iate 

clube na area de Nova York o admitiria como socio, descobrimos 

que nossos valores nao podem nos ajudar a decidir o que deve ser 

feito acerca disso. (O confiito surge tambem entre regras espedfi- 

cas, como quando uma lei estadual proibe a integrayao racial nas 

escolas publicas e a lei federal a exige. Mas, nesse caso, existem 

procedimentos judiciais para resolver o confiito.) 

Como valoies so podem fornecer urn guia geral para a ayao, 

e nao sao uteis na decisao quanto a cursos de ayao ein situayoes 

concretas, as pessoas desenvolvem regras espedficas mais estreita- 

naente ligadas as realidades da vida cotidiana. Os valores fornecem 

as premissas maiores das quais se deduzem regras espedficas. 

As pessoas convertem valores em regras espedficas em situa¬ 

tes problematicas. Elas percebem alguma area de sua existencia 

como problerriatica ou dificil, exigindo ayao.7 Apds considerar os 

varies valores a que subscrevem, elas escolhem um ou mais como 

pertinentes a suas dificuldades e deduzem deles uma regra especiliru. 

A regra, (orinulada para ser coerente com o valor, enuncia com 

relativa precisao quais ayoes sao lprovadas e quais sao proibidas, 

as situayoes a que a regia e aplicavel e as sanydes associadas a sua 

infrayao. 

O tipo ideal de uma regra espedfica e uma lei cuidadosamente 

formulada, bem apoiada na interpretayao juridica. Tal regra nao 

e ambigua. Ao contrario, seus dispositivos sao precisos; a pessoa 

sabe com muita precisuo o que pode e o que nao pode fazer e o 

que acontecera se fizer a coisa errada. (Esse e o tipo ideal. Em sua 

maioria, as regras nao sao tao preeisas e seguras; embora sejam 

muito menos amblguas que os valores, elas tambem podem no^ 

causar dificuldades quando temos de decidir quanto aos cursor 

de ayao.) 

Justamente porque os valores sao ambiguosegcrais, podem os 

interpreta-los de varias maneiras e deduzir deles muitos tipos ue 

regras. Uma regra pode ser coerente com um dado valor, mas rcgi as 
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muito diferentes tambem podem ter sido deduzidas do mesmo 

valor. Alem disso, regras nao serao deduzidas de valores, a menos 

que situayoes problematicas nos incitem a faze-lo. Podemos des- 

cobrir que certas regras que nos parecem decorrer de modo logico 

de um valor amplamente aceito nao foram sequer cogitadas pelas 

pessoas que sustentam esse valor, seja porque nao surgiram situa¬ 

yoes e problemas que exigissem a regra, seja porque tais pessoas 

nao se dao conta da existencia de um problema. Mais uma vez, 

uma regra espedfica, quando deduzida do valor geral, poderia 

conflitar com outras regras deduzidas de outros valores. O conflito, 

quer seja conscientemente conhecido, quer apenas impiicitamente 

reconhecido, pode inibir a criayao de uma regra particular. Regras 

nao decorrem automaticamente de valores. 

Como uma regra pode satisfazer a um interesse mas conflitar 

com outros interesses do grupo que a formula, em geral se toma 

cuidado, ao elaborar uma regra, para assegurar que ela realizard so- 

mente o que deve, e nada mais. Regras espedficas sao circunscritas 

com restriyoes e exceyoes, de modo que nao interfiram em valores 

que consideremos importantes. .As “leis de obscenidade” sao um 

exemplo. O objetivo geral dessas leis e que materias moralmente 

repugnantes ndo deveriam scr transmitidas publicamcnle.Mas isso 

conflita com um outro valor importante, o da livre expressao. Alem 

disso, conflita com interesses comerciais e dc carreira de autores, 

dramaturgos, editores, livreiros e produtores teatrais. Varios ajustes 

e restriyoes foram feitos, de tal modo que a lei, tal como agora se 

encontra, carece do aniplo alcance desejado pelos que acreditam 

profundamente que a obscenidade e algo pernicioso. 

Regras espedficas podem ser corporificadas em leis. Podem 

tambem ser simplesinentc consuetudinarias mini grupo parti¬ 

cular, defendidas apenas por sanyoes informais. As regras legais, 

naturalmente, tern maior probabilidade de ser preeisas e claras; 

regras informais e consuetudinarias sao mais provavelmente vagas 

e passfveis do vdrias interprelayoes em gramies areas. 

Mas a historia natural de uma regra nao termina com a de- 

duyao de uma regra espedfica de um valor geral. Esta ultima tem 
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ainda de ser aplicada em casos particulares a pessoas particulars. 

Deve receber sua corporifica^ao final em atos particulares de 

imposicao. 
Vimos em capftulo anterior que atos de imposicao nao de- 

correm automaticamente da infra^ao de uma regra. A imposicao 

c seletiva, e diferencialmente seletiva entre tipos de pessoa, cm 

diferentes momentos c em diferentes situa^oes. 

Podemos questionar se todas as regras seguem a sequencia 

do valor geral ate o ato particular de imposicao, passando por 

uma regra especifica. Valores podem conter urn potencial nao 

utilizado — regras ainda nao deduzidas que, nas circunstancas 

apropriadas, se desenvolvem em regras especificas completaf. De 

maneira semelhante, muitas regras especificas jamais sao impos- 

tas. Por outro lado, havera alguma regra que nao tenha base em 

algum valor geral? Ou atos de imposicao que nao encontrem sua 

justificacao em alguma regra particular? Muitas regras, claro, sao 

inteiramentc tecnicas, e podemos dizer que tern nao base em uni 

valor geral, mas num esfor^o para estabelecer a paz entre oulras 

regras anteriores. As regras especificas que governam transaydes 

com titulos sao provavelmente desse tipo. Elas parecem menos 

uni esfo-r^o para implementar urn valor geral que um esfor^o 

para regularizar o fiincionamento Je uma institui^ao complexa. 

De maneira semelhante, podemos encontrar atos de iniposi^ac 

bascados em regras inventadas no nioniento unicar.iente pare 

justiftcar o ato. Algumas das atividades informais e extralegais de 

policiais recaem nessa categoria. 

Se reconhecemos esses casos como desvios do modelo da 

historia natural, o modelo se aplica a quantas das coisas cm que 

poderiamos estar interessados? Essa e uma questao de fato, a ser 

solucionada por pesquisa sobre varies tipos de regra em diferentes 

situates. No minimo, sabemos que muitas regras seguem essa 

sequencia. Alcm disso, cjuando a sequencia nao c seguida otigi- 

nalmente, muitas vezes e obedecida retroativamente. Isto e, uma 

regra pode ser fornmlada simplesmenle par*, servir ao interesse 

especial de alguem e mais tarde se encontrar uma iustificativa para 
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eia em algum valor geral. Da mesma maneira, um ato espontaneo 

de imposi^o pode ser legitimado pela cria^ao de uma regra a que 

ele pode se relacionar. Nesses casos, a relac^ao formal de geral para 

especifico e preservada, ainda que a scqiiencia temporal tenha 

sido alterada. 
Se muitas regras ganham sua forma movendo-se por uma 

sequencia, de um valor geral para um ato especifico de imposicao, 

o movimento atraves da sequencia nao e automatico ou inevitdvel. 

Para explicar os passes dessa sequencia, devemos nos eoncentrar no 

empreendedor, que providencia para que o movimento ocorra. Se os 

valores gerais sao transformados na base para que deles se deduzam 

regras especificas, curnpre procurar a pessoa que se encarregou de 

assegurar a dedu^ao das regras. E se regras especificas sao aplicadas 

a pessoas especificas em circunstancias especificas, devemos pro¬ 

curar ver quern se encarregou de assegurar a aplica^ao e imposicao 

das regras. Estaremos interessados, portanto, no empreendedor, 

nas circunstancias em que ele aparece e como aplica seus instintos 

empreendedores. 

Um caso ilustrativo: a Lei de Tributa(;ao da Maconha 

Supoe-se em geral que a pratica de fumar maconha foi importa- 

da do Mexico para os Estados Unidos, por meio dos estados do 

Sudoeste, Arizona, Novo Mexico e Texas, todos com consideraveis 

populates de lingua espanhola. Come^ou-se a notar o uso de 

maconha na decada de 1920, mas, como se tratava de um fend- 

meno novo e aparentemente lestrito a imigrantes mexicanos, nao 

se expressou muita preocupa^ao com ele. (O composto medico 

preparado com a planta da maconha ja era conhecido havia algum 

tempo, mas nao era freqiientemente prescrito por medicos norte- 

americanos.) Em 1930, apenas 16 estados haviam aprovado leis 

proibindo o uso da maconha. 
Em 1937, contudo, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a 

Lei de Tributa^ao da Maconha, destinada a reprimir o uso da dro- 
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ga. Segundo a teoria esbo^ada, deveriamos encontrar, na historia 

dessa lei, a historia de um empreendedor cuja iniciativa e reali- 

superaram a apatia e a inditeren^a publicas e culminaram 

na aprova<;ao da legisla^ao federal. Antes de passar a historia da 

propria lei, ta’vez devamos examinar o modo como temas seme- 

Ihantes haviam sido tratados na legislaqao norte-americana, para 

compreender o contexto cm que a tentative dc repriiniro uso da 

maconha teve iugar. 

O uso de alcool e opio nos Estados Unidos tin ha uma longa 

historia, pontuada por tentativas tie repressao.8 Ties valores for- 

neeiam legitimidade para as tentativas de evitar o uso de toxicos e 

narcdticos. Um valor legitimador, componente do que foi chamado 

de etica protestante, afirma que o individuo deveria exercer corr.- 

pleta responsabilidade pelo que faz e pelo que Ihe acontece; nunra 

deveria lazer nada que pudesse causar perda de autocontrole. O 

alcool e as drogas opiaceas, em graus e de maneiras variadas, levam 

as pessoas a perder o controle sobre si mesmas; seu uso, portanto, 

e um mal. Uma pessoa embriagada com alcool nuiitas vezes perde 

o controle sobre sua atividade fiiica; os centros do iulgamento no 

cerebro sao tambem afetados. Usuarios de drogas opiaceas tem 

maior probabilidade de near entorpecidos e, assim, menor chance 

de cometer atos temerarios. Mas tornam depeildentes da droga 

para evitar sintomas de abstinenciu, e nessc sentido perdem t) 

controle sobre suas ai;6es; como e dificil conseguir a droga, tem 

de subordinar outros inleresses a sua obten^ao. 

Outro valor norte-americano legitimava as tentativas de re- 

primir o uso de alcool e drogas opiaceas: a desaprova^ao de aipMs 

empreendidas no unico intuito de alcanqar estados de extase. 

Talvez em razao de nossa forte enfase cultural no pragmatism^ e 

no utilitarismo, os norte-americanossentem-seem geral importu- 

nados e ambivaientes com rcla^ao a qualquer tij o de expcriencia 

de extase. Nao condenainos a expcriencia, porem, apenas quando 

ela e o subproduto on a rccompensa de a^oer que consideramos 

apropriadas em si mesmas, como trabalho arduo on fervor reli- 

gioso. Somentc quando as pessoas perseguem o extase pelo extase 
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condenamos sua a<^ao como busca de“prazer ilicito”, expressao que 

tem sentido real para nos. 

O terceiro valor que fornecia base para as tentativas de repressao 

era o humanitarismo. Reformadores acreditavam que as pessoas 

escravizadas pelo uso de alcool e opio se beneficiariam de leis que 

tornassem imposslvel para elas ceder a sua fraqueza. As familias dos 

b£bados e viciados em drogas se beneficiariam igualmente. 

Esses valores forneciam a base para regras espedficas. A 181 

Emenda e o Volstead Act proibiram a importarao de bebidas 

alcoolicas para os Estados Unidos e sua fabrica^o dentro do pals. 

O Harrison Act proibiu na pratica o uso de drogas opiaceas para 

todos os fins, exceto os medicinais. 

Ad formular essas leis, tomou-se cuidado para nao interferir 

no que era considerado come legitimo interesse de outros grupos 

na sociedade. O Harrison Act, por exemplo, foi redigido de forma 

a permitir que as equipes medicas continuassem a usar morfina 

e outros derivados do opio para alivio da dor e outros objetivos 

medicos que lhes parecessem apropriados. Alem disso, a lei foi 

cuidadosamente formulada para evitar conflitos com o disposi- 

tivo constitucional que reserva direitos de policia para os varios 

estados. De acordo com essa restri^ao, a lei foi apresentada como 

uma medida de taxa^ao, tributando fornecedores nao licenciados 

de drogas opideeas com um impostoexorbitante,ao mesmo tempo 

que permitia aos fornecedores licenciados (sobretudo medicos, 

dentislas, veterinarios e fannaceuticos) pagar uma taxa nominal. 

Embora justificado constitucionalmente como uma medida fis¬ 

cal, o Harrison Act era de tat a uma medida policial, e foi assim 

interpretada por aqueles a quern se coniiou sua imposicao. Uma 

conseqiiencia da aprova^ao da lei foi a cruu;ao, em 1930, da Age ncia 

Federal de Narcoticos no ambito do Departamento do Tesouro. 

Os mesmos valores que levaram a pi oibi^ao do uso de alcool 

e drogas opiaceas foram aplicados ao caso da maconha, e parcce 

logico que isso tenha sido feito. No entanto, o pouco que me loi 

contado - - por pessoas que conheceram bem o periodo, sobre o 

uso da maconha no (im da dccada de 1920 e initio da decuda de 
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1930 me leva a crer que havia urna imposi^ao relativamente 

frouxa das leis locais existentes. Essa, afinal, foi aepoca da Lei Seen, 

e a policia tinha assuntos mais prementes a tratar. Aparentemente, 

nem as autoridades publicas nem os agentes da lei consideravam 

o use de m a con ha um problema serio. Quando o notavam de 

alguma maneira, provavelmente o punham de lado como se nao 

justificasse maiores tentativas de imposi^ao. O fato de o preco da 

maconha ser muito mais baixo antes da aprova^ao de legisla^ao 

federal e um indlcio de como as leis eram debilmente impostas. 

Isso sugere que havia pouco perigo em vende-la e que a imposi^ao 

das leis nao era seriamente empreendidn. 

Ate o Departamento do Tesouro, em seu rclatorio de 19M, 

minimizou a miportancia do problema: 

Grande interesse publico foi suscitado por artigos de jornal que 

aparecem de tempo em tempo sobre os males do abuso da maco¬ 

nha. ou canhamo-indiano, e mais aten^ao foi concentrada em casos 

especificos relatados sobre o abuso da droga do que terir. ocorrido 

oe outra forma. Essa publicidade tende a exagerar a extensao do 

mal e torna provavel a suposi^ao de que ha uma difiisao alarmante 

do consume indevido da droga, quando o aumenlo real desse use 

talvez nao tenha sido excessivamente grande.9 

A Agenda de Narcoticos do Departamento do Tesouro gerou 

a maior parte da iniciativa que produziu a Lei de Tributa^ao da 

Maconha. Em bora seja dificil saber quais eram os motivos dos 

fnneionarios da agenda, precisamos super apenas que eles per- 

ceberam uma area de transgressao que pertencia propriamente a 

sua jurisdi^ao e tomaram medidas para inseri-la uii. O interesse 

pessoal que satisfizeram ao pressionar no sentido de formular 

uma legisla^ao referente a maconha era comum a muitos funcio- 

narios: o de desempenhar a contento a tarefa que Ihes havia sido 

atribuida e cm adquirir os melhores instrumentos para leva-la a 

cabo. Os esfor^os da agencia assumiram duas formas: cooperar 

no desenvolvimento de kgishifau estadual que disscsse respeito 
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ao uso de maconha e fornecer fatos e numeros para relates jorna- 

listicos do problema. Esses sao dois importantes modos de a^ao 

disponiveis para todos os empreendedores que buscam a ado^ao 

de regras: podem arregimentar o apoio de outras organizatpoes 

interessadas e desenvolver, com o uso da imprensa e de outros 

meios de comunica^ao, uma atitude publica favoravel em rela^ao 

k regra proposta. Se os esfo^os tern exito, o publico fica a par 

de um problema preciso, e as organiza^oes apropriadas agem de 

comum acordo para produzir a regra desejada. 

A Agenda Federal de Narcdticos cooperou ativamente com 

a Conferencia Nacional de L>elegados sobre Leis Estaduais Uni- 

formes no desenvolvimenlo de leis unilicadas sobre narcoticos, 

enfatizando, entre outras qaestoes, a necessidade de controlsr o 

uso de maconha.10 Em 1932, a Conferencia aprovou um projeto 
de lei. A agencia comentou: 

As presentes limita0es constitucionais parecem exigir medidas 

de controle dirigidas contra o trafico interestadual de canhamo- 

indiano, a serem adotadas peios varios governos estaduais, e nao 

pelo governo federal, e a onenta^ao tern sido exortar as autoridades 

estaduais em geral a fornecer a legislate necessaria, com atividade de 

imposi^ao de apoio, para proibir o trdfico, exceto para fins medicos 

legftimos. A lei estadual dc narcoticos uniforme proposta,... com 

texto opcional aplicando-sc a restrict) do trafico de canhamo-in¬ 

diano, foi recomendada como uma lei adequada para a consecufiio 

dos objetivos desejados.11 

Em seu relatorio de 1936, a agencia estitnulou seu:; parceiros 

nesse esfor^o cooperative a se empenharem mais e sugeriu que a 

interven^ao federal talvez fosse necessaria: 

Na ausencia de legisla^ao federal adicional, a Agencia de Narcoticos 

nao pode, portanto, mover nenhuma guerra propria contra o tralico. 

... A droga tornou-se objeto de amplo e cresccnte abuso em muitos 

estados, e a Agencia de Narcoticos vein tentando por isso convencer 
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os varies es tad os da urgente necessidade de vigorosa imposi^ao de 

leis locais references a cannabis [maconha].12 

A segunda frente de ataqne da Agenda uo probiema da ma* 

conha consistiu num esfor?o a fim de despertar o publico para o 

perigo, pro move n do uma “campanha educational descrevendo a 

droga, sua identificacpio e efeitos nocivos”.'3 Esperando aparente- 

meme que o interest publico pudesse estimular os estados e as 

cidades a fazer maiores esforqos, a agenda disse: 

Na ausenc-a de legisla^o federal sob re o assunto, os estados e as 

cidades deveriam assumir legitimamente a responsabilidade de 

prover medidas vigorosas para a exiintfo dessa erva daninha letal, 

sendo, portanto, de esperar que todos os cidadaos com espirito 

publico abracem com determinacao o movimento rtcomendado 

pelo Departamemo do Tesouro no sen tide de reclamar a impetigo 
•utensificada das leis relativas ;i maconha. "* 

A agencia nao se restringiu a exortafao era relatorios depar- 

tamentais. Sens metodos para perseguir a legislate desejada s,u. 

desentoa numa passagem que trata da campanha por leis estaduais 
uniformes sobre narcoticos: 

A pedido de varias o.rganiza0es que lidam com esse assunto [leis 

estaduais umformes], foram prepared os na Agenda Federal de Nar¬ 

coticos artigos para puh’ica^ao por essas organi/a0es em revistas e 

jornais. Um interesse publico intcligente efavoravelmentedisposio. 

m para a administrate das Ids sobre narcoticos, I'oi despertado 
emamido.15 

Quando a campanha pela legislate, federal contra a maco- 

nha se aproximava de um desfccho bem-sucedido, os esh>rv-os da 

agenaa para com unicar ao publico sua convic^ao da urgencia do 

probiema deram f/utos abundanta, O mimero de artigos sobre 

maconha ptiblicados em revistas populates indicado pelo mimero 

As regras e sua imposigao 147 

mdexado no Readers Guide atingiu um recorde. Num periodo 

de dois anos apareceram 17 artigos, muito mais que em qualquer 

periodo similar antes ou depois. 

Artigos sobre maconha indexados em 

The Reader's Guide to Periodical Literature 

Dos 17 artigos, dez reconheciam explicitamente a ajuda 

da agenda fornecendo fatos e numeros, ou davam evidencias 

implicitas de ter recebido ajuda ao usar fatos e niimtros que lia- 

viam aparecido anteriormente, em publicaqoes da agenda ou em 

depoimentos perante o Congresso sobre a Lei de Tributa<-ao da 

Maconha. (Consider;] rem os adiante as audiencias sobre o projeto 

de lei promovidas pelo Congresso.) 

Uma clara indica^ao da influencia da agenda no prepare de 

artigos jornalisticos podesei eiicontradu n.i recur reiicia decertas 

historias de atrocidades telatadas pela primeira vez pela agenda. 

Por exemplo, num arligo publicado na American Magazine, o 

proprio delegado de narcoticos relatou o seguintc incidente: 
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Uina famitia inteira foi assassinada por um jovem vidado [em ma- 

conha] na Florida. Quando policiais chegaram a casa, encontraran' 

o rapaz cambaleando em meio a urn matadouro humano. Ele havia 

assassinado coni um machado o pai, a mae, dois irmaos e uma irma. 

Parecia atordoado.... Nao tinha lembranga alguma de ter cometido 

o crime multiplo. Os policiais o conheciam usualmente como um 

jovem sensato, bastante calmo; agora estava deploravelmente louco. 

Eles procuraram a razao. O rapaz disse que adquirira o habito de 

fumar algo que seus jovens amigos chamavam de "nuiggles”, um 

nome infantil para maconha.1'' 

Cinco dos 17 artigos publicados durante o periodo rcpetiram 

essa historia, mostrando assim a influencia da agencia. 

Os artigos destinados a despertar o publico para os perigos 

da maconha identificavam o uso da droga como uma violagao do 

v>i.->r irrowntmi;; c da proibich0 da busca d" “prazeres ilici- 

tos”, legitimando assim a campanha contra a maconha cos olhos 

do publico. Esses, claro, eram os mesmos valores a que se havia 

apelado durante a campanha por legislate proibindo o uso de 

alcool e drogas opiaceas para fins ili'citos. 

A Agencia Federal de Narcoticos forneccu, poi tanto. a maior 

parte do empreendimento que produziu a consciencia publica do 

problema e coordenoit a ag'iio por parte de oulras organ izagoes de 

imposigao. Armados com os resultados de seu empreendimento, 

representantes do Depa' tamento do Tesouro foram ao Congress) 

com o projeto da Lei de Tributagao da Maconha e pediram sua 

aprovagao. As audiencias do Comite sobre Recursos da Camara dos 

Deputados, que analisou o projeto por cinco dias durante abril e 

maio de 1937, forneceu um caso claro da operagao de empreendi¬ 

mento e do modo como ela devia atender a outros inter:sses. 

O consultor-gerai assistentc do Departamento do Tesouro 

apresentou o projeto aos congressistas com estas palavras: “Os 

principals jornais dos Estados Unidos reconhecerani a gravidade 

desse problema e muitos deles defenderam legislagao federal para 

controlar o trafico de maconha.’,,J Apds explicar a base constitu- 
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cional do projeto de lei — tal como o Harrison Act, foi formulado 

como uma medida fiscal —, ele os tranquilizou sobre possiveis 
efeitos sobre negocios legitimos: 

O projeto 6 formulado de maneira tal, contudo, a nao interferir 

materialmente em nenhum uso industrial, medico ou cientifico 

que a planta possa ter. Como a fibra de canhamo e artigos ina- 

nufaturados com ela [barbante e cordame leve] siio obtidos dos 

inofensivos talos maduros da planta, todos esses produtos foram 

completamente eliminados do texto do projeto, definindo-se o 

termo maconha no projeto de modo a excluirde seus dispositivos 

o tab maduro e seus compostos ou fabricantes. Ha tambem al- 

guns negocios com sememes de maconha para fins de plantagao 

e uso na fabricagao de oleo, o qual 6 finalrnente empregado pela 

industria de tintas e vernizes. Como as sementes, diferentemente 

do tab maduro, center.: a droga, a mesma excegiu, completa nao 
pode ser aplicada nesse case.18 

Ele assegurou, alem disso, que os medicos raramente usavam 

a droga, de modo que a proibigao nao acarretaria nenhum con- 

tratempo para eles ou para a industria farmaceutica. 

Os membros do comite estavam pronlos para lazer o que 

fosse necessario, e de fato perguntaram ao delegado de narcdticos 

por que essa legislagao era proposta somente naqueJe momento. 
Ele explicou: 

Dez anos atras so ouviamos hilar dela no Sudocste. Foi somente 

nos ultimos anos que ela sc tornou uma ameaga nacional.... Teinos 

recomendado legislagao estadual uniformc nos varies estados, e foi 

somente no ultimo mes que a ultima assembled legislativa estadual 
adotou a legislagao.Is 

O delegado relatou que muitos. crimes eram cometidos sob 

a influencia da maconha e deu exemplos, induing o caso do 

assassinato em massa na Florida. Salientou que os baixos pregos 
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da droga naquele momento tornavam-na duplaraente perigosa, 

porque estava disponivel para qualquer pessoa que tivesse dez 

centavos de sobra, 

Fabricantes de oleo de sementc de canhamo expressaram 

certas obje^oes a linguagem do projeto, que foi rapidamente 

alterada para atender as suas especilicavdes. Uraa obie^ao mais 

seria, porem, veio da industria de ulimento para aves, que na epo- 

ca usava cerca de 1,81 milhao de quilos de semente de canhamo 

por ano. Seu representante pediu desculpas ao Congresso por 

aparecer no ultimo minuto, dedar.mdo queele e sens ^olegas nao 

haviam percebido at£ pouco antes que a planta da maconha a que 

o projeto se referia era a mesma de que eles obtinham um impor- 

tante ingrediente de seu produto. Testemunhas governamentais 

haviam insistido para que a proibitpio atingissc nao so as folhas 

e flores, mas tambem os graos, porque continham uma pequena 

quantidade do principio ativo da droga e podiam ser usados para 

fumar. Os fabricantes de alimento para aves sustentaram que r. 

inclusao da scmente sob os dispositivos do projeto prejudicaria 

seus negdeios. 

Para justificar o pedido de iseiupSo. os representantes dos 

fabricantes salientaram o efeito benelico da semente de canhamo 

sobre pombos: 

1 Ela| e no ingrediente necessario do alimento para pombos porque 

content uma substantia oleosa que e um valioso ingrediente da co- 

mida de pombos, c nao conseguimos encontrar nenhuma semente 

capaz de tomar seu lugar. Se substituirmos o canhamo por aiguma 

coisa, ela tende a mudar o carater dos filhotes de pombos nascidos 

era cativeiro. :o 

m 
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O congressista Robert L. Doughton, da Carolina do Norte, 

indagou: ‘"Essa semente tem sobre os pombos o mesmo efeito 

que a droga exercc sobre seres humanos?” O representante dos 

fabricantes di$sc:“Nunca note* isso. Ela tende a restaurar as penas 

e melhorar as aves.”11 ! 
- 
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Enfrentando seria oposi^ao, o governou abrandou sua infle- 

xivel insistencia no dispositivo sobre sementes, observando que a 

esteriliza^ao das sementes poderia torna-las inofensivas. “Parece- 

nos que o onus da prova cabe ao governo, ali, quando poderiamos 

prejudicar uma industria legltima.”22 

Eliminadas essas dificuldades, o projeto transitou facilmen- 

te. Os fumantes de maconha, impotentes, desorganizados e sem 

motivos publicamente legltimos para ataque, nao enviaram re¬ 

presentante as audiencias e seu ponto de vista nao teve registro 

nos anais. Sem oposi^ao, o projeto foi aprovado tan to na Camara 

dos Deputados quanto no Senado, no mes de julho seguinte. A 

iniciativa da agenda produzira uma nova regra, cuja imposi^ao 

subsequente ajudaria a criar uma nova classe de outsiders — os 

usuarios de maconha. 

Dei um exemplo extenso tornado do campo da legisla^ao fe¬ 

deral. Os parametros basicos dtste caso, porem, seria m igualmente 

aplicaveis nao so a legislate jo em geral, mas ao desenvolvimento de 

regras de um tipo mais informal. Onde quer que regras sejam cria- 

das e aplicadas, deveriamos estar alentos quanto a po.ssivc! present 

de um indivfduo ou grupo empreendedor. Suas atividades podem 

ser propriamentcchamadas de empreendimenlo moral, pois o que 

empreendem e a cria^ao de um novo ffagniento da constitui^ao 

moral da socicdade, seu codigo de certo e ernulo. 

Onde quer que regras sejam criadas e aplicadas, deveriamos 

esperar encontrar pessoas que tentam arregimentar o apoio de 

grupos assemelhados e usamos meios de comunicat^ao disponiveis 

para desenvolver um ciima de opiniao favo ravel. Onde eles nao 

desenvolvem esse apoio, podemos esperar o lracasso do ctnpreen- 

dimento.23 

E, onde quer que regras sejam criadas e aplicadas, esperamos 

que os processos de imposi^ao tomem forma de acordo com a com- 

plexidade da organiza^ao, repousando sobre a base de acordos 

compartilhados em grupos mais simples eresultando de manobras 

e barganhas politicas nas estruturas complexas. 
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As regras sao produto da inicialivade alguem e pudcmos pensar iuis 

pessoas que exibem essa iniciativa conic I'lnprcvnrfcdoves nioruis. 

Duas especies relacionadas — criadores do regras e impositorcs 

de regras — ocuparao a nossa aten^ao. 

Criadores de regras 

O prototipo do criador de regras, mas nao a unica variedade,como 

veremos, e o reformador cruzado. Ele esta interessado no conteudo 

das regras. As existentes nao o satisfazem porque ha algum mal que 

o perturba profundamente. Ele julga que nada podc estar certo no 

mundo at£ que se fov'am regras para corrigi-lo. Opera com uma 

etica absoluta; o que ve e total e verdadeiramente mal sem nenhuma 

qualificai^ao. Qualquer meio e vdlido para extirpa-lo. O cruzado e 

fer\roroso e probo, muitas vezes hipocrita. 

£ apropriado pensar em reformadores como cruzados porque 

eles acreditam tipicamente que sua missao e sagrada. O defensor 

da Lei Seca proporciona um excelente exemplo, assim como a 

pessoa que quer eliminar o vlcio e a delinquencia sexual, ou aquela 

que quer extirpar o jogo. 

Esses exemplos sugerem que o cruzado moral e um intro- 

metido, interessado em impor sua pr6pria moral aos outros. Mas 

esta e uma visao unilateral. Muitos cruzados morais t£in fortes 

motivates humanit&rias. O cruzado n3o esti interessado apenas 

em levar outras pessoas a fazerem o que julga certo. Ele acredita 

que se fizerem o que € certo serd bom para elas. Ou pode pensar 
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que sua reforma evitara certos tipos de explora^ao de uma pesso i 

por outra. Os defensores da Lei Seca nao penvavam que estavam 

simplesmente impondo sua moral aos outros, mas que criavam u>n- 

dicoes para melhorar o mode de viver das pessoas impedidas pelo 

dlcool de go'/nr de uma vida realmente boa. Os abolicionislas nao 

estavam simplesmente tentando impedir os donos de escravos 

de fazer a coisa errada; bi’scavam ajudar os escravos a obter uma 

vida melbor. Em tazao da importancia do motive humanirdrio, 

os cruzados rnorais (apesar da devo^ao relativamente obcecada a 

sua causa particular) muitas vezes emprestam seu apoio a outras 

cruzadas humanitdrias. Joseph Custield salientou: 

O movimento norte-amencano da temperanqa durante o seuilo 

xix foi parte de lint esfonjo geral cm prol da valoriza^ao do ser 

humano por meio de uma melhoria da moralidade e das conduces 

econo micas. A mistura de icligioso, igualitario e humanitario foi 

uma faceta importantc do reformismo moral de muito< movi- 

mentos, Os adeptos da temperanva tormavam uma ampla parcela 

de niovimentos como o sabatarianismo, a abolicao, os direitos da 

mulher, o agrarianismo e tentativas humanitdrias de melhorar o 

destino dos pobres.... 

Em seus objetivos secundarios, a Uniao Crista de Mulheres 

pela temperampt (wctu, na sigla em irigl£s) revelava urn grande 

intere^se pela melhoria do bem-estar das classes baixas. Era ativa 

nas campanhas em prol da reforms penal, pela redu^ao da jornada 

de trabalho e salaries mais altos para os trabalhadores, pela abolicao 

do trabalho infantil e por muitas outras atividades humanitdrias e 

igualitarias. Nos anos 1880 a wctu trabalhou pela introducao de 

lets para a prote^ao de mo<;as trabalhadoras contra x explora^ao por 

homens.’ 

Como diz Gusfield,* “o reformismo moral desse tipo sugere 

um modo de aproxima^ao de uma classe dominante com relaqao 

aos menos favoravelmente situados na estrutura economica e so¬ 

cial”. Cruzados morais querem, de modo tipico, aj udar os que estao 
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abaixo deles a alcan^ar um melhor status. Outra questao e saber se 

os que estao abaixo deles gostam sempre dos meios propostos para 

sua salva^ao. Mas esse fato — que as cruzadas morais sao em geral 

dominadas por aquelessituados nos niveissuperioresda estruluni 

social — significa que eles acrescentam ao poder que extraem da 

legitimidade de sua positpio moral o poder que extraem de sua 

posi^ao superior na sociedade. 

Naturalmente, muitas cruzadas morais obi cm apoio de pes- 

soas cujos motivos sao menos puros que os dos cruzados. Assim, 

alguns industrialistas apoiavam a Lei Seca por pensarem que ela 

lhes forneceria uma for^a de trabalho mais manejavel.3 De maneira 

semelhante, corre por vezes o rumor de que os interesses do jogo 

em Nevada apdiam a oposicao a legalizaipio do jogo na California, 

porque isso afetaria gravemente seu negbcio, que depende, numa 

medida substancial, da popula^ao do sul da California.4 

O cruzado moral, no entanto, estii mais preocupado com 

fins do que corn meios. Quando se trata de redigir regras espe- 

cificas (tipicamente na forma de legislacao a ser proposta a uma 

Assembled estadual ou ao Congresso Federal), ele com freqtiencia 

recorre ao conselho de especialistas. Advogados e juristas muitas 

vezes desempenham esse papel. Agendas governamentais em cuja 

jurisdic;ao o problema recai podem tambem ter o conhecimento 

necessario, como a Agenda Federal de Narcolicos, no caso do 

problema da maconha. 

A medida que a ideologia psiquidtrica se torna cada vez mats 

aceitavel, contudo, aparece um novo especialista — o psiquiatra. 

Sutherland, em sua discussao sobre a hist6ria natural das leis a 

respeito do psicopata sexual, chamou atencao para a influencia do 

psiquiatra.5 Ele sugere o seguinte como condi<;oes necessdrias para 

que se adote a lei do psicopata sexual, estipulando que uma pessoa 

“diagnosticada como psicopata sexual pode ser confinadapor um 

pertodo indefinido num hospital estadual para insanos”:6 

Primeiro, essas leis sao usualmente prom ulgadas depois que um esta- 

do de medo foi despertado na comunidade por alguns crimes sexuais 
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giave.s cometidos cm rap id a su> vs via Isso c ilustr.tdo cm Indiana, 

<inde uma lei fni aprovaila ap<>\ Ires uu qual r<> ataques sexuais cm 

Indianapolis, com assassinates em Joi.s, Chefes de f’ami'Jia compra- 

ram arm as e caes de gnarda,e o esloi|ue dc cadeados e correntes mis 

lojas de ierragens da cidade foi Lompletamente esgotado.... 

Urn segundo elemento no processo de desenvolvimento de leis 

sobre o psicopata sexual e a atJvidade agitada da connmidade em 

conexao com o medo. A aten^ao da uummidade esta concentrada em 

u imes sexuais, as pessoas veem pengo mis mais variadas situates 

c sentem a nccessidade e a possioilidade de controla-las.... 

A terceira fuse no desenvolvimento dessas leis reiativas ao psi¬ 

copata sexual foi a designate de uni comite. Este rcune as muitas 

recomenda^oes conflitantes de pessoas e grupos de pessoas, tenta 

detei minar fatos, estuda procedimentos em outros estados e faz 

recomen dadoes, que geralmente incluem projetos de lei. Embora o 

temor geral de habito se reduza em alguns dias, o comitc tern o dever 

formal dc perseverar em seus esfor<;os ate que se tomem medidas 

positivas. O terror que nao resulta num comite tem muito menor 

probabilidade de resultar numa lei. 

No caso da:, lets sobre o psicopata sexual, em geral nao ha 

nenhuma agenda governamental encarregada de lidar com des- 

vios sexuais de maneira especializada. For isso, quando surge a 

necessidade de conselho especializado na formula^ao da Iegislaqao, 

as pessoas muitas vczes se voliam para o grupo profissionai mais 

estreitamente rssociado a esses problenras: 

Em alguns estados, quando o desenvolvimento de lei sobre o psico¬ 

pata sexual esta no estagio do comite,os psiquiatras desempenharam 

um importante papel. Os psiquiatras, mais que quaisquer outros, 

foram o grupo de intcresse portras das leis. Um comite de psiquia¬ 

tras e neurologistas em Chicago redigiu o projeto que se tornou a 

lei sobre a psicopatia sexual de Illinois; o projeto foi patrotinado 

pela Ordem dos Advogados de Chicago e pelo procurador estadual 

de Cook County, e loi proinulgado com pouca oposivao na sessito 
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seguinte da Assembled Legislate estadual. Em Minnesota, todos 

os ineinbros do comiltf dogovernador, excelo um, cram psiquiatras. 

Em Wisconsin, a Milwaukee Neuropsychiatric Society participou da 

pressao sobre a Milwaukee Crime Commission pela promulgavao 

de uma lei. Em Indiana, o comite do procurador-geral recebeu da 

American Psychiatric Association copias de todas as leis sobre o 

psicopata sexual promulgadas em outros estados. “ 

A influencia de psiquiatras em outras esferas do direito cri¬ 
minal aumentou nos ultimos anos. 

De qualquer forma, o importante neste exemplo nao e que os 

psiemiatras estejam se tornando cada vez mais influentes, mas que 

o cruzado moral, em algum momento do desenvolvimento de sua 

cruzada, requer muitas vezes os serviqos de um profissionai capaz 

de formular as regras apropriadas de forma adequada. O prdprio 

cruzado muitas vezes nao esta preocupado com esses dctalhes. Para 

ele basta assegurar o ponto principal; e deixa sua implementacao 
para outros. 

Ao deixar a redaqao da regra espedfica nas maos de outros, 

o cruzado abre a porta para muitas influences imprevistas. Pois 

os que redigem legislaqao para os cruzados tem seus proprios in- 

teresses, que podem afetar a lei que preparam. E provavel que as 

leis sobre o psicopata sexual redigidas por psiquiatras contenham 

muitos traqos nunca pretendidos pelos cidadaos que encabeqaram 

as campanhas para “fazer alguma coisa com relaqao aos crimes 

sexuais” traqos que refletem, contudo, os interesses profissionais 
da psiquiatria organizada. 

0 destino das cruzadas morais 

Uma cruzada pode alcan^r notavel sucesso, como aconteceu ao 

movimento pela Lei Seca com a aprovaqao da 18J Emenda. Pode 

fracassar completamente, como ocorreu na cam panha para elimi- 

nar o uso do tabaco ou o movimento antivivisseeqao. Pode alcanqar 
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grande sucesso, mas aperias para ver sous ganhos gradualmeme 

rcduzidos por mudan^as na moralidade publica e cresceutes ros¬ 

tra,'bes inipostas a cle por interprela^oes judiciais; esse foi o ca.so 

da cruzada contra a literatura pornografica. 

Uma consequencia importante de Lima cruzada bem-suce- 

dida, claro, e o estabelecimento de uma nova regra ou conjunlo 

de regras, em geral concomitante a cria^ao do mecanismo apro- 

priado de imposiqao. Irei considerar essa consequencia em algum 

mo men to adiante. Outro resultado do sucesso de uma cruzada, 

porem, merece atem;ao. 

Quando um individuo obtem sucesso na empreitadade pro¬ 

mover o estabelecimento de uma nova regra — ao encontrar, p'or 

assim dizer, scu Graal —, ele perde uma ocupa^ao. A cruzada que 

a b so r veu tan to de seu tempo, energia e paixao esta encerrada. £ 

provavel que, ao iniciar sua cruzada, fosse um amador, alguem que 

se envoi veu nela pelo seu interesse na questao, pelo conteudo da 

regra que queria ver estaoelecida. Kenneth Burke observou certa 

vez que a de err. homem node se tornar sua preocu- 

pa?ao, A equacao funciona tambern ao contrario. A preocupa^ao 

de um homem pode se tornar sua ocupa^ao. O que come^ou como 

um interesse amador por uma questao moral pode se tornar um 

trabalho de tempo integral; de fate, para muitos reformadores, 

torna-se exatamente isso. O sucesso da cruzada, portanto, deixa o 

cruzado sem uma voca^ao. Esse homem, confuso, pode generalizar 

seu interesse e descobrir algo novo para encarar com alarme, um 

novo mal acerca do qual algo deve ser feito. Torna-se um desco- 

bridor professional de erros a serem corrigidos, de situates que 

demandant novas regras. 

Quando a cruzada produziu uma grande organiza^ao dedi- 

cada a sua causa, funcionarios da orguniza^a© tern maior proba- 

bilidade que o cruzado individual de procurar novas causas para 

esposar. Esse processo ocorreu de mnneira dramatica no campo dos 

problemas de saude, quando a Fundaqio Nacional para a Paralisia 

Infantil pos fim a sua propria missao ao descobrir uma vacina que 

elirninava a poliomielite epidemica. Adotando o nome menos 
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restritivo de A Funda^ao Nacional, os funcionarios rapidamente 

descobriram novos problemas de saude aos quais a organiza^ao 

podia dedicar energias e recursos. 

A cruzada malsucedida, seja aquela que descobre que sua 

missao nao atrai mais adeptos, seja a que alcanna sua meta somen- 

te para perde-la de novo, pode seguir dois cursos. Por um lado, 

pode simplesmente desistir de sua missao original e concentrar-se 

na preserva^ao do que resta da organiza<;ao construida. Esse, de 

acordo com um estudo, foi o destino do Movimento Townsend.9 

Por outro, o movimento malogrado pode aderir rigidamente a 

uma missao cada vez menos popular, como fez o movimento pela 

Lei Seca. Gusfield descreveu atuais integrantes da wctu como 

moralizadoras derrotadas”.10 A medida que a opiniao dominante 

dos Estados Unidos volta-se cada vez mais contra a temperangi, 

essas fnulheres nao abrandaram sua atitude em rela^ao a bebida. 

Ao contrario, tornaram-se ressentidas com as pessoas antes "res 

peitaveis” que deixaram de apoiar o movimento pro-temperan^a. 

A classe social de que os membros da wctu provem mudou da 

<>*asiC media alta para a classe media baixa. Atualmente, a wctu 

passou a atacar a classe media, de que antes obtinha apoio, vendo 

esse grupo como um foco de aceita^ao do consumo moderado de 

alcool. As seguintes cita^oes de entrevistas feitas por Gusfield com 

lideres da wctu dao uma id£ia da "moralizadora derrotada”: 

Assim que esta uniao foi organizada, tinhamos muitas das senhoras 

mais influentes da cidade. Mas agora elas passaram a achar que 

n6s, senhoras contr^rias a se tomar um coquetel, somos um pouco 

esquisitas. lemos a mulher de um empresario e a mulher de um 

ministro, mas as mulheres do advogado e do medico nos evitam. 

NSo querem ser consideradas esquisitas. 

Tememos a moderate mais que qualquer outra coisa. Beber 

lornou-se em tal grau uma parte do tudo - ate em nossa vida na 

igreja e em nossas faculdades. 

A moderate se insinua nos boletins oficiais da igreja. Hies a guar- 

dam em suas geladeiras.... O pastor aqui acha que a igreja foi muito 
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longe, que eles csrao fazendo demais para ajudar a l. usa da te»i">e- 

i aru,a. Hie tern rnedo de pisar cm calos de pessoas influentes.11 

Apenas alguns cruzados, portanto, alcan^am sucesso em 

sua missao e criam, ao gerar uma nova regra, um novo grupc 

de outsiders. Entre os bem-sucedidos, alguns descobrem que 

tem um gosto por cruzadas e procuram novos problemas para 

atacar. Outros cruzados fraeassam em sua tentativa e sustentam 

a organiza^ao que criaram, abandonando sua missao caracte- 

ristica e concentrando-se no problema da propria manuten^ao 

organ izacional, on se tornam eles mesmos outsiders, continuando 

a esposar e pregar uma doutrina que soa cada vez mais esquisita 
com o passar do tempo. 

Impositores de regras 

As consequencias mais obvias de uma cruzada bem-sucedida e a 

cria^ao de um novo conjunto de regras. Com isto, descobrimos 

muitas vezes que e gerado um novo conjunto de agendas de 

imposicao e de funcionarios. Por vezes, claro, agencias existentes 

assumem a administrate da nova regra, mas na maior parte das 

vezes se produz um novo conjunto de impositores de regras. A 

impos^ac da Lei Harrison pressagiou a cria^ao da Agenda Federal 

de Narcbticos, assim como a aprova<,ao da 18*1 Emenda levou a for- 

macao de agencias policiais encarregadas de aplicar a Lei Seca. 

Com o estabelecimento de organizacoes de impositores de 

rtgi as, a cruzada torna-se institucionalizada. O que comecou como 

uma campanha para convencer o mundo da necessidade mora} 

de uma regra torna-se finalmente uma organizarao dedicada a sua 

imposicao. Assim como movimentos politicos radicais se trans- 

formam em partidos politicos organizados, e seitas evangelica.i 

vigorosas se tornam denominacoes religiosas moderadas,o res ill- 

tado final da cruzada moral e uma for^apolicial. Desse modo, para 

con ipreender como as reg- as que criam uma nova classe de outsiders 
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sao aplicadas a pessoas particulares, precisamos compreender os 

motivos e interesses da policia, os impositores das regras. 

Embora alguns policiais tenham sem duvida uma especie de 

interesse missionario em reprimir o mal, e provavelmente muito 

mais tipico que o policial disponha de certa visao neutra e objetiva 

de seu trabalho. Ele esta menos preocupado com o conteudo de 

qualquer regra particular que com o fato de que e seu trabalho 

impor a regra. Quando as regras sao alteradas, ele pune o que 

antes era comportamento aceitavel, assim como deixa de punir o 

comportamento que foi legitimado por uma mudanca nas regras. 

O impositor, portanto, pode nao estar interessado no conteudo da 

iegra como tal, mas somente no fato de que a existencia da regra 

lhe fornece um emprego, uma profissao e uma raison d’etre. 

Como a imposicao de certas regras fornece uma justificativa 

para seu modo devida, o impositor tem dois interesses que condi- 

cionam sua atividade de imposicao: primeiro, ele deve justificar a 

existencia de sua posicao; segundo, deve ganhar o respeito daqueles 

com quern lida. 

Esses interesses nao sao peculiares de impositores de regras. 

Membros de todas as ocupacoes sentem necessidade de justificar 

seu trabalho e ganhar o respeito de outros. Os nuisicos, como 

vimos, gostariam de fazer isso, mas tem dificuldade em encontrar 

maneiras de convencer os clientes de seu valor. Zeladores malo- 

gram em ganhar o respeito dos moradores de um predio, mas 

desenvolvem uma ideologia que enfatiza sua responsabilidade 

quase profissiona! de manter em sigilo o conhecimento ultimo 

dos moradores que adquirem no curso de seu trabalho.12 Medicos, 

advogados e outros profissiona is que sao mais bem-sucedidos em 

ganhar o respeito de clientes desenvolvem mecanismos elaborados 

para manter uma relacao proprii mente respeitosa. 

Ao justificar a existencia de sua posicao, o impositor de regras 

enfrenta um duplo problema. For um hide, deve demonstrar para 

os outros que o problema ainda existe; as regras que supostamenle 

deve impor tem algum sentido, porque as in frames ocorrem. For 

outro lado, deve moslrar que suas tentativas de imposicao sao 



162 Outsiders 

efi.cnzes e valem a pena, que o mal com que ele supostamente deve 

lidar esta sendo de fate enfrentado adequadamente. Portanto, 

organizaqoes de imposi^ao, cm parlicular quando estao em busca 

de recursos, oscilam cm geral entre dois tipos de afirma^ao. Pri- 

meiro, dizem que, em decorrencia de seus esfor^os, o problema 

a que se dedicam se aproxtma de uma solu^ao. Mas, ao mesmo 

tempo, dizem que o problema esta talvez mais grave que nunca 

(embora nao por culpa delas prdprias) e requer urn esfor^o re- 

novado e intensificado para mante-lo sob coiitrole. Encarregados 

da intposiqao podem ser mais veementes que qualquer pessoa em 

sua insistencia de que o problema com que devem lidar continua 

presente, de fato mais que nunca. Ao fazer essas afirmacces, esses 

encarregados da imposi^ao fornecem boa razao para que a posi^ao 

que ocupam continue a existir. 

Podemos tambem notar que encarregados e agendas de 

imposi^ao tendem a formar uma visao pessimista da natureza 

humana. Se nao acreditam realmente no pecado original, pelo 

menos gostam de enfatizar as dificuldades que tern para levar as 

pessoas a cumprir regras: as caiacteristicas da natureza humana 

que levain as pessoas para o mal. Sao ceticos em rclaqao a tentativas 

de reformar os infratores. 

A visao cetica e pessimista do impositor de regras e reforqada, 

claro, por sua experiencia diaria. Ele vc, a medida que realiza seu 

trabalho, a evidencia de que o problema continua presente. Ve as 

pessoas que repetem continuamente as transgressoes identifican- 

do-sc claramente a seus olhos como outsiders. Nan e, contudo, 

umvoo excessivamente grande da imagina^aosuporqueumadas 

razocs subjacentes para o pessimismo do impositor com relacpio 

a natureza humana e as possibilidades de reforma e o fato de que, 

fosse a natureza humana perfeita, e pudessem as pessoas ser refor- 

madas de modo permanente, sen trabalho deixaria de existir. 

Da mesma maneira, uni impositor de regras provavelmen'e 

acreditara ser necessario que as pessoas com quem lida o respei- 

tem. Se nao o fizerem, sera muito dificil realizar seu trabalho; seu 

sentimento dc segurampi no trabalho sera perdido. Portanto, boa 
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parte da atividade de imposi^ao e dedicada nao a imposipao efetiva 

de regras, mas a imposi^ao de respeito ks pessoas com quem o 

impositor lida. Isso significa que uma pessoa pode ser rotulada de 

desviante nao porque realmente infringiu uma regra, mas porque 

mostrou desrespeito pelo impositor da regra. 

O estudo de policiais numa pequena cidade industrial reali - 

zado por Westley, fornece um bom exemplo desse fenomeno. Em 

sua entrevista, ele perguntou ao policial: “Quando acha que um 

policial tem razao para bater num sujeito?” Constatou que “pelo 

menos 37% dos homens acreditavam que era legitimo usar vio- 

lencia para impor respeito”.13 Ele faz algumas citaqoes reveladoras 

nas suas entrevistas: 

Bom, ha casos. Por exemplo, quando voce detem um sujeito para 

um interrogatdrio de rotina.digamos um l'espertinho", e ele come^a 

a responder e a lhe dizer que voce nao vale nada e esse tipo de coisa. 

, Voce sabe que pode prender um homem sob acusa^ao de perturba- 

<;ao da ordem, mas essa acusa^ao quase nunca se sustenta. Entao o 

que voce faz num caso desses e provocar o cara ate que ele lance um 

comentario que lhe permita esbofeted-lo justificadamente. Depois, 

se ele reagir, voce pode dizer que resistiu a prisao. 

Bom, um prisioneiro merece apanhar quando chega ao ponto 

de tentar hear por cima. 

Voce tem de ser rude quando a linguagem de um homem fica 

muito ruim, quando ele esta tontando to fazer de bobo diante de 

todo mundo. Acho que a maioria dos policiais tenia tratar bem as 

pessoas, mas em geral voce tem do ser bastante rude. B a unica ma¬ 

neira de por um sujeito no seu lugar, de hizc-lo mostrar um pouco 

de respeito.14 

O que Westley descreve e o uso de um meio ilegal para impor 

respeito aos outros. Claramente, quando um impositor de regras 

tem a opiplo de impor uma regra ou nao, a diferenipt no que faz 
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pode ser causada pela atitudc do infrator em rela<;ao a ele. Se o 

infratoi for respeitoso, o impositor pode suavizar a situa^ao. Se 

toi desrespeitoso, as satisfies poderao lhc ser aplicadas. Westl zy 

mostrou que esse diferencial tende a operar no caso de infratores 

de regras de transito, quando a liberdade de a^ao do policial e quase 

maxima.1 'Mas prova,,elmente opera em outras areas tambem. 

Em geral, o impositor de regras tern grande poder de pon- 

dera<;ao em muitas areas, ainda que apenas porque seus recursos 

nao sao suficiemes para lazer lace ao volume de transgressoes 

com que deveiia lidar. lsso significa que nao pode atacar tudo 

ao mcsmo tempo, e nessa medida tern de contcmporizar com o 

mai. Nao pode fazer todo o service e sabe disso. Age com calina, 

na suposi^ao dc que os problemas com que lida estarao presentes 

por muito tempo. Estabelece prioridades, lidando com uma coisa 

de cada vez, enfrentando os problemas mais urgentes de imediato 

e deixando outros para mais tarde. Sua atitude em rela^ao a seu 

trabalho, em suma, e profissional. Falta-lheo fervor moral ingenuo 
caracteristico do criador da tegra. 

Se o impositor nao vai atacar todos os casos de que tern co- 

n bed men to ao mesmo tempo, ele precisa ter uma base para deciuir 

quando impor a regra, que pessoascometendoquais atosdevem ser 

rotuladas corno desviantes. Um criterio para seleclonar pessoas eo 

intermediario * entre a policia e os criminous. Algumas pessoas 

tem influencia politico ou know-how suficiente para sereni capazes 

de evitar tentativas de imposi^ao, se nao no momento da detencao, 

pelo menos num estagio posterior do processo. Muitas vezes essa 

fun^ao e profissionalizada; alguern exerce a tarefa em tempo inte¬ 

gral, estando disponivel para qualquer um que queira contrata-lo. 

Um ladrao profissional descreveu esses intermedidrios assim: 

Em toda cidade grande ha um intermediario habitual para lad roes 

profissionais. Ele nao tem agenies, nao be olerece e raraniente aceita 

’ No original,/j.ver,intermediario entre a policia e os criimnosus, lubitualniente 
usatido me todos escusos ou ilegois, median to rcmuncr^ao. (N.F..T.) 
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algum caso exceto o de um ladrao profissional, assim como estes 

raramente procuram algudm exceto ele. Esse sistema centralizado e 

monopolista de livrar ladroes profissionais e encontrado em prati- 

camente todas as cidades grandes e em muitas das pequenas.16 

Sao principalmente os ladroes profissionais que sabem sobre 

o intermediario e suas operates; a conseqtiencia desse critdrio 

de selecionar pessoas a quern aplicar as regras e que os amadores 

tendem a ser apanhados, condenados e rotulados como desviantes 

com muito maior freqiiencia que os profissionais. Como observa 

o ladrao profissional: 

Pelo modo como o caso e tratado no tribunal, da para saber se hd um 

intermedidrio envolvido. Quando o guarda nao tem muita certeza 

de que apanhou o homem certo, ou o festemunho do guarda e do 

queixoso nao coincident, ou o promotor nao eodurececom o reu, ou 

, o juiz e arrogante em sua decisao, voce pode sentpre ter certeza de que 

algu£m fezo trabalho. lsso nao acontece em tnuitos casos de furto, 

porque ha um caso de profissional para 25 ou 30 de amadores que 

nao sabem nada sobre o intermediario. Esses amadores levam a pior 

todas as vezes. Os guardas espinafram o ladrao, ningudm contraria 

seu testemunho,o juiz faz um discurso c todos ficam com o merilo 

de deter uma onda de a imes. Quando o profissional ouve o caso 

que precede imediatamente o seu, ele pensa: "H.lc deveria ter pego 

90 anos. Sao os malditos amadores que causam toda essa vigilancia 

nas lojas.” Ou entao pensa: “Nao e uma vergonha para esse guarda 

prender esse garoto por um par de nicias, quando daqui a alguris 

minutos vai concordar coin uma pequena muita para mim por furtar 

um casaco de peie?” Mas se os guardas nao prendessem os amadores 

para refonjar seus registros de conden.upto, nao poderiarn encaixar 

neles o relaxamento com os profissionais.17 

Como nao tem interesse no conteudo de regras particulars 

propriamente ditas, os impositores de regras muitas vezes desen- 

volvem sua propria avalia^ao privada da importancia dos varies 
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tipos de regras e infinities. Esse conjunto de prioridades pode 

diferir consideravelmente daquelas esposadas pelo publico geral. 

Por exemplo, usuarios de drogas acreditam, de modo tlpico (e 

alguns policial me confirmaram isso pessoalmente) que a poh'cia 

nao considera o uso de maconha urn problema tao importante 

ou uma pratica tao perigosa quanto o uso de drogas opiaceas. A 

policia baseia essa conclusao no lato de que, em sua experiencia, 

usuarios de drogas opiaceas cometem outros crimes (como furto 

ou prostituiiao) no intuito de obter drogas, ao passo que usuarios 

de maconha nao fazem isso. 

Os impositores, portanto, respondendo as pressoes de sua 

propria situa^ao de trabalho,aplicam as regras e criam outsiders de 

uma maneira seletiva. Se uma pessoa que comete uni ato desviante 

sera de fato rotulada de desviante depende demuitas coisas alheias 

a seu comportamento efetivo: depende de o agente da lei sentir 

que dessa vez deve dar aiguma demonstra^ao de que estr. fazendo 

seu trabalho a fun de justificar sua posi^ao; de o infrator mostrar 

a devida deferencia ao impositor; dc o “intcrmediano”entrar em 

a^ao ou nao; e de o tipo de ato cometido estar inclui'do na lista de 

prioridades do impositor. 

O impositor professional carece de fervor, e uma abordagem 

rotineira no trato com o mal pode pti-lo em dificuldade com o 

criador da regra. Este, como dissemos, esta preocupado com o con- 

teudo das regras. Ele as ve como os meios pelos quais o mal pode 

ser reprimido. Nao compreende a abordagem de longo alcance que 

o impositor tern dos mesmos problemas e nao consegue entender 

por que todo o mal que se manifesta nao pode ser reprimido ao 

mesmo tempo. 

Quando a pessoa interessada no conteudo de uma regra 

compreende ou tern sua atempao despertada para o fato de que 

os impositores estao lidando seletivaiuente com o mal queo preo- 

cupa,sua snnta ira pode despertar. O professional e censurado por 

ver o mal de maneira leviana demais, por nao cumprir seu dever. 

O empreendedor moral, a cujo pedido a regra foi feita, surge 

novamentc para dizer que o resuhado da ultima cruzada nao foi 
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satisfattirio, ou que os ganhos antes obtidos toram pouco a pouco 

reduzidos e perderam-se. 

Desvio e empreendimento: um resumo 

Desvio — no sentido em que venho usando o termo, de erro pu- 

blicamente rotulado — 6 sempre o resultado de empreendimento. 

Antes que qualquer ato possa ser visto como desviante, e antes que 

os membros de qualquer classe de pessoas possum ser rotulados 

e tratados como outsiders por cometer o ato, alguem precisa ter 

feito a regra que define o ato como desviante. Regras nao sao feitas 

automaticamente. Ainda que uma pratica possa ser prejudicial num 

sentido objetivo para o grupo em que ocorre, o dano precisa ser 

descoberto e mostrado. Cabe que as pessoas sejam levadas a sentir 

que algo deve ser feito acerca dela. Para que uma regra seja criada, 

alguem deve chamar a aten^ao do publico para esse assunto, dar 

o impulso necessario para que as coisas sejam realizadas e dirigir 

as energias suscitadas na dire^ao certa. O desvio e produto de 

empreendimento no sentido mais amplo; sem o empreendimento 

necessario para que as regras sejam feitas, o desvio que consiste na 

infra^ao da regra nao poderia edstir. 

O desvio £ tambem produto de empreendimento no mais 

estreito e particular sentido. Depois que passou a existir, uma regra 

deve ser aplicada a pessoas particulares antes que a classe abstrata 

dos outsiders criada peta regra se veja povoada. Infratores devem ser 

descobertos, identilicados, presos e condenados (ou notados como 

“diferentes” e estigmatizados por sua nao-confonnidade,como no 

caso de grupos desviantes legais como os musicos de casa noturna). 

Essa tarefa em geral e atribui^ao dos impositores profissionais, os 

quais, ao impor regras ja existentes, criam desviantes particulares 

que a sociedade ve como outsiders. 

£ um fato interessante que a maior parte da pesquisa e da 

especula<;ao cientifica sobre o desvio diga respeito as pessoas que 

inff ingem regras, nao ^quelas que as criam c impoem. Se quisermos 
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adequado dos fenomenos que tentamos explicar. E como se buscas- 

•semos, como os antropoiogos outrora tinham de fazer, construir 

uma descri^ao dos ritos de iniciaqao de Lima tribo africana distante 

a partir dos relatos dispcrsos e incompletos de alguns missionaries. 

emos menos razao do que tinham os antropoiogos para nos 

valermos de describes amadoras fragmentary. Seus objetos de 

estudo estavnm a milhares de qi.ilometros de distdncia, em selvas 
macesslveis; os nossos estao mais per to de casa.) 

Estudos de comportamento desviante sao inadequados 

para a teonzaqao de uma segunda maneira, mais simples. Nao 

existem em numero suffciente. Muitos tipos de desvio jamais 

roram uentificamente descritos, ou os estudos sao tao pouco 

numerosos que constituem urn mero comeqo. Por exemplo, 

quantas describes sociologicas existem do modo de vida de 

homossexuais de varios tipos? Conhe^o apenas algumas, e estas 

apenas deixam claro que ha uma vasta variedade de culturas e 

tipos sociais a serem descritos.-’ Para tomar urn case ainda mais 

extremo, uma area de desvio da maior importancia para teoricos 

da sociologia praticameme nao foi estudada. Trata-se daquela dc 

desvjo de conduta profissional. E bem sabido. por exemplo, que 

os comites etico.s das associates professionals de advogados e 

medicos tem muito trabalho. No entanto, apesar da abundancia 

e describes sociologicas do comportamento e da culture pro¬ 

fessionals, praticamente nao temos estudos do comportamento 
antietico de professionals. 

Quais sao as consequencins dessa insuficiencia de dados para 

os estudos do desvio? Urn efeito, como indiquei, e a construct 

c e teorias falhas ou inadequadas. Assim como precisamos de 

describes anatomicas precisas de animais antes de comecar a 

teonzar sobre funcionamento fisiologico e bioqufmico, e a fazer 

expenmentos com eles, tambem precisamos dc descri^Scs precisas 

e detalhadas da anatomia social antes de saber exatamente sobre 

que fenomenos deveriamos construir teorias. Para recorrer ao 

exemplo do homossexualismo, nossas teorias sao provavelmente 

muito inadequadas caso acreditemos que todos os homossexuais 
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sao membros mais ou menos confirmados de subcultures ho¬ 

mossexuais. Urn estudo recente revela um importante grupo de 

participantes de relates homossexuais que nem sao homosse¬ 

xuais confirmados. Reiss mostrou que, para muitos delinqiientes 

juvenis, a prostituiqao masculina £ uma maneira relativamente 

segura de ganhar dinheiro. Eles nao se consideram homossexuais 

e, quando atingem uma idade em que podem parlicipar de tipos 

de delinquency mais agressivos e lucrativos, abandonam a pratica.1 

Quantas outras variedades de comportamento homossexual aguar- 

dam descoberta e descriqao? E que efeito exerceria sua descoberta 

e descri<;ao sobre nossas teorias? 

Nao temos, portanto, estudos suficientes do comportamento 

desviante. Nao dispomos de estudos de tipos suficientes deste com¬ 

portamento. Acima de tudo, nao contamos com muitos trabalhos 

em que o pesquisador tenha conseguido estabeleccr um contato 

estreito com aqueles a quern estuda, de modo a se inteirar do caratcr 

complexo e multiplo da atividade desviante. 

r Algumas das razoes para essa deficiency sao tecnicas. Nao c 

facil estudar desviantes. Como sao considerados outsiders pclos 

deny is membros da sociedade, e como eles proprios tendem a 

considerar os demais integral lies da sociedade outsiders, o es- 

tudioso que deseja descobrir os fatos acerca do desvio tem uma 

substantial barreira a transput antes que I he seja permitido ver 

o que precisa. Como sera provavelmente punida se vier a luz, a 

atividade desviante tende a ser mantida oculta, nao exibida ou 

alardeada para outsiders. O estudioso do desvio precisa convencer 

aqueles a queni estuda de que nao havera perigo para eles, de que 

nao sofrerao em conseqiiencia do que Ihe revelarem. () pesquisador, 

portanto, deve interagir intensa e continuamente com os desviantes 

que quer estudar, de modo que estes possam conhcce-lo bem o 

suficiente para avaliar ae algum modo se as atividades dele afetarao 
adversamente as suas. 

Aqueles que cometem atos desviantes se prolegem de vdrias 

maneiras contra outsiders intrometidos. O desvio dentro de ins¬ 

titutes convencionais organizadas £ muitas vezes protegido por 
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Estes sao probJemas tecnicos, e c possfvel encontrar meios de 

supera-los. £ maisdificil lidnr com os problemas morais envolvidos 
no estudo do desvio. 

Isso e parte do problema geral do panto de vista que deve- 

ri'amos assumir em rela^ao ao nosso objeto de estudo, de como 

deveriamos avaJiar coisas convencionalmente consideradas mas, 

de onde depositamos nossas simpatias. Esses problemas surgem, 

claro, na analise de quaiquer fenomeno social. Podem ser agravados 

quando estudamos o desvio porque as praticas e as possoas que 

pesquisamos sao convencionalmente condenadas.7 

Ao descrever a organiza^ao social e o processo social — em 

particular, ao descrever as organiza^oes e os processus relativos 

aos desvios —, que ponto de vista devemos adotar? Como ha em 

gei al varias categorias de participants em quaiquer organiza^ao ou 

processo social,devemos optar entre adotar o ponto de vista de urn 

ou oulro desses grupos ou o de urn observador extorno. Herbert 

Blumer afirmou que as pessoas agent fazendo inte'-pretakes da 

situa^ao em que so encontram e depois ajuslundo sen comporta- 

mento de maneira a lidar com a situa^ao. Portanto, prossegue ele, 

devemos adotar o ponto de vista da pessou ou do gmpo (a “unidade’ 

atuante”) em cujo comportanlento estamos intcressados e: 

Apreeuder o processo de interpretacao pJo qual eles concern 

suas a^oes.... Para apreendei o processo, o esmdioso dove assumir 

o papel da unidade atuante cujo coniportamento esta investigando. 

c.omo a iaterpreta^ao esta sendo (eita pela unidade atuante em 

termos de objetos designadc s c avaliados, significados adquiridos e 

decisoes tomadas, o processo de\e set encaradu do ponto de vis*a 

dela. ... Tentar apreender o processo interpretative permanecendo 

distante como um pretense, observador “objetivo" e recusar-se a 

assumir o papel da unidade atuante, e arriscar-se ao pior tipo de i 

siihjctivismo — o observador objetivo provavelmeme precncherd * 

° PrtKcs.so de interpreta^io com suas prop rids conjecturas, em vez * 

de apreender o processo tal como ocorre na experiencin da unidade ^ 
atuante que o empregj." 
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Quando estudamos os processes envolvidos no desvio, portan¬ 

to, devemos adotar o ponto de vista de pelo menos um dos grupos 

envolvidos, seja o daqueles que sao tratados como desviantes, seja 

o daqueles que rotulam os outros como tais. 

£ possfvel, claro, ver a situa^ao de ambos os lados. Mas isso 

nao pode ser feito simuitaneamente. Nao podemos construir uma 

descri^ao de uma situaqao ou processo que de alguma maneira 

unifique as percep^es e interpretaqoes dos dots grupos envolvidos 

num processo de desvio. Nao podemos descrever uma “realidade 

superior” que de sentido a ambos os conjuntos de coucepqoes. £ 

possivel descrever as perspectivas de um grupo e ver como elas se 

enredam ou deixam de se enredar com as do outro grupo: as pers¬ 

pectivas de infratores de regras b medida que coincident e conflitam 

com as perspectivas daqueles que as impoem, e vice-versa. Mas nao 

podemos compreender a situatpao ou processo setn dar peso pleno 

as diferen^as entre as perspectivas dos dois grupos envolvidos. 

£ da natureza do fenomeno do desvio que a dificuldade que 

quaiquer pessoa cncontra para esludar os dois Indus do processo 

e captor precisamente as perspectivas de ambus as classes de par¬ 

ticipants, infratores e imposilores de regras. Nao que isso seja 

lmpossivel, mas a necessidade de ganhar acesso a situates e a 

confian^a dos envolvidos num penodo razodvel de tempo signifies 

que provavelmeme vamos estudar o quadro a partir de um lado 

ou de outro. Seja qual for a classe de participanles que escolhemos 

estudar, e cujo ponto de vista escolhemos portanto adotar, seremos 

provavelmeme acusados de “tendenciosidade”. Sera dito que nao 

estamos fazendo justiqra ao ponto de vista do grupo oposto. Ao 

apresentar as racionaliza^ocse jusiiflcativas que um grupo oferece 

para fazer as coisas como iaz, daremos a impressao de aceitar essas 

racionaliza^oes e justificativas e de acusar os outros participantes 

da transa^ao com as palavras de seus oponentes. Se estudamos 

viciados em drogas, eles certamente nos dirao, e seremos obriga- 

dos a relatar, que acreditam que os outsiders que os julgam estao 

errados e sao inspirados por motivos vis; Se chamarmos a aten^ao 

para aqueles aspectos das experiences do drogado que parecem. 
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aos olhos dele, confirmar suns cren^as, daremos a impressao de o 

estar desculpando. Por outro lado, se vemos o fenomeno do vicio 

do ponto de vista dos agentes da lei, eles nos dirao — e seremos 

obrigados a relatar — que acreditam que os viciadcs sao tipos 

cft^miosos, lem persona I idades perturbadns, nao lem moral nem 

sao dignos de confianca. Seremos capazes de mostrar os aspectos 

das experiences do agente que justificam es,.a concepfao. Ao 

faze-lo, parecera que estamos concordando com essa perspective. 

Em ambos os casos, seremos acusados de apresentar uma \ isao 
unilateral e distorcida. 

Mas este nao e realmente o caso. O que estamos apresentan- 

do nao e uma visao distorcida da "realidade”, mas aquela que se 

apresenta as pessoas que cstudamos, a realidade que elas criam 

por meio de suas interpretacoes de sua experiencia e em termos 

da qual agem. Se nao conseguirmos ap resen tar essa realidade nao 

teremos alcan^ado pkna compreensao sociologica do fenomeno 

que buscamos explicar. 

Que ponto de vista dcvemos apresentar? Ha dims considera- 

(^oes aqui, uma estrategiea e oulra ligada a indole ou a moral do 

pesquisador. A considcratpio estrategiea e que o ponto de vista 

da sociedade convencional em rela^ao ao desvio e em geral bem 

conhecido. Portanto, devemos estudar as concepts daqueles 

que participam de atividadcs desviuntes, porque dessa maneira 

elucidamos a parte mais obscura do quadro. Esta,contudo,e uma 

resposta simples demais. Suspeito que, na verdade, conhecemos 

muito pouco sobi'e os pontos de vista de qualquer das duas partes 

envoividas no fendmenc do desvio. Embora seja verdade que nao 

sabemos muito sobre como os prbprios desviantes veem suas 

situates, tambem e verdade que nao estamos inteiramente a 

par, porque nao os estudamos o suficiente, de outros pontos de 

vista envolvidos. Nao temos conhecimento de quais sao todos 

os interesses dos impositores de regras. Tampouco sabemos 

cm que medida membros connms da sociedade convencional 

realmente partilham, em algum grau, as perspectivas de grupcs 

desviantes. David Matza sugeriu recentemente que as formas 

caracteristicas do desvio juvenil — delinqiiencia, politica ra¬ 

dical e boemia — sao de fato extensoes ocultas de perspectivas 

adotadas de forma menos extrema por membros convencionais 

da sociedade. Assim, a delinqiiencia e uma versao despojada da 

cultura adolescente; a politica radical e uma versao extrema do 

vago liberalismo contido no pendor norte-americano para “fazer 

o bem”; e a boemia pode ser simplesmente uma versao extrema 

da vida frivola das fraternidades universitarias, por um lado, e 

do tema do intelectual serio na vida universitaria, por outro.9 

Considera^oes estrategicas, portanto, nao nos dizem que ponto 

de vista deveriamos descrcver. 

Mas considera^oes ligadas a indole ou a moral do pesqu isador 

tampouco nos dao uma resposta. Podemos, contudo, estar cientes 

de alguns dos perigos envolvidos. O principal reside no fato de 

que o desvio tern fortes conexoes com sentimentos de rebeldia 

juvenil. Nao e um assunto sobre o qual as pessoas pensem com 

tranqiiilidade. Elas sen'em que o desvio e inteiramente errado 

e deve ser abolido, ou, ao contrario, que e algo a ser estimulado 
r 

— um corretivo importante para a conformidade produzida pela 

sociedade moderna. As personagens do drama sociologico do des¬ 

vio, mais ainda que as de outros processus sociologicos, parecem 

ser heroinas ou vilas. Expomos a deprava^ao de desviantes ou 

expomos a deprava^ao daqueles que I lies impoem as regras. 

Devemos nos precaver contra essas posi^oes. E uma situa^ao 

muito parecida com a das palavras obscenas. Alguns pensam que 

elas nunca deveriam ser usadas. Outras gostam de escreve-las 

nas cal^adas. Em ambos os casos, essas palavras sao vistas como 

algo especial, dotadas de um mana* particular. Mas certamente 6 

melhor ve-las simplesmente como palavras que chocam algumas 

pessoas e deliciam outras. Passa-se o mesmo com o comporta- 

mento desviante. Nao devemos ve-lo como algo especial, depra- 

vado ou, de alguma maneira magica, melhor que outros tipos de 

* For^a ou qualidade de origem magica ou sobreuatural que povos do Pacifico Sul 

acreditavam manisfestar sua efieacia em deierniinadas situav'Oes. (N.R.T.) 



comportamento. Cumpre ve-lc simplesmente como urn tipo 

de comportamento que alguns reprovam e outros valorizam, 

estudando os processos pelos quais cada uma das perspectivas, 

ou ambus, e cunstruida e conservada. Talvez a melhor garantia 

contra qualquer dos dois extrenios seja o contato est-eito com as 
pcssoas que estudamos. 

A teoria da rotula^ao reconsiderada* 

Os fenomenos desviantes proporcionam Ini muito tempo urn dos 

temas centrais do pensamento sociologico. Nosso inleresse tedrico 

pela natureza da ordem social combina-se com o interesse pralico 

por a^oes consideradas prejudiciais aos individuos e a sociedade, 

dirigindo nossa aten^ao para a ampla arena dos comportamentos 

que, segundo o caso, sao chamados de crime, vicio, inconformismo, 

aberra^ao, excentricidade ou loucura. Quer conccbamos isso como 

um fracasso da socializa^ao e do sistema de san^oes ou simples- 

mente como transgressao e mau comportamento, queremos saber 

por que pessoas agent de maneiras desaprovadas. 

Nos ultimos anos, uma abordagem naturalistica desses feno¬ 

menos1 passou a se concentrar numa interacao oil re aqueles que 

sao acusados de estarenvoJvidos na transgressao e os que fazem essa 

acusaqao. Varias pessoas2 contribuirani para o desenvolvimcnto 

do que foi chamado de maneira infeliz de '‘teoria da rotulaqao”. 

Desde as fonnula^des iniciais, muitos criticaram, ampliaram e 

questionaram esses esfor<;os; outros contribuiram com importantes 

result-ados de pesquisas. 

Gostaria de reconsiderar esses desenvolvimenlos e ver em 

que pe estamos.3 Que foi realizado? Que criticas foram feitas? Que 

mudan^as devemos fazer em nossas concepqoes? Tres tdpicos em 

especial merecem discussao: a concep^ao do desvio como a^ao 

coletiva; a desmistifka<;ao do desvio; e os dilemas morais da teoria 

* Este artigo foi apresentado pela priineira vez na reuniao da British Sociological 

Association, l.ondres, em abril de 1971. Vinos amigos fizeram comentdrios uteis 
sobre um rascunho anterior. Quero agradecer espccialmente a Eliot Freidson, 
Blanche Geer, Irving Louis Horowitz e John I, Kitsuse. 
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do desvio. Lin cada caso, pretendo que min has considera^oes 

se apliquem a pesquisa e a analise sociologica de maneira geral, 

reafirmando a fe de que o campo do desvio nao e nada especial, 

apenas mais um tipo de atividade humana a set estudado e com- 

preendido. 

Eu poderia come^ar resolvendo de forma sumnria algun.as 

questoes em aparencia dih'ceis, de uma maneira que deixara dare 

minha insatisfa^ao com a expressao “teoria da rotula^ao” Nunca 

pensei que as formulates originais feitas por mim mesmo e por 

outros merccessem sitchamadas de teorias, pelo menus nao teorias 

do tipo inteiramente sistematizado — o que elas vein sendo critica- 

das agora por nao ser. Muitos autores queixaram-se de que a teon i 

da rotula^ao nao fornece uma explica^ao etioJdgica do desvio,1 

nem diz como as pessoas que comciem atos desviantes passam a 

faze-lo — e especial men te por que das o fazem, enquanto outras 

a sua volta nao. Por vezes os criticos sugereni que uma teoria foi 

proposta, masestava errada. Assim, alguns pensaram que a leoria 

tentava explicar o desvio pelas reacoes que outros manifestavam 

com relacao a de. Depois que alguem era rotulado de desviante, 

segundo essa parafrase, comc^ava a tazer coisas desviantes, mas 

nao antes. Pode-se refutar facilmente essa leoria pela referenda a 

fatos da experiencia cotidiana. 

Os proponentes originais da posito, contudo, nao ap resen- 

taram solu^ocs para a questao ctiologica. I inham objetivos mais 

mudestos. Queriam ampliar a area abarcada pelo estudo dos feno- 

menos desviantes, incluindo nela atividadesde outros, alem do a tor 

pretensamente desviante. Supunhum, e claro, que ao faze-lo, e a 

medida que novas fontes de variate fossem incluidas nos calculos, 

todas as questoes que os estudiosos do desvio conventional men te 

consideravam ganhariam um aspecto diferente. 

Alem disso, o ato de rotular, tal como praticado por einpreen- 

dedores morais,embora importante, nao pode ser concebido como 

a unica explicacao para o que pretensos desviantes realmente fazem. 

Seria tolice propor que assaltantes atacam simplesmente porque 

alguem os rotulou de assaltantes, ou que tudo que um homos- 
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sexual faz resulta do fato de alguem te-lo chamado de homosse- 

xual. No entanto, uma das contribuiqdes mais importantes dessa 

abordagem foi centrar a aten^ao no modo como a rotulado poe 

o ator em ciicunstancias que tornam mais dificil para ele levar 

adiante as rotinas normais da vida cotidiana, incitando-o a a^oes 

“anormais” (como quando um registro de passagem pela prisao 

torna mais dificil ganhar a vida numa ocupaqao conventional, 

predispondo assim o sujeito a ingressar numa atividade ilegal). O 

grau em que a rotulado tern esse efeito e, contudo, uma questao 

empirica, a ser resolvida pela pesquisa em casos cspecificos e nao 

por fiat tcorico.5 

Finalmente, a teoria, quando concentra a aten^ao nas a0es 

inegaveis daqueles oficialmente encarregados de definir desvio, 

nao faz uma caracterizato empirica dos resultados de institui^oes 

sociais particulares. Sugerir que definir alguem como desviante 

pode, em certas circunstancias, dispo-lo a uma Jinha particular de 

a^ao nao e o mesmo que dizer que hospitais psiquiatricos sempre 

tornam as pessoas ioucas, ou que prisdes sempre transformam 

pessoas em criminosos contumazes. 

A rotulato alcancou sua importancia teorica de uma maneira 

inteiramente diferente. Classes de atos, e exemplo.s particulares 

deles, podem ou nao ser considerados desviantes por qualquer 

das varias audiencias pertinentes que os veem. A tliferent na de¬ 

finite), no rotulo aplicado ao ato, influencia o que cada um, tanto 

publicos quanto atores, faz subsequentemenle. Como observou 

Afoert Cohen,6 a teoria criou um espa^o de propriedades de quatro 

celulas mediante a combina^ao de duas variaveis dicot6micas, o 

cometimento ou o nao-cometimento de um dado ato e a definito 

desse ato como desviante ou nao. Nao se trata de uma teoria sobre 

uma das quatro ctiulas resultantes, mas sobre todas quatro e suas 

inter-rela^oes. Em qual dessas ctiulas efetivamente localizamos o 

desvio propriamente dito £ menos importante (apenas uma ques¬ 

tao de definito, embora, como todas essas questoes, nao-trivial) 

que compreender o que perdemos ao considerai apenas qualquer 

uma das celulas sem ver sua conexao com as outras. 
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Minha propria fornuilagao original criou alguma confusaoao 

refcrir-sea umadessas variaveis comocompoj tamento “obeiliente” 

(em contraposigao a 14 infra tor da regra”). A distingao sugeria a 

existencia anterior de unia determinagao de que a in frig ao da 

regra ocorrera, enioora, claro, fosse justaniente o que a teoria se 

propunha a questinnar. Penso que e melhor descrever a dimcnsao 

como cometimenUj e nao-cometimemode urn dado ato. Em geral, 

e claro, estudamos aqueles atos queoutros provavelmente dertnem 

como desviantes; kso maximiza nossas chances dever o complexo 

dt ania de acusagao v dcfmiqao que esta no centro dc nosso campo 

de estudo. Assim, podemos estar interessados em saber se uma 

pessoa fnma maconha ou se envolve em atos homossexuaxs em 

banheiros publicos, on parte porque esses atos tern probabihdade 

de ser definidos como desviantes quando descobertos. No. os 

examinamos tambem, claro, como tenomenos imeressanles sob 

outros aspeefos. Assim, ao estudar o uso de maconha, podemos 

iocalr/ar o modo como as pessoas aprendem, por intermedin da 

interagao social, a inierpretar sua propria experience fisica,7 Au 

estudar encontros homossexuais em banheiros publicos. podemos 

examinar como as pessoas coordenam suas atividades por meio 

de comunicagao tacita/ Podemos tambem perguntarconio a alta 

probabilidade de que o ato seja dehnido como desviante a feta o 

aprendizado da atividade e sua continuagao. E util ter um termo 

que indique que outros irao provavelmente definir tais atividades 

como desviantes sem tor disso um juizo cientifico sobre se o ato 

e de fato desviante. Sugiro que chamemos tais atos de“potencial- 
mente desviantes”. 

A teoria da rotulagao, portanto, nem e uma teoria, com todas 

as realizagoes e obrigagoes que o ti tulo implica, nem esta tao exclu- 

sivamente centrada no ato da rotulagao como alguns pensaraii. £ 

antes uma mancira do eonsidcrar uni dominio geral da atividade 

human a; uma perspectiva cujo valor aparecera, se aparecer, na 

maior compreensao de eoisas antes obscuras. (Movido por ,neu 

desagrado pelo rotulo convencional dado a teoria, vou me referir a 

ela, daqui ein diante, como uma teoria interacionista do desvb.) 
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0 desvio como agao coletiva 

Os sociologos concordam que o que estudam e a sociedade, mas 

o consenso so persiste se nao examinarmos com muita atengao a 

natureza da sociedade. Preliro pensar o que estudamos em termos 

de at^ao coletiva. As pessoas agem, como principalmente Mead e 

Blumerv deixaram claro, juntas. Elas lazem o que fazem com um 

olho no que outras fizeram, estao fazendo e podem fazer no future. 

Uma pessoa tenta adequar sua propria linha de agao as agoes de 

outras, assim como cada uma delas ajusta suas prdprias agues em 

desenvolvimento ao que ve outros fazendo e espera que fagam. 

O resultado de todo esse ajustamento e acomodagao pode ser 

chamado de agao coletiva, especialniejite se tivermos em mente 

que o termo cobre mais que apenas urn acordo coletivo cons- 

ciente para, digamos, enlrar em grove, estendendo-se tambem a 

participar de uma aula na escola, fazer uma refeigao juntos, ou 

atravessar a rua — cada uma dessas eoisas vista como algo feito 

por uma grande quantidade de pessoas juntas. 

Nao pretendo, ao usar termos como “ajustamento” e “acomo¬ 

dagao”, sugerir uma visao excessivamente pacifica da vida social, ou 

qualquer necessidade de que as pessoas sucumbam a coagdes sociais, 

Quero dizer apenas que em geral as pessoas levam em conta o que 

esta acontecendo h sua volta e o que provavelmente ira acontecer, 

depois que elas decidirem o que farao. O ajustamento pode consistir 

em decidir que, como a policia vai olhar aqui, vou p6r a bomba ali, 

bem como em resolver que, como a policia vai vigiar, acho que nao 

vou mais fazer bomba nenhuma nem pensar mais nisso. 

Nao pretendi tampouco, na discussao anterior, sugerir que 

a vida social consiste apenas em encontros face a face entre 

individuos. As pessoas podem se envolver em interagao inlensa e 

persistente ainda que nunca tenham se enconlrado face a face: a 

interagao de colecionadores de selos tern lugar em grande parte 

pelo correio. Alem disso, o dar e tomar da interagao, a acomodagao 

e o ajustamento mutuo de linhas de atividade ocorrem igualmente 

entre grupos e organizagoes. O processo politico que envolve o 
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drama do desvio tem esse carater. Qrganiza0es economicas, asso- 

ua0es profissionais, sindicatos, lobistas, empreendedores morais e 

legisladores, todos inleiagem para cstabelecer as con didoes em que 

aqueles que representam o Estado ao impor as lets, por exemplo, 

in ter a gem com aqueles que presumivelmente as violaram. 

Se podemos ver quaiquer tipo de atividade humana como cole- 

tiva, tambem podemos faze-lo com o desvio. Oque redunda disso? 

Um resultado e a visao geral que quern chamar de “interncionista" 

Em sua forma maissimples, a teoria insiste que consideremos todas 

as pessoas envolvidas em quaiquer episodio de pretenso desvio. 

Quando o fazemos, descobrimos que essas atividades exigem <. 

cooperaifao abei ta ou lacita de muitas pessoas para ocorrer de lal 

maneira. Quando trabnlhadores trainam para restringir a produ- 

?ao industrial, eles o fazem com a ajuda de inspetores, homens da 

manutenqao e o homem no deposito de ferramentas.10 Quando 

membros de Lima firma industrial furtam, eles o fazem com a 

cooperaqao ativa dc outros aci-na e abaixo deles na hierarquia 

da empresa." Essas observances, por si sos, langam duvida sobre 

reorias que procuram as origens de atos desviantes na psicologia 

individual, pois teriamos de postular um encontro miraculoso 

de formas individuals de patologia para explicar as formas com- 

plicadas de atividade coletiva que observamos. Como e dificil 

cooperar com pessoas cu.jo equipamento para testar a realidade e 

inadequado, aquclas que sofrem de dificuldades psicologicas n.io 

se ajustam bem a compiraqoes criminosas. 

Quando encaramos o desvio como acao coletiva, vemos 

imediatamente que as pessoas agem atentas as reaves de outros 

envolvidos nessa a^ao. Elas levam em conta o modo como seus 

companheiros avaliarao o que fazem, e como essa avalia^ao afetari 

seu prestigio e sua posi^ao: os delinqiientes estudados por Short 

e StrodtbecK1- fizeram algumas das coisas que os puseram em 

dificuldades porque queriam manter as posiqoe.s de estima que 
possiuam em suas quadrilhas. 

Quando consideramos todas as pessoas e organiza^ocs envol¬ 

vidas num episodio de comportamento potenciaimente desviantc. 

descobrimos tambem que a atividade coletiva em curso consiste 

em mais do que atos nos quais se alegou a ma a nao de alguem. 

E um drama complexo, em que fazer acusaqdes dc transgressao 

e um trano central. De fato, Erikson e Douglas,1! entre outros, 

identificaram o estudo do desvio como cssencialmente aqueie da 

construnao de reafirmaijao de significados morais na vida social 

cotidiana. Alguns de seus principals a tores nao se envoJvem eJes 

proprios na ma a^ao, aparccendo antes como impositores da lei 

ou da moralidade, como pessoas que se queixam de que outros 

stores estao agindo mal, que as prendeni, apresenlam-nas perante 

autoridades legais ou lhes administram puni^oes. vSe observarmos 

por periodo suficiente e coin atenqao suficiente, descobrimos que 

fazem isso as vezes, mas nao o tempo todo; com algumas pessoas, 

mas nao com outias; em alguns lugares, mas nao em outros. 

Essas discrepancy lan^am duvida sobre undoes simples com 

relav'ao a quando alguma coisa e, afinal, errada. Vemos que os pr6- 

prios atores muitas vezes discordam quanto ao que e desviante, 

e com freqiiencia duvidam do carater desviante de um ato. Os 

- tribunals divergem; a policia tem restrin'bes mesmo quando a lei 

e clara; aqueles envolvidos na atividade proscrita discordam das 

definiqoes oficiais. A16m disso, constatamos que alguns atos que, 

por padroes comumente reconhecidos, deveriam claramente ser 

definidos como desviantes nao o sao por ninguem. Vemos que 

impositores da lei e da moralidade muitas vezes contemporizam, 

permitindo que alguns atos passem despercebidos ou livres de 

puni^ao porque seria muito dificil averigua-los; porque possuern 

recursos limitados e nao poderiam perseguir todo o mundo; por¬ 

que o infrator tem poder suficiente para se proteger contra suas 

incursoes; porque foram pagos para fazer vista grossa. 

Se um socidlogo procura categorias nitidas de crime e desvio, 

e espera ser capaz de dizer claramente quando alguem cometeu um 

desses atos,de modo a procurar seus correlatos, todas essas anoma- 

Iias lhe parecem importimas. Talvez tenha a esperanqa de elimina-las 

por meio de t&nicas aperfei^oadas de coleta e andlise de dados. A 

longa historia das tentativas de criar esses instrumentos deve nos 
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dizer que a esperan^a nao se justifies: essa area du esfor^o huniano 

nao sustentara uma cren^a na inevitabilidade do progresso. 

O problema nao e tecnico. £ teorico. Podemos conslruir defi- 

nic^oes viaveis, seja de a^des particulares que as pessoas poderiam 

cometer, seja de catcgorias particulares de desvio tal como o mur.do 

(em especial, mas nao apenas, as autoridades) as define. Mas nao 

podemos fazes as duas coincidirejn complelamente, porque elas 

nao coincident empiricamente. Elas pertencen. a dois ,si>tem is 

dislir.tos, cnibora cm parte sobrepostos, de a^ao coleiiva. Um 

consiste nas pessoas que cooperam para produzir o ato em ouestao, 

O outro, nas pessoas que cooperam no drama da moralidade pelo 

qual a ‘transgressao”e descobertaetratada,quer esseprocess© seja 

formal e legal, quer inteiramente informal. 

Grande parte da acalorada discussao sobre teorias interaciu- 

nistas vein de um equivoco em que se usa a palavra “desvio” para 

designar dois processes distimos que tern lugar nesses dois sistema$.w 

Por outro lado, alguns analistas querem que “desvio” designe atos 

que, para qualquer membro “sensato” da sociedade, ou por uma 

definite consensual (como viola^ao de uma regra alegadamente 

existente, raridade estatlstica ou patologia psicologica), sao errados. 

Hies querem se concentrar no .sistema de a^ao em que esses atos ocor- 

rem. Os mesmos analistas tambem pretendem aplicar a palavru 4s 

pessoas detidas e tratadas como se tivessem cometido esse mo. Nesse 

caso, querem se concentrar no sistema de a^ao em que tais julzos 

occirem. Esse cquivoco com rela^ao ao termo nao causa nenhuma 

imprecisao quando, e somente quando, aqueles quecometem o ato 

e aqueles detidos forem os mesmos. Sabemos que nao sao. Portanto, 

se tomamos como nossa unidade de estudo aqueles que cometeram 

o ato (admitindo que podemos identifica-los), mduimos necessaria- 

mente alguns que nao foram detidos e rotulados; se tomamos como 

nossa unidade aqueles que foram detidos e rotulados, incluimos 

neccssariamente alguns que nunca cometeram c ato mas foram 

tiatados como se o tivessem feito,15 

Nenhuma das alternativas agrada. O que os teoricos interacio- 

nislas fizeram foi trataros dois sistcmias como distintos.observando 
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a sobreposiqao e a intcraqao que ocorre entre eles, mas nao pres- 

supondo sua ocorrencia. Assim, pode-se estudar a genese do uso 

de drogas, como Lindesmith e eulh fizemos, e lidar com quest oes 

etiologicas, nunca supondo, no entanto, que o que as pessoas estu- 

dadas fazem tern qualquer conexao necessaria com uma qualidade 

genei alizada de desvio. Ou se pode, como muitos estudos recentes 

fizeiam, estudar o drama da zeloiicu e da a^ao moral em que 

imputaqoes de desvio sao feitas, aceitas, rejeitadas e discutidas.17 

O principal eleito da teoria interacionisla loi focalizar a atenqao 

nesse drama como um objeto de estudo, e especialmente focalizar 

alguns participantes relativamente nao estudados dele — aqueles 

suficientemente poderosos para impor suas imputaqoes de desvio: 

policia, tribunais, medicos, autoridades escolares e pais. 

Pietendi, em minhas proprias formulates originais, enfatizar 

a independence logica entre atos e os juizos que pessoas fazem 

deles. Essa for inula qao, no entanto, continha ambiguidades que 

beiravam a contradiqao, especialmente no tocantea noqao de “des¬ 

vio secreto”18 O exame dessas ambiguidades e de algumas possiveis 

soluqoes para elas nos mostra que o desenvolvimento frutifero da 

teoria reside provavelmente numa analise mats detalhada do que 

fizemos at£ agora a respeito do desvio como aqao coletiva. 

Se comeqamos dizendo que um ato e desviante quando 6 

assim definido, que sentido pode ter charnar um ato de um caso 

de desvio secreto? Como ninguem o definiu como desviante, ele 

nao pode, por definiqao, ser desviante; mas “secreto” indica que 

nds sabemos que ele £ desviante, mesrno que ninguem mais o saiba. 

Lorber19 resolveu parcialmente esse paradoxo sugerindo que, numa 

importante classe'de casos, o prbprio ator definiu sua aqao como 

desviante, ainda que tenha conseguido impedir que outros tenharn 

conhecimento dela, acreditando ser ela realmente desviante ou 

reconhecendo que outros acreditariam nisso. 

Mas e se o autor nao fizesse essa defini^ao? E se, o que 6 ainda 

mais significativo, nao houvesse atos que os cientistas reconheces- 

sem como passiveis de ser assim deiinidos? (Tenho em mente aqui 

deiitoscomo bruxaria; nao podemos imaginar ocaso de umabruxa 
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secreta, ja que “sabemos" que ninguem pode realmente copular 

com o Diabo, ou convocar demon ios.20) Em nenhum dosdols casos 

podemos contar com a autodefini^ao para resolver o paradoxo. 

Mas e possivel estender a ideia de Lorber vendo que ela implica 

um procedimento que, se aplicado pelas pessoas apropriadas, as 

levaria a fazer tal jui'zo, dados os ufatos”do caso particular. Pessoas 

que acreditam cm bruxaria tern meios de decidir quando um ato 

de bruxaria loi praticado. Podemos conhecer o suficiente sobre as 

circunstancias para saber que, se essas pessoas usarem tais metodos, 

o que descobrirem ns levara a concluir que ocorreu bruxaria. No 

caso de delitos menos imaglnanos, e possivel saber, por exemplo, 

que uma pessoa tern em sen bolso materials que, caso a policia a 

revistasse, a tomaria sujeitu a uma acusa^ao dc posse de drogas. 

Em oulras palavras, des"io sccreto consiste cm ser vulneravel 

aos procedimentos comumente usados para a descoberta de um 

tipo particular de desvio, em estar nunia posigao em que sera facil 

fazer a definiqao persistir. O que torna isso coletivo e o caratcr 

coletivamente aceito dos procedimentos de descoberta e provra. 

Mesmo com esse adendo, contudo, as dificuldades persistem. 

Numa outra irnportante classe de casos — a constru^ao de regras 

ex post facto — nao pode haver nenhum desvio secreto porque a 

regra so passou a cxistir depois que se alegou que o ato em ques- 

tao foi cometidoN Processos de detec^ao de casos podem trazer a 

tona os fatos que alguem usa depois para provar o cometimenlo 

de um ato desviante, mas a pessoa nao poderia ter sido desviante, 

secretamente ou nao, porque a regra nao existia. No entanto e 

perfeitamentc possivel que ela seja definida como desviante, talvez 

quando o que possa ter feito vem a publico e alguem decide que, 

se nao havia nenhuma regra contra isso, deveria haver. Nesse caso, 

a pessoa seria secretamente desviante antes? 

O paradoxo se resolve quando reconhecemos que, como todas 

as outras formas de atividade coletiva, os atos e as defini^oes no 

drama do desvio tern lugar ao longo do tempo, e diferem de um 

momento para outro. Definitfoes de comportamento ocorrem 

sequencialmente, e um ato pode ser definido como nao desviante 

em t! e desviante em t,, scm que isso implique que foi ambus as 

coisas simultanearnente. Fazendo uso de nosso resultado anterior, 

vemos que um ato poderia nao ser secretamente desviante em t( 

porque nenhum procedimento entao em uso produziria eviden¬ 

ces de um ato que juizes competentes considerariam desviante. E 

poderia ser secretamente desviante em t,, porque, como se criou 

uma nova regra nesse interim, agora existe um procedimento que 

permite essa determinant). 

A ultima formula^ao nos lembra o irnportante papel que o 

poder desempenha em teorias interacionistas do desvio.22 Em que 

circunstancias fazemos e impomos regras ex post facto? Penso 

que a investiga^ao einpirica mostrara que isso ocorre quando um 

participant numa relaqao e desproporcionalmente poderoso, de 

modo que pode fazer sua vontade prevalecer acima das objecfoes 

de outros, mas deseja man ter uma aparcncia de justiqa e racionali- 

dade. Isso ocorre, caracteristicamente, na rela^ao entre pais e filhos, 

e em arranjos similarmente paternalistas, como funcionarios de 

obras sociais e beneficiaries, ou professor e aluno. 

Ao se considerar o desvio uma forma de atividade coletiva, a 

ser investigada, em todas as suas facetas, como qualquer outra 

atividade coletiva, vemos que o objeto de nosso estudo nao e um 

ato isolado cuja origem devemos descobrir. Em vez disso, o ato 

que alegadamente ocorreu, quando ocorreu, tern lugar numa rede 

complexa de atos envolvendo outros, e assume parte dessa com- 

plexidade por causa da maneira como diferentes pessoas e grupos 

o definem. A li^ao se aplica a nossos estudos de todas as outras 

dreas da vida social. Aprender isso nao nos livrara por conipleto 

do erro, contudo, pois nossas prdprias teorias e nossos mdtodos 

apresentam persistentes fontes de dificuldades. 

A desmistificagao do desvio . 

Os socidlogos criaram dificuldades para si mesmos com seu hdhito' 

praticamente indefectivel de tornar eventos e experidneias comuns 
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misteriosos. Lembro-me — uma de minhas primeiras experiencias 

na pos-gradliable de Ernest Burgessalertando nossa turma de 

novi<;os para o perigo de se deixar seduzir pelo senso comuni Ao 

mesmo tempo, Everett Hughes nos recomendava prestar rigorosa 

aten^ao ao que podiamoj, ver e ouvir com nossos pronrios olhos 

e ouvidos. Alguns de nos pensamos quo haveria uma contradiV'ao 

entre os dots imperatives, mas reprimimos nossa inquietacao par i 
preservar a sanidade. 

Arnbas as injun0cs tem urn substantial cerne de verdade. 

O senso comum, em uni de seus sentidos, pode nos enganar. Esse 

senso comum e a sabeooria traditional da tribo, a mistura das 

coisas que todo mundr sabe” que as criancas aprendem a me- 

dida que crescem, os esterebtipos da vida coridiana. Ele inclui 

generaliza^oes da ciencia social sobre a natureza dos fenomenos 

sociais, correlates entre categorias socials (por exemplo, entre 

e crime, ou classe e inteligencia) e a etiologia de conai^oes 

sociais problematicas, como pobreza e guerra. As generalizes de 

senso comum assemelham-se as da ciencia social em sua estrutura 

formal; diterem amplamente em sua imunidade a observants 

contraditorias. As gencralizanes da ciencia social, em prindpio e 

muitas vezes de fato, mudam quando novas observances mostram 

que sao mcorretas. As generalizac^bes de senso comum, nao. Esse 

tipo de senso comum, em particular porque seus erros nao sao 

aleatorios, favorece as institutes estabelecidas. 

Outro s*gnificado de senso comum sugere que o homem 

comum, com a cabe^a nao estorvada por teorias extravagantes 

e noV-oes professorais abstratas, pode ao menos ver o que esta all 

bem debaixo do seu nariz. Filosofias tao diversas quanto o prag- 

matismo e o zen-budismo cultuam o respeito pela capacidade 

que o homem conmm tem, como Sancho Pancpi, de ver que um 

mouiho de vento e realmente um moinho de vento. Pensar que se 

trata de um cavaleiro montado em seu cavalo e, seja como voce o 
considers um erro real. 

Os .sociologos muitas vezes ignoram as injun<;oes dessa versao 

do senso comum. Nao podemos transformar moinhos de vento em 
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cavaleiros. Freqiientemente, poiem, transformamos atividade coleti- 

va — pessoas fazendo coisas j imtas—em s u bsla n l i vos abstra tos com 

os quais a ligat;ao com pessoas fazendo coisas juntas e tenue. Assim, 

de modo tipico, perdemos o inlercsse pel as coisas mais comuns que 

as pessoas realmente fazem. lgnoramos o que vemos porque nao e 

abstrato, e perseguimos as “formas” e as “condu;bes” invisiveis que 

aprendemos a pensar que sao tudo que interessa a sociologia. 

Sociologos liovinos com freqiiencia tem muita dificuldade 

em fazer pesquisa de campo porque nao reconhecem a sociologia, 

tal como a leram, na atividade humana que veem por toda parte. 

Passam oito horas observando uma fabrica on uma escola, e re- 

tornam com duas paginas de anota<^oes e a explica^ao de que “nao 

aconteceu nada de importanle”. Querem dizer que nao observaram 

nenhum caso de anomia, estratificanao, burocracia ou qualquer 

outro dos demais topicos sociol6gicos convencionais. Nao veem 

que inventamos esses termos para lidar de forma conveniente com 

varios casos de pessoas fazendo coisas juntas que concluimos serem 

suficientemente semelhantes de maneiras especificas para que os 

tratemos como iguais para fins de analise. Desdenhando o senso 

comum, os nov^os ignoram o que acontece k sua volta. Deixando 

de registrar os detalhes da vida cotidiana em suas anota^oes, nao 

os podem usar para estudar abstra^oes como anomia, ou outras 

que eles prbprios poderiam construir. Um importante problema 

metodologico e sistematizar o procedimento pelo qual avan^amos 

de uma apreciac;ao de detalhes etnograficos para conceitos fiteis na 

consideranao de problemas com que chegamos a nossa pesquisa 

ou de que nos demos conta desde entao. 

Inversamente, as pessoas que os sociologos estudam muitas 

vezes tem dificuldade em reconhecer a si mesmas e ks suas ativi- 

dades nos relatos sociolbgicos escritos sobre elas. Deveriamos nos 

preocupar com isso mais do que o fazemos. Nao deveriamos esperar 

que leigos fizessem nossas analises para nos. Mas tampouco deveria¬ 

mos ignorar aquelas questbes que os leigos habitualmente levam 

em conta quando descrevemos o modo como desempenham suas 

atividades ou fazemos suposi<;oes a esse respeito. Muitas teor ias do 
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desvio postulam, implfcita on explicitamente, que urn conjunto 

particular de atitudes e subjacentc ao cometimento de algum a to err 

potencial transgressor, mesmo que a teoria se baseie em dados (como 

registros ofiads) que nada podem revelar sobre isso. Consideie as 

describes do estado de espirito do ator encontradas nas tcurizr- 

qoes sobre anemia, de Ourkheim a Cloward e Ohlin, passando por 

Merton. Se as pessoas estuoadas nao podem se reconhecer nessas 

describes sem seretn instruidas, deven'amos presiar atenv*ao. 

Nao sao somentc as describes de sous proprios cslados 

mentais que os atores nao conseguem reconhecer. Muitas vezes 

nao conseguem reconhecer os atos em que supostamenle se 

envoiveram, porque o sociologo nao os observou com cuidado, 

ou nao prestou aten^ao alguma a sens detalhes quando o fez. A 

omissao tern serios resultados. Torna impossivel para nos inserir 

as rears eontingencias da a$ao em nossas teorias, faze-las Jevar em 

conta os constrangimentos e as oportunidades de fato presentes. 

Podemos nos ver teorizando sobre atividades que nunca occrrem ? 
da maneira como as imaginamos. « 

Se olhaimos com aten^ao para o que observamos, veremos ? * 

muito provavelmente as questoes para asquais a teoria interacionista f 

cliama a atenvao. Veremos que pessoas que se envoivem em atos | 

convencionalmente considerados desviantes nao sao motivadas per 

formas mistcriosas, incognosdveis. Has fazem o que fazem mais ou 1 • 

menos pelas mesmas razoes quejustificam as atividades mais comuns. J 
Veremos que regras sociais, longe de serem fixas e imutaveis, sao 

continuamtnte reconstruidas em cada situaqao, para quese ajustem 

a convenientia, a vontade e a posi^ao de poder de varios participan- 

tes. Veremos que atividades consideradas desviantes exigent muitas 

vezes redes elnboradas de cooperaqao que dificilmente podedam 

ser sustentadas por pessoas que sofressem de difkuldades mentals 

incapacitantes. A teoria interadonista pode ser uma consequencia | 

quase inevita vel de submetermos nossas teorias do desvio a corre^ao 

da observa^ao atenta das coisas de que elas pretendem tratar. f 

A medida que tanto o sen so comum quanto a ciencia nos re- li 

comendam olhar atentamente par t as coisas antes de comeqarmos f 

A teoria da rotulacao reconsiderada 193 

a teorizar sobre elas, a obediencia a recomendaqao produz uma 

teoria complexa que leva em conta as a^oes c reaqoes de todos os 

envolvidos em episodios de desvio. Ela deixa para a determinaqao 

empirica (em vez do estabelecimento por suposi^ao) questoes 

Lomo a real ocorrencia ou nao dos atos alegados e a precisao ou 

nao dos reiatbrios oficiais, e em que grau. Em consequencia (e esta 

e uma fonte de grande dificuldade para eslilos mais antigos de 

pesquisa sobre o desvio), surge uma grande diivida com relayao a 

utilidade das vanas series estatisticas e dos registros oficiais que os 

pesquisadores se acostumaram a usar. Nao reenumerarei as princi¬ 

pals criticas aos registros oficiais, as defesas que foram feitas deles 

e os novos usos sugeridos para eles, mas observarei simplesmente 

que um exame mais atento de pessoas agindo juntas nos mostrou que 

registros tamb£m sao produzidos por pessoas que agem juntas, e 

devem ser compreendidos nesse contexto.23 

A liga^ao entre uma teoria interacionista do desvio e a corifian^a 

na intensa observa^ao de campo como importante m£todo de coleta 

. d^ dados dificilmente pode ser acidental. Por outro lado, penso que 

nao £ uma liga^ao necessaria. A teoria interacionista se desenvolve 

a partir de uma disposi^ao de espirito que leva o lugar-comum a 

s^rio e nao se contentara com formas invisiveis e misteriosas como 

mecanismos explanatdrios. Essa disposiyao de espirito floresce 

mdubitavelmente quando algu£m se defronta de modo continuo 

com os detalhes das coisas que se propoe a explicar com toda sua 

complexidade. £ mais fecil construir infratores miticos, e atribuir- 

Ihes aquelas qualidades que mais se harmonizam com nossas ex¬ 

plicates hipot£ticas, se tivermos apenas fragmentos de fatos como 

os que poderiamos encontrar num arquivo oficial ou nas respostas 

a um question&m Como .Galtung sugeriu em outra conexao,24 

constructos miticos nao podem se defender contra o ataque dos 

fatos produzidos pelo conhecimento inti mo. 

Algumas pessoas notaram que uma enfase excessiva na obser- 

vat,:ao de primeira mao pode levar a nos limiturmos, de maneira 

nao mtencional, ^queles grupos e lugares a que podemos ter 

acesso facilmente, deixando assim de estudar as pessoas e grupos 

i 
i 

I 

i 
! 

i 
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poderosos que podem se defender contra nossas incursocs. Dcssa 

maneira, a preferencia por uma tecniea observacional poderia tra- 

balhar contra a recomendapao teorica de estudar todos os partici- 

pantes do drama do desvio e anular algumas das vantagens de uma 

abordagem interacionista. Podemos nos proteger contra esse perigo 

variando nossos metodos ou sendo mais engenhosos em nosso uso 

de tecnicas observations. Mills,-'5 entre outros, demonstra a varie- 

dade de metodos que podem ser usados para estudar os poderosos, 

cm especial o estudo daqueles documcntos que se tornam piiblicos 

por inadvertencia, em virtude do mecanismo interno de agendas 

govemamentais, ou porque os poderosos por vezes lutam ertre si e 

por isso nos fornecem dados. De maneira semelhanle, podemos fazer 

uso de tecnicas de entrada discreta c acesso acidental para culher 

dados observacionais diretos.26 (Problemas relevantes de acesso e 

amostragem sao discutidos em varios artigos em Habenstein.2’’) 

Os sociologos tern sido em geral relutantes em fazer o exame 

atento do que se encontra debalxo de seus narizes, e que recomendei 

aqui, Essa relutancia contaminou especialniente os estudos do desvio. 

Sua superapao produziu o mesmo ganho em estudos do desvio que 

movimentos similares produziram em estudos da industria, da edu- 

capao e de comunidades. Aumentou tambem a complexidade moral 

de nossas teorias e pesquisas, e passo agora a esses problemas. 

Problemas morais 

Problemas morais surgem em toda pesquisa sociologica, pijs 

sao suscitados de maneira especialniente provocativa por teorias 

interacionistas do desvio. Criticas morais vieram do centra e da 

direita politica; da esquerda politics e dos “malucos-beleza'’.* 

Teorias interacionistas foram acusadas de dar ajuda e conforto 

* No original, from left field. Trata-se de uma metafora tirada do jogo de beisebol, 

sem referenda ao eampo politico. A mdlior tradu^ao foi discutida com o autor. 
optando-se por utiiizar a expressao consagrada no Brasil por uma musica de 
Raul Seixas. (N.R.T.) 
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ao inimigo, quer esse ininiigo fossem aquelcs que perturbam a 

estabilidade da ordem existente, quer fosse o establishment. Elas 

foram acusadas deesposar abertamente normas nao-convencio- 

nais, de se recusar a apoiar posi^oes contrarias ao establishment 

e a critica maluco-beleza de parecer apoiar causas contrarias ao 

establishment — ao mesmo tempo que sutilmente favorece o 

status quo. 

As teorias interacionistas como subversivas. Muitos criticos ('nao 

necessariamente conservadores,embora alguns sejam) acreditam 

que as teorias interacionistas do desvio atacam aberta ou dissi- 

muladamente a moralidade convencional, recusando-se de modo 

deliberado a aceitar sua defini^ao do que £ ou nao desviante, e 

questionando as suposipoes com base nas quais as organizapdes 

convencionais que lidam com desvios operam. Lemert, por 

exemplo, diz: 

A primeira vista, a sociologia do desvio parece propor uma ma¬ 

neira relativamente neutra ou cientlfkn de estudar certos tipos de 

problemas sociais. No entanto, sua disposiprio, o tom e a escolha 

de temas de pesquisa revelam uma postura critica forte e deternii- 

nada em rela^ao & ideologia, aos valores e metodos de agendas de 

controle social dominadas pelo Estado. Em afirmapoes extremas, 

o desvio £ descrito como pouco mais que o resultado de uma tomada 

de decisao arbitraria, fortuita ou tendenciosa, a ser compreendido 

como um processo sociopsicoldgico pelo qual grupos procuram - 

criar condi^oes para perpetuar valores estabelecidos e modos de 

comportamento, ou aumentar o poder de grupos especiais. Uma 

impressao deixada £ que as agendas de controle social sao descritas 

e analisadas de modo a expor seus malogros no que tentam fazer e a 

viola^ao incidental de “direitps inalienriveis” e da “Iiberdade”. Vista 

desse modo, a sociologia do desvio e mais critica social que ciencia. 

Oferece pouco para facilitar e promover aquelcs tipos de decisoes e 

controles efetivamente necessdrios para a manutenpao da qualidade 

unica de nossa sociedade — a Iiberdade de escolha.28 
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Esses entirespensam que a determinant) etica de tratar non- 

tos de vista o.iciais e conwncionais como coisas a serein estudidas, 

em vez de aceita-los como fetus ou verdades evidentes, e um ataque 
daninho a ordem social.2* 

Consideremos de novo a cr.'tica de que a “teoria da rotulacao” 

contunde irremediavelmente o que se propunha a esdarecer coni 

suaexpheavao. Se ela trata o desvio apenas como uma questao 

e definivao por parte daqueles que reagem a ele, mas postula ao 

mesmo tempo um “algo desviante a que eles reagem” entao o desvio 

deve existir de algum mode antes da rea^ao. Alguns criticos nao se 

concentram nas reals dificuldades logicas que considerei anterior- 

men te, mas msistem antes que deve haver alguma qualidade de ato 

que pode ser considerado desviante, independentemente da reacau 

de quern quer que seja. Hies em geral encontram essa qualidade na 

viola^o, pelo ato, de uma regra aceito" Consideram perverts os 

teoricos que naoadmitem que alguns atossao realmentedesvmrtes 

pelo menos no semido da violate de uma regra. 

Mas teoricos interacionistas, nada especialmente perversos, 

enfatizaram a independence de ato e rea?ao, criando um espa- 

*° de propnedades de quatro celulas mediante a combinacao 

do cometimento ou nao-cometimento de um ato em potencial 

desviante com uma rea^ao detinidora de desvio ou sua ausenria. 

O que parece ter incomodado os criticos nesse processo c que o 

termo “desvio” foi depois com mais frequencia apiicado ao par de 

celulas caractenzado por atos definidos como desviantes, quer os 

atos alegados tivessem ocorrido ou nao. A escolha provavelmente 

rellete a relutancia dos analistas cm parecer aprovar a classifkacao 

depreciativa de atos em potencial desviantes. A relutancia origina¬ 

te de seu rcconhccimento do carater intrinsecamente situacional 

das regras, que existem apenas no consenso para sempre renovado 

e uma situa^ao apos outra, e nao como incorporates especificas 
persistentes de um valor basico.31 

Seja como for, tivessem os interacionistas chamado tipicamen- 

te de desviante o cometimento de atos em potencial desviantes 

fosse qua! fosse a reacao a eles, tcria havido menos queixas. Mtiitos 
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de nos usavamos o termo de rnodo frouxo para cobrir os tres casos 

em que o desvio poderia estar envoivido: cometimento de um ato 

potencialmente desviante sem reacao definidora de desvio; reacao 

definidora de desvio sem cometimento; e sua coexistencia. Ess a 

trouxidao merece critica, mas o importante e que nenhuma dessas 

tres coisas e ela mesrna toda a historia do desvio. Esta reside na 
intera^ao das tres partes envolvidas. 

Para retornar k questao mais ampla, o verdadeiro ataque k 

ordem social e insistir em que todos os participantes sao objetos 

apropriados de estudo. A defini^ao anterior do campo do desvio 

como o estudo das pessoas que supostamente violaram regras 

respeitava essa ordem, isentando de estudo os criadores e os im- 

positores de regras. Se alguem e isento de estudo, isso significa que 

suas pretensoes, teorias e afirma^oes de fato nao estao sujeitas a 
escrutmio critico.32 

A relutancia interacionista em aceitar teorias convencionais 

levou a uma atitude critica em rela^ao a assertivas de auloridade 

e moralidade convencional e a uma hostilidade com rela^ao its 

“ analises interacionistas por parte de se us porta-vozes e defensores. 

Assim, representantes da policia afirmam que a rnaioria dos po- 

iiciais 6 honesta, exceto pelas poucas ma^as podres presentes em 

qualquer barril. Investigates sociologicas mostrando que a ma 

conduta da policia resulta de imperatives estruturais que fazem 

parte da organiza^ao do trabaJho da corporate provocam “defe- 

sas” da policia contra cientistas sociais. De maneira semelhante, 

a afirma<;ao de que a doen^a mental e uma questao de defin^ao 

social33 provoca a resposta de que as pessoas internadas nos hos¬ 

pitals psiquiatricos estao realmente doentes;3'1 essa resposta passa 

ao largo da questao do cardter social da defini^ao, mas diz respeito 

a questao moral implicita, ao sugerir que os psiquiatras, afinal, 
sabem o que estao fazendo. 

As teorias interacionistas como favoraveis ao establishment. 

Pelas razoes que acabam de ser sugeridas, as teorias interacionistas 

Parecem (e sao) bastante “de esquerda”. Intencionalmente ou nao, 
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sao corrosivas dos modos convencionais de pensamcnto e das insti¬ 

tutes estabelecidas. Apesar disso, a esquerda criticou essas teorias, 

e de uma maneira que espeJha objecoes feitas de um ponto de vista 

mais centrista.3-’ Assim conio aqueles que aprovam as institutes 

existentes nao gostam do mode coino as teorias interacionistas 

poem sens pressuposlos e sua legitimidade em questao, aqueles 

que consideram as institutes existentes corrompidas se queixam 

de que as teorias nao dizem isso. Todos eles se queixam de uma 

postura moral ambigua, situando o problema numc lamentavcl 

ideologia “isenta de valores” que pretende a neutralidade quando 

de fato esposa uma ideologia “radical” ou “meramente liberal”, 
conforme o caso.36 

O problema, claro, decorre de algum equivoco quanto a 

no<^ao de ser isento de valor. Penso que todos os cientistas sociais 

concordam que, dados uma pergunta e um metodo para chegar 

a uma resposta, qualquer cientista, sejam quais forem seus va¬ 

lores, politicos ou outros, deveria chegar basicamente a mesma 

resposta, aquela dada pelo mundo dos fatos inelutdveis que esta 

la fora , nao 'mporta o que penseinos sobre ele. A inedida que 

um sociologo de esquerda se propoe a basear a a$ao politica em 

achados de pesquisa, seus proprios ou de outros, ele deveria se 

esfor^ar para tanto e esperar que isso seja factivel. De outro modo, 

suas a^oes podem fracassar em razao daquilo que seus valores o 
impediram de vcr. 

Essa formula^ao simples nao pode ser contestada. Mas todos 

os cientistas sociais deixam de atingir essa meta em algum grau, 

e o erro pode resultar, de uma maneira ou de outra, dos valores 

do uentista. Podemos contar mal os cidadaos negros no censo 

porque nao pensamos que vale a pena o trabalho extra que pode 

ser necessario para procura-los, dado seu estilo de vida. Podemos 

deixar de investigar a corrupcao na polfcia porque julgamos im- 

provavel que ela exista — ou porque seria inconveniente chamar 

a tenter, para Ha, caso exista. Podemos sugerir que somos capazes 

de compreender protestos politicos mediante o exame dasperso- 

nalidades dos que protestam, sugerindo assim que as institutes 

contra as quais eles protestam nao desempenham nenhum papel 

no desenvolvimento de seus atos de dissidencia. Podemos fazer 

trabalhos que ajudarao as autoridades a lidar com arruaceiros, 

como seria o caso se descobrissemos correlates do radicalismo 

que autoridades escolares, empregadores e a policia usassem para 

eliminar arruaceiros potenciais. 

As questoes morais tornam-se mais prementes a medida que 

passamos da no^ao tecnica de liberdade de valor para a escolha 

de problemas, as maneiras de formula-los e os usos que podem 

ser feitos dos resultados. Algumaii dessas difkuldades decorrem 

do fracasso da sociologia em levar a si mesma a serio, em seguir a 

injun^ao que quase toda versao de possa teoria basica contem, mas 

que e talvez mais clara na teoria interacionista: estudar todos os 

participantes de uma situa^ao e suas relates.37 Seguir essa injun^ao 

nos leva automaticamente h corrupcao da policia onde ela existe e 

:em alguma coisa a ver com o que estamos estudando. Seguindo-a, 

nao estudariamos o protesto politico como se ele envolvesse apenas 

os que protestam. Uma sociologia isenta de valores que seguisse 

rigorosamente seus pr6prios preceitos nao incomodaria a esquerda 
dessa maneira. i 

A questao do uso dos resultados, contudo, nao pode ser re- 

solvida tao facilmente. Tampoucb o problema que atormentou 

muitas associates profissionais: se os soci61ogos profissionais 

tern algum direito a uma opiniao especial —em virtude de serem 

sociologos — sobre questoes morais e politicas. Constatamos que 

eles poderiam, onde isso se justifica, reivindicar conhecimento , 

especializado com rela$ao as conseqiiencias de diferentespoliticas. 

E verificamos que poderiam estar especialmente preocupados em 

saber de quern sao os interesses a que e'stao servindo. Parece-nos 

mats diffcil, por£m, comprovar a afirma^ao de que os soci61ogos, 

em virtude de sua ciencia, tem algum conhecimento especial, ou 

direito a nossa aten<;ao, com rela^ao a questoes morais. Por que? 

Porque a ciencia, dizemos, 6 isenta de valores. Passamos entao a 

fazer distin£bes tenues, impossiveis de se manter na pratica, entre 

o sociblogo como cientista e o sociologo como cidadao. Pois todos 
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como for que as pessoas os definam/' Ambos os lados querem ver 

suas concepgoes eticas previas incorporadas ao trabalho cientifico 

na forma de assergoes factuais nao inspecionadas, baseadas no 

uso impHcito de juizos eticos sobre os quais ha uni elevado grau 

de consenso. 

Assirn, se eu disser que o estupro e realmente desviante, ou que 

o imperialismo e realmente um problema social, estou sugerindo 

que esses fenomenos tem certas caracteristicas empiricas que, todos 

nos concordariamos, os tornam repreensiveis. Poderiamos, com 

nossos estudos, ser capazes de estabelecer exatamente isso; mas 

muito freqiientemente nos pedem que o aceitemos por definigao. 

Defmir algo como desviante ou como um problema social torna 

a demonstracao empirica desnecessaria e nos protege da descoberta 

de que nossa concepgao previa e incorreta (quando o mundo nao 

e como o imaginamos). Quando protegemos nossos juizos eticos 

de testes einnlricos, encerrando-os em definigoes, cometemos o 

erro que chamo de sentimentalismo.42 

Os cientistas muitas vezes querem fazer com que uma com- 

binagao complexa de teorias sociologicas, evidencias cientlficas 

e juizos eticos parega nao passar de uma simples questao de defi¬ 

nigao. Cientistas que assumiram serios compromissos de valor (nao 

importa de oue variedade politica ou moral) parecem em especial 

propensos a querer isso. Por que as pessoas querem distargar sua 

moral como ciencia? Muito provavelmente compreendem ou in- 

tuem a vantagem retorica contempoianea de nao ter de admitir que 

se faz“apenas um iulzo moral"' e alegar que se trata de um achado 

cientifico. Todos os participantes de qualquer controversia social 

e moral importante irao tentar ganhar essa vantagem e apresentar 

sua puiigao moral como tao axiomdtica que pode ser incorporada 

sem problema aos pressupostos dessa teoria, pesquisa e dogma 

politico. Sugiro d esquerda, com a qual partilho simpatias, que 

deveriamos atacar a injustiga e a opressao direta e abertameire, 

rnais que alegar que o juizo de que essas coisas sao mas pode de 

algum modo ser deduzido de prindpios sociologicos basicos ou 

justificado sonnente por achados empiricos. 
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Nossas disposicoes e nossos juizos eticos, embora desempe- 

nhem a justo tltulo um papel em nosso trabalho cientifico, devei iam 

ter uma atribuigao diferente em cada uma das varias atividades que 

constituem o trabalho de um sociblogo. Quando testamos nossas 

hipoteses e proposigoes contra a evidencia empirica, tentamos mi- 

nimizar sua influencia, temendo que nosso raciocinio guiado por 

nossos desejos de tom a nossas concludes. Quando escolhemos 

problemas para pesquisa, contudo, levamos em conta (juntamente 

com questoes praticas, como o acesso ao objeto de estudo, e pre- 

ocupagoes teoricas, como a probabilidade de chegar a conclusoes 

gerais significativas) a relagao de nossos resultados potenciais 

com problemas Eticos que nos interessam. Queremos descobnr se 

nossos juizos iniciais sao corretos, que possibilidades de agao estao 

abertas para n6s e para outros atores na situagao, que proveito po- 

deria ser tirado do conhecimento que esperamos reunir. Quando 

decidimos que agoes empreender com base em nossos resultados, 

e quando decidimos a quem dar conselhos, nossos compromissos 

Eticos dominam claramente nossas escolhas mesmo que ainda 

, queiramos ser precisos em nossa avaliagao das consequencias de 

qualquer dessas agoes. Finalmente, por vezes partimos das agoes 

que queremos empreender e das pessoas que queremos ajudar, e 

com base nisso escolhemos problemas e metodos. 

As criticas "malueo-beleza". Alguns crlticos afirmaram que as 

teorias interacionistas do desvio, embora paregarn control ias ao 

establishment, de fato o apbiam, ao atacar funciondrios de nivel 

inferior de instituigoes opressivas, deixando ilesos os superiors 

hierarquicos respons&veis pela opressao e, de fato, ajudando-os, 

ao dedurar subordinados indisciplinados." 

No estado atual de nosso conhecimento, so podemos lidar com 

essas questoes especulativamenlc. Nao se apresentou qualquei evi¬ 

dencia em apoio a essa critica, rem poderiamos encontrar facilmente 

evidencias para retut&Ta. Ela diz respeito a orientagao £tica geral das 

teorias interacionistas, bem ccmo a questoes factuais das consequen¬ 

cias da pesquisa e da teorizagao, e pode ser conteslada nesse ter reno. 
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As teorias interaeiomstas do desvio, como as teorias irlte- 

racionistas em geral, prestam atcnfSo a forma como os atores 

sociais se detinem uns aos outros e a seus ambiente , Prestam oar- 

ticular atenpao a difercndais no poder dc definir; no modo co no 

™ conquista e usa o poder de definir a maneira como ou¬ 

tros grupos serao considerados, comprcendidos e tratados Elites 

classes dorpinantes, patroes, adultos, homens, brancos — grupos de' 

status superior em geral — mantcm sett poder tamo controlando 

o modo como as pessoas definem o mundo, seus componentes e 

suas possibilidades, e tambem pelo uso de formas mais nrimitivas 

de controle. Podem usar meios mais primitives para estabelecer 

egemoma. Mas o controle baseado na manipulapio de definicples 

e rotulos funciona mais suavemente e custa menus, e os grupos 

de status superior o preferem. O ataque a bierarquia corneal com 

uma ofensiva a defines, rotulos e concepts convencionais de 
quem e quern e o que e o que. 

, A hist6ria nos ™Peliu «da vez mais na dire?ao de niodosdis- 
tars-ados de controle baseados no monitoramento das definite* e 

rotulos aphcados as pessoas. Exc rccmos controle acusando pessoas 

de atos desviantes de varios tipos. Nos Estados Unidos, indicia- 

mos di,ssidentes politicos Por uso (legal de drogas. Quase todos os 

Istados modern os fazem uso de diagnostics, estabelecimentos e 

pessoal psiquiatricos para coufinar tipos politicamente perturba- 

dores tao variados quanto Ezra Pound ou Z. A. Medvedev « Quando 

estudamos como os cmpreendedores inorais conseguem fazercom 

que regras sejant criadas e como impositores oplicam essas regras 

em casos partirulares, estamos estudando como os grupos de status 

superior de todo tipo mantem suas posi^des. Em cutras palavras, 

estudamos aigumas das formas de nprcssao c us meios pelos quail 

das obtem o status de normal,"‘cotidiana” e legitima. 

A maior parte das pesquisas no modo interacionista con- 

centrou-se nos participantes imediatos de dramas localizados de 

desvio: os que se envolvcm cm varias formas de crime e vicio, e 

aqueles impositores coin que se encontram em suas rotinas diarias, 

lendemos mais a eslud ir policiais, aLemlenles de bospitais psiqma- 
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tricos, guardas de prisao, psiquiatras e assemelhados, e menos seus 

superiores ou os superiores de seus superiores. (Ha exce^oes: o 

estudo da administrate carceraria feito por Messinger, pesquisa 

entre gerentes industrials de Dalton; a aplica^ao feita por Skolnick 

da teoria do desvio k politica de protesto nos Estados Unidos.45) 

Mas, al£m de nao ser exclusivo nern inevitavel, o foco em au- 

toridades de nivel inferior tem o efeito real de lanqar duvida sobre 

autoridades de nivel mais alto responsaveis pelas a\:oes de seus su- 

bordinados. Elas podem ordenar essas a^des explicitamente, de for¬ 

ma velada — de modo que possa negar te-lo feito, se necessario —, 

ou simplesmente permitir que aconteqam por incompetencia ou 

descuido. Se as a<;des sao repreensiveis, as autoridades superiores, 

de uma maneira ou de outra, tem parte da culpa. Mesmo que ne- 

nhum general tenha jamais sido levado a julgamento pelo massacre 

em My Lai, aqueles acontecimentos abalaram a confian^a que as 

pessoas podiam ter na corre^ao moral da a^ao militar no Vietna 

e de seus responsaveis de nivel mais alto. De maneira semelhante, 

quando compreendemos como os psiquiatras de escola operam 

como agentes das autoridades escolares, e nao de seus pacientes,46 

perdemos parte da fe que temos nas institui\'6es da psiquiatria 

conventional. A rapidez com que purta-vozes oficiais, nos ni- 

veis mais altos, se movem para se opor a analises de corrupt®* 

incompetencia ou injustiipj, mesmo quando envolvem os niveis 

mais baixos, deveria nos deixar ver, pelo menos tao claramente 

quanto eles, o grau em que essas analises atacam as institutes 

tanto quanto seus agentes, e os superiores tan to quanto seus su- 

bordinados.Essc tipodc pesquisa tem especial contund£ncia moral 

quando nos permite inspecionar a pratica de uma institute a luz 

de seus proprios objetivos expressos e das describes que gostam de 

fazer a respeito de sua a<pio. Em razao disso, nosso trabalho tem 

invariavclmente uma tendeucia critica quando produz algo que 

pode ser interpretado como uma avaliavao das operates de uma 

sociedadc ou dc qualquei de suas partes. 
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Conclusao 

A abordagem interaciomsta do desvio serviu para elucidar os 

fenomenos qiie fo.an, conventional,nenteestudados sob essa ru- 

bnca, mas tambcm para ompBcar a visao moral que temos deles 

A abordagem mteracionais.a inicia essa dupla tarefa de elucidate 

c iomplicaq .o pondo os sociologos a par de quo devem incluir nm 

conjunto mars ample de pessoas e eventos em sens estudos Z 

fenomenos desv,antes, sensibilizando-os para a importance de 

um conjunto ma,s ample de fates. Estudamos todos os partici- 

na'o ofer-eSe d 135 m°rE,iS’ tant° aCUSadores acusados. 
ao ofemcendo uma ,senfao convencional de nossas indagafoes 

P ofissionais a nmguem, per mais respeitaveis ou altamente situa- 

dos que stqam. Examinamos culdadosamente as atividades reals 

™ qUeSt5°' “° COmpree"der “>«mgenoas da aqao 
Jos os envoividos. Nao areitamos a invocafao de nenhuma forqa 

misteriosa em afao no drama do desvio, respeitando aquela versao 

0 sense comum que concent, a nossa atenqao no que podemos ver 

clara,nente, bem como naqueles eventos e interesses que deman- 

dam ma,s sut.leza na coleta dos dados e na analise teorica 

Num segundo nlvei, a abordagem interaciomsta mostra aos 

dr maTdque 7 eIemeW° imp(" ™ ^os os aspectos do 
drama do desv,o e a .mpos.qao de defines - de situates, atos e 

pessoas - por aqueles poderosos o bastante ou iegitimados o has- 

dalXdT'0 ?‘ena ° e«udo complete 
daquelas defin.qoes^e dos processespelos qnais elas se desenvoKem, 

adquirem legit,nudade e sao consideradas obvias 

Esses dels nlveis de analise dao a abordagem interacio.-ista, 

nasatuats crcunstanaas, um carater radical. Ao fazer de e n; preen- 

dedores ntora.s (bem como daqueles a quern eles prnc’ram 

controlar) objetos de estudo, essas anahses violam a hierarquia 

de cred,b,hdade da sociedade. Elas qnestionam o monopbl.o da 

verdade e toda a historia” sustemada pelos que oenpam posivoes 

de poder e autoridade. Sugeren, que precis.,,nos LJu u pm 

nos mesmos a verdade sobre fenomenos supostamente desvianL, 
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em vez de confiar em relates oficiais certificados que deveriam 

ser suficientes para qualquer bom cidadao. Adotam uma postura 

relativistica diante das acusa^oes e definiqoes de desvio levantadas 

por pessoas respeitaveis e autoridades constituidas, tratando-as 

como a materia-prima de analise da ciencia social, e nao como 

afirma^oes de verdades morais inquestionaveis. 

As analises interacionistas dos fenomenos desviantes tornam- 

se radicals num ultimo sentido, ao serem tratadas como radicais 

por autoridades convencionais. Quando autoridades — politicas 

e outras — exercem poder em parte por meio de ocultamento e 

mistifica^ao, uma ciencia que torna as coisas mais claras ataca 

inevitavelmente as bases desse poder. As autoridades cujas insti¬ 

tutes ejurisdi^oes tornam-se o objeto de analises interacionistas 

atacam essas analises por sua “tendenciosidade”, a nao-aceitaqao 

da sabedoria e dos valores tradicionais, seu efeito destrutivo sobre 
a ordem publica/7 

Essas conseqii£ncias da analise interaciomsta complicam nos¬ 

sa posi^ao moral como cientistas pelo prdprio fato de elucidar o 

que esta se passando em arenas morais como tribunais, hospitals, 

escolas e prisoes. Elas tornam impossivel ignorar as implicates 

morais de nosso trabalho. Mesmo que queiramos fazer isso, essas 

autoridades que se sentem sob ataque destroem a ilusao de uma 

ciencia neutra ao insistir que somos responsaveis por essas impli¬ 
cates — como, claro, de fato somos. 

Essa discussao de desenvolvimentos recentes na teoria do des¬ 

vio constitui o inicio de uma considerate da significance) moral da 

souoiogia contemporanea. Podemos fazer maiores progressos com 

rela^ao a esse intricado problema por meio de exames similares 

em outros campos da sociedade, como o estudo de institutes 

educacionais, services de saude, as formas armadas, a industria e 

o comercio de fato, em todas as outras areas em que o estudo 

socioldgico esclarece as atividades de pessoas e institui^oes, inOuen- 

ciando, assim, as avalia^ocs morais que lazernos delas. 
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29. D. Bordua, “Recent Trends”. 
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R. Alvarez, “Informal Reactions to Deviance in Simulated Work 
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31. Ver o conceito de “ordem negociada”, A. L. Stra uss et al., Psychiatric 
Ideologists and Institutions. 
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estudo mais intensive de unidades menores, caracteristico das teorias 
interacionistas do desvio. Penso que a continuidade existe, embora nao 
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46. T. Szaz.,“The Psychiatrist as Double Agent”. 

47. Para uma discussao mais completa da no<jao de sociologia radi¬ 
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vencaotoN tCag°nrea ^ 3 ^uda ** *>*b- 
' f ?I do National Institute of Mental Health. Harold Pinestone 

Eliot Fraction, Prying Coffman. Solomon Kobrin, Henry McKay 

crit cM S-C ° ° *■ Richard Wohl fizeram Wtura t?ca das versoes imciais desses textos. 

Sou profundamente grato a Blanche Geer, que leu e discutiu varias 

ersoes de todo o manuscrito com,go. Men pens,,memo sobre qucs- 

‘ de deSV'0’ asslm mmo «>!>« todos os assuntos sociologies 
deve muito a meu amigo e professor Beret! C Hughes 

Dorothy Seelinger, Kathryn James e Lois Stoops danlografa 

ram as vanas versoes do manuscrito com pencil cuidadl 
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