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Resumo: O presente artigo apresenta a situação pedagógica e a experiência docente na 

disciplina “Sociedade, Cultura e Cidadania” do Programa de Pós-Graduação em Práticas 

Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz Alta – Unicruz. A 

concepção que fundamenta essa prática é a de que o saber esta disperso em distintos arquivos 

e está em constantes deslocamentos e/ou descontinuidades. Desse modo, docentes de distintas 

áreas do conhecimento estão habilitados a buscar em seus arquivos fios que convergem para 

um ponto onde os mestrandos são provocados a produzir inferências. O artigo aborda desde a 

organização da disciplina, com a escolha dos textos básicos e complementares, até os 

procedimentos teórico-metodológicos das aulas. A situação pedagógica desenvolvida assume 

como pressuposto a necessidade de ter coerência e coragem ético-intelectual para rever 

posições e capacidade para construir argumentos sólidos e defender pontos de vista nem 

sempre convergentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é resultado de uma reflexão constante e intermitente da prática e 

experiência docente da “Sociedade, Cultura e Cidadania” do Programa de Pós-Graduação em 

Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social - Interdisciplinar, da Unicruz. A concepção 

que fundamenta essa prática é a de que o saber está disperso em distintos arquivos e está em 

constantes deslocamentos e/ou descontinuidades, conforme propõe Michel Foucault em A 

Arqueologia do Saber (1972), concepção corroborada por Michel Pêcheux (1995). Desse 

modo docentes de distintas áreas do conhecimento estão habilitados a buscar em seus 

arquivos fios que convergem para um ponto onde os mestrandos são provocados a produzir 

inferências.  

O presente texto aborda desde a organização da disciplina situada no Programa 

referido, com a escolha dos textos básicos e dos complementares, até os procedimentos 
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teórico-metodológicos das aulas. O desafio inicia por provocar a compreensão das três noções 

fundamentais da disciplina “Sociedade, Cultura e Cidadania”, numa perspectiva não 

dicotômica, como dispositivo de onde o olhar dispara para produzir a leitura de um todo 

perpassado por ambiguidades e contradições. Por isso, o texto procura colocar interrogações e 

apontar para a construção de respostas possíveis, mutáveis, conforme as nossas condições de 

produção. Busca-se encaminhar a compreensão de como operam saberes da Filosofia, da 

Sociologia, da Psicanálise, da Política e da Análise do Discurso de linha francesa para que se 

constitua, no entremeio, (ORLANDI, 1994) o funcionamento das práticas socioculturais que 

amalgamam sociedade, cultura e cidadania. Por fim, o texto descreve como o percurso na 

disciplina proporciona algumas aproximações ou, até mesmo, distanciamentos em relação a 

este ponto. Nada estranho, pois estamos trabalhando com perspectivas de abordagem num 

horizonte, onde a contradição sempre estará presente.  

Aqui se abre o mote para exemplificar que o esforço compreensivo do que é cidadania 

exige também que se estabeleça a necessária relação entre cultura/nação, política/Estado, 

sociedade/mercado e conduzir nosso pensamento com a paciência pedagógica frente às 

limitações impostas pela nossa consciência habitada pelos objetos incorporados a partir da 

linguagem, essa, sempre incompleta. A disciplina e, por extensão, o presente texto desafia a 

ter coerência e coragem ético-intelectual para rever posições e a nos capacitarmos para 

construir argumentos sólidos e defender pontos de vista nem sempre convergentes.  

 

CORRELACIONANDO SOCIEDADE, CULTURA E CIDADANIA 

 

Situada a disciplina “Sociedade, Cultura e Cidadania” no Programa de Pós-Graduação 

em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social queremos, primeiramente, pensar o 

lugar que as Ciências Sociais têm ocupado na disciplina e a sua relação com a sociedade atual. 

Este nos parece ser um ponto de partida coerente. Elias (1994), em reflexão fundamental para 

o trabalho científico nesse campo, mostra que as ciências naturais, por seus objetos estarem 

no mundo dos acontecimentos factuais e da natureza, conquistam maior espaço tanto na 

academia quanto entre a população em geral. Isso nos coloca num espaço de produção 

científica onde o exercício de construção de objetos tecnológicos de intervenção social torna-

se, muitas vezes, penoso.  

A impossibilidade de o exercício intelectual desapegar-se da subjetividade, fato que 

atinge todos os cientistas, e fixar-se somente em objetos do mundo físico, coloca-nos perante 

a esfera pública e a sociedade com dupla missão: provar que os resultados apresentados são 



fidedignos e que os instrumentos, os procedimentos teórico-metodológicos, têm validade 

científica. 

É importante salientar que olhar isoladamente para sociedade, cultura e cidadania e 

lhes atribuir definições constitui-se num exercício de escuta, leitura e fala realizado ao longo 

da disciplina. Neste sentido, as indagações dos docentes e discentes são fundamentais para 

orientarmos nosso pensamento para a leitura da realidade e a possível tomada de posi(a)ção 

produtiva, nesse campo das ciências sociais.  

É importante e necessário interrogarmos com as noções fundamentais articuladas, 

começando por: a) É possível separar no cotidiano de nossas práticas essas três noções? b) 

Sendo possível, em que cada uma contribui ou que elementos acrescenta para a compreensão 

de nossas práticas? c) Sendo impossível, onde está o ponto de injunção das três, aquilo que as 

amarra, faz o nó? d) Sendo noções distintas, qual é o limite, a linha fronteiriça de cada uma?  

O primeiro desafio é fazer cada uma das três noções a se abrir, a mostrar a riqueza de 

sentidos que guardam exatamente quando precisamos abordá-las sob diferentes perspectivas 

ou de forma interdisciplinar. Quando buscamos motes para iniciar nosso trabalho 

encontramos uma afirmação que nos parece pertinente para instigar. Trata-se de uma frase do 

poeta sírio Adônis: “Não pode haver uma revolução árabe sem uma separação total e radical 

entre religião e a cultura, a sociedade e a política” (ALTARES, 2015, s/p). A afirmação 

merece ser questionada exatamente pela visão fragmentada sobre as condições belicosas em 

que vive grande parte do oriente.  

Nesta perspectiva, a disciplina proporciona oportunidade de refletir e de chegar a 

possíveis respostas a partir da compreensão de como se constrói a democracia com seus 

malefícios e benefícios. Essa é uma instigante questão que nos provoca e que encontramos 

apoio para os argumentos de nossa reflexão em textos de Arendt (1994), Habermas (2012), 

Souza (2015) e outros. Enfim, em cada uma das leituras nosso olhar interdisciplinar atua no 

entremeio dessas noções, puxando fios que permitem construções importantes, tessituras que 

são acrescentadas aos saberes presentes nas práticas socioculturais da sociedade de nossa 

região de inserção. 

Pensar na independência de uma em relação à outra significa colocar a cultura apenas 

na perspectiva da fruição, das artes, das “coisas do espírito”. A incursão que realizamos pelos 

teóricos de sociedade, cidadania e cultura não nos permite encaminhar a reflexão pela 

fragmentação. Eagleton (2011), ao fazer referência à origem do termo cultura, já nos provoca 

a compreendê-la na sua intrincação com as práticas sociais, as quais podem produzir, ampliar 

condições de cidadania ou jogar o povo na mais absoluta dependência de alguém que conduza 

o rebanho.  



Acrescentamos, então, que se ficarmos na fragmentação proposta pelo poeta, equivale 

a contrariarmos concepções de cultura, tal como nos aponta também Santos (2006), ou seja, 

como um aspecto da realidade social que envolve todas as práticas, crenças, ideias e as mais 

variadas manifestações artísticas e intelectuais. Santos chama atenção para o fato de que em 

qualquer confronto no interior de uma determinada sociedade estão implicados elementos 

culturais. No caso da afirmação de Adonis, a pretensão de separar a cultura e a religião 

esvazia a história de um povo que se constitui como Nação, orientado pela dimensão 

religiosa. Por outro lado, separar a sociedade e a política equivale a esterilizar, a retirar a 

política do Estado e consequentemente extingui-lo.  

Ainda, pensando nessa perspectiva, onde cultura, sociedade e cidadania constituem um 

todo, é interessante conduzirmos nossas reflexões numa perspectiva estruturalista, ou seja, 

entendermos que, se a noção de estrutura está na base da perspectiva antropológica da cultura 

e se a estrutura tem maior durabilidade que a maioria das coisas transitórias da vida humana, a 

cultura é aquilo que fica sedimentado como efeito de práticas sociais. É nesse sentido que 

ousamos dizer que a sociedade e a cultura são efeitos das práticas históricas. Por outro lado, 

acompanhando o que trata Bauman em Cultura como Práxis (2012), texto da década de 70, 

somos lançados na lógica binária do “isto ou aquilo”, exatamente como produção de 

linguagem que classifica, que permite pensarmos a sociedade composta por aqueles que têm 

cultura e por aqueles que não tem cultura. Um dos efeitos de linguagem é a criação de regras 

de exclusão. Os tabus funcionam produzindo os medos, as intolerâncias, de um lado, e as 

sacralizações, as mitificações, de outro. Aqui entram uma série de dicotomias: dentro/fora; 

bom/mau; sujo/limpo; dentro/fora; bem/mal. Entretanto, a perspectiva de Bauman, ao longo 

de sua obra, aponta para o paradoxo fundamental que faz da cultura um objeto contornado por 

diferentes perspectivas teóricas sem que se produzam soluções: a relação 

autonomia/fragilidade do sujeito.  

A própria noção de cultura, mote da discussão, já encaminha respostas ou indagações, 

uma vez que o próprio Bauman, em permanente e frutífera reflexão, tem apresentado as 

ambiguidades e ambivalências que não só a noção, mas que a própria cultura guarda. No que 

tange à sociedade, como aponta Elias em Sociedade dos Indivíduos (1994), iremos 

compreender que as ambiguidades da cultura logo se apresentam quando o sujeito fica entre o 

seu desejo de distanciar-se do outro e a necessidade da presença do outro. Aliás, questão que 

está posta por Freud a partir da obra O Mal-Estar na Cultura (2010), quando trata das três 

causas do mal-estar.  

Esses dois últimos autores têm lugar importante nos estudos acerca de sociedade e 

cultura e constituem referência fundamental para a reflexão que os docentes e discentes da 



disciplina vêm construindo. Há uma questão insolúvel para o sujeito, uma condição de 

condenado a viver em sociedade e amparar-se na cultura, a qual constitui a condição de 

humanidade dos homens. Elias e Freud são importantes para ampliar nossa compreensão da 

ambivalência da cultura. Ainda mais quando Bauman adverte de que a civilização se 

constituiu em forma de segurança ao corpo e agora a individualidade é perdida em nome do 

medo do outro. 

A noção de sociedade como algo pronto se contrapõe a noção de formação social onde 

a mobilidade do sujeito produz o novo sempre como efeito da ação do homem na história. 

Entendemos que por esse viés materialista histórico fica mais pertinente encaminhar a busca 

do ponto de amálgama entre as três noções.  

Daí decorrem algumas aproximações ou, até mesmo, distanciamentos em relação a 

esse ponto. Nada estranho, pois estamos trabalhando com objetos e perspectivas de 

abordagem num horizonte onde a contradição sempre estará presente. Aqui se abre o mote 

para dizer que tentar compreender o que é cidadania há que também se estabelecer a 

necessária relação entre cultura/nação, política/Estado, sociedade/mercado e conduzir nosso 

pensamento com a paciência pedagógica frente às limitações impostas pela nossa consciência 

habitada pelos objetos incorporados a partir de informações fragmentadas dadas por um flash 

midiático. Ao mesmo tempo, temos a coragem de rever posições e, ou então, de nos 

capacitarmos para construir argumentos sólidos e defender nossos pontos de vista.  

A noção de sociedade líquida que Bauman (2001) apresenta está sempre posta na mesa 

para discussão, mas, sob o ponto de vista da cidadania, somos convidados a olhá-la tentando 

ver as ambivalências que se colocam, por exemplo, quando a globalização de mercados impõe 

a volatilidade das empresas que ora estão na América do Sul, ora estão “levantando 

acampamento” em direção aos países onde a mão-de-obra, por precariedades da cidadania, é 

mais barata. Ou, ainda, a questão dos imigrantes bolivianos, venezuelanos, paraguaios, 

chineses, e a as condições de cidadania que a indústria do vestuário em São Paulo, por 

exemplo, lhes proporciona.  

Pensar em cidadania nos compromete, pela nossa condição de cidadãs e cidadãos do 

século XXI, a também olhar e compreender que a cidadania apregoada a partir do discurso da 

inexistência de benefícios fundamentais para a sobrevivência do sujeito físico traz 

contradições e ambivalências. A urgência do médico para tratar o corpo doente é 

inquestionável, agora cabe vasculhar na história para ver como se construiu aquilo que se 

denomina “caos”. Nessa situação pode se estar furtando do cidadão(ã) não só a sua condição 

de vida biológica, mas também a de sujeito político. A oferta de rótulos pode estar 

escondendo aquilo que realmente o frasco contém. Quem é cidadão na sociedade capitalista? 



Quem pode governar o cidadão consumidor? A polarização política, a construção do ódio a 

uma ou outra posição assumida, a desmobilização ou desmoralização da política, bem como a 

impossibilidade da sociedade fora da política são construções discursivas, as quais podem 

encontrar luzes para sua compreensão a partir das teses de Jacques Rancière (2014).  

A presença de Boaventura Santos (2006) com sua leitura da sociedade contemporânea, 

permeada pela preocupação com a decolonização do Sul e a emancipação social, provocar a 

compreender as razões daqueles e daquelas que mantêm a utopia de que um outro mundo é 

possível. Abrir espaços para nos fortalecermos a construir caminhos que levem a esse outro 

mundo, essa outra sociedade, é um objetivo que os autores estudados na disciplina ajudam a 

realizar. Sociedade, cultura e cidadania se imbricam para sustentar o que está posto ou para 

produzir resistência. A resistência construída pelas práticas socioculturais aproxima cultura e 

política. A disciplina, neste sentido, abre espaço para que, ao trabalhar a teoria, olhemos para 

a mobilização social com foco nas construções coletivas que constituem sujeitos políticos. 

Num ano em que as escolas de samba colocaram o bloco na rua para falar de política, não 

podemos descartar textos que nos permitam entender a cultura como força político-ideológica.  

A relação entre sociedade, cultura e cidadania, já dissemos, é o objeto mobilizador. Ao 

conduzir a reflexão em direção a este objeto mobilizador, cabe lembrar que no “meio do 

caminho há uma pedra” que muitos não querem ultrapassar. Ficam a contorná-la ou, então, 

saltam por cima. Escobar (1979), neste sentido, aponta para a ideologia como fundamental 

para compreender a relação cultura, sociedade, Estado, política, mercado. A acidez da crítica 

de Escobar aos intelectuais que apregoam a neutralidade da cultura alerta para a presença da 

ideologia onde se pretende escamotear ou negar sua existência. Isso nos ajuda a compreender, 

por exemplo, o funcionamento das práticas culturais mágicas na sociedade e a construção de 

falsas verdades pelos meios midiáticos.  

As práticas mágicas ajudam a aliviar as tensões da sociedade. A benzedeira e a mãe de 

santo são evidências da amarra entre cultura e sociedade. Por outro lado, como não vislumbrar 

a presença das práticas mágicas como um paliativo que encobre a carência da cidadania não 

universalizada. A não extensão do atendimento à saúde para todos é uma delas. Outra 

evidência que traz indícios da articulação entre sociedade, cultura, cidadania é a religião, por 

exemplo, com a promessa da prosperidade. A cidadania, por isso mesmo, só se produz quando 

os indivíduos se tornam sujeitos do coletivo com capacidade para conviverem com as 

diferenças e contradições. 

 Os depoimentos dos neopentecostais relacionam a religião e a economia. Numa 

dimensão superestrutural, a política, a religião, a cultura das práticas mágicas produzem efeito 

direto sobre o Estado ao constituírem, por exemplo, pelo voto dos fiéis, uma “bancada 



evangélica”, que atuará de modo incisivo na regulamentação daquilo que, segundo sustentam, 

precisa ser assim para manter a “moral e os bons costumes”. Fará a intervenção na sociedade 

ditando, pela criação de leis, o que pode e deve ser feito pelos fiéis, presos à crença de que a 

verdade das coisas vem de um ser iluminado pelos holofotes do templo. Se olharmos para 

isso, numa perspectiva de sociedade dos indivíduos como aponta Norbert Elias (1994), 

encontramos um conjunto de indivíduos orientados pelos seus medos, suas limitações para 

enfrentar o desamparo, conforme Birman (2006), para irem além daquilo que lhes é 

apresentado pelos meios midiáticos como realidade. 

 Esse sujeito desamparado apresentado pelo psicanalista Birma torna-se presa fácil da 

sociedade capitalista. E que, segundo a perspectiva de Rancière (2014), autor que ilumina 

muitas das nossas discussões acerca de cidadania e democracia, constitui-se naquilo que essa 

sociedade tem como ideal: o cidadão consumidor. 

Cabe lembrar que a cultura veiculada pelos meios midiáticos faz parte da aparelhagem 

do Estado em determinado momento histórico da formação social. A ideologia, a pedra no 

caminho, está produzindo os seus efeitos. Quando acreditamos que falar em práticas 

científicas e tecnológicas é situar-se num campo de pura racionalidade, é preciso lembrar que, 

antes dessas práticas laboratoriais iniciarem a manipulação de um determinado objeto, houve 

uma demanda que as provocou.  

Não haveria bomba atômica, prolongamento ou melhora de qualidade de vida para os 

soropositivos ou pesquisas para o combate das causas e dos efeitos do Zika vírus, sem o 

conflito social, sem a disseminação acelerada das doenças na sociedade. É na sociedade que 

surge a necessidade e que faz a ciência perder sua suposta pureza, virgindade, e é fecundada 

pela ideologia. Não há avental branco que a livre dessa “mácula”. Entendemos que as ideias 

opostas ao estudo da ideologia são elas mesmas uma marca da sua presença em todas práticas 

humanas. 

 A relação entre cultura (práticas mágicas), sociedade (economia) e ideologia deixa 

transparecer, na questão doenças/medicamentos, características da sociedade dos indivíduos. 

É pertinente ainda, nessa relação ciência/tecnologia, sociedade/ideologia, pensarmos as 

questões das tecnologias aplicadas à agricultura e interrogarmos: que demandas do mercado 

internacional determinam o aumento da produtividade? Qual a realidade que se apresenta no 

contexto regional frente às sobredeterminações internacionais?  

A informação que chega acerca das comodities e nossa compreensão do próprio termo 

só é possível por sermos seres de linguagem portadores da condição ontológica que nos 

humaniza, nos diferencia dos demais animais. Entretanto, a linguagem está perpassada pelos 

efeitos de sociedade, logo pela cultura e pela ideologia. O uso do termo comodities carrega 



marcas da sociedade globalizada e, logo, um intricado histórico de dominação econômica do 

ocidente, da imposição da cultura europeia sobre o Brasil.  

Os aspectos que se apresentam como pano de fundo para as lutas políticas hoje no 

Brasil poderão ser, ainda, analisados e interrogadas com base na compreensão da nossa 

constituição como sujeitos, como Estado/Nação, fruto de uma herança maldita de país 

colonizado e escravagista.  

Aquilo que a linguagem vem construindo como realidade precisa ser lido pela lente da 

história. Importante lembrar que, como aponta Bauman (2001), na modernidade líquida tudo 

se esvai, tudo é volátil, como a murrinha dos navios negreiros, mas a memória não se apaga, o 

cheiro retorna em cada violação de direitos. A leitura da realidade brasileira nesse tempo de 

golpes na democracia, defendida por Souza (2015), é importante para lermos a nos mesmos 

na nossa condição de sujeitos pós-graduandos. Jessé de Souza provoca para que encontremos 

a raiz dos constantes precarizações das instituições republicanas brasileiras. Cabe aos que 

buscam compreender a intrincação que constitui a realidade munir-se de instrumentos teóricos 

e fazer falar, fazer significar esses rótulos que andam por aí encobrindo verdades ainda não 

ditas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, consideramos o fazer docente da disciplina “Sociedade, Cultura e Cidadania” 

sempre em situação de aprendizagem pedagógica recíproca entre educador e educando. 

Consideramos que é fundamental garantir esta situação pedagógica, a fim de que não se 

promova assistencialismo ou autoritarismo pedagógico. Em ambos os casos, estaríamos 

promovendo uma espécie de “catecismo laico”, tendo um pacote fechado de conhecimentos, 

com uma série de orientações normativas, que possibilitariam a aquisição de bons 

conhecimentos, mas não seriam um espaço de condição de possibilidade para que os 

mestrandos se orientarem e introduzirem novidades no mundo comum por meio de suas 

reflexões de práticas socioculturais que envolvem sociedade, cultura e cidadania. 

Isso significa que, antes de passar algum saber aos demais sujeitos, os docentes 

procuram passar pelo conhecimento, no sentido de um gesto teórico de apropriação das 

categorias de sociedade, cultura e cidadania que constituem o mundo humano comum. Passar 

pelo saber requer compreender saberes razoáveis do ponto de vista em que se encontra cada 

geração humana na atualidade. Estes saberes possibilitam orientar os mestrando nas suas 

reflexões próprias de práticas socioculturais no século XXI. Ou seja, de modo análogo a um 

recepcionista de uma festa, apresentamos aos mestrandos o que a humanidade tem produzido 



sobre a relação sociedade, cultura e cidadania, considerando suas ambiguidades e 

contradições, com a consciência de que nossas reflexões são precárias e provisórias, mas 

necessárias para a constituição de nova práticas socioculturais. 
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