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Sociologia

Neste Guia, você vai estudar a noção de “desvio” para a sociologia.
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Desviantes
A sociologia é um campo do conhecimento
dedicado a perceber os padrões sociais em todos
os sentidos: econômicos, políticos, culturais
etc. Quando dizemos que há padrões sociais,
não significa dizer que a sociedade só produza
um determinado tipo de comportamento, mas
sim que há um conjunto de comportamentos
tido como “normal”. Nesse sentido, ao produzir
padrões, a sociedade elabora também o que
é considerado desvio ao padrão. Aqueles que
promovem ações que se distanciem dos padrões
sociais são os “desviantes”.

O sociólogo americano Howard Becker
é uma grande referência para os
estudos sobre a temática dos
desviantes na sociedade. Em seu livro
Outsiders, Becker constrói definições
sobre o que seria um comportamento
desviante, contribuindo para as
pesquisas nesse campo.

Desvios
A arte é uma das principais vias para o questionamento dos padrões
sociais. Muitos artistas produziram obras de contestação a esses padrões,
afirmando seus próprios comportamentos considerados desviantes
como comportamentos válidos e dignos de respeito e aceitação. Entre
os vários exemplos, está Ney Matogrosso, cantor, que desde meados
dos anos 1970 realiza performances musicais que questionam os
padrões de masculinidade da sociedade brasileira. Assista a uma dessas
apresentações no endereço a seguir.
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Os comportamentos fora
dos padrões sociais podem
ter diversas formas. Uma
distinção interessante se dá
entre um mero desvio e um
crime. Os desvios podem
despertar a contrariedade de
muitos setores da sociedade,
gerando uma pressão sobre
o desviante. Por outro lado,
o crime é uma espécie de
desvio com punição prevista
em lei.

Estigmas

O sociólogo Erving Goffman
é um importante nome
nesse campo da sociologia.
O livro Estigma, de sua
autoria, tornou-se um
clássico para pensar os
processos que se realizam
em sociedade para a
estigmatização de grupos e
indivíduos considerados, de
algum modo, desviantes.

Ainda que várias formas de desvios não sejam
crimes, há um processo de “penalização social”
aos desviantes. Cedo ou tarde, aquele que pratica
um ato diferente dos previstos pelos padrões
sociais será estigmatizado, isto é, será visto pela
sociedade de maneira depreciativa, a partir de
estereótipos e de uma condenação moral por ser
desviante.

Atividade
Pense no seu ambiente escolar. Nele também há a criação de padrões de
comportamentos. Muitas vezes, os alunos com gostos ou preferências diferentes dos
padrões acabam sofrendo um processo de estigmatização por parte dos próprios colegas.
Descreva um processo de estigmatização que você tenha presenciado, indicando qual foi
o padrão de comportamento criado pelo ambiente escolar para que alguém tivesse sido
tratado como “desviante”.

Para ir além

Para compreender um pouco mais como funciona o processo de estigmatização de um
comportamento considerado desviante, assista ao filme peruano Contracorriente. Essa
obra foi escolhida como representante daquele país ao Oscar de 2010. O enredo envolve
a relação de um pescador com a homossexualidade em uma comunidade com tradições
rígidas, que não tolerava a relação entre homens.

