
Introdução
Este estudo surge com a realização de uma exposi-
ção fotográfi ca de resgate de memórias da história do 
Centro de Saúde Vila dos Comerciarios, na cidade de 
Porto Alegre. A exposição foi proposta para um evento 
realizado pela equipe de trabalhadores e gestores do 
Centro de Saúde e pela comunidade, com o objetivo 
de criar o espaço público como lugar de lazer e de 
confraternização. Este evento foi pensado como estra-
tégia de enfrentamento da violência na região, gerado, 
sobretudo, pelas ações do tráfi co e da polícia. Nesta 
exposição, discutiremos os efeito e as consequências 
da violência simbólica como forma de dominação so-
cial com base em imagens fotográfi cas produzidas.

Metodologia
A pesquisa está sendo desenvolvida com base na 
pesquisa intervenção, enfocando, principalmente, a 
produção de narrativas fotográfi cas realizadas pelos 
pesquisadorxs. Estas narrativas buscaram tornar vi-
síveis os efeitos subjetivos de poder e dominação da 
violência simbólica.

Refl exões
A análise das imagens mostrou dois aspectos im-
portantes dos efeitos da violência simbólica. O pri-
meiro está ligado aos modos como a cultura da paz 
pode ser utilizada, meramente, como um fator esté-
tico, aliado as estatísticas e a forma midiatizada de 
identifi cação do que é violência. Surge o questiona-
mento, então, de sua efi ciência como resolução de 
violência. Pierre Bourdieu se refere a violência sim-
bólica, resumidamente, como a naturalização das 
representações ou ideias sociais dominantes, sendo 
essencial para o exercício de qualquer autoridade. 
Através do estudo do conceito de violência simbóli-
ca, criado pelo autor, foi possível perceber que esta 
não é abstrata, mas evidente aos olhos. Este estudo 
encontra-se em fase inicial e deverá seguir discutin-
do a temática da violência e o trabalho nas políticas 
públicas durante o próximo ano.
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