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APRESENTAÇÃO 

 
 

 Muito se tem falado sobre a necessidade de discutir o impacto proporcionado pelas novas tecnologias 
e pela informática. Essa inquietação conseguiu contaminar os participantes do X Ciclo de Estudos sobre o 
Imaginário, cuja temática foi Imaginário e Cibercultura. Foram a vontade, o entusiasmo e a paixão que 
possibilitaram a organização dos Anais desse Congresso, que agora vem a público através dessa edição. 
 A idéia da publicação é tornar visível o trabalho que vem sendo desenvolvido, desde 1975, pela 
equipe do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Imaginário, ligado à Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Entre outras atividades, a equipe preocupa-se em 
publicar os Anais dos Ciclos de Estudos que promoveu ao longo destes 25 anos de existência. 
 O primeiro Ciclo, realizado em 1976, teve como temática Tradição Mítica e Criatividade,  e foi 
editado em Recife sob o título Anais do I Ciclo de Estudos sobre o Imaginário, em 1978. As questões 
relativas à Passagem foram abordadas no segundo Ciclo, em 1977, mas só foram publicadas em 1984 pela 
editora Massangana, também no Recife: O Imaginário e a  Simbologia da Passagem. 
 Em 1985, a organização dos Ciclos foi retomada com o apoio do CNPq, e, desta vez, abordou o tema 
da Criação Artística. Juntamente com os dois subseqüentes, Simbolismo nas Religiões (em 1986) e 
Imaginário e Sexualidade (em 1987), esses Anais foram editados sob o título Vertentes do Imaginário – 
Arte, Sexo e Religião, em 1995, pela editora Universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Até hoje, 
infelizmente, os Anais do VI e VII Ciclos, também organizados com o apoio do CNPq, não foram publicados, 
apesar da relevância dos temas: Mulher e Excluídos, respectivamente.   
 Imaginário e Localismo Afetual foi o foco central do VIII Ciclo, organizado em 1995, enquanto 
que o IX teve como tema Imaginário e Complexidade (1996). Os Anais desses congressos já foram editados 
pela editora Universitária da UFPE em 1997 e 1998 e permanecem disponibilizados em catálogo. 
 Agora são editados os Anais do X Ciclo, Imaginário e Cibercultura, organizados em 1998. Entre 
outros trabalhos, a conferência do Presidente do Ciclo, Professor Edgard de Assis Carvalho, intitulada 
Polifonia Cultural e Pensamento Radical, merece destaque como contribuição fundamental. As 
conferências das professoras Manuela Malpique e Maria Antônia Jardim (Biombos e Biografias: As Sete Mil 
e Uma Oníricas)  e Peggy von Mayer Chaves (La Utopia de Turing: Entre la Imagination y la 
Cibercultura) também constituem expressivas contribuições para o estudo da Cibercultura. 
 Pode-se afirmar que os trabalhos, em última instância, discutem a angústia que envolve o confronto 
do homem com a máquina. Que podemos esperar do futuro? Há esperanças para a humanidade? Quais os 
impactos das novas tecnologias no nosso cotidiano? Qual o papel da Internet? O que teóricos como Gilbert 
Durand, Edgar Morin, Pierre Lévy e Joel de Rosnay pensam a respeito? Essas e outras questões são debatidas 
ao longo dessa edição e podem servir como subsídio para todos aqueles que, de alguma forma, se preocupam 
com os destinos do homem e do planeta. 
 Enfim, deve-se ressaltar e agradecer a valiosa colaboração da professora Danielle Perin Rocha Pitta 
(coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Imaginário), assim como da professora Maria do 
Carmo Brandão (coordenadora da Pós-Graduação em Antropologia da UFPE) e de Rita Neves cujo apoio foi 
decisivo para a publicação deste volume.          

MARIA APARECIDA LOPES NOGUEIRA 
Professora da Pós-Graduação em Antropologia. Pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o 
Imaginário (NIEI) e do Laboratório de Estudos Avançados de Antropologia Contemporânea (LEC) da UFPE  



 A equipe que hoje forma o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Imaginário já organizou no 
Recife, nove Ciclos de Estudo, o que tornou este um fórum de reconhecimento nacional. Internacionalmente 
tem tido grande repercussão, como atestam as notícias veiculadas na imprensa especializada.  
 Para o X Ciclo, a equipe resolveu debater as implicações da mídia na formação da cultura na 
atualidade, colocando o nível simbólico (G. DURAND) como o ponto de intercessão, encruzilhada dos 
vetores de formação da dinâmica cultural. 
 Existe atualmente o que podemos chamar de uma verdadeira invasão das imagens no nosso 
cotidiano. Ora, para  J. J. WUNENBURGER «a imagem constitui, com efeito, uma categoria mista e 
desconcertante que se situa a meio caminho entre o concreto e o abstrato, o real e o pensado, o sensível e o 
inteligível. Ela permite reproduzir e interiorizar o mundo, conservá-lo, mentalmente ou graças a  um suporte 
material; mas também fazê-lo variar, transformá-lo até dele produzir ficções». Assim, as imagens só podem 
ser compreendidas no plural, pois são totalidades multiformes. 
 Partindo do conceito de C.GEERTZ de Cultura enquanto « rede de significados», pode-se considerar  
o computador como um dos instrumentos de comunicação privilegiados que darão acesso a uma cultura 
fractal ou seja, uma cultura trazendo em si  os germens de sua própria construção ( cf. ROSNAY, J.), e 
hipertextual, que diz respeito a uma rede associativa  permitindo passar de uns elementos de informação a 
outro. Dessa forma, está-se tratando de uma cultura onde cada indivíduo se constitui num germe da totalidade, 
através de redes de inter-conexões. Essa forma de cultura é, ao mesmo tempo, pessoal e global, individual e 
coletiva. Trata-se, então, de uma Cibercultura que respeita as diversidades e integra as diferenças, ao mesmo 
tempo que introduz novas relações de tempo e espaço, recolocando a problemática da alteridade. 
 Para o antropólogo, a imagem, através do tempo e do espaço, reproduz os diversos semblantes do 
homem. A obra de arte vem reproduzir a imagem do homem, como ele se vê, permitindo, assim, a 
compreensão dos diversos «homens possíveis» através de arquétipos universais e símbolos específicos. 
 A arte, que se caracteriza como criação intencional de imagens, mescla em proporções variáveis de 
um objeto material dotado de propriedades físicas e de imagem auditiva, visual, etc... .A arte  modifica o 
mundo. Assim é que ela se apresenta, tanto como imagem perceptiva, imagem mnésica e imagem 
antecipadora. 
 Para abordar essa imagem, é necessário recorrer ao Paradigma Emergente (aquele que está em 
construção), que implica numa atitude transdisciplinar e na constatação da existência de uma lógica ternária, 
onde os pares de opostos se encontram em eterna tensão fomentados por um terceiro elemento, o que jamais 
resultará numa síntese. 
 Pode-se argumentar que a lógica subjacente ao computador é binária. Entretanto, programas recentes 
têm levado em consideração a lógica ternária, o que denota uma crescente complexificação das inteligências 
artificiais. É nesse ponto que se supõe que as Teorias do Imaginário ( DURAND, MORIN, etc.) possam dar 
subsídios à construção de novos instrumentos de conhecimento.  

Danielle Perin Rocha Pitta (UFPE) 
Maria Aparecida Lopes Nogueira (UFPE) 

 
 
 
 

 
Polifonia cultural e ética do futuro 

Cultural polyphony and the ethics of the future 
 

Edgard de Assis Carvalho* 
Resumo 
O texto discute o conceito de polifonia cultural como forma de diálogo transcultural e transpolítico ativo e 
propõe a idéia de que uma ética para o futuro será pautada por uma responsabilidade que assume o futuro da 
humanidade como tarefa biopolítica máxima. 
Palavras-chave: Ética, polifonia, complexidade, responsabilidade 
 
Abstract 

                                                             
* Antropólogo, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 



The text discusses the concept of cultural polyphony as an active form of cross-cultural and cross-political 
dialogue; it also proposes the idea that an ethics for the future shall be guided by a responsibility which 
assumes the future of mankind as the utmost biological and political task. 
Key-Works: Ethics, polyphony, complexity, responsibility. 
 

É chegada a hora de se discernir de modo mais antropolítico sobre os horizontes do século 21, dado 
que nada de mais relevante vem ocorrendo desde o Acontecimento de 9 de novembro de 1989, quando, junto 
com a queda do muro de Berlim, muitas de nossas utopias foram definitivamente sepultadas. Se quisermos 
elencar os etnogenocídios de Ruanda e Burundi, as atrocidades da Bósnia, a limpeza étnica dos kosovares, a 
destruição deliberada dos ecossistemas e tantas outras regressões psicopolíticas que a força totalitária e 
antropocêntrica vem cometendo contra a humanidade enquanto um todo, lembraremo-nos desses fatos como 
algo desorientador, decadente e regressivo. 

Ao que parece, a ‘colaboração de culturas’ requerida por Claude Lévi-Strauss, a ‘ética da 
solidariedade’ exortada por Edgar Morin, a ressurgência do ‘mundo imaginalis’, enfatizada por Gilbert 
Durand, não vem conseguindo gerar um tipo de cognição universalista, ou mesmo uma recursividade auto-
organizadora capaz de contaminar o planeta como um todo. Se é verdade que tudo aquilo que é sapiental 
equilibra-se, precariamente, entre as forças de conjunção e de disjunção, as culturas parecem viver mais em 
um estado de guerra civil permanente, uma espécie de privação civilizatória ampliada, do que uma 
reorientação para um futuro um pouco mais digno e ético. Com a clarividência de sempre, Octavio Paz já 
havia pressentido esse fato quando, em 1972, afirmou que “o fim do tempo retilíneo não significa 
necessariamente uma hecatombe apocalíptica: de modo mais modesto, ele se reduz a afirmar que a história 
moderna mudou de orientação e que nós assistimos a um verdadeiro retorno do tempo”1. 

Mas que orientação será essa? A força simbólica que cerca toda essa deriva contemporânea vem 
sendo reduzida de um lado às maravilhas e, de outro, às agruras contidas na mundialização, esse 
metafenômeno que nos pegou desprevenidos, que nos seduz, e, ao mesmo tempo, nos aterroriza. Em um dos 
mais lúcidos diagnósticos sobre o pós-89, Olivier Mongin2 apontou que as conseqüências mais visíveis da 
globalização eram a fragmentação universal, a disjunção entre capitalismo e democracia e a conjunção entre 
mundialização e fanatismo identitário . Criou-se, a partir daí, uma espécie de tempo/espaço zero que 
desterritorializa, mas não reterritorializa, que fragmenta mas não reunifica, que imediatiza mas não 
reculturaliza, e que incita a que reperguntemos, cada vez mais incessantemente, o que é o humano? 

Se nos voltamos mais para o inumano e para o www (world wide web), a pergunta soa mais a um 
paradoxo, a uma armadilha da razão, a uma regressão clínica que essa humanidade já perdida apenas constata 
como uma paisagem na neblina que não permite que se identifique mais a natureza e a cultura e, muito menos, 
as palavras e as coisas. Se o homem ciberplanetário substituiu o homem vernacular, se sua área envoltória é 
mais digital do que local,  como admite Alain Finkielkraut3, ‘esse herdeiro do pessimismo da Escola de 
Frankfurt4’, pouco restará para que o código da alma seja animado pela partilha e pela solidariedade. Mesmo 
assim, haverá sempre espaço para o exercício das experiências de criatividade, poéticas, que escapem à 
mesmice das experiências reprodutivas da repetição, prosaicas, que sucumbem à tirania do enquadramento. É 
preciso resistir à simplificação do real como forma de escapar aos desastres planetários, sem que isso requeira 
a mera identificação de bodes expiatórios sobre os quais incidiriam toda a culpabilidade vitimizadora. 

“Nosso século é, por excelência, o século do sofrimento inútil e esse sofrimento precisa ser motivado 
não por uma dialética, mas ser aliviado, quando isso for possível, por uma intervenção imediata e livre de 
qualquer a priori.5” Pode ser que aqui resida o pessimismo otimista que Finkielkraut queira transmitir como 
uma espécie de válvula de escape à vitimização planetária e ao ressentimento que o século XX leva consigo 
de não ter escapado à força das pulsões de morte que os totalitarismos, as guerras e os extermínios trouxeram 
consigo. Recriar o homem humanitário implicaria acessar um tipo de universalidade que, pelo menos, 
garantisse que o planeta pudesse ser um solo comum, uma ‘terra-pátria’ que abrigasse os diferentes-
semelhantes que conformam a humanidade em seu conjunto. 

Mas esse horizonte ainda está longe de ser assumido, mesmo que a repetição dos desastres 
ecossociais e ecopolíticos devesse colocar a todos em estado de alerta. Reivindicar uma ecologia do espírito, 
                                                             
1 Octavio Paz. Courant alternatif. Paris, Gallimard, 1972, p. 56. 
2 Olivier Mongin. Lápres 1989. Les nouveaus langages du politique. Paris, Hachette Littératures, 1998. 
3 Alain Finkielkraut. L’humanité perdu. Essai sur le XXe. siècle. Paris, Seuil, 1996. 
4 Entrevista de Alain Finkielkraut concedida a Luiz Felipe Pondé. Estado de São Paulo (Cultura), 17 de outubro de 1998; 
no. 938, ano 18. 
5 Alain Finkielkraut. Op. cit., p. 133. 



ou ecosofia generalizada parece ser um caminho fértil para que o pensamento construtivo possa acionar o 
ideal de uma nova harmonia no e para o mundo. Para isso, a cultura tem que ser entendida como algo 
carregado de heteronímia, ou seja, como uma praxis cognitiva geral e planetária que se nutra da dialogia entre 
memória e esquecimento, entre imaginário e real. Henri-Pierre Jeudy1 deixou transparente que o exemplo 
máximo da heteronímia encontra-se em Fernando Pessoa e seus duplos, sempre complementares, 
concorrentes e antagônicos. Através deles, rompe-se a fronteira entre subjetividade e alteridade, porque neles 
multiplicidade e unidade constituem uma totalidade indissolúvel. 

A busca dessa unitas complex, exigência prioritária das posturas  da complexidade, tem de incorporar 
em sua reserva de memória o imaginário da destruição para que seja possível ressarcir a humanidade de todos 
os erros que cometeu contra ela mesma. Para além do bem e do mal, resta-nos concordar com a afirmação de 
Jeudy de que a consciência coletiva poderá acordar de sua letargia pela polivalência das ameaças e, assim, 
enfrentar os efeitos do transbordamento, do excesso de sentido, dos pseudo-acontecimentos que se acumulam 
no cotidiano sem que, com isso, cognições mais coletivas sejam geradas no oceano dos acontecimentos. “As 
imagens do desastre encontram-se de tal modo presentes na vida cotidiana que as formas da destruição e da 
ameaça já constituem um espetáculo. Com a televisão, pode-se viver uma catástrofe em tempo real, como se 
estivéssemos lá2”. 

É nessa tonalidade que assumo a idéia da polifonia cultural como algo que supera o limite territorial 
da diversidade, sem contudo minimizá-lo, ou reduzi-lo a uma mera expressão relativista, para projetá-lo 
enquanto mais um duplo no caleidoscópio da universalidade sapiental/demencial. O papel da polifonia é não 
se deixar levar pelo apelo terrorista e alucinado de políticas etnicistas perversas, mas por um sentimento de 
humanismo democrático capaz de estender a solidariedade cívica a todo o planeta. 

Se toda essa ampliação da violência mimética deve ser denunciada por pensadores comprometidos 
com a consciência planetária, a arrogância ocidental deve ser igualmente combatida e desmontada. “É 
necessário denunciar a ilusão de uma cultura planetária que seria o subproduto da mundialização tecno-
econômica3”. Essa arguta afirmação de Serge Latouche alerta para os perigos de um pensamento único 
telecomandado por um ocidente corroído pela arrogância cultural e por uma biopolítica imperial que, 
obstinadamente, se empenha em desenhar uma terceira via, ou seja, uma alternativa cosmopolita capaz de 
superar a velha dualidade esquerda/direita, como no conjunto de propostas para o futuro da social-democracia 
formulado por Anthony Giddens4. 

Sua hipótese central reside na possibilidade de um capitalismo humanizado, ou de um ‘Estado sem 
inimigos’, empenhado em ‘democratizar a democracia’. Se há dilemas a serem enfrentados, contidos nos 
desencontros da globalização, no egoísmo individualista, na querela esquerda/direita, nos mecanismos extra-
partidários que conformam a ação política e nas contradições dos movimentos ecológicos, urge que se 
proceda à reforma do Estado. “Os neoliberais querem encolher o Estado; os social-democratas, 
historicamente, têm sido ávidos por expandi-lo. A terceira via afirma que o que é necessário reconstruí-lo5” 
desde que os inimigos se ausentem e que o ‘centro radical’ se imponha. Se nações são essencialmente 
híbridas, como é sempre enfatizado por Giddens, resta saber como articular pluralismos culturais, governos 
locais e governanças globais. 

Embora o horizonte democrático represente sempre algo incontestável, as contradições 
direita/esquerda estão longe de serem superadas, chegando mesmo a freqüentar debates meramente 
acadêmicos, como o promovido por Richard Rorty em 1994, com a publicação do ensaio The Unpatriotic 
Academy6. Em sua argumentação, sustenta que a esquerda acadêmica, mergulhada na defesa inconteste do 
multiculturalismo tornou-se antipatriótica, esquecendo-se que o entendimento do pluralismo só adquire 
sentido se articulado à idéia mais ampla de identidade/orgulho nacional, mesmo que “esta focalização em 
grupos marginais” (entenda-se mulheres, afroamericanos, GLS de quaisquer tribos) “contribua para fazer com 
que nosso país seja muito mais decente, tolerante e civilizado7”.  

                                                             
1 Henri-Pierre Jeudy, Le désir de catastrophe. Paris, Aubier, 1990. 
2 Henri-Pierre Jeudy. Op. cit., p. 150. 
3 Serge Latouche. Du fanatisme identitaire. Le monde diplomatique, no. 542, 46e. année, mai 1999, p. 11 
4 Anthony Giddens. A terceira via. Reflexões sobre o impasse político atual e futuro da social-democracia. Trad. Maria 
Luíza X. de A. Borges. Rio de Janeiro, Record, 1999. 
5 Anthony Giddens. Op. cit., p. 80. 
6 Richard Rorty. “The unpatriotic academy”. New York Times, 13 de fevereiro de 1994. 
7 Richard Rorty. “La academia antipatriótica”, in Cosmopolitas y patriotas. Trad. Guillermo Piro. Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1997, p. 31. 



Aliás, em seus últimos textos, Rorty vem emitindo nítidos sinais de descontentamento com o 
ocidente mundializado e, mais especificamente, com o racismo da política norte-americana no caso Kosovo. 
“Nos surpreendemos um pouco com nossa própria belicosidade, mas não conseguimos reprimir nossa alegria 
diante da idéia de pilotos... decolarem juntos para salvar inocentes1”, mesmo que à custa do desastre cultura 
dos Bálcãs que vem ocorrendo desde março de 1999.  

Quanto ao futuro, os cenários sócio-econômicos da exclusão e da extinção são desalentadores, mas a 
esperança e a autoconfiança precisam ser resgatadas para que o sofrimento humano possa ser minorado. 
Fascinado pela necessidade de uma esperança utópica, presente em John Stuart Mill e em escritores da ficção 
científica dos anos 30/40, consigura-se em Rorty uma exortação exagerada contra os ‘profetas da 
desesperança’, capitaneados por Nietzsche, Lacan e Foucault, pregadores de uma utopia generalizada, que, 
mais cedo ou mais tarde, se propagará pelos quatro cantos do planeta. “A popularidade alcançada pelos 
profetas da desesperança... é análoga à popularidade que desfrutam entre os cinéfilos os relatos cada vez mais 
aterradores do que os aguarda no espaço sideral2”. 

Discordando integralmente dessas colocações, acredito, mais do que nunca, que devemos nos 
aproximar constantemente de Nietzsche e Foucault, para que possamos restabelecer uma boa utopia capaz de 
discernir cognitiva e politicamente sobre as políticas do mal e os extermínios metódicos verificados em todo o 
século, sob pena de nos convertermos em idiotas morais, apáticos e incapazes de distinguir entre o bem e o 
mal. Norbert Bilbeny refletiu acertadamente sobre essa sociopatia atual composta por insensíveis anjos 
exterminadores afirmando que “o mal está tão disseminado que ninguém mais o percebe e que a 
irracionalidade se apoderou de tal forma dos habitantes do planeta que fazemos uso inclusive da razão para 
negá-la3”. 

Diante desse panorama cultural anoréxico que parece descartar a humanidade enquanto categoria 
ontológica e da impossibilidade de uma resposta única que venha a resgatar o bom senso, a justiça, a auto-
estima e os direitos universais, torna-se imperioso constituir uma agenda mínima cuja matriz não será o risco 
mas a liberdade capaz de reabilitar o sujeito moral. 

Mas não se deve esquecer que “é obrigação de todo sujeito moral defender aquilo que para ele são os 
princípios constitutivos da ética e denunciar suas violações. Não o é, nem moralmente admissível, denunciar o 
mal alheio ou impor o próprio bem de má maneira, violentamente4”. Essas palavras de Victoria Camps 
permitem entrever que o chamado homo oeconomicus, que se auto sustenta nos escombros da racionalidade 
instrumental, é praticamente uma espécie em extinção, mesmo com a idolatria às regras de mercado que 
conformam a bioideologia de sistemas sociais neoliberais ou neomodernos, para os quais a cultura nada mais 
é do que um conjunto de significados mercantis a serem desvendados por uma Antropologia conivente, 
relativista e perversa. 

Por isso, reitero que a idéia de que a polifonia é amplificadora do ponto de vista cognitivo, saturada 
que está de complexidade e universalidade. Ao perceber que as culturas planetárias devem ser 
simultaneamente entendidas como complexos organizados, nos quais o todo é maior do que a soma das 
partes, como complexos desorganizados, nos quais o todo é menor do que a soma, e como complexos neutros, 
nos quais organização/desorganização se auto-anulariam, gerando o que se poderia denominar de culturas 
cíclicas e intransitivas, a polifonia investe na inseparabilidade do todo e da parte, do local e do global, do 
particular e do universal. Se as linhas de fuga da historicidade é que condicionarão a incerteza de qualquer 
sistema biocultural, a polifonia seria constituída por uma rede transcultural em que, por analogia com o 
mundo das partículas subatômicas, só haveria espaço para interconexões e correlações  voltadas para a auto-
organização do sistema cultural planetário e não para a reivindicação dos orgulhos identitários locais, 
nacionais ou mesmo transnacionais.  

Olhares mais céticos e cretinizados poderiam considerar que a formulação da idéia de polifonia seria 
algo abstrato demais e não operacionalizável diante da cultura da insegurança e do desânimo que marca o 
‘mal-estar da cultura’ (Freud) ou o ‘mal-estar da pós-modernidade’ (Bauman). Se concordarmos com 
Bauman5 que o signo por excelência dessa alardeada pós-modernidade é o nomadismo ampliado que nunca 
consegue fixar-se em nada, porque extasiado pelo imediatismo do tempo real e fascinado pelo simulacro, 
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“turistas e vagabundos constituem as metáforas da vida contemporânea1”, um lado demens que, 
deliberadamente, não consegue sair do armário. Transformando-nos todos em arrivistas degenerados, que 
insistimos em compatibilizar a estrutura e o acontecimento, mesmo que, no plano dos fazeres 
comunicacionais, discursivos e institucionais, a dificuldade de assumir os duplos permaneça. Mesmo que 
admitamos a irreversibilidade da flecha do tempo, o rio que a movimenta é caudaloso demais para que 
possamos nos apegar em suas margens. 

Entre o cristal e a fumaça do tempo e do espaço, desenha-se um novo prometeismo que as chamadas 
tecnologias do futuro virão a desempenhar para a configuração do humano, gerando, talvez, uma nova querela 
entre o que se poderia chamar de pós-integrados e pós-apocalípticos. Para os primeiros, um admirável mundo 
novo advirá dessa ‘revolução informático-midiática’, com a edição de uma aldeia global cibernetizada 
portadora de uma metalinguagem e de uma metacomunicação, a que todos teriam livre acesso. O sonho 
máximo da máquina pensante, ou da ‘máquina com rosto humano’ incluído como prioridade na agenda 
tecnocientífica da ciber-industrialização, representa o elemento extra-corpóreo que ainda faltava para que a 
biônica, as biotecnologias e a robótica passem a ser consideradas como os novos ‘padrões de cultura’. 

Mais que isso, indica, mesmo que antropocêntricamente, que a relação homem/máquina, longe de ser 
dual e antinômica, já se configura como simbiótica e identitária. Se conseguiremos constituir uma democracia 
cognitiva forte no estilo de Pierre Lévy, por exemplo, ou se essa dromologia indicará que a velocidade 
representa, de modo incontestável, a velhice do mundo, como na proposta de Paul Virilio, ou a total 
digitalização da vida, ao estido de Nicholas Negroponte, tudo parece ainda indeterminado, imaginário, meta 
ficcional. Longe de incitar a um negacionismo referente às positividades do tempo real, considero oportuna 
uma das mito-ironias que Jean Baudrillard dedica à era do virtual, esvaziada de ação e mesmo de realidade. 
“O tempo real é um gênero de buraco negro onde nada penetra sem ser esvaziado de sua substância2”. 

Eduardo Sabrovsky, em direção convergente, delimitou com precisão mais esse paradoxo, ao afirmar 
que “a racionalidade tecnocientífica corrói sem exceção e descanso todas as diferenças qualitativas...; extrai 
áreas crescentes da experiência cotidiana não tematizada, normaliza-as, tornando-as mensuráveis, 
transformando-as num ‘saber-que’ explícito... suscetível de ser armazenado e difundido como informação3”. 
Admitindo-se que tudo aquilo que é normalizado traz consigo docilização e conformismo, e, portanto, “uma 
perda global da capacidade de inovação”, esbarra-se agora com a questão da governamentabilidade do 
ciberespaço, preocupação presente no conjunto de textos organizado por Brian Loader4. 

Se a hiperrealidade do ciberespaço implica desterritorialização dos micro e dos macro poderes e em 
promoção de identidades e subjetividades, representada por ciber-identidades, resta saber se as novas elites de 
poder estarão circunscritas às fronteiras dos estados-nações, ou se constituirão uma casta transnacional capaz 
de impor pactos políticos a seu bel prazer, ou ainda, se poderão vir a se constituir como co-produtores de 
políticas não hierarquizadas que invistam na coalizão e na colaboração de culturas. Como Loader deixa 
entrever, a natureza das mudanças provocadas pelas ICTs (Tecnologias de Informações e Comunicações) 
tenderá a ocupar muitas das discussões acerca do futuro político do planeta. 

Mesmo assim, já é preocupante o perfil da ciberelite que, em dados empíricos recentes apresentados 
pela TIME5 se compõe de 50 indivíduos, pelos menos aqueles que são considerados como componentes da 
vanguarda no mercado da economia virtual. De Bill Gates (Microsoft) a Nobuyuki Idei (Sony), de Steve Jobs 
(Apple), de Jeff Bezos (Amazon) até George Lucas (LucasArts Entertainment Co.) e Luiz Mendonça de 
Barros, responsável pela megaprivatização de 19 bilhões de dólares, tudo leva a crer que estamos diante de 
um campo imaginário que, definitivamente, parece ter selado um pacto pós-faustiano com um ciberdiabo 
desmaterializado e desligado de quaisquer preocupações com uma possível eticização da humanidade. 

Realizando um pequeno exercício de etno-ficção pelos 50 perfis biográficos, deparamo-nos com algo 
fantasmagórico: uma forma imperial de conceber o mundo, indícios de uma guerra corporativa que, 
certamente, se fortificará num espaço unidimensional on line, a aposta no ritmo alucinante e irreversível da 
técnica, a crença em fortes emoções virtuais. Esses cinqüenta indivíduos parecem mesmo desmaterializados 
de qualquer tipo de emoção, super-homens, que estão além e aquém de qualquer forma de historicidade e de 
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complexidade. Suas ‘retóricas acerca do sublime tecnológico’ parecem ser vazias de éticas, de moral e de 
vida. 

Distanciam-se mesmo dos imaginários ficcionais e cinematográficos que abordam o tema porque, 
nesses pelo menos, alguma incerteza é posta em prática, mesmo que ligada ao surgimento de novos 
misticismos milenaristas, de polêmicas acerca da vida e da morte, de ciberhippies inveterados, de clonagens 
suspeitas e sexualidades transgêneros, de políticas ciborg para o corpo, de terrorismos e torturas fatalizadas, 
de encarceramentos sem retorno em mundos virtuais e tantas outras surpresas que a Ciberia reserva a todos 
nós. É bem verdade que algo de orgiástico, prazeroso e extático também é imaginavelmente projetado nesse 
fragmento sobre o cibermundo extraído de Douglas Rushkoff: “Ciberia é um mar de rosas que poder ser que 
seja caótico, porém, mais do que qualquer coisa, é um campo de jogos. As idéias do surfista sobre o caos são 
tipicamente ciberianas: esporter, prazer e aventura são as únicas respostas lógicas a um universo fractal... um 
mundo livre de limitações físicas, de previsibilidades aborrecidas e sucessos lineares1”. 

Diante dessas constatações, penso que permanecem em aberto as perguntas: O que é o humano? Qual 
seu possível itinerário? Ter-se-iam esgotados toas as possibilidades que a existência do homem sobre o 
planeta foi capaz de construir e destruir? Os dados já foram todos lançados? O capitalismo flexível seria 
responsável pela corrosão do caráter? O próximo milênio tenderá a reforçar as homogeneizações 
tecnoeconômicas e a ampliação das desigualdades e das violências mimetizadas? 

Em primeiro lugar, cabe constatar que passamos por três tipos de crise que um pensamento radical 
tem necessariamente que se confrontar: a da significação, a da crítica e a do sujeito, ambas responsáveis pelo 
crescimento da insignificância, no sentido que Cornelius Castoriadis empresta ao termo. Na verdade, o 
Ocidente vem se debatendo há séculos com duas significações imaginárias, que se opõem , mas que também 
se contaminam mutuamente. “O projeto de autonomia individual e coletiva, a luta pela emancipação do ser 
humano... e o projeto capitalista, demencial, de uma expansão ilimitada de uma pseudo-matriz pseudo-
racional que, há muito tempo, deixou de ser exclusivamente ligada às forças produtivas e à economia, para 
transformar-se num projeto global... de um controle total dos dados físicos, biológicos, psíquicos, sociais, 
culturais2”. 

Para Castoriadis, o Ocidente mais se assemelha a um circo dos horrores, no qual espectadores e 
atores acabam se exterminando uns aos outros. Mas toda essa banalização do mal parece não ser exclusiva do 
Ocidente, e isso porque a acumulação dos horrores se verifica em todos os lugares. Por isso, “a história da 
humanidade não é a história da luta de classes, mas sim a história dos horrores3”. Horrores econômicos, 
horrores políticos, horrores culturais parecem conter uma culpabilidade da qual os humanos insistem em não 
se livrar, e isso porque negativaram-se a si próprios a tal ponto que a única alternativa possível parece residir 
na fixação paranóica com a ideologia do progresso ilimitado, que se estende da dominação incontrolada da 
natureza ao tecnicismo voraz, e à tirania da velocidade e da virtualização do real. O problema reside no fato 
de que o progresso instrumental constituiu-se na significação imaginária máxima que o Ocidente consagrou 
para si mesmo. É urgente que se crie uma nova significação, atrelada talvez aos valores da integração, da 
conservação, da cooperação e da qualidade. “Isso não é necessário apenas para evitar a destruição definitiva 
do meio ambiente terrestre, mas também e sobretudo para ultrapassar a miséria psíquica e moral dos humanos 
contemporâneos4”. 

Parece só haver uma saída capaz de realizar a liberação dessa culpabilidade ancestral e histórica: a 
adesão inconteste ao princípio responsabilidade e da partilha para consigo mesmo, para com os outros, com os 
ecossistemas e com o planeta como um todo. A responsabilidade talvez represente um novo imaginal que o 
planeta terá que construir para que a atomização de indivíduos e culturas se transforme em autonomia, em 
liberdade positiva, em auto-poiesis, em auto-organização, em universalidade harmoniosa. 

O princípio responsabilidade, formulado por Hans Jonas em 1979, propõe uma ‘ética para a 
civilização tecnológica’. No prefácio em que descarta o caráter prometeico da ciência e da economia, Jonas 
reitera que “a promessa da técnica moderna converteu-se em ameaça, ou melhor, que a ameaça encontra-se 
ligada indissoluvelmente à técnica5”. É do imaginário do futuro e de sua amplidão planetária, e de toda essa 
‘heurística do medo’ que advirão as emanações para a descoberta de novos princípios éticos, pois somente “a 
deformação do homem nos fornece o conceito de homem que permite que nos livremos dela6”. 
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Torna-se urgente fundar uma filosofia da ‘esperança responsável’, ancorada no respeito mútuo, 
reconstruir os fundamentos de uma teoria da responsabilidade, na qual razão e sentimento caminhem juntos. 
Constrangido pela experiência da morte, o homem teve e tem que se haver com um esforço titânico de 
conservação de si e, conseqüentemente, de auto-afirmação do ser. Por isso, empenhou-se em dominar a 
natureza e os outros homens de forma predatória, desrespeitando Gaia em todas as suas dimensões, agindo de 
modo irresponsável, esquecendo-se de que “o objeto da responsabilidade é a res publica, a coisa pública que 
numa república é obrigação de todos1”. Por isso, esqueceu-se de dimensionar o futuro, perdendo-se no 
emaranhado dos fazeres e agires imediatos e fortuitos. 

O primeiro mandamento da responsabilidade, ou a primeira obrigação do comportamento coletivo 
humano nos dias atuais, nos termos de Jonas, implica assumir o futuro da humanidade como tarefa ética 
máxima. Mas é sempre conveniente reiterar que a ética não tem valor de troca, mas valor de uso, valor de 
primeira necessidade para o indivíduo, para as organizações e instituições. Essa constrição engendra o 
combate dos excessos da ‘civilização científico-técnico-industrial’ e o resgate da simbiose homem/natureza, 
uma revolução cultural capaz de demonstrar que a socialização rentável nada mais é do que uma quimera que 
submeteu a economia da necessidade à economia do lucro. 

Em decorrência disso, o progresso implica sempre ambivalência e ambigüidade éticas, e isso porque 
o culturalismo incontido da técnica acabou por naturalizar hierarquias cada vez mais excludentes e despóticas. 
Em resumo, a luta de classes converteu-se numa luta competitiva de nações que guerreiam pelo comando dos 
destinos planetários. É preciso empenho para que o homem autêntico volte a habitar o solo pátrio, imbuído do 
desejo de reconstituir uma ordem social responsável para com o futuro, o presente e o passado culturais. Essa 
autenticidade complexa deixará de lado o homem utópico e isso porque, no presente, ele tornou-se unívoco, 
sendo apenas representado como um “homúnculo da futurologia tecnológico-social, lamentavelmente 
condicionado para se comportar de maneira conveniente e para se sentir bem e conformar-se às regras2”. 

Mas é em “Para uma ética do futuro3” que as formulações de Jonas aparecem de modo incisivo. Duas 
tarefas primordiais deverão ser levadas a cabo por todos os humanos que ainda acreditam na possibilidade de 
um mundo menos antropocêntrico e mais ecocêntrico: a maximização do conhecimento das conseqüências de 
todos os nossos agires e a elaboração de uma força de conhecimento do Bem, destituído de qualquer intenção 
prometeica que fosse capaz de combinar saberes factuais e saberes axiomáticos, ancorados nos três registros 
cognitivos que cercam a aventura errática do sapiens demens, a saber, a arte, a espiritualidade e a própria 
ciência. 

Desse modo, cientistas e técnicos deixariam de ser os avatares contemporâneos de Prometeu, para se 
converterem em ‘homens espirituais’, como poetas e escritores sempre o foram, criadores de uma política de 
civilização que, baseada na responsabilidade planetária, fosse capaz de reconquistar a boa utopia de uma 
conciliação imaginária/real capaz de englobar, como numa estrutura fractal, a pluralidade de 
temporalidades/espacialidades presentes, pretéritas e – por que não? – futuras. Mas para que esse meta-ponto 
de vista seja dinamizado, a ética não deverá estar restrita à aspectos meramente racionais. Seu fundamento 
último deve ser buscado numa ontologia das emoções, algo que não pode ser mensurado por uma 
objetividade-sem-parêntesis, que se revela independente do observador. Colocar a objetividade entre 
parêntesis implica a recusa de qualquer verdade absoluta. Só assim, conseguiremos ser verdadeiramente 
democráticos. 

Assumo esse intuição de Humberto Maturana como fundamental para o devir democrático 
participativo. “Nossa tarefa é fazer da democracia uma oportunidade para colaborar na criação cotidiana de 
uma convivência que reconhece a legitimidade do outro num projeto comum4”. Como se estivéssemos na 
busca de uma energia universal que foi tragada pela visão mecanicista e determinista, é preciso investir 
ação/cognição no renascimento da natureza, na polifonia das culturas, na imensurabilidade da espiritualidade, 
na transcendência da arte, na defesa irrevogável dos direitos do homem, da natureza e da vida. 

Projeções para o século seguinte já acenam com a possibilidade de substituição de máquinas 
artificiais por máquinas espirituais e com a anulação da distinção entre humanos e computadores 
performáticos capazes de realizar um trilhão de cálculos por segundo. Nesse lugar do futuro, que pelas 
previsões de Ray Kurzweil5 estará concretizado a partir de 2009, músicos humanos serão substituídos por 
músicos cibernéticos, tratamentos de bioengenharia para câncer e coração reduzirão drasticamente a 
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mortalidade planetária, cegos, surdos e mudos navegarão por sistemas de computação sensitivos, artistas 
virtuais emergirão no cinema, teatro, pintura e escultura, tecnologias de implantes de carbono tornarão 
possível a ampliação considerável das habilidades cognitivas. 

Mesmo diante desses cenários que insistem na inevitabilidade do desenvolvimento tecnológico como 
um propulsor da evolução da vida, prefiro reter as assertivas de Edgar Morin a respeito da indeterminação do 
mundo contemporâneo. “Não temos a mensagem. O que podemos fazer é levantar os problemas, é formular as 
contradições, é propor a moral provisória1”, e foi essa a tonalidade deliberadamente assumida neste texto. 

Assumamos de vez a metáfora do LABIRINTO como a metáfora do próximo milênio, uma espécie 
de Tao da sabedoria que poderá vir a dar conta da verdadeira complexidade sapiental, mesmo que a saída 
definitiva nunca seja encontrada. 

 
“O caráter da Grande Virtude se realiza em seguir o Tao. 
Porém o que é o Tao? 
É algo indefinível e ambíguo, mas que contém uma Forma em seu interior. 
Indefinível e ambíguo, mas que contém uma substância em seu interior. 
Sombrio e obscuro, mas que contém uma Semente de Vitalidade em seu interior. 
A Semente da Vitalidade é muito real; contém uma Sinceridade inesgotável em seu interior. 
Através dos tempos, seu Nome tem sido preservado para lembrar a Origem das coisas. 
Como conheço a natureza de todas as coisas em sua origem? 
Pelo que está em seu interior.2” (Hexagrama 25 do Tao Te King) 
 
 

 
BIOMBOS E BIOGRAFIAS 

A “agonia hermenêutica” 
Maria Antônia Jardim 
Universidade do Porto 

 
1.1. Hermenêutica e existência 
 Ao fazermos uma viagem etimológica, vimos que a palavra grega hermeios se referia ao sacerdote do 
oráculo de Delfos. 
 Esta palavra, o verbo hermeneuein e  substantivo hermeneia, mais comum, remetem para o deus-
mensageiro alado Hermes, de cujo nome  as palavras aparentemente derivam. 
 Curioso, é de fato, apercebermos que a própria filosofia enquanto “interpretação” se relaciona com 
Hermes, pois é este que traz a mensagem do destino, e hermeneuiein é esse descobrir no que se mostra,  e 
pode torna-se mensagem. 
 Assim, levada até  à sua raiz grega mais antiga, sabemos que a origem das palavras 
“hermenêutica” e “hermenêutico” sugere o processo de “tornar compreensível”, especialmente enquanto tal 
processo envolve a linguagem, visto ser a linguagem o meio por excelência neste processo. 
 Para Paul Ricœur será ainda necessário mostrar como a condição mais profunda da Hermenêutica  
reside justamente no fato de toda a vontade humana de se transcender, crer e aderir, exigir a mediação 
lingüística e a sua explicitação (ID, C1,14). Daí que na “Simbólica do Mal”, um dos primeiros textos de 
Ricœur, o filósofo confirme as suas preocupações existenciais relacionando-as com a tarefa Hermenêutica. O 
nada representado pelo mal não destrói mas apenas co-habita com a própria positividade, isto é, pressupõe 
uma fenomenologia essencial a toda a ontologia hermenêutica. Ontologia essa que vai por sua vez construir 
uma hermenêutica do mito e do mal e que optando pelo sentido, converte os símbolos em conceitos 
existenciais fundamentais. 
 O mal é ainda para Ricœur sintoma do caráter paradoxal da experiência humana, da finitude ou 
alienação; assinala-nos que a própria experiência da negatividade pode ser ainda uma experiência de sentido e 
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da linguagem. Na verdade: “ Nous ne sommes donc point renvoyés à l’ineffable quand nous tentons de 
creuser sous les mythes du mal; c’est encore sur un langage que nous débouchons” (ID,SM,16). 
 Existe uma relação simbólica que revela claramente como a própria experiência humana do absurdo 
e do sofrimento exige ser dita, isto é , comunicada com a necessidade da compreensão, implicando uma 
tomada de consciência fundamental: “...L’expérience la plus émouvante de l’homme, celle d’être perdu 
comme pêcheur, communique avec le besoin de comprendre et suscite la prise de conscience par son caractère 
même de scandale” (ID, SM;16), Pois “Os símbolos têm raízes...mergulham na experiência...(ID,SM,81). 
Donde Ricœur nos avise que se torna urgente pensar “a partir de símbolos”, pois uma das necessidades da 
educação é compreender a natureza e o poder dos símbolos, já que a compreensão de si próprio, para Ricoeur, 
implica uma interpretação do conjunto de símbolos que sedimentam o agir humano no seio do mundo. 
 Uma das conclusões a que o filósofo chega numa das suas obras mais recentes, Soi-même comme un 
autre, é que este enraízamento simbólico do sentido tem três vertentes fundamentas a nível da sua expressão: 
cosmológico, Onírico e Poético. 
 

- Cosmológico, porque a linguagem humana não pode dispensar a inscrição referencial no mundo. 
- Onírico, porque a subjetividade humana, não se esgota na consciência mas revela-se no conjunto de 

representações simbólicas animadas pelo desejo. 
- Poético, visto que os símbolos são modelos de interpretação, permitindo uma recriação permanente, 

através das expressões metafóricas e das narrativas, da nossa situação no mundo. 
 
   Note-se que Ricœur defende a necessidade da interpretação para toda verdadeira auto-compreensão (C1,21). 
A consciência humana não pode mais pensar-se como puro princípio ou ponto de partida. Pelo contrário, ela é 
apenas uma antecipação que deve, como tal, realizar-se, isto é, desejo de ser, esforço e como tal uma tarefa 
inacabada (qual mito de Sísifo). Só que o ato de existir afirma-se na diferença e relação com outros atos, 
exprime-se por obras e sinais e daí que a verdadeira natureza da reflexão seja de ordem simbólica e 
hermenêutica, isto é, exija uma interpretação de todos os símbolos que, espalhados pelo mundo, testemunham 
o desejo e o esforço para existir (DI 335-336). 
 Para Ricœur este é o princípio ético originário a todo o pensar verdadeiro, pois deste modo a compreensão 
dos símbolos transforma-se no modelo privilegiado de toda a auto-compreensão (CI 325). Para o filósofo é 
preciso chegar por meio da interpretação a uma ontologia positiva que promova não o dogmatismo ou o ídolo, 
mas o símbolo, a matéria e o auto-conhecimento. 
 Procurar-se-á então pensar a partir dos símbolos, respeitando o seu enigma original, mas a partir daí 
promovendo o seu sentido, transformando-o na responsabilidade de um pensamento autônomo. Isto, para que 
uma reflexão a partir dos símbolos possa efetivamente revelar os traços da nossa existência. 
 A reflexão por sua vez deverá transforma-se em hermenêutica, em interpretação dos signos que 
desenvolvemos nas nossas obras e através dos quais se revela a nossa existência como “desejo de ser ou 
esforço por existir” (CI 24). Isto representa a transformação de uma filosofia reflexiva que pretende apropriar 
as estruturas existenciais do eu sou, numa hermenêutica da linguagem simbólica. 
 Assim, a hermenêutica Ricoeuriana abre-se a instâncias do discurso, como o próprio texto, com toda a sua 
capacidade de projetar mundos, propondo novas possibilidades para a ação e esclarecendo as estruturas 
temporais da existência humana, como defende o autor in La Métaphore Vive.  
 Evidente que tal hermenêutica aponta progressiva emancipação do sujeito face a determinismos e 
dependências e ainda para o caráter ético deste projeto, aliás bem sublinhado por Ricoeur, que acentua a 
importância do compromisso pessoal e da responsabilidade coletiva n ação; na criação de um “mundo que 
possamos habitar” e de um sentido aceitável para a existência que abra também a possibilidade de uma 
experiência mais esclarecida. Trata-se de um trabalho de libertação sempre recomeçado, que Ricoeur, 
identifica com a própria condição da existência humana e que se nos figura com um perfil sísifo. 
 
1.2. Hermenêutica e Simbólica 

  “O mundo é um objeto simbólico” 
Salústico 

- Onde encontrar a unidade hermenêutica? 
- O símbolo é a palavra-chave. 

 
De fato, a hermenêutica ascende ao primeiro plano quando a polissemia é  reconhecida como regra e 

quando o simbolismo é considerado sobretudo um fenômeno restringido ao uso de signos lingüísticos. Os 



símbolos são os meios pelos quais nosso inconsciente se condensa e desloca uma informação incômoda, de 
mais a que esta não ameace e preserve mesmo a integridade do nosso ego (Meyer 94,198 ). Assim, vamos 
cruzar o caminho de G. Durand, segundo o qual o símbolo é, pois, uma representação que aparece um sentido 
secreto, constituindo-se como epifania (Epiphaneia (grego)=aparição) de um mistério (Durand 96). 
 Para este autor a virtude essencial do símbolo é assegurar no seio do mistério pessoal a própria 
presença da transcendência, já que o papel profundo do símbolo será “a confirmação” de um sentido a uma 
liberdade pessoal. 
 Entretanto é importante apercebermo-nos que Durand, também ele vai cruzando o caminho de 
Ricœur ao defender o simbolismo como processo de individuação, através do qual o eu se conquista por 
equilíbrio. Assim, o símbolo é mediação porque é equilíbrio. Assim, o símbolo é mediação porque é equilíbrio 
que esclarece a libido inconsciente pelo “sentido” consciente que lhe fornece. 
 Sendo o símbolo mediador, será igualmente constitutivo da personalidade, pois ele revela-nos um 
mundo que é eticamente primordial. Como Ricœur afirmou “entramos na simbólica quando temos a morte 
atrás de nós  e a infância diante de nós” (LH, E I). Aliás precedendo Ricœur, é Bachelard quem encontra na 
infância o símbolos dos símbolos: “verdadeiro arquétipo, o arquétipo da felicidade simples” (Bachelard 
106). 
 Para Bachelard “a nossa infância seria o Leite onde teríamos bebido para não nos dissolvermos no 
Todo anterior e no Vindouro”. Tal leva-nos de novo ao caminho traçado por Ricœur que nos aponta para 
duas espécies de hermenêuticas, sendo ambas esforço e decifração, são ambas “reminiscências”, mas 
enquanto uma é, segundo o filósofo, arqueológica, e pronto embuída de todo um passado biográfico, a outra 
é escatológica (do grego eschaton: o fim último, o último prazo), isto é, incessante interpelação.  
 Paul Ricœur legitima as duas hermenêuticas, porque, no fundo, qualquer símbolo é duplo: como 
significante, organiza-se arqueológicamente entre os determinismos e os encandeamentos causais, mas como 
portador de sentido, tende para uma escatologia. Amplificando esta idéia, quase poderíamos antever o 
equilíbrio sócio-histórico de uma sociedade como uma constante “realização simbólica”, congregada dos 
poderes do símbolo. 
 Talvez por isso a arte para Lima de Freitas se apresente “como uma atividade “hermenêutica” Por 
excelência – do Hermes que cruza  as fronteiras e une os opostos – sendo o seu alvo aquilo a que os antigos 
chamaram a conjuntio oppositorum” (Freitas 1987). Neste sentido o verdadeiro educador deverá ser um 
construtor de pontes, deverá promover encontros que impliquem diálogo. Deste modo a hermenêutica será a 
resposta do homem ocidental, talvez a única inteligente, segundo Eliade in Mefistófeles e o Andrógino, às 
solicitações da história Contemporânea, ao fato de o ocidente estar predestinado ao confronto como os 
valores culturais dos “outros”. Este confronto com os “outros” ajudará o homem ocidental ao auto-
conhecimento. O esforço para compreender os modos de pensamentos estranhos à tradição racionalista 
ocidental; isto é, tentar decifrar  a significação dos mitos, dos símbolos traduz-se já num enriquecimento da 
consciência. Traduz-se já num movimento dialético que vai da razão abstrata à razão sensível (Maffesoli, A 
Razão Sensível) e que acompanha a tensão dos próprios símbolos. 
 Por conseguinte será a dupla função simbólica associada à dupla tarefa hermenêutica que nos 
iremos debruçar nas páginas seguintes. 
 
1.3. Hermenêutica/Psicanálise/Fenomenologia 
 

“O mundo sensível todo inteiro e todos os  
seres com quem nos relacionamos nos aparem 

por vezes como um texto para decifrar”.  
Paul Ricœur 

“Prefácios aos Elementos de uma Ética” 
 

 Na sua obra “O Conflito das Interpretações”, Ricœur, a propósito da experiência interior de 
liberdade, defende que a psicanálise reinterpretada à luz da semiologia tem como tema a relação da libido 
com o símbolo, podendo então inscrever-se numa disciplina mais geral a que podemos chamar hermenêutica.   
   Segundo Ricœur “é apenas no movimento da interpretação que nós percebemos o ser interpretado” 
(CI 21). Assim, para o filósofo, uma reforma hermenêutica da consciência só poderá realizar-se quando se 
descobrir na própria natureza do pensamento reflexivo, uma experiência dialética fundamental (CI 322-323). 
Esse esforço, e desejo de ser essa reflexão concreta, implicará uma arqueologia e uma escatologia (como já 



referimos) da consciência (CI 326). Então ficará claro que a experiência hermenêutica da verdade é a 
experiência da auto-compreensão humana (simbólica) e dialética. 
 Todavia, para Ricœur, é somente depois de Freud que se estende claramente porque é que a 
consciência não é origem mas tarefa da hermenêutica: “Tout ce qu’on peut dire après Freud sur la 
conscience me paraît être inclus dans cette formule: la conscience n’est pas origine mais tâche” (Id CI 109). 
Logo, para Ricœur, a psicanálise não é apenas uma prática terapêutica, mas pretenderá, sim, ser uma 
interpretação geral da cultura e da situação do homem no mundo. Desta maneira, a psicanálise, remete-nos 
para a questão central de toda filosofia hermenêutica: “...como é que a ordem das significações está incluída 
na ordem da vida?” (ID CI 24). 
 Como na psicanálise todo caminho é, de fato, regressivo, genealógico e arqueológico, será pois 
necessário integrar a hermenêutica freudiana do símbolo numa hermenêutica mais vasta, que, confrontando 
diferentes usos do duplo-sentido e as diferentes funções da interpretação, ajude a que a compreensão do 
símbolo se torne um momento fundamental da compreensão de si. 
 É por isto que a psicanálise se pode ligar a uma filosofia reflexiva (ID CI 260) e é a este momento 
fundamental da “reflexão” de si, a todo este processo que Ricœur vai denominar “arqueologia do sujeito”. 
Será por detrás de si mesmo que o Cogito se descobre e se revela, pelo trabalho da interpretação, pois a 
existência transparece nesta arqueologia mas permanece implicada no movimento de decifração que suscita. 
 Para Ricœur a existência que a psicanálise descobre é a do desejo e é esta existência como desejo 
que é revelada principalmente numa arqueologia do sujeito. No entanto, Ricœur chega à conclusão de que 
“só tem, de fato uma archê um sujeito que tem um telos”, sendo nesta dialética que o “eu” vai encontrar o 
seu ser e estar-no-mundo e perceber a sua estrutura existencial. 
 Uma teologia do sujeito implica um descentramento comparável ao arqueológico, mas em sentido 
contrário, pois se o modelo de toda a teleologia é para Ricoeur a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, é 
porque a Fenomenologia propõe um movimento segundo o qual o seu sentido cada figura reencontra o seu 
sentido já não no momento que a precede, mas sim, no momento que lhe sucede e por isso ela se constitui em 
Hermenêutica, isto é “uma leitura do sentido escondido no texto do sentido aparente” (CI 26). 
 Conclui-se então, que ao lado da interpretação freudiana da consciência, onde a existência nos é 
revelada principalmente numa arqueologia do sujeito, encontramos a interpretação da Fenomenologia do 
Espírito de Hegel, onde a origem do sentido da consciência já não nos aparece deslocada para trás do 
sujeito, mas para fora e para frente deste. 
 Será então o papel do desejo na formação da autoconsciência humana, que permite, segundo 
Ricœur, o encontro de Freud e Hegel, pois se freudiano é uma arqueologia explícita, só o encontro com 
Hegel permite explicitar a sua teleologia implícita, tal como a teleologia explícita de Hegel pressupõe uma 
arqueologia implícita, que   a própria psicanálise descreve e explícita. 
 Este é, talvez, o verdadeiro sentido da dialética das interpretações em Ricœur; não se trata de fundir 
horizontes (como acontecia em Gadamer), mas pelo contrário, de fazer  com que eles se encontrem pela 
dimensão do conflito que cada um implica em si mesmo. 
 Paralelamente é necessário que se reconheça o símbolo como uma simbiose de regressão e 
progressão: “... la symbolique est le lieu de l’identité entre la progression et la régression. Le comprendre 
serait accéder á la réflexion concrète elle-même” (DI 475). É que, se por um lado, os símbolos evocam a 
nossa infância, por outro, exploram a nossa vida adulta (DI 478). Será, portanto, necessário dialetizar o 
símbolo para compreender o movimento da sua referência. 
 Donde o surgir de uma dialética entre as duas hermenêuticas de símbolos: 

- uma orientada para a descoberta de figuras anteriores – a hermenêutica do inconsciente, (ligada 
como já vimos, à psicanálise). 

- outra, voltada para a descoberta de figuras posteriores – hermenêutica da consciência, (ligada 
como já vimos, à fenomenologia). “ Uma voltada para a emergência de símbolos novos, de figuras 
ascendentes, aspiraladas como na Fenomenologia do Espírito...outra voltada para a ressurgência 
dos símbolos arcaicos” (CI 117). 

    Sendo assim, a dualidade da hermenêutica torna manifesta uma dualidade correspondente à dos 
próprios símbolos. Símbolos que asseguram a unidade de múltiplas interpretações, visto só eles possuírem, 
segundo Ricœur, todos os vetores regressivos e prospectivos que as diversas hermenêuticas dissociam. Na 
verdade, para o filósofo, os verdadeiros símbolos estão recheados de ambas as hermenêuticas daquelas que 
se dirigem à emergência de novas significações e daquelas que apontam para o ressurgir dos fantasmas 
arcaicos.  

 



1.4. Arqueologia e Teleologia do Sujeito em Ricœur 
 
 Tudo o que referimos nos conduz a uma das dialéticas mais importantes elaboradas por Paul Ricœur: 

arqueologia e teleologia. 
Para o filósofo a verdade hermenêutica é sempre contextual (CI 18) é só o movimento da interpretação 

permite que se constitua algo como arqueologia e uma teleologia do sujeito (CI 25). Na dialética da 
arqueologia e da teleologia anuncia-se uma estrutura ontológica suscetível de reunir as interpretações 
discordantes no plano lingüístico. Note-se que a questão ontológica não se encontra dissociada de uma  
questão ética, pois o que está em questão é passagem da consciência à consciência de si. 

Apercebemo-nos então, como através desta dialética (que é também uma dialética hermenêutica) a 
afirmação do ser, o desejo e o esforço de existir que me constituem encontram na interpretação dos signos 
(símbolos) o caminho da tomada de consciência. Compreender o mundo dos signos é um meio de se 
compreender; o universo simbólico afigura-se como um meio de auto-explicação, pois é um universo que 
sustenta duas espécies de interpretações. 

Uma que é dirigida para o passado e outra para o futuro permitindo uma construção num Presente 
Contínuo. 

São os mesmos símbolos, os portadores dessas dimensões e que se oferecem a essa dialética 
hermenêutica, permitindo cruzar sincronias  e diacronias, espaços, tempos e ser e estar-no-mundo mais 
além.... 
 
1.5. O movimento dialético em Ricœur 
 

 “Existimos desde que dialogamos” 
Holderlin 

 
 Verificamos já que a experiência hermenêutica, em Ricœur, é uma experiência dialética que envolve 
um movimento para “archê” e outro para “ telos”. Também referimos que este arco hermenêutico se deve e 
parte à dupla função do símbolo, visto este conter em si mesmo essa tensão entre o passado arcaizante e a 
sugestão de um devir... mas é de fato e só no movimento da interpretação que o sentido se constrói. 
 Será, pois, numa dialética da interpretação e da apropriação (conceito que iremos retomar no 
segundo capítulo: Hermenêutica e Linguagem) do sentido das “obras” culturais onde o espírito se 
entranha, que o sujeito é puxado da sua infância, toma consciência de si e se torna adulto. Daí que, a 
consciência como também já referimos, seja uma tarefa cujo sentido apenas será assegurado no fim. Por sua 
vez, esta consciência vai-se transformando progressivamente em reflexão hermenêutica que interpreta signos 
inscritos nas nossas obras e através das quais revelam a nossa existência, dialeticamente, pois, como afirma 
Ricœur, trata-se de um “desejo de ser ou esforço por existir”, algo que se assemelha às “Saudades de 
futuro” de Teixeira de Pascoaes, mas que implica um renascimento no eu que sou , uma metamorfose 
histórica ao nível de uma história de vida. 
 A hermenêutica neste movimento em arco, em dialética, vai arbitrando conflitos ontológicos, as 
nossas capacidades de projetar mundos e novas possibilidades de ser e de estar no mundo. Uma descoberta e 
uma mensagem que passam inevitavelmente pela compreensão do texto de textura simbólica, pois essa 
compreensão conduzirá ao engrandecimento de si próprio, segundo Ricœur. 
 Deste modo, o nosso cogito verdadeiro será conquistado sobre todos os falsos cogito, que o 
mascaram. È por isso que, se  por um lado, compreender o mundo dos signos é o meio de se compreender, o 
universo é o meio da auto-explicação e da dúvida – Quem sou eu? 
 Um eu que revela e assume a sua liberdade num poder-fazer e num poder-ser. Uma liberdade que 
por seu turno supõe o mal, já que “mal é uma aventura do ser, faz parte da história do ser” (CI 305). Mas em 
que sentido é que o problema do mal se torna um problema ético? 
 Para Ricœur Mal e Liberdade são dois termos que se implicam mutuamente, já que o mal tem 
significação de mal porque é obra de uma liberdade “Então o mal é uma ocasião privilegiada de tomar 
consciência da liberdade” (CI 422). Algo que nos leva a uma ética do desejo de ser ou do tal esforço para 
existir, isto é, desembocamos numa ética sísica, pois a tarefa da ética será a reapropriação do nosso esforço 
para existirmos; a afirmação de ser na ausência do ser. 
 Concluindo, poderemos afirmar que ara o filósofo a ética, neste sentido radical (raiz), consistirá na 
apropriação progressiva do nosso esforço para ser. Tal conduz-nos a um outro movimento dialético: da 
simbólica do mal à simbólica da salvação. E será neste diálogo, nesta conversação íntima (relacionada 



etimologicamente com o termo – dialética- arte de conversar) como o mal em liberdade, que nos permitirá a 
reconstrução e reestruturação do nosso ser e estar no mundo. 
 Neste sentido dialogante e portanto dialético, a hermenêutica será, talvez, a porta da salvação, pois 
a própria hermenêutica se constituirá em hermenêutica da própria moral. 
 Assim, parece-nos que em Ricœur, ética e hermenêutica convergem para uma e mesma função, dado 
que para Ricœur fundamental é ter em conta uma dialética do agir: 

- o desejo de ser num desejo de fazer, transformador –  
No entanto, como o próprio ser para Ricœur é sobretudo revelado através da linguagem, será preciso 

descobrir o “mundo” que o texto encerra. Um “mundo” onde metáfora e símbolo co-habitam e onde por isso 
mesmo se plasma muitas vezes uma “agonia hermenêutica” segundo Miguel Zabalza. Aí convivem lado a lado os 
conflitos ao nível da interpretação, aí os valores manifestam-se plurais, como vozes assombrados por uma 
cibercultura cujo paradigma é o hipertexto. 

De fato, de manhã à noite, todos nós deambulamos em Hipertextos, em caminhos que se bifurcam ao 
jeito de Jorge Luís Borges ou passeando em bosques ficcionais como nos relembra Umberto Eco. Como nos 
revela o filme “ Thruman Show”, a vida em direto é um permanente filme, isto é, uma sucessão de imagens, 
algumas escolhidas por nós, outras cortadas por alguém e ainda outras que: 

. o próprio contexto faz acontecer. Imagens sobrepostas, aglutinadas, subordinadas e coordenadas. 

. pela Gramática da Vida, cuja Sintaxe faz com que o sujeito esteja cada vez mais dependente dos 
complementos circunstanciais. 
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O  S A C O 
 

...Estou no fundo do mar e à minha frente está um navio naufragado 
navio que vejo mal porque as águas são turvas mas que me parece 
meio destruído pelo tempo  é um grande navio muitos peixes a andar 
de cá para lá e eu estou vestida como mergulhador tenho uma  
lâmpada na mão e dou uma volta ao navio para saber por onde lei-de entrar 
pois pressinto que o navio assim abandonado há tanto tempo deve ter 
coisas de valor lá dentro talvez um tesouro... 
...estou de repente a descer a escadaria que dá para o salão de festas......e 
estranhamente o navio por dentro não está corroído nem 
abandonado como parecia estar por fora cores..... não está habitado mas  
está como se as pessoas pudessem aparecer dum momento para outro....a 
água cobre-o completamente e eu não desço as escadas....nado.....e chego ao 
salão onde vejo uma torre de gelo.....iluminada com cores.........é....uma 
imagem que me ficou da infância.....das viagens de barco que fazia para cá e para  
lá.... estou emocionada..... aproximo-me da torre e corto-a 
meto-a  num saco que trago às costas..... acho a torre muito importante  
a torre agora é pequena.....cabe ao saco.......e eu continuo a explorar o  
navio.......os corredores para onde se abrem os beliches.......agora o deck com 
as cadeiras de repouso à minha esquerda e a murada com grades à minha direita 
dou uma volta..... subo até ao sítio onde estão as baleeiras..........entro 
numa  deito-me.....sinto-a balançar como um berço.........saio 
tiro-a do sítio onde está...... fica subitamente pequena..............meto-a no 
saco...e aproximo-me agora da chaminé do barco...abraço-a........... está 



quente..... sempre gostei das chaminés dos barcos a deitar fumo.........os barcos 
sempre foram as casas da minha infância..........agarro um pouco de fumo negro 
meto-o no saco......e continuo a nadar...........apercebo-me que se calhar o  
tesouro é esta lembrança que eu vou metendo aos poucos no saco.....agora sou  
atraída pelos parafusos que ligam as paredes metálicas....começo a desatarrachá-los 
com facilidade..........não estão enferrujados............surpreende-me porque a  
cabeça é como uma pedra preciosa e a parte que enrosca é de ouro 
parecem brincos....um....mais um....mais...............tenho a  
mãos cheias deles.........mete-os no saco... 
... o saco está pesado..... acho que não vou lá  meter  mais nada.....se  
calhar o gelo derreteu e o fumo desapareceu....meto a mão no saco....mas a 
torre lá está..........fria..........o fumo sinto-o como um pó fino entre os dedos 
o côncavo do barquinho.....mas o saco está tão pesado e eu tenho que 
voltar  e quando subir estarei no mar  alto.........sozinha...............sem 
orientação... 
............... largo o saco.... 
 
Vamos em direção ao grande Aquário – “.... estou no fundo do mar...” – perante ruínas cheias de 

memória de dor e luto – “... um navio naufragado...” – perante uma matéria prima que é feita de uma 
exterior subjetivado de memórias de existências fragmentada, como podemos ler in Memórias das Palavras de 
José Gomes Ferreira, - “ quando em boa verdade tudo aconteceu entre nuvens, nessa semi-consciência do 
quotidiano dominado pelo ruído da  engrenagem externa” – Poderá ser mais um “Titanic” ou talvez não; um 
navio desconhecido para este sujeito “... navio que vejo mal porque as águas são turvas ...”, o que nos 
permite écranlizar resíduos, restos do passado, que persistem  em turvar as águas de um Presente marcado 
pelo tempo. E relembrando Marguerite Yourcenar, o Tempo é esse grande escultor mesmo que esculpa ruínas 
– “... é um grande navio...”. São os olhos de um sujeito que mergulha  num tempo líquido, numa Clepsidra 
que afirma. Um peixe entre ... “...peixes a andar de cá para lá...” que faz o reconhecimentos daquela 
escultura abandonada como se ela fosse a caverna onde se esconde  “... talvez um tesouro...” – Tesouro – 
Palavra mágica que nos transporta  de imediato aos Contos de Fadas e à Gruta de Ali-Bábá, a um “Abre-te 
Sésamo”, a um desejo de entrar num outro mundo. 

- “...estou de repente a descer a escadaria que dá para o salão de festas...” – Estamos de repente a 
entrar no mundo mágico e surrealizante de Magritte e Dali; dialogando com o estranho que paradoxalmente 
também nos é familiar – “... estranhamente o navio por dentro não está corroído nem abandonado ...” – mais 
uma vez a dualidade entre aparência e essência, entre corpo e alma, entre a sombra e a luz da caverna 
platônica. Aqui existe luz e – “cores” – convidativo a Homens – guelras , curiosos e desejosos de se 
espantarem. Mas entretanto o nosso mergulhador continua  sozinho na sua viagem sensível e iniciática ao 
Mundo da Infância – eis que a transforma a “ ... imagem que me ficou da infância...” – pois corta a torre de 
gelo, como se fosse de papel, e mete-a num saco. De fato, a torre é uma peça importante em qualquer 
contexto. Do tabuleiro de xadrez à torre de Babel aterrando na torre do Tombo, as torres são uma espécie de 
Monumento fortaleza, por vezes erótica saliência que se destaca de um corpo. Enfim, ainda por cima, trata-
se de uma torre que muda de tamanho de repente... qual Alice mágica do país das maravilhas e como ela, 
este sujeito vai continuar a explorar o navio, vai continuar a guardar coisas no saco, e curiosamente, agarra 
o impossível, algo no estado de sublimação – “... agarro um pouco de fumo negro...” – o que quer dizer que 
agarra o que não tem lugar, a utopia, e mete-a no saco. É neste momento que o sujeito ganha consciência do 
que o Tesouro é, - “... o tesouro é lembrança que eu vou metendo nos poucos no saco...” – O tesouro é 
Memória, é a identidade que se reconstrói, que se refigura ao refazermos o puzzle que foi a nossa vida, ao 
encaixarmos  as peças de lego vividas, e é por isso que o sujeito é agora atraído pelos parafusos  que ligam 
as paredes metálicas “... começo a desatarrachá-los...” . 

    
Destaquemos o des – o des aprender a lógica – o des prender-se da terra para mergulhar – o des truir 

do navio para poder encontrar o tesouro, o des  dobramento do “eu” num alter “outro” mergulhador peixe, 
para poder voltar a Si-Mesmo  como um todo. 

Um Eu que o que perde são as fronteiras de si próprio para se abarcar nesse  navio simbólico por 
intermédio de um saco de imagens – memória, uma viagem  interpersonalitária para o Outro que se busca em 
si mesmo e tal como na novela de Mário de Sá-Carneiro “ Eu – Próprio o Outro”, é ainda o ouro (tes  ouro) 
que o puxa para uma viagem às suas infra-dimensões, uma descida dantesca. 



 
“Em meu redor tudo são destroços de mim. 
Fios d’oiro me puxam para um abismo”. 
 
O sujeito pressente que o navio deve ter coisas de valor lá dentro “ ... talvez um tesouro...” e de fato os 

seus olhos transformam os parafusos em pedras preciosas “ ... e a parte que enrosca é de ouro parecem 
brincos...” e tudo isto pesa o saco, existe um peso que contrasta com a Insustentável  Leveza do Ser de 
Kundera , um peso infra-negro, um peso do passado que é preciso largar para  emergir, vir à superfície e 
recomeçar a nadar ou melhor, a navegar. 

É necessário largar os corpos sem história (torres frias) e os lutos transformados em fumos negros ou 
em pó fino de cinzas, para poder Renascer.  

 
A    E  S  T  R  E  L  A 

 
...estou a olhar para cima   para o céu    é de noite      está 
muito escuro e vêem-se bem estrelas    sinto-me muito pequena e estou 
deslumbrada a olhá-las... 
 
... olho uma fixamente e desejo que ela caia         o meu desejo é tão 
grande que os braços começam-me  a crescer     levantados para o céu 
sinto-os enormes     já nem os vejo    a estrela que estou a fixar 
mexe-se  e começa a descer pelo caminho que meus braços lhe oferecem 
tudo se passa lentamente e em grande silencia... 
 
... agora as mãos e a estrela encontram-se          a estrela  é uma bola 
brilhante     parece uma esfera de ouro     cobre-me  o corpo e eu fico como 
uma figura de ouro maciço    presa à terra      sem poder mexer-me  
aos poucos é como se uma armadura se separasse deste bloco 
deixando-me espaço para mexer      é como se estivesse dentro duma caixa 
como se fosse  um objeto valioso guardado dentro desta caixa... 
 
... oiço bater na armadura    não imagino quem seja      espreito 
vejo de novo a estrela    a esfera    aberta em duas metades 
saio da armadura e meto-me dentro deste ovo de ouro    a estrela fecha-se e 
começa a subir     lá de cima  olho e vejo a terra     e reparo alguém  
como eu        no princípio      me estende os braços da mesma maneira 
no desejo forte de me alcançar        como se eu fosse uma estrela... 
 
 
 O sujeito que olha para cima, para o céu, para as estrelas afigura-se-nos como o Principezinho de 

Exupéry, numa herdade ribatejana. È um sujeito que deseja um intercâmbio afetivo com uma estrela; é 
daqueles que deve saber que as flores são estrelas  cansadas! O desejo é grande e a sua intensidade extrema, 
de tal modo que o corpo sofre uma metamorfose e a estrela inicia um movimento de descida. 

È como se houvesse um encontro entre subida e descida; dois movimentos verticais ou oblíquos. 
O encontro dá-se. Ambos os sujeitos se dão entre si. 
A estrela derrete o seu ouro no corpo do sujeito e este sente-se outro, “ como se fosse um objeto 

valioso”; uma escultura, ou melhor, alguém com um escudo visível/poderoso, egípcio, visto que se trata de 
“uma armadura” quase ancestrais múmias, sarcófago. Há um corpo-casa, uma troca de papéis, pois agora é 
a estrela quem tenta estabelecer comunicação com o sujeito “ oiço bater na armadura (...) vejo de novo a 
estrela”. È a linguagem mímica, corpórea, e a linguagem do silêncio a que se opera aqui, uma alquimia 
extra-terrena. 

A estrela é já esfera e o sujeito entra “ dentro deste ovo de ouro”. Como se se tratasse de uma nave 
espacial; de uma criação do sol; a perspectiva do sujeito é agora inversa à do início da viagem e do mesmo 
modo alguém lhe estende os braços. É o mito do eterno retorno, no fundo é o eterno desejo de um alquimista 
insatisfeito, que é o Homem. Aqui aparece-nos sob o signo de Sagitário, tentando conquistar o universo, e 
para isso não hesita em estender-lhe os braços! Em prolonga-los numa seta, até atingir as estrelas.  



Os deuses estão de volta. Hermes convocou-os. Alados, arbustivos, luminosos, aí estão eles a revisitar-
nos. O regresso dos deuses e das mitologias mostra-nos o regresso a uma concepção global do homem no seu 
ambiente natural e social. Natura e cultura, “physis” e “logos”, “demens” e “sapiens”, afeto e intelecto, 
corpo e espírito, sombra e luz – “uma “deontologia” que saiba reconhecer em cada situação a ambivalência 
que  a constitui” (Maffesoli 1996:23). O ato do conhecimento não pode mais dispensar seta dinâmica. 

Hipno, deus do sono, põe os seres em estado de sonolência durante o seu vôo. Conta-se que, apaixonado 
por Edínision, lhe teria concedido o dom de dormir de olhos abertos para poder contemplar continuamente 
os olhos do seu amante (Grimal, 1951: 231). 

Roger Bastide diz que a sociologia só se interessa pelo homem acordado, como se o homem adormecido 
fosse um homem morto. Daí a associação Hipno-Tanatos. Fechamos as portas entre a noite e o dia. 
Desvalorizamos a metade “noturna” da nossa vida. 

Oniro é o sonho. Enviado por Zeus a Aganémnon para enganar ( Grimal 1951: 338). O sonho surge 
num universo de fantasias, de espaços e tempo alterados que tomam, paradoxalmente, a consistência de uma 
realidade. Daí a associação do sonho ao espelho. “A lição do espelho é mostrar-nos que qualquer imagem 
tem um avesso ela proclama a evidência do escondido” (Durand). O sonho é, pois, indispensável para 
agarrar homem a sua totalidade. É assim que o imaginário se abre para a criança através da experiência 
ideal do espelho. O espelho dá unidade ao que até aí estava dividido, fragmentado, disperso. 

Dionísio é o deus da vinha, do vinho. Álcool é espiritus e tanto pode elevar à experiência mais 
paradisíaca (inspiração, êxtase) como à experiência mais infernal (orgia licenciosidade). 

Conta o mito que é um deus duas vezes nascido (re-nascido), e daí, porventura, as expressões opostas 
com que se afirma. Deus festejado com procissões tumultuosas, orgiásticas, nas quais os gênios da terra e da 
fecundidade eram evocados por máscaras. 

Apolo é apresentado por Heráclio: “ O deus cujo oráculo se encontra em Delfos não fala, nem oculta, 
mas indica por meio de sinais”. 

O conhecimento que procuramos é ilimitado, pois assume a forma de uma interrogação contínua e 
conseqüentemente de interpretações múltiplas e bifurcadas como nos lembra Umberto Eco in Seis Passeios 
no Bosque da Ficção. No texto narrativo, o leitor vê-se forçado a escolher a todo momento, como no 
acontecer do sonho cai numa constante mudança de sítio e situação. Pode mesmo dar passeios imaginários 
fora do bosque para poder prever como irá desenrolar-se a história. Volta-se assim, para a sua própria 
experiência de vida ou para o conhecimento que tem de outras histórias. Muitas vezes, demorar a passear no 
bosque destes textos, faz-se luz e apercebe-se de cripto mensagens, de códigos subterrâneos, de instruções de 
leitura, de símbolos que o fazem pensar e re-interpretar e reconstruir  e re-conhecer uma outra idéia, uma 
outra imagem, uma outra chave para ceder aos Mundos desse textos. Trata-se fundamentalmente de uma 
atitude hermenêutica que se pode tornar arqueologicamente teleológica no sentido Ricœuriano: buscar as 
raízes e os desejos do Ser, ou constituir-se num arco-íris hermenêutico em que as cores da auto-interpretação 
sobressaem, mas onde não se pode observar uma cor sem ter em conta os aspectos complexos, a que essa 
mesma cor dá lugar. 

A hermenêutica é a descoberta tornada mensagem. Dialogar com o Outro que co-habita comigo já e co-
autoria na textura do texto, na espessura do sonho e na rede do desejo. A hermenêutica atravessa os sentidos, 
propõe cruzeamentos, multiplica espelhos; mas , e sobretudo, está atenta aos sinais que transitam por dentro 
do texto; a esse organismo vulcânico, a esse corpo titânico, a essa voz assombrada, a essa morada sagrada 
onde vivem deuses de trazer por casa , iguais a tonto nós. 

Apolo ilumina as contradições, os paradoxos e as pulsões, acaricia de sol a gramática mais obscura, a 
sintaxe mais problemática e joga às escondidas com os pronomes, permitindo tornar ao labirinto do Mundo 
Compreensível. 

Assim, a este saber apolíneo, ainda dominante, suceder-se-á (já se anuncia), um saber dionisíaco. Vindo 
de um deus arbustivo, este saber tem raiz. É orgânico, integra o pathos ou seja, o afeto, a emoção. Põe em 
jogo, sem os hierarquizar e sem os submeter à dominância do espírito, o corpo, os sentidos. O corpo passa a 
ser parte integrante do ato de conhecer do ato de conhecer. A crueza da luz apolínea cede lugar à sombra 
dionisíaca, uma luz que envolve o real não para lhe dar uma direção mas que se contenta em mostrá-lo e 
festeja-lo. O porque dá lugar ao como. 
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Há alguns anos, participando de uma discussão na Universidade onde lecionava, sobre a 
possibilidade de introdução do computador nos cursos de Pedagogia, comecei a refletir mais detidamente 
sobre o assunto. Pensávamos na época se haveria uma justificativa para a criação de uma habilitação em 
Informática em Educação, ou se apenas criaríamos disciplinas relativas ao uso do computador na própria 
grade curricular já existente. Lembro-me de que argumentei na ocasião sobre a impossibilidade de alguém 
diante de um monitor e de um teclado chegar a criar algo se em sua mente não houvesse uma organização 
prévia de conteúdos. Se o professor não fosse capaz de pensar, de elaborar suas idéias e de expressá-las de 
modo a se fazer entender, de nada adiantaria que dispusesse de um computador em sua prática pedagógica. 
Algumas considerações foram feitas neste sentido e finalmente, depois de muitas outras reuniões, chegou-se à 
conclusão de que no momento o mais pertinente era criar disciplinas de Comunicação e Expressão, mais 
claramente falando, de Português. Além desta seria organizada uma disciplina que favorecesse o crescimento 
da criatividade e do pensamento lógico-formal, fornecendo ao aluno e futuro professor condições de melhor 
aproveitamento da leitura  e da reflexão. 

Naquele momento comecei a me dar conta de que outros fatores, provenientes do Imaginário, 
além dos explicitados, poderiam estar influenciando a proposta. Ainda não foi a ocasião apropriada para o 
início sistemático dos estudos sobre este assunto à luz desta perspectiva, pois o projeto não teve 
prosseguimento. 

Numa outra ocasião, tomamos conhecimento da introdução do computador, de forma ampla, em 
escolas públicas e particulares, o que impunha aos professores o conhecimento do uso desta ferramenta. 
(Nota: utilizamos agora um termo – ferramenta - que já pode ser identificado como demonstrativo de algum 
tipo de Imaginário, mas ainda não chegamos nem mesmo a conceituar o que é Imaginário, estamos apenas no 
início de nossa exposição).Não conseguimos encontrar dados estatísticos sobre a presença do computador nas 
escolas brasileiras, nem como um todo nem mesmo por segmentos específicos.  

O computador, mesmo em outros países, é ainda algo de certa forma novo. Há cerca de 50 anos 
os dicionários ainda apontavam “alguém que calcula” como único significado para esta palavra . É 
interessante notar que ainda não era estendido para a máquina o significado do termo. Durante a Segunda 
Guerra Mundial várias pesquisas foram feitas com o objetivo de criar máquinas calculadoras mais eficientes 
que servissem aos fins militares. Todos sabemos que os computadores iniciais eram enormes, muito caros e 
que se resumiam a calculadoras trabalhando com maior velocidade do que as usuais. Custavam muito 
dinheiro e ocupavam grandes espaços, sendo raros e na verdade pouco utilizados. 

Sabemos também que houve uma acelerada evolução nesta área tecnológica e hoje são miniaturizados, 
e se não podemos afirmar que sejam baratos, isto se refere muito mais ao baixo poder aquisitivo de nossa 
população em geral do que no custo em si mesmo do computador. A partir do final da década de 60 houve 
uma explosão dos usos do computador, principalmente com o advento da rede, projeto iniciado naquela época 
sob a coordenação de Jonathan Postel, da Universidade da Califórnia do Sul, falecido recentemente, em 16 de 
outubro deste ano, aos 55 anos.  

Hoje o computador está presente na vida de muitas pessoas, é ao mesmo tempo uma realidade e uma 
fantasia, um objeto concreto e um objeto do desejo. É algo que traz características variadas num amplo 
espectro que facilmente o situam em diversas categorias, provocando análises as mais diversas e estudos com 
diferentes objetivos. No meio educacional as pesquisas sobre computador se referem basicamente aos 
produtos de ensino, muitas vezes reduzindo as potencialidades deste a uma mera máquina de ensinar 
skinneriana evoluída. Alguns estudos mostram resultados não tão animadores, pois chegaram à conclusão 
que “escolas com professores entusiasmados, administradores inteligentes e pais cooperativos vão muito 
mais longe do que professores que apenas têm computadores.” (Edouard Lagache – Prof. Univ. S. Diego 
Califórnia 25.8. 1997-via internet). 



Sobre as interações professor/computador, ou aluno/computador, ainda não são encontrados muitos 
estudos, mas alguns pesquisadores já se envolvem profundamente com este problema. Muitas de nossas 
informações foram inclusive resultantes de um grupo de debates acontecido através da rede, principalmente 
com especialistas do Laboratório de Cognição Humana Comparativa (Laboratory of Comparative Human 
Cognition) da Universidade de San Diego da Califórnia,  EUA, e também das Universidades de New York e 
outras, todas norte-americanas, durante o ano de 1997 e continuando-se em 1998. No entanto os estudos 
realizados se referem principalmente às aplicações práticas, vantagens e desvantagens do uso da rede pelos 
professores e alunos. Embora não sendo diretamente ligados a nossos objetivos, trouxeram informações 
valiosas que nos ajudaram na reflexão pretendida.  

Para se ter uma idéia da preocupação com os computadores nas escolas, citamos pesquisas recentemente 
publicadas (Jornal Washington Post, 30 de setembro de 1998) sobre as enormes despesas que os Estados 
Unidos têm com a introdução e manutenção de computadores em escolas correlacionados aos baixos 
resultados na aprendizagem de matemática. São US$ 5 bilhões  gastos a cada ano, segundo a mesma fonte, em 
tecnologia educacional, sem os resultados esperados. A pesquisa envolveu cerca de 14.000 alunos da quarta 
série e da oitava série e mostrou que: 

 
estudantes que gastam mais tempo em computadores na escola têm realmente resultados piores em 
matemática do que estudantes que dispensam menos tempo com os computadores. Os baixos 
resultados dos estudantes parecem ser causados pelo ineficaz embora amplamente espalhado uso de 
computadores para exercícios repetitivos de matemática, em vez de simulações e aplicações de 
conceitos matemáticos na vida como, estes sim, usos do computador que parecem melhorar os 
resultados em matemática. (Washington Post 30.9.98) 

 
Também na Inglaterra o problema vem sendo analisado, como se pode observar na página sobre 

educação do Daily Telegraph de 21 de outubro de 1998, onde se encontra a informação de  que 4 milhões de 
Libras foram gastas num experimento em Bristol, fornecendo 530 computadores ligados à internet a 3.500 
alunos em 11 escolas. Textualmente encontramos: “Os benefícios foram vistos como aumento na aquisição 
(não especificada), motivação, concentração, confiança e auto-estima, com menos vadiagem e crime.” 

Continuando a análise da reportagem, observe-se que “este ano 60% dos alunos deixaram a escola 
aos 11 anos incapazes de ler apropriadamente.” Os pesquisadores concluíram que “a lição (com o 
computador) foi uma perda de tempo porque as crianças não sabiam ler o que se passava no monitor.” E 
também: “muito do que os alunos estavam fazendo era rotineiro e não-desafiador” . Continuava ainda a 
reportagem do citado jornal: “Para todo o excitamento que o experimento gerou, houve pouca evidência de 
alguma melhora em geral na habilidade tal como é definida pelo currículo nacional.” Por fim, lia-se a 
desalentadora conclusão: “É uma diversão sedutora e altamente cara.” 

Trata-se apenas de uma breve informação sobre duas oportunidades em que os computadores foram 
usados em maior escala em escolas e quais foram os resultados encontrados, mas não vamos enveredar por 
este caminho, pois  o nosso objeto de estudos no momento é outro. Apesar da importância de todas estas 
pesquisas, buscamos uma outra vertente que nos parece também de grande interesse. Estamos querendo saber 
o que se passa na cabeça dos professores que estão envolvidos com o uso dos computadores nas escolas. Ou 
seja, o que acontece no Imaginário dos professores que estão envolvidos com o uso dos computadores nas 
escolas. Consideramos que é a partir do Imaginário dos professores em relação aos computadores e 
conseqüentemente também ao uso destes nas escolas que todos os outros pontos de análise poderão ser 
entendidos.  Por isso ressaltamos a grande importância de uma oportunidade como esta em que se faz um 
estudo sobre o Imaginário do Professor diante do Computador, o que é outra forma de também apresentar o 
título desta contribuição. 

Observa-se hoje que de um modo ou outro, professores tiveram que aprender a nova linguagem e aos 
poucos foram se familiarizando com os computadores em suas salas de aula. Fizeram cursos de computação, e 
como usuários, possivelmente passaram a se beneficiar do que esta nova tecnologia poderia lhes fornecer. O 
computador ocupa atualmente um lugar na formação de professores, se bem que ainda longe do que poderia 
ser, por motivos diversos. Steve Talbott (home page stevetalbott) observa que há uma corrida dos professores 
no sentido de uma melhor compreensão e uso dos computadores em sala de aula. A prof. Louise 
Yarnall,(14.nov.97, via internet)  da Universidade de Los Angeles discorda e alerta para o fato de que todos 
temos que entender que o computador não é uma panacea, como aliás nos pareceu ser uma das perspectivas 
imaginárias do professor, na sondagem  feita com nossos alunos.  



Surgiu então a principal pergunta de nosso estudo: O que pensam os professores em relação ao 
computador ? Como reagem os professores diante do computador ? 

E, para nós pesquisadores do Imaginário, segue-se naturalmente o desdobramento destas 
indagações na pergunta:  

Qual o imaginário do professor em relação ao computador ?  
Muito mais do que procurarmos saber os aspectos ditos objetivos desta novidade que aparece na 

sala de aula, buscamos penetrar no Imaginário do professor e descobrir o que está por trás de suas atitudes e 
de sua linguagem quanto ao computador. 

Para uma melhor compreensão desta relação professor/computador , é preciso que se identifique 
desde já qual o segmento de atuação do professor. O professor nos diferentes níveis de ensino recebe 
formação diversa e possivelmente terá variadas concepções sobre o computador. Questionamos professores, 
alunos nossos da licenciatura, sendo portanto aqueles que irão ensinar nas turmas de Quinta a Oitava série do 
primeiro grau e no curso de segundo grau. Os professores de Primeira à Quarta série têm formação específica 
num curso de segundo grau. E os professores da Pré-Escola fazem um curso adicional a este segundo grau. 
Esta era a organização básica de nosso ensino até a promulgação da Lei 9394 em 20.12.96. Atualmente as 
denominações segundo esta lei são: Educação Infantil para a antiga Pré-Escola, Ensino Fundamental para o 
primeiro grau e Ensino Médio para o segundo grau, todos estes níveis identificados pela expressão Educação 
Básica. 

Toda esta explicação se faz necessária pelo fato do título do trabalho inicialmente enviado para 
este X CICLO trazer a expressão Educação Infantil, aqui empregada num sentido muito mais amplo do que o 
pretendido pelo texto legal. Quando começamos a investigar esta relação professor/computador pensávamos 
especificamente nos alunos do primeiro grau, mais precisamente do segundo segmento, ou seja, a última etapa 
da infância, hoje muitas vezes até  entendida como pré-adolescência. O objeto de nosso estudo foi assim 
delimitado, inclusive porque os professores que muito gentilmente colaboraram com suas observações e 
comentários são os nossos alunos de licenciatura. 

Feita esta ressalva, podemos prosseguir, em comum acordo sobre qual o universo estabelecido. 
Assim é que trataremos pois do imaginário dos professores que têm formação específica realizada numa 
Faculdade de Educação e que estão trabalhando com as crianças das últimas séries do antigo primeiro grau, 
hoje o ensino fundamental. 
 
BUSCANDO O IMAGINÁRIO 
 
 Devemos agora nos voltar para uma tentativa de um conceito do termo Imaginário. Tratando-se de 
um termo polissêmico e altamente complexo, precisamos torná-lo o mais claro possível, limitando qual o 
significado aqui utilizado. Mesmo que se considere o termo em uma determinada escola, não se pode fugir a 
alguma análise, pois esta palavra muitas vezes aparece em textos filosóficos e psicológicos de certo modo sem 
um conceito preciso. 

Bastante conhecida nos meios filosóficos é a análise feita por Sartre sobre o que seria o Imaginário e 
como seriam seus processos, publicada em 1940. Preocupado muito mais com a gênese e o significado da 
imagem do que propriamente com uma hermenêutica do Imaginário, o conhecido filósofo existencialista faz 
uma ampla apresentação de diferentes aspectos do ato da imaginação. Sartre discute a imagem enquanto 
presente num estado de consciência ou não, sem no entanto abordar a idéia de Imaginário tal como a 
pretendemos aqui, pois sua preocupação maior é entender as diferenças entre o mundo real e o mundo 
transportado para a imagem. Apesar do título de sua obra ser exatamente o “Imaginário” (Sartre,1940), suas 
reflexões apontam numa direção diferente do que hoje se entende sob este termo. Poder-se-ia até especular 
que existe atualmente um tipo de “Imaginário” em torno da própria palavra “Imaginário” que é diferente do 
exposto pelo citado filósofo . Sintetizando, pois não pretendemos nos alongar nesta questão, já que não será o 
substrato escolhido para nossas reflexões, a proposta de Sartre quanto ao Imaginário pode ser entendida como 
a relação entre a Consciência e a Imaginação.  

O dualismo inerente à explicação sartreana é típico da teoria clássica sobre o Imaginário, a qual 
segundo Gilbert Durant “distingue o consciente racional dos outros fenômenos psíquicos e em particular das 
franjas subconscientes do imaginário” (Durand, G. 1984-1964, p.88) 

Utilizaremos aqui pois a perspectiva apresentada por Gilbert Durand para o Imaginário, 
principalmente quando expressando uma teoria geral do Imaginário o referido pesquisador assim o explica: 
 



Concebido como uma função geral de equilibração antropológica, pois é aquela dos níveis 
formadores das imagens simbólicas, estas últimas se formando e se informando em todos os 
setores e em todas as ambientações da atividade humana, enfim, a generalização tanto estática 
assim como dinâmica da virtude da imaginação irrompe sobre uma metodologia que já é uma 
ética e que desenha uma metafísica. (Durand, G. 1984 p.87) 
 

Uma das principais idéias, expressa no conceito apresentado, é a que se refere ao símbolo. Mesmo 
sendo um conceito amplamente utilizado em psicologia, sua decodificação não atinge uma unanimidade, 
muito pelo contrário, desde que variadas acepções podem ser encontradas. Vejamos uma destas vertentes, 
sabendo que a capacidade de simbolizar, criando substitutos que terão um novo significado a partir dos 
significantes substituídos, é uma das forças motrizes que impulsionam o ser humano. Constantemente estamos 
a simbolizar, isto faz parte da vida do ser humano desde a sua primeira infância. A criança continuamente está 
construindo símbolos, muitas vezes para poder captar o mundo a sua volta, o qual de outra maneira seria 
inacessível. Símbolos povoam a vida não só de crianças, mas de todas as pessoas, trazendo conotações 
específicas para uma realidade que se permanecesse apenas denotativa perderia em suas possibilidades de ser 
apreendida. É muitas vezes através desta capacidade de criar símbolos que o sujeito consegue se equilibrar e 
se manter numa relação sócio-cultural-afetiva que de outro modo lhe seria impossível. 

Em  obra já considerada clássica, Piaget (1970) descreve a evolução da construção da capacidade de 
formação de símbolos desde os primórdios da atividade do bebê, até que se torna efetiva a partir dos 18 
meses, quando a simbolização é a própria marca do sub-período pré-operatório. Simbolizamos pois desde 
muito cedo, e continuamos a nos utilizar desta capacidade, num processo continuamente enriquecido por 
experiências e vivências ligadas a todas as manifestações, sejam elas  afetivas, sócio-culturais e cognitivas. 

Evidentemente que a imaginação será altamente influenciada, se não mesmo determinada, pelo 
contexto cultural como um todo. Não existe uma imaginação a priori trazida pelo sujeito desde a sua 
concepção. Toda imaginação será sempre um resultado de experiência resultantes de atividades exercidas pelo 
próprio sujeito. Estas atividades são peculiares a cada um, mas podem ser mediadas por outras pessoas ou por 
elementos culturais ou naturais. O que importa é que toda imaginação é sempre alimentada por estas 
experiências, desenvolvendo-se em conformidade com a atuação da criança, do jovem ou do adulto em 
qualquer período de sua vida. O símbolo é também um importante mediador, agindo como o elemento que vai 
assegurar ao sujeito uma relação com tudo o que existe a sua volta. 

Pelo fato da imaginação se constituir como um produto das atividades do ser humano, pode-se desde 
logo entender a importância do meio sócio-cultural onde o sujeito vive. A criança desde muito pequena 
começa a perceber o mundo a sua volta através de uma janela toda especial que é a própria sociedade. 
Inserida em um contexto específico, esta criança vai progressivamente se aculturando, ganhando novos 
olhares sobre tudo e com isto mais e mais se enriquecendo. Como esta criança vai se aculturando ?  
Consideramos que basicamente através da evolução do que chamamos o seu Imaginário. O processo de 
aculturação é lento e os símbolos exercem um poderoso papel neste encaminhamento. 

A idéia de Imaginário que estamos perseguindo se distancia em muito do conceito de inconsciente 
freudiano, bastante conhecido e constantemente referenciado quando se trata desta matéria. Não se trata de 
um conjunto de percepções e experiências que são empurradas  para longe do consciente e que ainda assim 
estão fortemente comandando nossos pensamentos e ações. O Imaginário não pode ser sinonimizado com o 
Inconsciente, pois sua natureza é outra. Como se sabe, trata-se de uma equilibração entre a realidade e a 
imaginação, entre a objetividade e a subjetividade, numa dialética própria, da qual resulta a própria maneira 
como alguém conduz a sua vida.  

É neste sentido que Maffesoli (1993) se refere à temática do Imaginário Social, mostrando que há um 
“surgimento deste imaginário, e eu diria que é um surgimento, primeiramente, na vida social.” (p.6) Este 
surgimento é explicado em oposição à conhecida dominação da razão e da necessidade de análise como 
parâmetros explicativos. São formas de pensar a vida que privilegiam esquemas restritos, principalmente 
lógicos, considerando o Imaginário apenas como algo secundário, até mesmo de algum modo, marginal. 

Observe-se que a imagem vem ganhando cada vez mais espaço no mundo de hoje. A imagem é 
priorizada em todos os sentidos e nos envolve de tal ordem que é impossível se pensar num mundo que fosse 
dela privado Vivemos cercados por ícones, estimulados pelo figurativo e mergulhados em sinais e convenções 
visuais, tudo isto em profusão e numa sucessão infindável de tal modo que o sujeito não pode escapar desta 
situação imagística.  Tudo isto é relevante e ganha um papel extremamente importante no quotidiano do ser 
humano, transportando-o para novas fronteiras, ou melhor dizendo, para horizontes sem-fronteiras. É a partir 
deste quadro que o Imaginário ganha forças, como produção da compreensão do ser humano em relação a sua 



vida, a si próprio, aos fenômenos da natureza, às regras da sociedade, aos produtos da industrialização, às 
ideologias, religiões, tradições, e enfim à cultura como um todo.  

Em se tratando da elaboração dos símbolos, da criação de imagens, imediatamente somos levados a 
pensar também sobre a memória. Desde os mais antigos estudos da psicologia tradicional que a memória e a 
imagem (ou a imaginação) e os símbolos se apresentam de forma inter-relacionada. Vejamos então num 
pequeno parênteses, mas que se faz necessário, algo sobre a memória.  Não é de hoje que se estuda a 
memória, sua gênese, suas características e sua natureza. Muitos autores questionaram esta fascinante 
capacidade, não exclusiva dos seres humanos, procurando identificar pontos básicos orientadores de uma 
conceituação. Na verdade não se sabe muito sobre a memória, mesmo depois de estudos interdisciplinares, 
onde a complementação de pesquisas biológicas deveriam ter respondido às questões filosóficas e 
psicológicas referentes a este fenômeno mas isto ainda não foi inteiramente conseguido. As lembranças, como 
são evocadas, repetidas, construídas e utilizadas vêm constituindo um importante campo de estudos na 
psicologia e certamente hoje de algum modo já compreendemos as relações entre estas e o Imaginário.      

Um dos mais importantes e originais estudos sobre a memória foi concebido por Bergson em 1896. 
Neste dificílimo texto (Bergson, 1946), ele concebe a matéria como um conjunto de imagens, formulando 
uma seqüência de idéias a partir desta premissa. A concepção bergsoniana é inteiramente original e altamente 
complexa e não vamos aqui nos deter na tentativa de sua análise. Trata-se de uma explicação da memória de 
duas formas, a memória pura, que traz a idéia de espírito e a memória no sentido técnico, reprodutivo, tal 
como  hoje é estudada pela psicologia.. Além desta obra, conhecida mas de difícil compreensão, há 
evidentemente outros escritos  sobre este tema, que não é especificamente nosso objeto de estudo, se bem que 
se relacione com a constituição do Imaginário  

Resumindo a proposta, dizemos que certamente é entendida como verdadeira a afirmativa de que não 
haveria Imaginário se não houvesse Memória, considerando-se, mesmo que parcialmente, que esta exerce 
também a função de repositário das lembranças das experiências. Pesquisando também sobre a memória, 
Bartlett (1950) descreve de forma detalhada as diferentes funções e manifestações do ato de memorização, ou 
seja, do ato de se lembrar. São características próprias que no momento não abordaremos para não cairmos 
numa digressão quanto ao tema  desta apresentação. 

Voltando ao assunto central, o Imaginário, vejamos o estudo sobre a sua formulação  apresentada por 
Yves Durand (1987) onde a imagem está presente multiplicada em função do campo, tornando-se este 
conceito  o próprio Imaginário.  Consideramos o uso do termo Imaginário tal como este autor o apresenta, no 
seguinte esquema:  
 
O uso de “imaginário” para qualificar domínios onde:  
1 – o distanciamento com o percepto seja absolutamente evidente (por ex o raciocínio matemático) 
2 – o recurso à compreensão simbólica seja absolutamente necessário (por ex, processos afetivos e 
inconscientes). p.134.   
 
Continuando, o mesmo autor explica: 
 
 “De fato, o Imaginário abarca a totalidade do campo antropológico da imagem, que se estende, 
indistintamente, do Inconsciente ao Consciente, do sonho e da fantasia ao construto e ao pensado, em 
suma do Irracional ao Racional. Certamente que essa definição não contribui muito para elucidação de 
nosso objeto de estudo; tem, entretanto, a virtude de fazer lembrar que os múltiplos domínios do 
Imaginário dependem do espírito humano. – p.134  
 

Conhecer o campo do Imaginário de uma pessoa, ou mesmo tentar agrupar um conjunto de pessoas 
segundo um mesmo Imaginário é uma tarefa altamente complexa. Trata-se de um parâmetro novo de estudos, 
considerando-se que os modelos de pesquisa articulados com bases nesta perspectiva só começaram a 
aparecer nas décadas mais recentes, principalmente nos trabalhos de Gilbert Durand, Castoriadis e René 
Barbier. Vejamos algumas das idéias deste último autor. 

Para Barbier, “a grande tarefa do pesquisador é revelar os recônditos desses imaginário e suas 
implicações para elucidar, na medida do possível, esta rede do imaginário.” (palestra UFF agosto 1992) 

Ainda na mesma palestra, Barbier explica sua teoria do imaginário a partir de três dimensões, cada 
uma delas apoiada num substrato específico: 

1 – imaginário individual-pulsional – referido na teoria freudiana das pulsões, principalmente na 
articulação dialética entre pulsão de vida e pulsão de morte.  Para Barbier não é uma tensão a ser resolvida ou 



reduzida, quando se busca chegar a um estado de não-tensão. Pelo contrário, para ele “a vida é uma dinâmica 
tensional permanente, de criação permanente. O imaginário pulsional é algo muito forte, é da ordem do 
desejo, que entra, portanto em confronto com o desejo do outro.” (p.12, idem) 

2 – imaginário social – apoiado na obra de Castoriadis, que explica o fazer social histórico numa 
construção contínua.  A idéia básica se refere à sociedade como criação permanente.Algo está sempre se 
fazendo e se desfazendo na vida social, o que é de importância vital para a vida política. É a teoria que trata 
do fazer social enquanto “Instituído” e “Instituinte” .  

3 –imaginário sacral – notadamente a partir dos estudos sobre os mitos de Mircea  
Eliade.  Nesta concepção a idéia de imaginário social está fortemente ligada à de sagrado, concepção esta 
entendida como uma relação presente em  todos os grupos ou seres humanos individualmente. Trata-se de 
uma capacidade interna inerente a todos os seres humanos de criar sentido na vida. 

Ainda na perspectiva de Barbier, podemos encontrar a idéia de imaginário ligada a dois aspectos: 
1 – Imaginário enquanto criação, ou seja, aquela capacidade humana de inventar algo que não existe 

anteriormente. Deste modo é que Barbier se refere à improvisação como um dos conceitos-chaves, o que é de 
fundamental importância para o nosso tema específico. 

2 – Imaginário enquanto símbolo. Apesar da aparência contrária, Barbier lamenta a ausência de 
símbolos em nossa sociedade atual, onde segundo ele tudo foi reduzido a sinais unívocos.  Perde-se a noção 
do simbólico na medida em que uma única dimensão é identificada, pois ao contrário, o símbolo é a constante 
reinterpretação. O símbolo remete a um significado mas nunca o exaure totalmente. 

Segundo esta perspectiva crítica de Barbier, o que nossa sociedade hoje oferece não é uma profusão 
de símbolos, como se faz referência constantemente, pois devido à unicidade existente, o que temos na 
realidade é um sinal expresso de forma rígida e empobrecida. 

Em todas as situações de nossa vida, a imaginação exerce um papel fundamental na relação do 
sujeito com o mundo, pois cabe a ela exprimir a realidade filtrada pelos seus substitutos simbólicos. A 
imposição de um único significado empobrece terrivelmente estas experiências. As vivências do sujeito se 
encontram e se expressam na abordagem simbólica, modificando o real e trazendo-o para a consciência deste 
de um modo todo particular. Esta imaginação se organiza de uma forma toda especial, não se subordinando 
aos mecanismos do pensamento, mas encontrando uma via própria. 
 Na elaboração do Imaginário muitos são os fatores integrantes, de tal ordem que se pode encontrar 
uma quase infinita possibilidade de combinações, de acordo com as percepções e experiências de cada um. 
Evidentemente que os elementos sociais encontram seu lugar nestas composições, havendo traços subjacentes 
às posturas individuais que identificam determinados grupos de pessoas. Nestes casos deixa-se de lado o 
conceito de Imaginário e se chega à concepção de Representação Social, conforme os estudos de Moscovici 
(1986). 
 É possível no entanto, se trabalhar numa perspectiva de um Imaginário mais amplo sem 
necessariamente se estar referindo a uma Representação Social. Não nos aprofundaremos nestas diferenças, 
evitando inclusive uma digressão que gerasse uma análise da Representação Social, pois não é este o nosso 
foco de observação. A idéia pretendida é que possivelmente exista um Imaginário mais amplo que ultrapasse 
o conjunto de fantasias, idéias, experiências e imagens em geral de uma só pessoa, e venha a ser entendido 
como presente num grupo de pessoas ligadas por características em comum. Isto nos permite refletir sobre um 
Imaginário do Professor, em princípios, e a partir desta constatação, passamos a nos perguntar sobre qual seria 
este Imaginário do Professor em relação ao Computador. Estamos deste modo especificando nosso campo de 
preocupação, filtrando nosso olhar e nos pondo à escuta de apenas uma dentre muitas das falas do grupo de 
Professores.  
 Cada vez mais se observa que o ser humano se encontra inserido em um contexto, ligado a uma 
cultura e envolvido com parcerias que o tornam presente em grupos. Com isto não estamos de maneira 
alguma anulando a individualidade própria de cada pessoa, apenas estamos também observando que mesmo 
para o sujeito em suas peculiaridades, e sem perder suas características de personalidade, as relações com os 
outros são importantes. Assim concordamos com o fato de que: 

 
Nenhum indivíduo é suficientemente ele mesmo, e ele não pode se formar sozinho, a partir de si 

próprio. Todo indivíduo depende de uma comunidade ou de uma sociedade, da qual ele extrai múltiplos 
elementos com a ajuda da mimesis,  para se apropriar deles ao longo de toda a sua vida e transmiti-los aos 
outros. Cada um depende dos outros para a educação e a formação, o trabalho e a segurança, a infelicidade e a 
felicidade (Wulf, 1997). 
 



 Neste enfoque podemos considerar que o homem não está jamais sozinho e toda a sua construção é 
uma totalidade envolvendo sempre o outro. Aliás  esta é a idéia básica sustendadora do próprio conceito de 
cultura, que exige um conjunto de pessoas para se concretizar. Pessoas reunidas estabelecem uma cultura na 
medida em que se organizam por meio da linguagem, conhecimentos, crenças, costumes, leis, religiões, arte e 
moral, segundo a antiga, e freqüentemente citada definição de cultura do antropólogo Tyler (Cole, 1996, p.13) 
 Apesar desta evidente inserção do ser humano em uma cultura, sabemos como é difícil para o 
psicólogo, e muitas vezes também para o educador, apesar de seu interesse e de seus esforços, entende-lo 
profundamente ligado a uma cultura. Precisamos nos voltar mais para este aspecto, buscando as raízes de cada 
ser humano, conhecer o pensamento cultural, as produções coletivas básicas, as fantasias, lendas e mitos que 
embalaram este sujeito desde a sua infância para melhor entende-lo em sua complexidade. São muito tímidos 
ainda os estudos sobre a cultura, apesar dos esforços da moderna antropologia e de algumas vertentes da 
psicologia, conhecida como antropológica. 

Tomemos destes elementos citados, os mitos, cuja presença numa cultura revelam o ser humano em 
suas características mais íntimas. De algum modo falar de mitos não é novidade, pois á descrições 
antropológicas e tentativas de análises de variados mitos existentes em diferentes culturas. Mitos vêm sendo 
estudados desde um longo tempo, seja numa abordagem antropológica, histórica ou psicológica. Os mitos 
sempre exerceram grande fascínio sobre estudiosos da cultura e são interpretados de múltiplas maneiras. No 
momento vamos nos deter no quadro apresentado por Gilbert Durand (1992) que destaca três grandes mitos 
presentes na cultura ocidental: o dionisíaco, o hermético e o prometêico. De forma extremamente simples, 
pois não é aqui o espaço adequado para uma maior explanação sobre estes, e pressupondo um prévio 
conhecimento da obra de Durand, podem ser entendidos da seguinte maneira: 

Prometêico – refere-se ao mito do gigante Prometeu que roubando o fogo dos deuses para dá-lo aos 
homens lhes confere também o poder. Com esta figura de força, este mito representa a autonomia da razão 
humana e caracteriza a ciência e principalmente as idéias do néo-iluminismo. 

Dionisíaco – trata-se de um mito antagônico ao prometêico, representado atualmente pela revolta dos 
grupos marginalizados. É entendido também nos comportamentos marcados  pela permissividade, 
irracionalismo ou transgressão. Seria uma forma de liberalismo se opondo à tirania da razão. 

Hermético – é o mito que se origina do deus grego Hermes, o mensageiro. São os grupos que 
realizam investigações nas ciências da natureza e do homem, procurando a lógica das contradições. Abolição 
da aliança entre racional e transracional, ético e liberto, saber e emoção, na direção da emancipação humana. 
 Como nosso objetivo não é fazer uma análise do Imaginário enquanto categoria propriamente dita, 
mas sim de utilizá-la para a compreensão de um aspecto específico tal como indicado no título deste artigo, 
não continuaremos nesta vertente. Visamos aqui uma reflexão pretendendo elucidar, ou ao menos estudar, um 
fenômeno que emerge em nossas escolas, ou seja, a citada questão do Professor diante do Computador, 
entendido a partir do seu Imaginário para este novo artefato, presente em nosso cultura e certamente ocupando 
um lugar de importância. 
 
O IMAGINÁRIO DO PROFESSOR DIANTE DO COMPUTADOR 
 
 Começamos nossa explanação a respeito do Imaginário do professor diante do computador nos 
referindo à importância de uma idéia central inerente à compreensão de nossa proposta, expressa na seguinte 
afirmativa: “compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa apenas 
elucidar uma etapa da história do pensamento humano, mas também compreender melhor uma categoria dos 
nossos contemporâneos” (Eliade, 1972, p. 8). O computador como um verdadeiro mito contemporâneo 
precisa ser analisado num estudo que vá até as raízes e pesquise exatamente os “mitos nas sociedades 
tradicionais.” Não se trata de um objeto isolado que de repente vá se configurar no Imaginário de uma pessoa, 
mas de algo que se revestirá das características sobre ele projetadas, oriundas exatamente do complexo do 
Imaginário existente. 
 Esta afirmativa justifica a exposição feita dos mitos trabalhados por Gilbert Durand a partir de 
figuras marcantes da antigüidade e nos remete ao moderno mito dos computadores e da cibernética. Para ele o 
Imaginário se compõe de mitos que definem a vida do homem, da sociedade e da história. Com o objetivo de 
estruturar o Imaginário, o citado autor construiu a já conhecida mitodologia, a partir da qual muitos estudos 
têm sido feito. 
 Longe de nós a pretensão de enquadrar perfeitamente a relação professor/computador na mitodologia 
durandiana neste estudo, pois para este objetivo uma pesquisa muito mais profunda teria que ser feita, 
partindo-se então para uma análise mais complexa. O que estamos aqui objetivando é mostrar que a relação 



professor/computador não pode ser apenas entendida enquanto uma manifestação superficial, mas sim olhada 
e interpretada em seus mitos e na constituição de um Imaginário específico. 
 Além dos conceitos racionais que possam vir a ser  elaborados quanto ao computador, muito mais 
existe necessitando ser percebido. São as emoções, desejos, medos, expectativas, imagens, fantasias, 
percepções e sensações que dão uma forma bem diferente do que aquela sugerida pela razão. A nosso ver, é 
através da busca do conhecimento do Imaginário em cada situação, e aqui no caso, da introdução dos 
computadores nas escolas, que melhor se pode compreender os comportamentos existentes. 
 Dificilmente alguém quando interrogado sobre o que é um computador deixará de identificá-lo com 
uma máquina, um artefato eletrônico, um produto da inteligência humana, um objeto. No entanto não é tão 
simples a resposta quando continuamos a nos interessar por este objeto e passamos a pensar mais detidamente 
sobre a sua significação, seu papel e sua interferência na vida cotidiana de qualquer pessoa. Trata-se de algo 
com algumas conotações especiais, muito mais do que simples denotações, e que assumem características 
mitológicas, peculiares a determinados grupos, relacionadas a culturas específicas. 
 Em nossa investigação sobre como os professores concebiam o computador em seu imaginário, 
encontramos a palavra “ferramenta” nas respostas, quase sempre acompanhada do adjetivo “importante”. No 
entanto, o que descobrimos por detrás do texto, digamos frio e objetivo, era um amontoado de  emoções, 
desejos, sonhos e medos que talvez não aparecessem a um leitor superficial, mas que ali estavam. Eram estas 
as raízes que se revelavam, embora estivessem antes ocultas por frases que buscavam dar um sentido mais 
convencional às explicações.  Vejamos pois quais foram os principais comentários dos professores que 
gentilmente acolheram nosso pedido de colaboração e  se expressaram livremente sobre a sua relação com o 
computador. 
 Em primeiro lugar observamos a busca da ênfase dada à supremacia do professor sobre o 
computador. O herói deveria continuar sendo o professor, que não se sente ameaçado pelo intruso, e que o 
vencerá, ao menos quando este se põe a raciocinar sobre a questão. O pódio continua a ser ocupado pelo 
professor, mesmo com a presença do computador em sala de aula. Assim é que foram encontradas  expressões 
que reafirmam esta posição de maneira bastante clara, como as seguintes:  
 
“Não será substituto do livro e do professor”. 
 “A princípio se tinha a preocupação do computador substituir o professor” (mas hoje não se tem mais, pode-
se completar o que se passa pela mente do entrevistado).  
 
Alguns chegaram mesmo a ser incisivos quanto a esta posição:  
 
“O computador não deve substituir o professor.”  
“O uso do computador pelo aluno é bom, porém não tira a utilidade do professor em sala de aula.”  
“O computador auxilia o aluno em seus estudos, todavia não substitui o professor.”  
“A máquina nem chega perto de substituir o homem.”   

 
E ainda nesta perspectiva:  

“Vale alertar que máquinas podem ser úteis ferramentas usadas por professores, mas jamais substituí-los.”  
Muitos são os exemplos que poderiam ser aqui apresentados. Veja-se ainda o seguinte com a ênfase no 

termo jamais:  
“O computador jamais substituirá, ou melhor, não pode substituir a relação entre alunos e professores.”   

Claramente está expressa a preocupação na fala de um outro professor, apesar de um tom conciliatório, 
quando este afirma que:  
“O computador é um recurso a mais, no entanto, não foi feito para substituir o professor e o mestre não deve 
temê-lo” .  

Além do uso da palavra clássica “mestre”, observe-se na afirmativa o interesse em lhe assegurar  que 
ele não “deve temer” o computador. Há uma segurança nesta palavra que é utilizada exatamente para reforçar 
o poderio do professor em relação ao computador. Trata-se de uma força evidentemente poderosa, a do 
computador, mas que de modo algum este será o vencedor final, pois depois da noite escura expressa na 
ameaça, virá o grande e radioso dia na vitória deste mestre. 
 Outros são cautelosos e apresentam seu pensamento, ou sua preocupação, sob a forma de uma 
pergunta:  

“ O professor perderá o lugar para o computador ou apenas o objeto com monitor será um auxiliar 
para o professor ?”  



 Mas há os que já consideram a batalha perdida e o professor mergulhado nas sombras, sem mais 
nenhum alento, confinado a seu destino de perdedor, e por isso afirmam: 
 “O professor acaba se tornando escravo do computador, tornando-se muito dependente e às vezes não 
consegue raciocinar de forma simples.”   

Outro professor também se utiliza do termo “escravo”, bastante indicador de uma sombria perspectiva, 
aconselhando, talvez para que a situação possa vir a ser revertida, que este conheça as mesmas armas do 
inimigo:  

“Devemos conhecer a inserção da informática na aprendizagem, mas não ficando escravo desta.”  
Esta constatação é sublinhada pela evidência do domínio do computador sobre os seres humanos, 

como um deus poderoso que manipula o destino de suas pobres e incapazes criaturas: 
 “Toma conta do dia a dia na vida das pessoas”.  
E ainda há os que tentam ver os defeitos ou aspectos mais fracos do computador e se fixam na 

preocupação de afirmar que : 
“O computador tem o seu ponto negativo, o que o torna muito desagradável.”  
 “A criança não realiza mais sua criatividade” (quando joga com o computador).  
Um dos professores ataca o inimigo fazendo um alerta, onde ressalta que: 
 “Sua (do computador) utilização por si só não é justificada.”  

 Há dentre os que aprovam o uso do computador uma preocupação relativa a um alerta contra este 
dragão do mal. Observe-se na seguinte afirmação esta nítida imagem:  

“Este elemento tem que ser usado com certas precauções, isto é como o fator que possibilita o 
conhecimento, pois desta forma o professor pode perder a sua função que é de fundamental importância neste 
processo.”  

Note-se o termo utilizado, elemento, o qual como é sabido,  é empregado para marginais e bandidos na 
linguagem das páginas policiais de um jornal. 

 Na complementação da frase vale a pena se observar a ênfase na afirmação da “fundamental 
importância” do professor, restituído ao seu lugar de astro rei. Surge nesta perspectiva um sentido de 
antropomorfização, presente não só nesta afirmativa como também  em outras. O mito da criação de um ser 
dotado de características humanas é também observado em uma outra fala de professor com um teor 
semelhante:  

“O computador é atualmente de grande importância na educação, do ponto de vista de servir como um 
agregado.”  

Note-se também o termo “agregado”, que é muitas vezes utilizado para indicar uma pessoa que por 
algum motivo se encontra num grupo, aceito como complemento de pessoal, empregado ou apenas um 
companheiro, mas quase sempre num sentido de alguém numa posição de subalterno. 
 Seguindo ainda esta perspectiva de um alerta, encontramos entre outras a seguinte afirmativa:  

“Deve-se ter muita atenção com relação a isso (computador), para não sermos levados à dependência 
material, ou até mesmo a um compromisso que possa interferir nas relações diárias.” 
 Esta é uma das frases mais fortes e altamente reveladora de um grande medo em relação a este 
poderoso e misterioso objeto ao qual o ser humano será subordinado, ou pelo menos corre grande risco desta 
fatalidade acontecer. 
         Ao mesmo tempo que o medo é revelado nas entrelinhas dos depoimentos, uma defesa forte se 
apresenta, sempre ressaltando limitações do inimigo e habilidades superiores do professor, como por ex: 
         “É impossível um computador analisar o aluno em sua aprendizagem.”  
         “O professor é o elo fundamental para o aprendizado” .  
         Novamente o professor é imaginado como o sol a iluminar a cena, absoluto e dominador no céu da sala 
de aula. Mas este cenário logo a seguir pode ser encoberto, conforme a seguinte postura da constatação de 
uma real ameaça, proveniente de capacidades superiores no computador :  

“O computador pode proporcionar material didático com uma melhor aceitação e atrativo para os  
estudantes.”   

Ainda nesta mesma linha observemos quando um professor afirma:  
“Assim (com o uso do computador) o aluno aprende e se interessa pela aula.”  
Com esta perspectiva o professor realmente foi esmagado e não tem mais nada a fazer do que se 

resignar diante do brilhante vencedor. O professor se rende ao seu malfadado destino, não é capaz de produzir 
o interesse do aluno pela aula, e rende homenagem ao computador, este sim, dotado desta capacidade.  Esta é 
uma imagem que aparece diversas vezes, como na expressão de outro professor:  



“A relação do computador com o professor de matemática é importante, útil e aplicável em sala de   
aula, pois sabemos que geralmente os jovens não suportam a matemática, então o computador é um meio 
alternativo que promove o incentivo do aluno pelo assunto que até então é abominável.” 
           Outros professores identificam o computador como um aliado, até considerando sua própria atuação 
como necessariamente melhorada se for completada por este auxiliar.  

“O papel do professor que procurando se reciclar usa o computador e então transmite aos alunos o 
que aprendeu.”   
Nesta mesma perspectiva, outro afirma ainda que:  

“O computador é muito útil não só para o professor, como também para o aluno.”  
Alguns chegam a exagerar quanto aos efeitos desta aliança, e bastante entusiasmados se referem à 

importância do computador de um modo absoluto e divino. Observe-se que uso propositadamente o termo 
entusiasmado remetendo a reflexão ao sentido original deste, ou seja, professores preenchidos  de deus. É o 
que se pode inferir da seguinte afirmação: 

“Já não podemos viver sem ele.”  
O computador cresce em poder e se torna o sol, o mito da luz que mantém a vida e passa a exercer 

um poder total sobre o ser humano. Um professor explica esta situação atual nas seguintes palavras: 
“O computador é a grande febre do momento, parece que todos os problemas serão resolvidos por causa dele, 
problemas como a dificuldade na aprendizagem, ou diferença de informação devido a níveis sociais 
diferentes, etc.” 

Toma-se o computador como a panacéa que vai resolver todos os problemas, ultrapassando até 
mesmo a antropomorfização e chegando a uma categoria divina. É o mito em sua forma mais superior e 
perfeita. 

Ao mesmo tempo, outro professor não se imagina tão subjugado por este sol todo poderoso, embora 
demonstre receio quanto a um possível risco  e afirma:  

“O computador atrapalha porque se corre o risco de pensar ser só ele um meio de ensino, como se a 
figura do professor fosse dispensável.”  
    Há os que se utilizam do computador, reconhecem qualidades neste e fazem a sua propaganda, sem 
uma maior preocupação aparente:     

“Computador é ótimo para ordenar arquivos”  
mas são cautelosos quanto a este auxiliar, continuando seu depoimento afirmando que: 
“entretanto não confio cegamente nele, confio mais em mim, porque computador quebra, falta 

energia.” 
 Surge nesta expressão novamente um dos mitos básicos, anteriormente referido, aquele da 
antropomorfização. É sobre este aspecto que Nate Schmolze afirma : 

“Às vezes a interação com meu computador me parece mais proximamente semelhante  à interação 
humana do que usando este apenas como um instrumento.” (Nate Schmolze, 24.3.1998 via internet)  

Esta é uma expressão que pode ser generalizada, pois ouvimos de vários professores frases que de 
algum modo tinham este mesmo sentido. Tenta-se explicar, como por ex:  

“A tendência para antropomorfizar certos objetos, naturais ou culturais, mais do que outros é na 
verdade interessante.(...) É plausível que enquanto um sujeito desenvolve uma compreensão mais clara do 
comportamento da ‘coisa’, esta desenvolve uma personalidade na mente do sujeito, ela tem traços 
previsíveis.” (Bill Barowy, Prof.of Lesley Colleg, Cambridge, MA - 25.3.1998 via internet). 

 Neste sentido Sherry Turkle (apud Katherine Goff, Denver - 25.3.1998) em seu livro “The Second 
Self” mostra que: 

“Os computadores romperam nossas crenças sobre o que significa para mim ser vivo e inteligente. 
As pessoas dão atributos humanos (antropomorfização) aos computadores e atributos dos computadores a si 
próprios.”  
 De uma forma curiosa um professor por nós entrevistado assim se manifesta:  

“A dupla, professor mais computador pode ser extremamente enriquecedora, já que desperta o jovem 
para sua manipulação.”  

Talvez a linguagem não esteja tão correta e por isso não exista uma clareza suficiente para se inferir se 
o jovem vai manipular a dupla ou apenas o computador. De qualquer maneira há uma aproximação do sujeito 
que se iguala ao artefato, numa simbiose mítica bastante interessante. 
 Ainda no que diz respeito à antropomorfização, outras idéias podem surgir, dentre elas o 
questionamento se existiria alguma diferença quanto ao gênero. Qual seria a relação homem/computador ? 
Qual seria a relação mulher/computador ? Jay Lemke se reporta ao citado livro de Turkle para afirmar: 



“Turkle nota que parece haver diferenças disposicionais ao menos culturalmente favorecidas entre 
homens e mulheres em termos de como eles interagem com o computador de um modo predominantemente 
analítico e previamente planejado, de modo estruturado ou de um modo mais “íntimo” e quase interpessoal. 
Há muito mais em contraste do que isto, e penso que há definitivamente um elemento de distinção por gênero 
nisto” (Jay Lemke, Prof. of Education, City University of N.Y – 18.5.1998 via internet). 
 Em resposta a esta afirmativa, encontramos a seguinte observação: 

“É difícil dizer se há diferenças de disposições culturalmente favorecidas entre homens e mulheres 
em termos de se eles interagem com o computador de um modo predominantemente analítico e previamente 
planejado, de modo estruturado ou de um modo mais “íntimo” e quase interpessoal. De acordo com nossas 
observações existem os tipos operacional (manipulacional) e comunicacional (conversação) de interação 
(trabalho) com um computador. (...) Como observamos isto não depende do gênero” (Olga Marchenko, 
Instituto de Psicologia de Moscou, 19.5.1998 via internet). 
 Também outro pesquisador não vê diferenças por gênero nesta obra, como se pode observar: 

“Ela (Turkle) não parece estar descrevendo a interação com o computador como uma diferença 
baseada no gênero.” (Timothy Koschmann, Dept. of computer Science, Univ. of Colorado at Boulder, 
19.5.1998). 

Voltando à fala de Jay Lemke, ele se refere aos pesquisadores que afirmam não interagir com um 
computador como fariam com uma pessoa, ainda ressaltando: 

“Mas há muitas pessoas que, ao menos em alguns aspectos importantes, fazem isto (interagem com o  
computador) e preferem assim, e chegam a bons resultados e percepções fazendo assim” (Lemke, idem). 
 

Continuando este debate, é interessante a contribuição de Ekeblad, mesmo que seja em tom de 
brincadeira: 

“Computadores, carros e chaves que tendem a ficar presas na fechadura – tudo isto trabalha melhor 
se você for gentil com eles e tentar ouvir o lado deles da história, exatamente como crianças e cavalos, não é” 
(Eva Ekiblad, 19.5.1998 – via internet). 

Ainda para uma melhor reflexão sobre estes aspectos, vejamos o comentário a seguir: 
“A pesquisa sobre Inteligência Artificial  tentou desenhar a máquina-ator ou “máquina interativa” 

que tem um plano, inteligência, intenção ou motivação dentro dela. E nós sabemos que isto foi ilusão” (Naoki 
Ueno, Universidade de  Tokyo, 20.5.1998 via internet). 
 Todas estas expressões mostram claramente uma mescla de emoções e sentimentos existentes no 
professor quando este se encontra diante do computador sendo introduzido em sua sala de aula. Há uma 
espécie de forte medo da sua morte simbólica e da sua perda de significado causadas pelo computador, o vilão 
desta história. A passagem do tempo se evidencia quando o professor imagina o computador mais “atraente e 
moderno”, levando-o assim à uma possível decadência contra a qual ele às vezes luta, às vezes não. Para 
vencer este fantasma, o professor recorre à racionalização, à palavra, e por isso elabora explicações que 
possam justificar o seu poder. 
  
 REFLEXÕES FINAIS 
 

Quando iniciamos este estudo buscávamos conhecer qual o Imaginário do professor em relação ao 
computador na sala de aula. Conversamos com alguns professores, pedimos depoimentos por escrito e 
participamos de alguns debates sobre este tema. Procuramos sempre que possível nos voltar para uma 
fundamentação na Antropologia de Gilbert Durand, mas constatamos que isto não se concretizou 
inteiramente, devido não só à grande complexidade do assunto em si, da própria estrutura durandiana, como 
também pelas dificuldades das condições de trabalho. Mesmo assim foi este o referencial teórico utilizado no 
presente estudo. 

No entanto, apesar das falhas e das limitações,  consideramos que esta amostra se tornou 
bastante interessante e pode ser de alguma ajuda para professores, coordenadores, supervisores e diretores de 
escola. Todos que estão envolvidos com a chegada dos computadores nas salas de aula passarão a lançar um 
olhar diferente neste relação, a pensar um pouco mais além do que a simples superfície de um instrumento 
pode oferecer. Não mais se restringirão a um aspecto puramente de ordem técnica, mas procurarão buscar o 
que está oculto e precisa ser revelado. Os mitos sinalizam e estão a nos chamar a atenção, pedindo uma 
decodificação que permita a comunicação de seus significados, mas na maioria das vezes permanecem 
obscuros. Os mitos procuram se evidenciar principalmente através das imagens provocadas, mas nem sempre 
nós educadores queremos vê-los e por isso passamos ao largo de toda a sua preciosa contribuição.  



Sabemos que um pragmatista diz que percebe tudo aquilo que vê. Nós não concordamos com 
esta afirmativa e a invertemos, como de certo modo Piaget (1970) também o faz, e dizemos que vemos tudo 
aquilo que percebemos. Procuremos pois perceber esta relação professor/computador para então podermos vê-
la de uma forma mais plena. 

Dentre todas as observações feitas, um aspecto muito forte é a aparente iluminação da 
inteligência artificial própria do computador que é vista como algo espetacular e ofuscante, fazendo o 
professor se sentir diminuído,  sem alternativas e até mesmo apagado. Mas como o desejo de poder é muito 
real, a expectativa diante do desconhecido cresce embora nem sempre consiga derrubar o professor, que vai 
procurar se equipar de tal modo que venha a conseguir este poder. O professor se arma e vai à luta, se utiliza 
de estratégias e se põe em combate. 

Embora os símbolos apresentados por Gilberto Durand estejam divididos num regime diurno, 
da razão e da lógica, expressando a masculinidade, e num regime noturno, tranqüilo e calmo gravitando em 
torno da sensibilidade da mulher, no caso da relação professor/computador esta divisão não foi relevante, 
como já mostramos em algumas citações e também nas respostas dos professores por nós consultados, de 
ambos os sexos. 
 Uma das estratégias utilizadas pelo professor para resolver o medo e fornecer a ilusão de uma vitória 
é a busca da intimidade com o computador. A conversa aproximadora com a máquina, a construção da já 
referida antropomorfização e principalmente o domínio deste equipamento, o que virá, sem dúvida, evidenciar 
sua supremacia e a redução do computador a uma “ferramenta”, termo que utilizamos no início deste estudo. 
 Um outro aspecto a ser ressaltado é que o computador ao ser apresentado a professores e educadores 
já vem revestido de toda uma mitologia, de tal modo que passa a corresponder aos sonhos, desejos e também 
aos medos e pavores  destes. Os professores enfrentam a dura realidade das dificuldades em sala de aula, 
sejam elas sociais, afetivas ou cognitivas, e se defrontam com algo que lhes é acenado como uma resposta aos 
seus desejos, uma solução para seus problemas, havendo assim o  favorecimento do estabelecimento dos laços 
especiais aqui verificados.  

Há inegavelmente toda uma propaganda calcada neste Imaginário, pois como sabemos, a publicidade 
conhece muito bem não só a psicologia como também outras áreas do saber, e faz uso destes conhecimentos 
para melhor atingir seus fins. No caso dos computadores não seria diferente, pois a indústria precisa vender 
seus produtos e por isso busca por todos os meios uma via para introduzi-los na vida das pessoas. As 
mensagens sobre os computadores muitas vezes prometem muitos mais do que estas máquinas na realidade 
são, alimentando deste modo o Imaginário de seus potenciais usuários. Além disso, mesmo sabendo da 
enorme capacidade delas, tanto de armazenamento de dados como de possibilidades de recursos, precisa ficar 
bem claro que ainda assim são apenas máquinas. E máquinas são construídas por seres humanos para estarem 
a serviço dos seres humanos e não vice-versa. Cabe a cada um dos professores aprofundar uma reflexão sobre 
suas próprias concepções relativas à máquina e ao papel que exercem em suas vidas. 
 Um outro ângulo de observação que salientamos é o fato de que se nota atualmente uma cada vez 
mais crescente preocupação em introduzir computadores em salas de aula sem que outras necessidades 
prioritárias sejam atingidas. Este é um dos pontos que desejamos ressaltar e o fazemos neste momento em que 
todos parecem tão hipnotizados pelas maravilhas desta ferramenta. Resgatar o Imaginário de professores, de 
governantes, das famílias, e da população como um todo em relação ao computador é uma tarefa muito difícil, 
pois vários mitos já estão bastante instalados, e embora recentes, estão enraizados e guiando os pensamentos, 
as emoções e as ações de muitas pessoas. No entanto é preciso reagir a esta anestesia geral e pensar o 
computador de uma forma o mais objetiva possível, descobrindo sempre o Imaginário das pessoas envolvidas 
com este equipamento. Trata-se de um enorme desafio a ser levado em frente por outros pesquisadores em 
vertentes variadas. Parece paradoxal falar em entender o computador objetivamente quando se trata de um 
estudo sobre o Imaginário, mas na verdade a melhor maneira de se desvelar o real é também identificando o 
que se passa no Imaginário das pessoas. 
 Para finalizar, repetimos o comentário de Stwart Deuchar sobre este assunto, quando afirma: 

“Sobre ter computadores na sala de aula, bem, claro que não queremos ferir os sentimentos de 
ninguém, mas deixe-me dizer que achamos a idéia de algum modo bizarra” (Stwart Deuchar, 27.10.98, via 
internet). 

 
Observe-se a radicalização desta postura, o que já pode ser interpretado à luz da mitodologia 

durandiana como alguma forma especial de um Imaginário do citado autor.  Mesmo sem uma adesão plena a 
este posicionamento, sabemos que há muitos outros pontos que precisam ser revistos e elaborados na escola 
antes da introdução do computador. Há problemas mais urgentes e necessidades prioritárias que estão sendo 



colocadas em segundo plano, possivelmente porque o computador tomou conta do Imaginário das pessoas 
responsáveis pelas decisões nas esferas educacionais. Temos que refletir sobre a educação que desejamos, a 
filosofia que deve nos servir de base, os valores fundamentais e a moral destes resultante, os conteúdos 
curriculares necessários e possíveis, os objetivos, a metodologia mais adequada e as formas de avaliação e 
principalmente refletir sobre a pessoa do educando e do educador. E a partir disto, fundamentalmente, 
precisamos investir muitos mais na formação dos professores e na real valorização do seu trabalho, tomando-
se entre outras medidas também importantes, a prática de uma remuneração digna e condizente com a sua 
atividade. Pensamos pois que só então poderíamos nos voltar para a questão específica do computador em 
sala de aula, algo sem dúvida importante e que não pode ser esquecida. 

 
 Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1998 

  Dra. Maria Judith Sucupira da Costa Lins 
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A Liberdade de Forma. Nesta era de sobrecarga de informações, o 
importante não é mais a liberdade de idéias, mas a liberdade de forma – liberdade 
para modificar e mudar o corpo. A questão não é se a sociedade vai permitir às 
pessoas a liberdade de expressão, mas sim se a espécie humana vai permitir que os 
indivíduos construam códigos genéticos alternativos. 

Stelarc.  
 

 
 
 



Ariano Suassuna e a Cibercultura ou a Peleja do Cavaleiro-Do-Sertão 
com a Parafernália1 

 
Maria Aparecida Lopes Nogueira2 

 
 Entendendo a  Cultura nos moldes postos por Jöel de Rosnay, ou seja, como "uma capacidade de 
integração de elementos, de fatos separados em uma coerência reintegrável na vida e na ação para lhe atribuir 
um sentido"3, ela (a Cultura) se encaminha para a fractalidade e a hipertextualidade. Fractal porque cada um 
construirá um gérmen da totalidade, dependendo da densidade de sua Cultura; hipertextual porque esta forma 
de Cultura será conexionista, religada à infinidade de outros degraus da Cultura Fractal.  

A partir dessas idéias, tentarei apreender qual a contribuição de Ariano Suassuna para a construção 
da totalidade, quais as suas relações com os instrumentos, tais como o livro, a mídia, o computador, os 
instrumentos de comunicação, as relações e as memórias coletivas eletrônicas. 

 
E a história começa assim: 

  Uma hora da tarde 
  Os dois pelejadores se aproximam acompanhados de seus padrinhos 
  Três juizes de preto espera-os no centro da praça 
  Ouve-se uma salva de quatro tiros de bacamarte, anunciando o grande acontecimento 
  Seria travada, ali, a disputa pelo Quinto Império do Reino de Taperoá 
  Seis mulheres-carpideiras, com seus terços rebrilhando à luz do sol, aguardam ansiosas 
  Trazem pela mão sete filhos, sete crianças de olhos tristes e famintos 
  Contornando toda a praça, oito nobres vaqueiros demarcam os cantos da arena 
  Ao longe, nove princesas com seus colos brancos e longos cabelos dourados, espreitam de  

suas janelas 
  Depois de dez passos, os guerreiros dão início à peleja. 
 
 Em uma aula-espetáculo, Ariano Suassuna afirmou: "Não sou eu que não gosto de computador, é ele 
que não gosta de mim! Há poucos dias atrás, uma amiga minha escreveu meu nome nele (no computador), ele 
recusou e sugeriu para que a mesma efetuasse a troca do meu sobrenome Vilar por vilão e de Suassuna por 
assassino. Dessa forma, meu nome ficaria Ariano Vilão Assassino!... Estão vendo só?!... É ele que não gosta 
de mim, me xingar desse jeito!" 
 Tratar o computador como o Outro, enfrentar a máquina sob a ótica da questão da alteridade (tão cara 
aos antropólogos), é o que está posto nesta fala de Suassuna. Entretanto, isto quer dizer mais. Eu e a máquina 
temos alguma coisa em comum, alguma coisa de cada um de nós se encontra também no outro; ao mesmo 
tempo, só eu, e apenas eu, posso falar por mim. Somos humanos e máquinas. Somos cyborgs. 
 No entanto, as relações que envolvem a Cibercultura se mostram cada vez mais complexas. Diante 
das mídias, dos ciberespaços, das novas tecnologias da inteligência, não se sabe ainda o que se reserva para à 
condição humana, pois a informação agora é entendida como memória, estocagem e tradição. Nesse prisma, 
vejamos esta história de Suassuna com a mídia: 
  "Há um tempo atrás, um senhor da TV Globo veio me procurar, propondo que eu escrevesse 
uma novela. Respondi que aceitaria, desde que os atores não falassem com aquele sotaque chiado exagerado, 
e nem tão pouco com o sotaque forçado de nordestino, aquela caricatura horrorosa de nossa fala. Ao que ele 
retrucou: 'quanto a isso não se preocupe, pois nós trabalhamos com a média dos sotaques do Rio e de São 
Paulo'. E eu pergunto: o que é a média de sotaque entre Rio e São Paulo?!... É o mesmo que colocar a cabeça 
de um indivíduo em um freezer e as pés em um forno; sua temperatura média será de 36 graus!" 
 Devo ressaltar que, algum tempo depois, a mesma Globo levou ao ar adaptações de duas peças de 
Suassuna em horário nobre ("Uma Mulher Vestida de Sol" e "A Farsa da Boa Preguiça"); e que, "O Auto da 
Compadecida" (sua peça de maior sucesso) será levada ao ar como microssérie em dezembro. E a Globo se 
rendeu à exigência do autor. 

                                                             
1Trabalho apresentado no X Ciclo de Estudos sobre o Imaginário - Imaginário e Cibercultura, na Mesa Arte e 
Cibercultura. Novo Hotel, Recife, PE. 
2Professora da Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco.  
3 L'Homme symbiotique - Regards sur le troisième millénaire,  Paris: Seuil, 1995 



Suassuna também está no cinema, desde a década de 70, através de duas adaptações do "Auto da 
Compadecida". E, a partir de 1997, na INTERNET - mais especificamente, no Alta Vista - através do Jornal 
de Poesia (de Alisson de Castro), com notícias e algumas entrevistas em jornais. 
 Segundo Edgard de Assis Carvalho, "o destino do homo mass-mediactus permanece em aberto. 
Admitir a incerteza diante da irreversibilidade de todo esse processo encerra uma atitude que permite 
vislumbrar, no plano das idéias pelo menos, a possibilidade de uma ecologia das culturas, subsidiada por uma 
verdadeira 'reforma paradigmática' capaz de dar um basta à idade de ferro planetária', na qual a desordem 
acumulada pode conduzir, inexoravelmente, ao caos"1. E a peleja entre o Cavaleiro-do-Sertão e a Parafernália 
continua. A cada momento um deles cede. Vejamos mais uma história. 
 Em março próximo passado, ocorreu o lançamento da tradução do livro de Suassuna "A Pedra do 
Reino" na França2. O título em francês ficou "A Pedra do Reino, uma versão para Europeus e Brasileiros 
Sensatos", uma alusão ao número de páginas que foi reduzido de 635 para 324. Os jornais franceses 
publicaram diversas matérias sobre o lançamento. Suassuna teve acesso à cópia de uma delas, publicada no Le 
Monde em 25/03 e disponível na INTERNET, através de um amigo. Entretanto, esse tal amigo, já que não 
sabe francês, resolveu traduzir a matéria no computador. O resultado, é claro, foi um desastre. Cito a seguir 
alguns trechos da tal tradução: 
  "a obra e a vida deste autor de teatro e novela são escritas abaixo na terra de fazendas e 
vasto sertão"3; "grande, emagreça, esbelto"4; "Ariano Suassuna vive, para dois não do Rio Capibaribe, uma 
casa velha, sobrevivendo de escavadura, para os volumes calculados para resistir ao calor, construiu de 
madeira e caoba, Ariano Suassuna, o autor de teatro e de romances, é se cercado de pedaços de habilidade 
manual popular, terras cozinhadas, as virgens ingênuo de Tracunhaem, carnes de boi corpulentas de Caruaru, 
gravura ou estilizaram madeira esculpida de carancases, faces de proa em forma de monstros de barcos do 
fluxo o São Francisco"5. 
Após rir muito lendo esta tradução, Suassuna disse: "E depois querem me convencer que o computador é um 
bicho inteligente!...  
 Mas se acredito, apoiada nas idéias de Edgar Morin6, que essas desordens possam gerar 
organizações, talvez tudo isso se frutifique numa política de civilização baseada na "ética da solidariedade". 
Não tenho garantias, a incerteza quanto ao futuro me assusta. 
 E Suassuna continua, até hoje, escrevendo manualmente seus trabalhos. "Sou artesanal", afirma. Não 
é necessária a publicação de seus livros para que se realize, o importante é o ato da criação. Caso as editores 
não publicassem, não teria problemas: ele confeccionaria artesanalmente alguns poucos exemplares, e daria 
de presente aos amigos. Ressalto que as suas Iluminugravuras são, até hoje, confeccionadas por ele, sendo 
distribuídas pessoalmente. 
 E o avião?... Ariano Suassuna morre de medo, inclusive tem recusado inúmeros convites ao longo da 
vida, apenas para não ter que enfrentá-lo. E retruca: "Se avião fosse seguro, quando a gente entrasse nele, a 
aeromoça não viria com aquela conversa de que, em caso de acidente, você deve por a máscara de oxigênio 
que cairá à sua frente, e de que o assento flutua, podendo ser usado como bóia, se o avião cair no mar!". 
 E, por falar em aeromoça, Suassuna diz irritar-se com aquela fala padrão: "Outro dia eu estava no 
aeroporto aqui do Recife, em viagem para o Rio Grande do Sul, e, na sala de espera, ouvi aquela voz 
insuportável: 'senhores passageiros do vôo tal, dirijam-se ao portão X para embarque imediato'. Quando 
cheguei em São Paulo, para fazer conexão, a mesma voz no microfone: 'senhores passageiros do vôo tal,...' E 
eu me perguntei: será que a tal da moça viajou para São Paulo, também?... Pois a fala era igual!" 
 A relação da Arte com a Tecnologia é refletida por Suassuna quando o mesmo afirma que "a noção 
de progresso vale no campo da Tecnologia, mas vale muito pouco no campo da Cultura e não vale nada no da 
Arte. (...) A Arte Medieval não é superior nem inferior à da Renascença, é diferente dela, e a introdução da 
perspectiva não é um progresso em Arte, é mudança. Tanto assim que a Arte do século XX abandonou de 

                                                             
1 Complexidade e Simbiose  (1996:3), mimeo. 
2 La Pierre du Royaume, version pour Européens et Brésiliens de bom sens, traduzido por Idelete Muzart (éd. Mëtailié) 
3 l'ouevre et la vie de cet auteur de théâtre et romancier sont inscrites dans la terre des vastes fazendas et du sertao. 
4 Grand, mince, svelte 
5 Ariano Suassuna habite, à deux pas du Rio Capibaribe, une demeure ancienne, rescapée des bulldozers, aux volumes 
calarlés pour résister à la chaleur, bâtie de bois et de brique, ornée de carreaux de fäience. Habillé de blanc, assis dans un 
transat de toile et d'acajou, Ariano Suassuna, auteur de théâtre et de romans, s'est entouré de pièces d'artisanat populaire, 
terres cuites, vierges naïves de Tracunhaem, oeufs trapus de Caruaru, gravures stylisées ou bois sculptés des carrancas, 
figures de proue em forme de monstres des bateaux du fleuve São Francisco. 
6 Terra Pátria , Porto Alegre: Sulinas, 1995. 



novo a perspectiva (um exemplo disso é o trabalho de Miró), e nem por isso é inferior à do século XIX, é 
apenas diferente dela"1. . 
 No dia 09 de setembro próximo passado, no SESC, ocorreu o lançamento do CD "A Poesia Viva de 
Ariano Suassuna - com Música de Antônio Madureira"2. Neste CD, o autor declama alguns dos seus poemas. 
Foi necessário muita conversa para convencê-lo a entrar em um estúdio e gravar. Afinal, aquela parafernália 
toda!... Mas Suassuna, aceitou o convite. Para a capa do CD, o projeto era uma foto sua. Suassuna concordou, 
desde que fosse fotografado na Ilumiara Zumbi. Assim foi feito. Devo ressaltar, que a Ilumiara Zumbi - de 
autoria do artista Arnaldo Barbosa - é uma grande pedra esculpida que lembra a Arte Rupestre. 
 Ao ser questionado pela jornalista Eleuda Carvalho, em entrevista ao jornal cearense "A Tribuna", 
sobre o que acha do fato de um cantador de folhetos estar escrevendo seus versos na INTERNET, e se, dessa 
forma, "o cordel pode mudar sua essência, ao sair da praça e entrar numa teia virtual", Suassuna respondeu: 
  "Para surpresa de muita gente, quem apoiou esta coisa foi eu, fui eu que financiei. O pessoal 
ficou todo de queixo caído, eles não entendem. Não tenho nada contra isso não, desde que isso não seja uma 
deformação nossa, está entendendo? É João José da Silva, não é ele? Ele me procurou na Secretaria. Não 
editava desde a década de 60, ele é editor e é poeta. (...) Ele comprou o computador e já está digitando, ele 
mesmo. Ele tem 300 e tantos folhetos para editar, já fez os primeiros 25, me levou de presente. Isto aí é o que 
eu chamo colocar a tecnologia a serviço da cultura brasileira". 
 A peleja entre o Cavaleiro-do-Sertão e a Parafernália continua... Até hoje não houve vencedor nem 
vencido, o que reflete a eterna tensão que envolve as relações do homem com a máquina. O binômio Arte-
Tecnologia é extremamente complexo, pois os elementos desse par de opostos, ou pelejadores, mantêm entre 
si relações antagônicas, concorrentes e complementares. Receio do futuro. O que poderá acontecer com o 
nosso planeta, com o universo?... Ariano Suassuna se diz otimista, e aposta na grandiosidade da alma humana. 

Para concluir, gostaria de transcrever um pequeno trecho do físico Werner Heisenberg, referente ao 
seu famoso Princípio de Incerteza, no livro "A Imagem da Natureza": 

 "Técnica e máquina, ainda que primitivas, existem de fato há muito tempo e é natural que os 
homens de épocas muito remotas tivessem sido forçados a meditar sobre problemas semelhantes. Há dois 
milênios e meio, por exemplo, o sábio chinês Chuang Tse já falava dos perigos que resultavam para o homem, 
do uso das máquinas; eis uma passagem dos seus escritos importante para meu tema. 

  Quando Tse Cung andava pela região norte do rio Han, viu um velho que estava 
trabalhando na sua horta. Tinha feito umas covas para a irrigação; descia ao poço e voltava carregando entre 
os braços um vaso cheio de água, que deitava nas covas. Assim, cansando-se muito, pouco rendimento tirava 
do seu trabalho. Disse-lhe então Tse Cung: 'Existe um aparelho com o qual se podem regar cem covas num 
dia'. O hortelão endireitou-se e disse: 'Como é o aparelho?' Tse Cung respondeu: 'Faz-se uma alavanca de 
madeira que seja pesada atrás e leve na frente: desta maneira pode tirar-se água como se esguichasse. Chama-
se cegonha'. 

  Então o velho, a cujo rosto tinha subido a ira, disse com uma risada: 'Ouvi dizer ao 
meu mestre: quando alguém usa uma máquina, faz todo seu trabalho maquinalmente; quem faz 
maquinalmente todo o seu trabalho, acaba por Ter um coração de máquina, e quem tem no peito uma máquina 
por coração perde a pureza de sua simplicidade; quem perde a pureza de sua simplicidade torna-se incerto nos 
movimentos do seu espírito; a incerteza nos movimentos do espírito é incompatível com o verdadeiro senso. 
Não é que eu não conheça tal coisa, mas envergonho-me de a usar'. 

Nenhum de nós duvidará de que este antigo conto contém uma considerável parte de verdade; de 
fato, incerteza nos movimentos do espírito é talvez uma das mais acertadas descrições que podemos dar da 
condição humana na nossa crise atual". 

Aqui me permitam retomar a Peleja do Cavaleiro-do-Sertão com a Parafernália: incerteza diante do 
final. Haverá um desfecho?... Homem, máquina, novas tecnologias, mídia, para onde estamos indo?... Que 
direção tomar?... Diante dessas incertezas, posso afirmar ser legítima a atitude contraditória/paradoxal de 
Ariano Suassuna com a Parafernália. Em última instância, essa atitude revela o próprio dilema humano diante 
do enigma da relação  Homem-Máquina!      

 
 

                                                             
1 Anais do I Simpósio de Pré-História do Nordeste - CLIO, 4, 1991, Recife, UFPE. 
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ARTE COMO GINÁSTICA DO ESPÍRITO1 
Gustavo de Castro e Silva. 

PESQUISADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA COMPLEXIDADE (PUC-SP) 
 

 
 Em agosto de 1873 o escritor francês Gustav Flaubert escreve a amiga Louise Colet narrando-lhe seu 
conturbado percurso na criação do romance Bouvard et Pécuchet, que conta a história de dois espíritos 
medíocres que não conseguem assimilar a ciência, a técnica e a arte. Naquele ano, Flaubert diz haver lido 194 
livros como forma de edificar capítulo a capítulo o seu romance, nesse intuito, lê manuais de agricultura, 
horticultura, química, anatomia, medicina e geologia, faz leituras eclesiásticas e pedagógicas, anotando todas 
as referências em cartas e diários. Em junho do ano seguinte, a cifra já havia subido para 294 livros 
pesquisados. Seis anos mais tarde em carta a Emile Zola noticia: "acabei minhas leituras e não abro mais livro 
algum até a conclusão do romance" e, noutra carta: "sabe quantos livros tive de absorver para os meus dois 
[personagens]? Mais de mil e quinhentos!"2 
 Se considerarmos que o desafio enfrentado por Flaubert representa parte do percurso caótico da 
produção artística, e que, em maior ou menor grau, esse percurso é uma constante no processo de criação, 
podemos admitir que a arte, nos dizeres do filósofo Daniel Innerarity, é uma "heteromobilidade catastrófica", 
de fundamento móvel e helicoidal. Mas o que essa 'heteromobilidade' quer dizer? 
 Essa idéia articula um conceito caótico de arte que consiste no fato de que a obra, o artista e o 
processo de criação são uma tríade intersubjetiva que consiste em fazer que a cultura mude de fantasmas 
constantemente, consiste no fato de que quando o artista se move, move algo mais que ele próprio. "Quem faz 
história, faz mais que história, faz destino,"3 quem produz uma obra, produz mais que um movimento 
cinético, produz auto-reflexividade, quem faz arte, procura na verdade, engendrar o espírito num determinado 
ponto em que seja possível e interessante existir.  
 Deste modo a arte é tomada como uma "ecologia do espírito" ou uma "ginástica do espírito" ou ainda 
como um artesanato do encantamento e das impurezas, dos infernos d'alma: é uma dimensão da vida que 
amplia a concentra a realidade. 
 Joseph Brodisky, poeta russo, prêmio Nobel de 1987, insiste "que a arte não é uma existência 
melhor, mas uma existência alternativa; não é uma tentativa de fuga da realidade, mas o contrário, uma 
tentativa de animá-la. É um espírito que procura a carne mas encontra as palavras."4 
 É importante destacar a necessidade de entender a arte em sua complexidade: desafios, limites e 
possibilidades: o autor não é um mero fazedor, não importa apenas a sua personalidade, o seu temperamento, 
história de vida ou estilo, a obra, não é mera geometria ou um esvoaçar de narrativas, o processo de criação 
não é só uma metodologia ou um modelo de inspiração, mas tudo isso, no seu conjunto, concebido como 
"uma rede linhas entrecruzadas", como definiu Italo Calvino no livro no sétimo capítulo de Se um viajante 
numa noite de inverno5. Esse conjunto dinâmico de linhas e conexões constitui-se o que Innerarity chamou de 
heteromobilidade da estética e da filosofia. De uma estética caótica, de uma mobilidade dos sentidos, de 
organizações espaciais e tempos cíclicos. 
 De uma heteromobilidade estética semelhante ao princípio de uma "estética da vida" propugnada em 
sortilégio por Maria da Conceição de Almeida, como uma "estética do abraço", uma dialógica entre arte e 
vida, cuja as conexões, trocas, quereres, interferências e sentidos embolam-se a todo instante, produzindo a 
obra na vida, recriando o artista, construindo o processo. 
 Ante essa possibilidade estética, esse desafio de complexidade, o exemplo de Flaubert figura-se ao 
de tantos outros criadores. O contista peruano Julio Ramón Ribeyro revela que o artista, ao criar, inventa 

                                                             
1 O termo "ginástica do espírito" aparece no livro 'Filosofia como uma das belas artes', do filósofo espanhol Daniel 
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4 Brodsky, Joseph. Menos que um. São Paulo: Cia das Letras, 1994, p. 73 
5 Calvino, Ítalo. Se um viajante numa noite de inverno. São Paulo: Círculo do livro, 1987 
No sexto e sétimo capítulo deste livro Calvino apresenta a Obra como, respectivamente "uma rede de linhas entrelaçadas" 
e "uma rede de linhas entrecruzadas". 



armadilhas para ele e para outros tropeçarem e que talvez o sentido da obra, se unicamente fazer pensar pelas 
mãos, nesse sentido, novamente, a arte é entendida como auto-reflexividade. 
 O terreno da literatura é rico em narrativas deste tipo: marcas de estranhamento, solidão, excitação e 
recriação permanente aparecem nas obras  de uma infinidade de autores. Gabriel Garcia Marques diz que 
criar, no seu caso escrever, "é o mais solitários dos ofícios humanos."1 Ao mesmo tempo em que o ato da 
criação  é dotado de sutilezas como as de Pablo Neruda que só escrevia com tinta verde ou as Ernest 
Hemingway, William Faulkner e Paul Auster 'fervorosos adeptos do lápis número dois' e do papel barato ou 
como o poeta Juan Carlos Onetti para quem criar é dar forma aos sussurros de alguém, o ato da criação é 
também puro estranhamento: "Truman Capote era dono de manias estranhas. A primeira delas era certificar-
se, antes de começar a escrever, que no ambiente não houvesse um único inseto."2 O mexicano Fernando 
Benitez escreve em caderno escolar e caneta tinteiro e uma lupa ao lado para que seu secretário possa decifrar 
seus garranchos mínimos. Gahan Greene era um metódico: escrever de manhã, em silêncio absoluto e 
"mergulhado numa solidão de agonia." Boa parte da obra de Darcy Ribeiro não foi escrita mas ditada, depois 
de receber as transcrições chamava auxiliares e amigos para que lessem para ele. Carlos Fuentes "continua 
fiel as máquinas mecânicas, utilizando um único dedo – o indicador da mão direita que aliás traz a forma de 
uma curvatura estranha, resultado de uma fratura mal curada."3 
 Para escrever, Samuel Beckett precisava ter uma parede branca, "de uma brancura total, sem 
manchas, rachaduras, nenhuma sombra a sua frente."4 
 Todas essas peculiaridades talvez possam ser entendidas pela explicação do poeta argentino Juan 
Gelman, considerado um dos maiores poetas do idioma espanhol, para quem a arte é uma idéia, uma imagem, 
uma necessidade e um som, a remoer lentamente o homem até tornar-se uma obsessão e "quando a obsessão 
encontra a expressão, chega ao seu limite e explode",5 vira arte. 
 Estes exemplos dos escritores revelam que artista e obra devem ser religados numa dimensão 
antropoética, isto é, uma auto-construção poética do ser humano, um jogo de intensidade e duração no espírito 
humano que acolhe em um só processo céu-e-inferno, abismos e sobrevôos, "invenção de valores", como 
concluiu Fernando Pessoa6 ou como conluiu Ovídio, uma "multiplicação dos espaços interiores."7 
 Essas obsessões aliadas a um aumento nas variações das visões de mundo e a um movimento poético 
e caótico das idéias, representam os sub-sistemas dessa heteromobilidade estética que agita e reconstrói o 
espírito humano, a obra e o seu percurso, afinal, seguindo Nietzsche, "tudo o que é profundo ama a máscara".8 
 
 

 
Biotechonoosfera 

 
 Eduardo Duarte  

 
 Nas formigas e nos cupins; nos pássaros e nas topeiras; nas aranhas e nas abelhas, nos macacos e 
nos peixes; nos animais, de forma geral, e nos seus níveis diversos de organização, sempre se desenvolveram 
conjuntos de processos de transformação da matéria-prima da natureza em algum tipo de matéria elaborada. 
Seja transformando-os em alimentos, habitação ou armadilhas, eles construíram as histórias de suas 
filogêneses através das informações da natureza, retrabalhadas e ampliadas constantemente nos eternos 
desafios do tempo, como condição sine qua non para a sobrevivência da espécie. 
 Dentre esses e outros filos (os quais muitos não conseguiram desenvolver processos de adaptação as 
alternâncias do meio), originado do mesmo tronco ancestral dos primatas, há cerca de 8 milhões de anos, 
brotou um ramo dos humanóides que assumiria o controle do mundo. Uma espécie que ficou conhecida pela 
sua enorme capacidade de desenvolver conjuntos de processos de transformação da matéria- prima em 
matéria elaborada que, por sua vez, torna-se matéria prima de outras matérias ainda mais elaboradas. Na 
                                                             
1 apud Nepomuceno, Eric.  Quarta-feira. Rio de janeiro:  Record, 1998, p. 82 
2 Nepomuceno, Eric, op cit. p. 86 
3 Idem, p.87 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Cf. Pessoa, Fernando. Obras em prosa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguillar, 1998, p.221 
7 apud Calvino, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. op. cit. p. 36 
8 Nietzsche, F. Além do Bem e do Mal. São Paulo: Ed. Abril,1978. parágrafo 40 



proporção que  esses humanóides compreendiam novas formas de interferência na natureza, estas se 
condensavam nos seus repertórios cognitivos aumentando o volume de suas massas cerebrais. Isso fez com 
que o homo sapiens se destacasse dos outros animais. Foi também sobre essas matérias que ele construiu 
sua história. Através de seu potencial tecnológico, seus coletivos desenvolveram estratos cada vez mais 
complexos de relação entre os seus próprios membros e entre outros coletivos. A manipulação da natureza 
lhe deu a oportunidade de produzir suas primeiras equações, combinando elementos na busca de resultados 
satisfatórios.  
 Juntamente com esses processos, cujos objetos dão a construir objetos que interagem, aumentando 
seu sistema cognitivo e a sua interferência no mundo1, o homo sapiens também desenvolveu idéias e sistemas 
de compreensão do universo e reflexão sobre si cada vez mais elaboradas. Mas, tanto a Filosofia quanto ao 
pensar por objetos estão ligados, por sua vez, aos contextos cultural e histórico de cada grupo de homo 
sapiens. São estes contextos que alimentam os pensamentos filosófico e científico com motivações sucessivas 
de estruturação e reestruturação de idéias e máquinas 2. É através desses contextos que brotam os impulsos 
de novas realizações tecnológicas, através de novas equações de objetos descobrindo objetos, e esses levando 
à descoberta de novas dimensões de percepção do mundo. O que se dá com as máquinas se dá também com o 
pensamento que não estão separados um do outro, aliás, um serve de plataforma para realizar o outro. Existe 
uma freqüência de fluxos entre esses dois agenciamentos3 (máquina e pensamento) que completa esse sistema 
de interelações4 com a cultura e a história.  

O astrolábio, a bússola e os primeiros mapas cartográficos celestes foram aparatos técnicos que 
refizeram a percepção espacial da Terra, motivando as grandes navegações de desbravamento do mundo 
Moderno. Por outro lado, quando Deus foi feito o centro das razões e desrazões humanas, na Idade Média, 
as fortalezas monasteriais eram a reificação da adoração e do terror. Esses agenciamentos sempre estiveram 
ligados a progressos e atrasos, desastres e edificações. Sempre trouxeram, por um lado avanços sociais, por 
outro, novas formas de dominação na história dessa espécie. O progresso e o retrocesso, o bem-estar e a 
opressão sempre fizeram parte da relação de dupla face homem-máquina. 
 A evolução do homo sapiens pode ser pensada na articulação recorrente desse macroconceito, onde 
a cultura fundamenta tradições e mitos; a história desenvolve suas dinâmicas de deslocamento e 
refundamentação simbólica no tempo; a filosofia refaz reflexões sobre o sentido;  e o pensar por objetos 
desenvolve conjuntos de processos que abrem novas dimensões de percepção individual e coletiva. 
 O que faz com que seja muito difícil conceber a idéia do sapiens como um animal isolado, 
dissociado de suas tecnologias que modelam inclusive seu corpo. Isso desde os membros periféricos e a 
mandíbula que diminuíram de tamanho pelo uso de ferramentas de caça e o uso do fogo no preparo dos 
alimentos; até as cirurgias plásticas de lipoaspiração em nossos dias. É possível ainda lembrar descobertas 
de conjuntos de processos que foram fundamentais ao surgimento de novos estágios da humanidade, como as 
técnicas da agricultura, e muito tempo depois, a produção do motor à explosão, que foram molas 
propulsoras de novos agenciamentos coletivos de signos e de corpos5.  

Um outro momento importante, instaurador de novos agenciamentos, foi quando o homo sapiens 
descobriu formas de produzir e controlar descargas elétricas, que antes só cortavam os céus em noites de 
tempestades. Daí em diante, novos objetos passaram a ser construídos também (e às vezes exclusivamente) 
com uma tecnologia mais fina: a dos circuitos eletrônicos. A  humanidade deu um outro salto através da 
infinidade de recursos inventados com uma  forma de energia que mudou a vida das pessoas. A luz elétrica, 
que substituiu o lampião a gás, por exemplo, criou a vida noturna nas grandes cidades no princípio do 
século. Essa  forma de energia, juntamente com a invenção dos motores, serviram de suportes a todas as 
grandes revoluções tecnológicas deste século.  

Mas as reestruturações dos coletivos não param por aí, elas seguem a flecha do tempo. E já se pode 
claramente ver que as primeiras ondas de rádio geradas em laboratório, pelo físico alemão Heinrich Hertz, 
em 1886, e a primeira transmissão telegráfica através do oceano Atlântico, enviada em 1901, pelo italiano 
Gugliemo Marconi, despontam como matrizes de grandes revoluções tecnológicas do próximo século. 
                                                             
1 O que poderíamos chamar aqui de um pensar por objetos. 
2  Ilya Prigogine apresenta magnificamente as refundações do pensamento científico através da história em A Nova 
Aliança. 
3 DELEUZE, Gilles. Mil Platôs-Capitalismo e Esquizofrenia. V. 02. São Paulo: Editora 34. 1995. p. 11 
4 Talvez tenhamos aqui com a retroalimentação de fluxos entre cultura, história, filosofia e o pensar por objetos o que 
Morin chama de um Macroconceito.  Ver: MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Bertrand Brasil : Rio de Janeiro. p. 
268. 1996. 
5 Sobre agenciamentos de signos e corpos ver DELEUZE, Gilles, em Mil Platôs. Vol. 02 



 
Em resumo, construir e usar máquinas sempre foi inerente à humanidade, seja a “máquina” a 

machadinha do Paleolítico ou a prensa de Gutemberg. Ou seja, a tecnologia, em seus níveis sucessivos de 
complexidade, sempre esteve em relação com os níveis de complexidade da humanidade, assumindo 
características peculiares às necessidades de cada lugar e de cada tempo. 

 
A criação de uma nova família. 

 As tecnologias no século XX criaram também situações particulares, com implicações éticas e 
morais como nunca se havia visto. Os objetos passaram a ter uma relação muito mais estreita e íntima com o 
corpo, inclusive invadindo os cérebros. Eles ainda são produzidos largamente como utensílios de precária 
interação, mas uma parte deles foi sendo desenvolvida para que tivesse funcionalidade em interação com as 
estruturas física e cognitiva do humano e nas suas atividades. Passaram a acoplar o corpo, no sentido de 
funcionar em contato, junto ao corpo; e a acoplar no corpo, no sentido de uma hibridação, de estar dentro e 
passar a compor a estrutura humana. Mas também passaram a reproduzir sistemas cognitivos, a desenvolver 
formas de aprendizado como os sapiens.  Tornaram-se instrumentos de concepção de novos mundos tanto 
para o indivíduo como para os coletivos1.  
 No que chamo de acoplagem ao corpo falo, por exemplo, de senhas e cartões de créditos dos bancos 
que podem ser substituídos pela leitura da impressão digital ou da íris dos olhos dos clientes por sensores à 
laser; ou tênis com emissores de sinais que permitem, na tela de um computador, a localização e o registro 
do percurso de corredores durante maratonas; ou ainda lentes de contato que substituem os óculos e esteiras 
ergométricas que registram a pulsação e perda de calorias por quilômetros percorridos. Na medicina, já há 
algum tempo, pode-se falar dessas tecnologias que interagem com a estrutura humana. Como as tomografias 
computadorizadas, onde são obtidas leituras de um corpo seccionado em finas fatias de imagens; ou a 
ressonância magnética e a ecografia que interpreta sons no corpo; ou a videolaparoscopia, que com uma 
câmera penetra os órgãos mostrando-os em funcionamento. Isso apenas para citar alguns exemplos.  
 Mas essa intimidade com a tecnologia pode ser ainda mais radical em sua acoplagem no corpo. 
Obturações e próteses dentárias; marcapassos; pinos de titânio corrigindo fratura de ossos; pernas e braços 
mecânicos de atletas das pára-olimpíadas, antibióticos, complexos vitamínicos e todas as drogas 
farmacológicas são apenas alguns exemplos de instrumentos que aumentam a longevidade do homo sapiens 
dos nossos dias, numa profunda fusão com o corpo, substituindo e ampliando funções orgânicas. Esses 
elementos que ampliam potências físicas agem por ou no lugar de , ou seja, virtualizam o corpo2, no conceito 
de Pierre Levy. 
 Edvaldo Souza Couto3, numa leitura de Paul Virilio, afirma que o autor 

assinala que um dos objetivos da mixagem homem-máquina é a tentativa de vencer a inércia 
física que as tecnologias, até então separadas do corpo impuseram ao homem. Para 
ultrapassar os limites físicos é preciso construir, tecnicamente, um meta-corpo equipado por 
máquinas que se mostram capazes de estimular de modo eficaz as faculdades humanas, 
acelerando-as. Vivemos agora a era da colonização tecnológica do corpo. É a dimensão física, 
atrofiada, que se acelera e se redimensiona ao incorporar em si a potência e a velocidade do 
aparelhos. Esta é a revolução das transplantações e implantações de micro-máquinas que 
encontram seu lugar dentro do homem.4 

 Indo à posturas mais radicais o artista australiano Stelarc defende que o mundo está se 
aproximando da era pós-biológica, onde o homo sapiens não precisa mais de evolução, mas apenas de 
manutenção. 
  Quando acoplamos ou implantamos dispositivos protéticos para prolongar a vida de uma 

pessoa, também criamos um potencial para impulsionar o desenvolvimento pós-evolutivo – 
pessoas remendadas são experimentos pós –evolutivos.5(grifo do autor). 

Para Stelarc o pós- humano é a era em que o corpo e todos os seus órgãos tornam-se obsoletos. 
Tudo pode ser substituído por peças que tenham um desempenho melhor que os órgãos originais. 
                                                             
1 No que, naturalmente, também implica novos agenciamentos sígnicos e maquínicos. 
2 Sobre virtualização do corpo ler LEVY, Pierre. O que é o Virtual?. São Paulo: Ed. 34, 1996. p. 27 
3 Professor de estética da Universidade Federal da Bahia. 
4 COUTO, Edvaldo Souza. O Corpo como Lugar das Tecnologias Avançadas. Texto apresentado na VI reunião da 
COMPÓS. São Paulo, 1998 
5 STELARC. Das Estratégias Psicológicas às Ciberestratégias: a protética, a robótica e a existência remota. In: A Arte no 
Século XXI: A humanização das Tecnologias. São Paulo: Editora UNESP, 1996. p. 53 



Entretanto, num outro caminho, alguns cientistas ainda apostam na estrutura física do corpo, e 
trabalham na possibilidade de construção de um humano perfeito sem necessidade de implantes. O que nem 
de longe significa menor interferência tecnológica, pelo contrário.  Vê-se a simbiose mais profunda corpo-
tecnologia, na qual não se consegue enxergar onde começa um e termina o outro, pois que o ser torna-se 
síntese. É o que trata o mega projeto Genoma que, envolvendo centros de pesquisa de todo mundo, tem por 
objetivo fazer o mapeamento de todos os genes humanos, com suas potencialidades e deficiências. Isso 
implica na possibilidade de construir toda e qualquer combinação genética desejada. Ou seja, é a 
possibilidade de eliminar do planeta vários tipos de doenças genéticas; construir seres adaptados a regimes 
climáticos mais inóspitos e aumentar a expectativa de vida retardando o envelhecimento de células. Mas 
também é a possibilidade de construir uma infantaria furiosa e invencível de corpos resistentes a todo tipo de 
guerra química e bacteriológica; bem como, a possibilidade de criar doadores de órgãos perfeitos, criados 
para serem sacrificados.  Mas talvez, quem sabe, o pós-humano de Stelarc implique também nas experiências 
do Projeto Genoma, com a construção de um corpo especialmente preparado para receber implantes, com 
mutilações intencionais e menores riscos de rejeição a próteses. 

Mas, o que é menos cyborg? Ter o corpo recheado de implantes, próteses e chips ou tê-lo 
bombardeado de antibióticos, anfetaminas, vazamentos radioativos, chuvas ácidas; com pulmões inflados de 
monóxido de carbono, partículas de chumbo e nicotina? Ou ainda tê-lo devidamente construído pelas mais 
refinadas técnicas de manipulação de genes, que produziria seres mais resistentes a esses ataques sem ter 
que esperar as naturais reações adaptativas dos sistemas orgânicos? Talvez possamos ter o conceito do 
cyborg (que nasce da cibernética, na interação direta homem-máquina, e pode ser rapidamente visualizado 
pela conexão de músculos e tendões com circuitos mecânicos) enriquecido e ampliado pela relação homem-
produtos das máquinas1, criando uma variação desse espécime. Um tipo de cyborg químico que não se 
distingue totalmente do anterior, mas pode também fazer parte dele. Não uma outra espécie, mas uma leve 
variação nela mesma.  

Entretanto, além das formas de acoplagem, as criações tecnológicas deste século passaram a 
reproduzir e desenvolver sistemas cognitivos, formas de aprendizado similares aos do homo sapiens. Os 
produtos da inteligência artificial tornaram-se instrumentos de concepção de novos mundos tanto para o 
indivíduo como para os coletivos. A evolução dos computadores permitiu que pouco à pouco ele deixasse de 
ser um instrumento apenas de programação e passasse a ser também e, talvez sobretudo, de simulação. As 
linguagens computacionais tornaram-se mais ágeis que os antigos sistemas Elas permitiram uma maior 
interação do usuário com a máquina, permitindo um nível mais avançado de diálogo entre eles. É o que 
Sherry Turkle considera como the triumph of tinkering,2 ou seja, os computadores entraram na era das 
simulações, na qual os dispositivos permitem tentar caminhos diferentes, construindo possibilidades diversas 
para os softwares, e para quem os usa. O programa Adobe Photoshop foi pensado inicialmente para retocar 
e criar simulações em fotos, mas, além de cumprir com essas funções, ele foi logo capturado pelos artistas 
como um novo processo de criação de formas abstratas.  
 O desenvolvimento dessas máquinas foi além do simples cumprimento de tarefas diretamente 
solicitadas. Elas começam a efetuar uma forma rudimentar de criação, se comparada à desenvolvida pelos 
sapiens em 8 milhões de anos. Uma forma de criação amarrada a princípios lógicos, mas certamente muito 
mais versátil do que ela produzia há 20 anos. Sobre o computador pode-se falar de linguagem, memória, 
lógica, aprendizado, cognição, sintaxe, processamento de informação, comunicação, comparação, cálculo, 
sugestão, correção e simulação. Atividades do pensar humano vão se tornando capacidades de máquinas. O 
homo sapiens projeta com cada vez maior requinte a complexidade de seu cérebro sobre o computador, o que 
fatalmente cria uma possibilidade de relação cognitiva homem-máquina, similar à formas consideradas 
simples de relação entre os humanos.  

Pesquisas desse tipo tem sido desenvolvidas há quase dez anos no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e na Universidade de Pittsburgh, com a construção de softwares de rede, que navegam por 
comunidades virtuais. Esses softwares interagem com outros usuários3 através da Internet; conversando 
sobre os mais variados assuntos sem deixar que descubram tratar-se de um programa, ou um bot4. Claro que 
os programas tem várias limitações, mas ainda assim eles têm formas de fugir a perguntas difíceis usando de 

                                                             
1 Chegamos aqui a outro macroconceito? 
2 Essa discussão é apresentada e desenvolvida em TURKLE, Sherry. Life On the Screen. Identity in the age of the 
Internet. New York : Simon & Schuster. 1995. p. 50. 
3 E talvez até com outros programas. 
4 Abreviação de robot 



ironias, do non sense, de brincadeiras, que desenham nas respostas dadas uma personalidade1. Vive-se um 
período de grande salto tecnológico do gênero humano, em que além do pensar por objetos o homo sapiens 
faz os objetos pensar. 

Computadores e próteses mecânicas nos levam à robótica. Máquinas inteligentes que substituem 
desde o trabalho pesado de vários homens em linhas de montagens de grandes industrias, até o trabalho 
meticuloso de vários assistentes numa mesa de cirurgia. A revolução cibernética de nossos dias também traz 
a idéia do corpo humano obsoleto, do Stelarc, pelas vias da virtualização da força de trabalho. O homem 
obsoleto para o próprio homem que recorre a precisão das máquinas. Mas as pesquisas aproximam ainda 
mais os robôs dos vários modelos de sistemas vivos tentando simular suas reações. No Instituto Santa Fé, nos 
EUA, um núcleo de pesquisa desenvolve insetos artificiais: pequenos robôs que funcionam com bateria solar 
e reproduzem mecanismos simples de sobrevivência desses seres. Na universidade de Tóquio são produzidos 
robôs que reagem a estímulos sensoriais. Eles são afetados pela luz, som, o toque físico e ainda pela 
intensidade do estímulo. 

 Mas foi a ficção que aperfeiçoou ainda mais a robótica com criaturas que virtualizam totalmente os 
seres humanos. Com jogos de próteses que reproduzem perfeitamente os membros e articulações do corpo 
sob uma pele sintética; e um banco de dados que armazenam memórias de uma vida que nunca teve, a ficção 
criou os andróides, ou os replicantes2. No cinema, esses robôs são criaturas que desafiam os limites definidos 
entre homem e máquina, e nos provocam inquietações existenciais profundas, quando os vemos procurar 
desesperadamente por seu criador para ampliar seu tempo de vida3. 
 Certamente estamos ainda muito longe dessa realidade. Talvez nem venhamos a encará-la um dia, 
de fato, apesar da arte sempre predestinar os movimentos do mundo. Mas, pelos caminhos rapidamente 
esboçados aqui, vê-se um futuro de possibilidades não tão diversas da ficção. Projetos como o Genoma, o 
implante de suportes químicos e mecânicos no corpo, e o desenvolvimento da inteligência artificial e da 
robótica, desenham um futuro de várias interseções desses caminhos; de várias combinações e inevitáveis 
encontros, que por sua vez produzirão novas ramificações de caminhos. 

Presencia-se o nascimento de uma nova e estranha biosfera de seres tecnológicos povoando o 
planeta de criaturas reais e virtuais, numa velocidade milhares de vezes mais rápida do que a biosfera 
natural usou  para gerar os seus vivos4. Os primatas levaram 22 milhões de anos, aproximadamente, para 
gerar o ramo dos sapiens em sua família5. Esses últimos, dentro dos próximos 100 anos, terão fundado uma 
nova família, cujos ramos trarão ainda criaturas geradas pelo acaso das combinações genéticas. Mas 
surgirão também ramos sutilmente distintos de seres perfeitamente combinados geneticamente; haverá várias 
espécies de robôs com inteligência altamente desenvolvida habitando o lar dos humanos; os cyborgs terão 
seus conjuntos de carne, placas de metal e substâncias químicas ainda mais fundidos; e quem sabe os 
primeiros brotinhos dos ramos dos replicantes comecem a surgir? Serão os caçulas temporários dessa 
estranha família.  

 
 

 
GLOBALIZAÇÃO  &  VERTIGEM  SOCIAL 

 
Mohamed Elhajji 

 
Meu questionamento aqui, nesta comunicação, vai no sentido de tentar apreender o processo de 
"consumerização" da subjetividade no contexto atual da globalização. O que me obriga, primeiro, a explicitar 
a natureza de tal processo. Mas, antes de nada, devo assinalar que a minha abordagem deve ser entendida à 
luz de uma certa psicossociologia dos extremos como é alegremente praticada por Baudrillard e Virilio entre 
outros.  
 

                                                             
1 Sobre essas pesquisas ver o livro da Sherry Turkle, indicado anteriormente 
2 Replicante é o termo usado para um certo tipo de andróide no filme Blade Runner, de Ridlet Scott, 1986   
3 Temática central do filme Blade Runner 
4 O homo sapiens esforça-se também de maneira muito rápida na dizimação de outras espécies de vivos na biosfera.   
5 WAAL, Frans de. Peacemaking among primates. London: Harvard University Press. 1997. p. 173 



Nessa perspectiva, fundada numa verdadeira estética da desaparição, o futuro potencial (futurível) se torna 
objeto de escavação arqueológica (de uma arqueologia prospectiva), em consideração à pregnância 
psicológica das tendências formais na vivência / construção de nosso real dinâmico1. 
 
O processo de globalização enquanto velocidade   
O princípio motor da nova ordem psicossocial em expansão, é a velocidade - fundamento inaugural que se 
traduz pela imposição de um tempo-mundo único e universal e pela imediatez dos métodos de regulação das 
relações sociais e de produção. As mudanças existenciais implicadas pela vivência dessa velocidade 
exponencial (tanto dos meios de comunicação e das trocas como das inovações tecnológicas), superam de 
longe, todas as transformações organizacionais experimentadas pela humanidade até hoje. 
 
Essa velocidade não é apenas um fator de mudança social ou política, mas sim uma mudança radical em si. 
Sua importância estrutural é constitutiva do sistema social, econômico e político global em curso de auto-
instauração, e não uma qualidade externa que vem a ele se agregar a posteriori. 
 
Por outro lado, se a velocidade está na base do processo de globalização, este último tem ao mesmo tempo e 
sinergicamente, um efeito multiplicador sobre essa mesma velocidade. A conexão das diversas fontes de saber 
pelo mundo, a confrontação das experiências, a acessibilidade à informação em tempo real e o recalcamento 
reflexivo das vivências efetivas, possíveis e virtuais, compõem uma imensa rede tecno-neuronial global 
responsável por uma verdadeira fissão intelectual e imaginária - fonte de velocidade ainda maior! Nela o 
mundo não se apresenta mais de maneira plana e linear, mas sim caoticamente, à maneira de um hipetexto, 
sem início, fim, margens ou sentido de leitura único e predeterminado. 
 
Trata-se de um fenômeno inédito, de alcance virtualmente ilimitado, onde a velocidade produz uma maior 
velocidade, e as mudanças geram novas transformações até então insuspeitas. O curso da História toma uma 
curva de velocidade fatorial, onde a aceleração da vivência vira ela mesma um fator de uma maior aceleração 
do curso da História. Que, por sua vez, dá um novo impulso à sucessão das relações e dos fatos sociais... 
propulsando as idéias, os objetos e as pessoas numa espiral sem fim de distanciamento de si e de afastamento 
do real. 
 
Essa velocidade, enquanto fator estruturante do atual processo de globalização, não deve ser entendida no 
sentido de uma equação matemática "tempo/espaço", mas sim cognitiva "tempo/informação". Não se trata da 
definição física clássica da noção de velocidade (o tempo necessário para percorrer uma distância dada), mas 
sim de uma acepção epistemológica nova: o tempo necessário para acessar ou gerar um determinado volume 
de informação.  
 
A distância percorrida (o espaço), pois, não é mais determinante nas relações de sentido; já que as novas 
tecnologias de comunicação pressupõem, justamente, a instantaneidade das trocas e a subordinação dos 
localismos geográficos a um mesmo tempo-mundo único e universal. (Vale lembrar nesse sentido, que para a 
física quântica, o objeto em si tem o mesmo valor do que a informação necessária para a sua produção. Daí 
toda a literatura sobre o teletransporte!...) 
 
O grau de velocidade de movimento não é mais mensurável em quilômetros ou em milhas, mas sim em débito 
de bytes e em fluxo de dados informacionais. E a sua aceleração é relativa à densidade da "infosfera" (o 
conjunto dos sistemas de comunicação, tecnológicos ou humanos, que englobam as estruturas econômicas, 
políticas, sociais e culturais planetários), na qual é projetada nossa consciência  histórica global em gestação. 
A importância revolucionária dessa nova configuração psicossocial é comparável ao impacto que teve a 
invenção da imprensa ou da roda sobre nosso psiquismo, em termos de distanciamento do espaço e de 
ampliação de nossa capacidade de abstração. 
 
Essa nova forma de aceleração do curso da História e de desaparecimento do real pode ser chamada de "fator 
V2" (Velocidade/virtualidade): ponto crítico de velocidade a partir do qual se desencadeia  um movimento de 

                                                             
1 Baudrillard sugere que a questão que merece ser colocada pela teoria do caos não é de saber se a batida de asas de uma 
borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do planeta, mas sim se, por um fenômeno de "hiposensiblidade às 
condições iniciais", a tempestade não acaba numa batida de asas da borboleta. 



virtualização do mundo e das relações sociais; como quando o simulacro precede o real, o nega ou a ele se 
refere apenas por ricochete. 
 
A mesma idéia é destacada por Milan Kundera, ainda que em termos poéticos, quando ele observa que "o 
grau de lentidão é proporcional à intensidade da memória, enquanto o grau de velocidade é diretamente 
proporcional ao esquecimento". Sendo entendido o esquecimento como desespacialização ou 
desenraizamento da memória (cf. Maurice Halbwachs), de afastamento do real e de perda dos referenciais 
necessários à sua ordenação. 
 
A desespacialização das relações sociais e de produção. Na verdade, esse movimento de velocidade imanente 
à globalização encontra as suas raízes no próprio sistema capitalista. Se o objetivo do capitalismo, conforme a 
análise marxista, é de "conquistar toda a terra como um só mercado", isso significa que ele age 
espontaneamente no sentido de aniquilação do espaço através do tempo, reduzindo ao máximo seu tempo de 
giro necessário à cobertura de espaços cada vez mais amplos.  
 
É essa relação espacio-temporal (necessidade de cada vez menos tempo para cobrir espaços cada vez maiores 
/ o que significa que nossa vivência está cada vez mais ancorada no tempo e cada vez menos no espaço) que 
rege todo o processo de globalização (enquanto estágio paroxístico do capitalismo). Se pode até observar que 
a principal produção do capital global é, justamente, a velocidade de troca de sentido. Velocidade exponencial 
e ilimitada que constitui a raiz do "fator V2" já explicado. 
 
Assim, toda a originalidade das técnicas de flexibilização, terceirização e deslocalização da produção por 
exemplo, reside essencialmente na dispersão das tarefas e das responsabilidades no espaço e a sua 
redistribuição no tempo. O que aproxima as novas formas empresariais mais do funcionamento de uma 
orquestra de música, de que da tradicional linha de montagem própria ao fordismo, e que correspondia 
justamente a uma repartição espacial do processo de produção. 
 
Uma boa ilustração dessa reconfiguração das relações de produção é o princípio de "just-in-time" que 
constitui, verdadeiramente, uma técnica de armazenamento e de administração de estoques no tempo. 
Portanto, a capacidade de produção de uma fábrica, não depende mais da sua superfície ou do efetivo do 
pessoal empregado, mas sim de sua capacidade de optimização de seu capital tempo (rapidez de reação à 
demanda, acesso imediato à informação pertinente, agilidade dos canais de comunicação entre os diferentes 
níveis de decisão, etc...), no afã de assegurar um maior valor agregado, mensurável em termos de velocidade 
de giro e não em quantidade produzida. 
 
Todavia, é principalmente a natureza atual das operações financeiras que dá uma idéia clara da importância do 
fator "V2" no sistema global. Doravante, graças às novas tecnologias de comunicação, as finanças se 
libertaram totalmente de todo enraizamento espacial. Constituindo assim, uma nova dimensão econômica e 
social, autônoma e sem mais relação com o comércio internacional e os investimentos efetivos. 
 
São operações de natureza virtual, nas quais o principal fator de lucro é a velocidade de troca de dados entre 
as principais praças financeiras do planeta. Cientistas sociais como Toffler, descrevem essa situação como 
sendo de uma "economia supersimbólica" organizada em torno do "capital irreal". Trata-se portanto, de um 
processo de virtualização (ou desmaterialização) da economia mundial, provocada pela excessiva velocidade 
na qual foi projetada. 
 
Assistimos, assim, à passagem da economia do estado material molecular à forma eletrônica de bit, onde as 
transações se tornaram uma sucessão de representações de símbolos por outros símbolos: o bit que representa 
o dinheiro que representa a escritura que, hipoteticamente, representa o bem material ou uma produção 
intelectual não menos simbólica. 
 
A consumerização da subjetividade. O interesse deste paralelo socio-econômico está na equivalência 
paradigmática (não necessariamente causal) entre os modos de produção econômica, de organização social, de 
comunicação e de produção da subjetividade.  
 



Para nos limitar à história recente, lembramos apenas que ao fordismo correspondeu o Estado nacional, a 
ideologia do modernismo, a sociedade e os meios de comunicação de massa, assim como o individualismo 
serial, cuja metáfora concreta / emblema de sua solidão gregária é, sem dúvida, o número de série...  
 
Já, no contexto global e pós-moderno atual, a enunciação da subjetividade se torna um processo cada vez mais 
abstrato e se parece mais com o código genético ou de barra. Ela  corresponde, aos níveis social, político, 
econômico e comunicacional, à segmentação transnacional das identidades, ao enfraquecimento do Estado, à 
flexibilização da organização social e à mídia "costumerizada" representada pela Internet e pela convergência 
dos meios de comunicação. 
  
Assistimos, na verdade, à virtualização das relações sociais mais íntimas como a amizade ou o sexo, por via 
dos meios eletrônicos de reprodução (ou de recalcamento reflexivo) das vivências, que reduzem a enunciação 
de identidade e a produção de subjetividade a um vulgar exercício de clonagem afetiva de natureza puramente 
onânica. A construção do self, neste quadro, se torna um jogo ambivalente de aparências combináveis a 
vontade: uma personalidade para cada estação ou para cada composição vestimentar.  
 
Colagem, performances e "superposição de diferentes mundos ontológicos" são aliás, sintomaticamente, as 
principais características da arte global e pós-moderna. Tanto o objeto social como o sujeito estão perdendo 
de sua unidade, totalidade e perenidade. A tradicional tela desaparece, e os textos, jogos e espetáculos estão se 
tornando cada vez mais interativos e indefinidos. Enquanto da nova relação entre autor, ator e espectador  
emerge a figura inédita do espect-ator; o ator/autor em expectativa!...  
 
O que torna problemáticos princípios organizacionais legais como os de propriedade intelectual e de direitos 
autorais, mas também e principalmente, questões ontológicas que dizem respeito às tradicionais categorias 
subjetivas implicadas na relação dialógica, e os limites entre o sujeito e os dispositivos tecnológicos nos 
agenciamentos responsáveis pela produção de vários níveis de nossa subjetividade. 
 
Todavia, as conseqüências existenciais dessa sociabilidade centrífuga são mais profundas e mais preocupantes 
do que se imagina. Diante a pletora dos referenciais subjetivos e o desdobramento das vivências possíveis, 
nosso real se torna movediço, impreciso e vaporoso, desprovido da profundidade psicológica e da segurança 
ontológica inerentes à perenidade da ordem orgânica (e não mecânica) e à riqueza ritualística das sociedades 
tradicionais. 
 
Daí a vertigem social generalizada, causada pelo sentimento de incerteza e de inconsistência dos referenciais 
vigentes. O mundo, sob efeito do fator "v2", se torna cada vez menos material e mais irreal; como quando se 
tem dificuldade a acompanhar a trajetória de um projétil. Um mundo no qual a fronteira entre presente e 
futuro não é mais operacional, não é mais capaz de conter a avalanche de futuro em nosso cotidiano, onde o 
passado deve ser continuamente reinventado para dar sentido (e não um sentido...) a nossos atos e nossas 
aspirações. Os diferentes fundamentalismos e integrismos podem ser interpretados, neste sentido, como 
resistência à  esse processo de velocidade. Seu objetivo não é a restauração do tempo divino eterno cujo 
sentido é direcionado rumo ao momento original fundador do mito primeiro?..  
 
Doravante, o mundo regido pela dimensão temporal e ejetado pelo fator "V2", se encontra paradoxalmente 
preso no seu próprio movimento: uma velocidade excessiva contem o risco de colisão (social, psicológica, 
histórica...) ou até de desintegração. Enquanto uma repentina perda de velocidade significa a queda inelutável. 
De fato, tudo está acontecendo conforme a profecia de Elias Canetti: "além de certo determinado ponto do 
Tempo, a História não terá sido mais real. Sem se dar conta, a totalidade do gênero humano terá de repente 
deixado a realidade. Tudo que terá acontecido desde então, não seria mais verdadeiro, mas não poderíamos o 
perceber". Não passaríamos mais então  de um tipo de prótese semântica de nós-mesmos, cuja única função 
seria de atestar a nossa própria desaparição. 
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A análise dos movimentos sociais em contexto globalizado deve compreender a complexidade das ações 
coletivas. Neste sentido, sínteses integradoras têm sido bastante úteis para o estudo dos movimentos sociais, 
especialmente as “análises de redes” (Scherer-Warren, 1997).  
 A dicotomização entre micro e macro análises cede lugar à busca das conexões de sentido das relações 
sociais que se estabelecem entre os níveis locais, translocais até os mais globais, num momento histórico em 
que as noções de espacialidade e temporalidade são redefinidas. 
 A racionalidade que consubstancia a sociedade industrial e sua visão de mundo alicerçada no paradigma da 
modernização, confronta-se com a busca de modelos não deterministas que possibilitem escolhas autônomas e 
diversas. 
Pretende-se aqui, pensar a sociedade como algo capaz de criação e autoprodução, o que implica ressaltar a 
noção de “causalidade complexa” (Edgar Morin, 1980) a fim de levantarmos as possibilidades destes eventos 
(Movimentos Sociais), aparentemente dispersos e fragmentários, produzirem transformações das 
subjetividades individuais que, por estarem em relação com o meio, repercutam no tecido social. 
Para pensarmos novas possibilidades de análises para a temática “Movimentos Sociais” faz-se necessário um 
breve percurso pelas abordagens até aqui propostas. No entanto,  tendo em vista o grande número de trabalhos 
existentes sobre a questão, faremos um resgate no sentido proposto por Scherer-Warren, in: “Redes e Espaços 
Virtuais- uma agenda para a pesquisa de ações coletivas na era da informação.” 
Como nos diz a autora, as pesquisas sobre MS estiveram  até o ano de 1970 sob o guarda-chuva teórico de , 
principalmente,  dois referenciais: o marxista e o funcionalista. Para a corrente marxista, como é sabido, os 
sujeitos centrais dos movimentos emancipadores são determinados estruturalmente, cabendo buscar na 
dinâmica entre estrutura e sujeito as possibilidades de ruptura sistêmica. Para o funcionalismo, o sistema 
tende a buscar o seu reequilíbrio, e os agentes das ações coletivas se mobilizam em torno de rupturas 
temporárias. Em ambos os casos, como diz Scherer-Warren, a estrutura social é holística e logicamente 
coerente, ainda que sujeita a contradições ou desvios. 
A partir dos anos 60, estes paradigmas sofreram críticas e revisões muito ao sabor das mobilizações coletivas 
chamadas de “movimentos culturais”. Essas 
 críticas possibilitaram a emergência de novas teorias acerca dos movimentos sociais. Scherer-Warren aponta, 
assim como muitos outros estudiosos da temática, esse momento como sendo de “transição paradigmática”. 
Passa-se a considerar nas novas abordagens, o lugar do “mundo da cultura” e a reconhecer a pluralidade de 
atores coletivos inscritos nos processos de transformação social. (vide Touraine, Laclau, Habermas, dentre 
outros) 
firmando-se uma tendência, por um lado, para análises macro-sistêmicas. 
De outro lado, a centralidade das abordagens anteriores na macro-estrutura (holismo), dará lugar à análise do 
sujeito ou ator coletivo num nível mais micro, relacionado ao cotidiano da vida societária (vide Guattari, 
Evers, Scherer-Warren, dentre outros). 
Essa diversidade de tendências para o tratamento da temática MS, pôde ser agrupada em duas abordagens 
principais: Teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS), referente principalmente à produção teórica 
européia e, Teoria da Mobilização dos Recursos (TMR), referente  produção teórica americana. 
Nas últimas décadas, vários pesquisadores têm apontado as limitações destas abordagens, na medida em que 
se orientam quase que exclusivamente seja para os aspectos culturais (TNMS), seja para os aspectos 
institucionais (TMR).  
As críticas a essas abordagens se inscrevem , ao nosso ver, dentro do espectro de um “Novo Movimento 
Teórico”(Alexander, 1985). E, ousamos dizer, são passíveis de serem identificadas como exemplos de busca 
de um paradigma da complexidade para a análise do tecido social. 
A agenda de pesquisa proposta  por Scherer-Warren classifica-se, para nós, como vertente de um paradigma 
em construção. Ressalte-se que este é um entendimento particular não autorizado pela autora. 
 Pretendemos em nossa pesquisa, desenvolver estudos sobre os movimentos sociais a partir da proposta 
metodológica da autora, principalmente destacando a categoria de “rede” por ela utilizada e relacionando-a 



com as proposições teóricas de Edgar Morin, fundamentalmente a noção de “causalidade complexa”,  a fim 
de indicar e testar as possibilidades do que chamamos de  paradigma da complexidade.  
Para justificarmos nossa compreensão, precisamos recuperar  a construção da proposta metodológica de 
Scherer-Warren. Esta se dá a partir das seguintes considerações:  
As limitações das abordagens classificadas como TNMS e TMR, devem-se basicamente a falsa dicotomia por 
elas apresentadas no que diz respeito aos aspectos institucionais ou culturais que mobilizam os agentes 
coletivos. Segundo Scott, 1990 (apud Scherer-Warren, 1997), trata-se de uma falsa dicotomia pois, na prática 
os movimentos sociais lutam tanto por inovações no mundo da cultura, quanto por reivindicação, participação 
e integração no mundo da política institucional. 
Da percepção dessas limitações têm surgido algumas propostas de sínteses integradoras. Dentre elas, a autora 
destaca as análises de redes como portadoras de contribuições para o estudo dos movimentos sociais. Segundo 
ela, as análises de redes nos estudos das ações coletivas  e dos MS seguiam inicialmente, os referenciais 
predominantes em suas áreas geográficas, seja a tradição americana da TMR ou o legado europeu da TNMS. 
No entanto, nas últimas décadas esse quadro vem se modificando. 
Contribuições como as de Klandermans, 1992 – segundo Sherer-Warren, apresentam os movimentos sociais 
como resultantes de redes multiorganizativas, com vínculos e  militâncias  múltiplas enraizadas em 
comunidades locais, cuja capacidade organizativa tanto dependerá das possibilidades de mobilizar recursos, 
aproveitar oportunidades políticas, exercer influências, como de construir identidades culturais e políticas. 
Ou de Melucci, 1996, que diz ser através das redes que os indivíduos interagem, influenciam-se mutuamente e 
se engajam em negociações, ao mesmo tempo em que produzem os esquemas cognitivos e motivacionais 
necessários para a ação coletiva. 
E, finalmente, a visão de Ayres, 1997 – que considera a relevância dos aspectos organizativos e de formação 
das identidades, consciência e solidariedade nos processos micromobilizatórios, enfocando as lutas de poder 
entre membros das ações coletivas e seus opositores no processo político. 
Portanto, essas sínteses  contemplam a necessidade de se considerar as dimensões simbólicas de um agir 
coletivo não institucionalizado e as dimensões estratégicas da ação político-institucional, tanto em seu lado 
integrativo quanto em seu lado conflitivo, de luta política. 
Considerando, então, a necessidade de se repensar as categorias de entendimento e os recursos metodológicos 
para o estudo dos MS, a autora propõe uma metodologia de redes que inclui as seguintes dimensões: 
a) da sociabilidade, ou seja, a das relações sociais entendidas enquanto redes sociais; 
b) da espacialidade, ou seja, das conexões espaciais através das redes técnicas; 
c)das temporalidades históricas, ou seja, das articulações entre novos ideários e a tradição cultural e de seus 
significados em termos de processos civilizatórios. 
 
Trata-se então, de alargar o campo de visão sobre os movimentos sociais buscando identificar elementos 
complexos presentes nessas manifestações. No que diz respeito a dimensão da sociabilidade , as redes sociais 
podem ser observadas a partir de dois tipos de relacionamentos: através dos vínculos diretos estabelecidos 
entre os atores, em seus cotidianos, em suas comunidades, no espaço mais restrito das organizações coletivas 
específicas; e, através de articulações políticas entre atores e organizações, em espaços definidos pela 
conflitualidade da ação coletiva, podendo, pois transcender os espaços de emergência da ação, onde os elos 
constróem-se em torno de identidades de caráter ideológico ou de identificações político-culturais. 
É nesse sentido, que se pode falar em redes de movimentos,  caracterizadas enquanto interações sociais que 
tendem à horizontalidade, `práticas políticas pouco formalizadas ou institucionalizadas, entre organizações da 
sociedade civil, grupos identitários e cidadãos mobilizados, engajados em torno de conflitos ou de 
solidariedades, de projetos políticos ou culturais comuns, construídos sobre a base de identidades e valores 
coletivos. 
Segundo essa perspectiva, as redes de movimentos constróem-se sob o pano de fundo de múltiplas redes 
sociais primárias e redes submersas, localizando-se principalmente no terreno da produção simbólica do 
cotidiano. Problemas de identidade individual e da ação coletiva se mesclam: a solidariedade do grupo é 
inseparável dos anseios pessoais e das necessidades afetivas e comunicativas cotidianas dos participantes nas 
redes. 
Para Scherer-Warren, esta dupla face – estratégica e de solidariedade – da idéia de rede tem sido utilizada 
como uma metáfora pelos atores coletivos, para representar a idealização de um formato organizacional de 
mocrático e participativo no interior dos movimentos sociais, e , apresenta um potencial de fortalecimento da 
sociedade civil, por meio da articulação de uma multiplicidade de atores diversificados existentes na 
contemporaneidade.  



Rede torna-se, assim, um conceito propositivo dos movimentos que traz subjacente uma utopia para a 
democratização das relações sociais nos agenciamentos coletivos. Pode-se dizer que, potencialmente, 
encontra-se em construção um novo imaginário social em torno da fluidez dos movimentos sociais atuais. 
A sociedade contemporânea, na visão da autora, com seus avanços no campo da informação, com redes 
informatizadas cada vez mais abrangentes, cria para além da materialidade das redes técnicas, uma realidade 
virtual, movimentada por redes de comunicação interpessoais. A potencialidade de comunidades virtuais 
criadas pelos atores identificados com causas comuns, vai constituindo um novo tipo de imaginário coletivo, 
com características próprias, que também merecem ser analisadas. Pode-se perguntar sobre as debilidades  
deste tipo de rede social, que dificulta saber com quem se conta, de quem se pode receber ajuda, com quem é 
possível manter a rede ativa, como cada um se redescobre nas relações com os outros e como as redes se 
constróem e se reconstroem. 
Quanto a dimensão da espacialidade, novas questões se colocam: as redes sociais estão se tornando 
simultâneamente mais globais e locais, na medida em que cada vez mais há conexões do espaço mundial com 
os assuntos dos espaços domésticos. As novas tecnologias de informação, enquanto geradora de redes 
técnicas (Internet, fax, TV a cabo comunitária, rádios piratas, etc.), têm permitido aos atores coletivos e 
movimentos sociais engendrarem redes que redimensionam seus territórios de influência e de ação e se 
comunicam em tempo real. Por meio destas redes há, portanto, uma contínua reterritorialização dos processos 
de ações coletivas. Os problemas comunitários – o local – podem se projetar universalmente, assim como, 
uma ética ou valores planetários – o universal – podem se expressar simbolicamente ao nível das ações locais 
.(ex. movimento dos seringueiros – Chico Mendes). 
Quanto a dimensão das temporalidades históricas, diz Scherer-Warren que, os movimentos sociais se 
constróem em torno de legados históricos e de projetos, ou de raízes e opções. As redes de movimentos, 
através de seus vários níveis de manifestação (submersas, latentes, virtuais ou estruturadas), respaldam-se em  
várias temporalidades: o passado (a tradição, a indignação), o presente (o protesto, a solidariedade, a 
proposta) e o futuro (o projeto, a utopia). 
Adicionando-se esta dimensão da temporalidade  a uma agenda de pesquisa das ações coletivas pode-se 
incluir  as seguintes interrogações: como se articulam as tradições culturais com os novos ideários e utopias 
dos movimentos sociais? Que tensões ocorrem entre atores coletivos que buscam parcerias, mas que são 
expressões culturais de temporalidades históricas distintas e, em que medida, as ações coletivas sob a forma 
de redes desenvolvem mecanismos e idéias-força para superá-las? 
 
É necessário ainda falar acêrca do pensamento de Edgar Morin e da idéia de complexidade que aqui 
adotamos. É num esforço de superação dos modelos teóricos deterministas e do reducionismo que os 
caracteriza, que se dá a elaboração de um pensamento complexo de Morin. Para ele, ninguém atualmente 
pode basear-se na sua aspiração ao conhecimento, numa evidência indubitável ou num saber edificado sobre 
uma rocha de certeza. 
O pensamento complexo “não tem por missão encontrar a certeza perdida e o princípio Uno da Verdade. Pelo 
contrário, deve constituir um pensamento que se nutre de incerteza, em vez de morrer dela”. (1980) 
Portanto, a tentativa de desenvolvimento de um pensamento complexo, implica em respeitar a 
multidimensionalidade, a riqueza, o mistério do real; e , mais ainda, em empreender uma investigação 
inquieta de um conhecimento do conhecimento e de suas multi-relações.  
Na obra de Morin, encontramos referência a noções de equilíbrio, de integração e de participação, em que os 
diversos elementos do todo social se completam, se repelem e se atraem uns aos outros. 
 Reportando-nos a Balandier e sua máxima: “ a sociedade é vários” Morin diz que fundando-se sobre o 
progresso, o século XIX insistiu na continuidade, e hoje somos obrigados a pôr em relevo, do mesmo modo, 
tudo o que remete às descontinuidades sociais.  
O estabelecimento da noção de “causalidade complexa” se dá em contraposição `a idéia de causalidade da 
ciência clássica que entendia que, “em toda a parte, sempre, nas mesmas condições, as mesmas causas 
produzem os mesmos efeitos”, e vem também desafiar o mito já criticado da “ciência isenta de valores”. 
Passa-se a considerar: 1) a existência de uma causalidade que se gera no e pelo processo produtor de si, a que 
podemos chamar causalidade generativa; 2) o caráter ao mesmo tempo disjunto e associado, complementar e 
antagônico, da ecocausalidade e endocausalidade num complexo de causalidade mútua inter-relacionada; 3) a 
introdução de uma incerteza interna na causalidade. Essa idéia de causalidade complexa tem profundas 
implicações para o processo de observação, realizando a integração observador/observado e, implicando em 
valorização de elementos que expressem  a riqueza do tecido social.  



Assim, movimentos aparentemente dispersos e fragmentários podem expressar articulações inesperadas e 
criadoras.  
À luz das considerações teórico-metodológicas referidas , estamos desenvolvendo uma investigação sobre os 
movimentos sociais em São Luís – MA, aplicando a categoria de rede proposta por Scherer-Warren e a noção 
de causalidade complexa de Morin, A pesquisa pretende elaborar um cadastro e traçar o perfil das 
organizações voluntárias e associações de bairro da cidade de São Luís-MA. Além desta primeira etapa, 
objetiva-se desenvolver uma análise sobre a história desses movimentos sociais a fim de investigar a “teia” de 
relações que estes movimentos tecem com a sociedade envolvente e de solidificar metodologias de análises , 
utilizando como conceito analítico a noção de “redes”. 
Para tal, pretendemos selecionar do mapeamento inicial exemplos de movimentos sociais que possuam 
características marcantes que permitam uma análise  acêrca das articulações/trocas/ parcerias interpessoais e 
intergrupais, bem como, que expressem estratégias de ação passíveis de serem interpretadas enquanto 
“estratégias de redes”.  
Essas estratégias serão identificadas aqui, como aquelas resultantes da emergência de novos valores no 
imaginário social dos atores coletivos –como a solidariedade comunitária, a cooperação e a democracia – e da 
necessidade de buscar-se novos caminhos para criar uma sociedade melhor. 
E, mais ainda, das transformações objetivas da sociedade hodierna mergulhada na “revolução tecnológica”, na 
velocidade das informações e na “informatização da vida”, que impõem aos atores sociais a inevitabilidade da 
conexão, i.e., da articulação em redes técnicas, sociais, políticas, de movimentos. Estaremos voltados para o 
estudos dos movimentos sociais que emergirem no contexto urbano, mesmo que em alguns deles possamos 
perceber articulações com movimentos atinentes às problemáticas do contexto rural, dadas as características 
particulares do Estado do Maranhão, de recente processo de modernização. 
Ressaltamos que,  destacaremos nestes casos as  “estratégias de redes” , observando principalmente os 
“valores” que norteiam essas ações. Buscaremos, enfim, delinear o mais possível o discurso e a ação desses 
grupos.  
Estaremos, portanto, pretendendo indicar que  a proposta teórico-metodológica de Sherer-Warren, que implica 
na utilização do conceito analítico de rede, e a noção de causalidade complexa de Morin, representam eixos 
de um paradigma da complexidade  em construção . E mais, sugerimos que tal paradigma representa a 
abertura de novas possibilidades de análise da temática Movimentos Sociais. 
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  Este trabalho trata dos possíveis processos que ocorrem nos referenciais sócio-culturais dos 
indivíduos quando eles ingressam em outra cultura religiosa, obtendo assim uma nova visão de mundo.  Este é 
um estudo, a partir de documentos (revistas, livros, jornais) e observações do grupo religioso de origem 
oriental: Soka Gakkai.  Destacarei aqui a introdução do budismo na sociedade recifense.  Abordarei a “oração  
Nam-myoho-rengue-kyo (a lei que rege o universo)”, parte do ritual religioso que é experienciado como 
momento de transcendência (união do ser com o cosmos). Esta abordagem da transcendência aparece nas 
falas dos informantes como causando uma mudança interior e  em seguida uma mudança de estilo de vida.  
Buscarei então pistas para o entendimento sócio-cultural da relação indivíduo  –  religião/cultura  e  o  
processo de mudança cultural dos preferenciais simbólicos.  Como também os recursos do Marketing 
moderno que são utilizados por este grupo. 

 
  Criação de Valores:  Soka Gakkai 
 
  A partir dos anos 1960/1970 verificou-se um crescimento de diversas religiões no 
campo religioso brasileiro. 
  No Recife, uma denominação se diz representante do budismo, é a Soka Gakkai (Sociedade 
de Criação de Valores), cujo objetivo é o bem estar pessoal e também os benefícios que as pessoas podem 
adquirir a partir das práticas ensaiadas, modificando as suas vidas.  Segundo os preceitos religiosos para 
obter sucesso nos ensinamentos, o contato pessoal é o principal meio de comunicação. 
  A Soka Gakkai tem como seu Presidente Internacional Daisaku Ikeda.  A partir da filosofia 
do budismo de Nichiren Daishonin, Ikeda propõe em seus ensinamentos, a idéia básica de que o indivíduo 
descubra a sua força interior e que a traga para o mundo exterior, podendo assim enfrentar as dificuldades 
com segurança.  Com isto o indivíduo deve adquirir o conhecimento de si próprio e um novo modo de ser.  
Mas para extrair, esta força interior é necessário que o adepto recite  a  oração  Nam-myoho-rengue-kyo.  
Neste sentido uma das experiências fundamentais que marcam a entrada/conversão na religião em estudo é a 
vivência da transcendência conseguida com esta oração.  A transcendência é descrita como a união do homem 
com o cosmo, esta experiência que leva o homem a sair do mundo profano e que é sentida por muitos 
indivíduos de diversas religiões.  Foi essa vivência denominada por Eliade “experiência da Luz Mística”, 
conhecida também como “iluminação”. 

 “Entre todos os tipos de experiência de luz que acabamos de citar, há esse denominador 
comum: elas fazem o homem sair do seu universo profano ou de sua situação histórica   e projetam-no num 
universo qualitativamente diferente, que é realmente outro mundo, transcendente e sagrado. A estrutura desse 
universo sagrado e transcendente  varia de uma cultura para outra...   Contudo, há este elemento comum:  o 
Universo que  se  descobre  pelo  encontro com a luz opõe-se ao Universo profano ....   Pelo fato de ter 
essência espiritual, ou seja de ser unicamente acessível àqueles para quem o Espírito existe ...  (Eliade, 
1991:75-76)1  

  Neste sentido Eliade (1986) diz que “o estado de Buda, situação daquele que se 
libertou de qualquer condicionamento, é simbolizado pela luz percebida por Gautama no momento da ilusão”. 

  Outra situação de conversão e de representação através da imagem da luz foi o caso 
do Santo de Tarso que converteu-se depois de sua experiência em Damasco.   -  Saulo já tinha contato com a 
cultura religiosa cristã.  Depois da experiência, converte-se e passa a usar os novos padrões culturais muda 
toda sua vida de forma que  pôde adaptar e integrar os novos mapas cognitivos a ela. 

  Os ensinamentos da Gakkai aparecem para muitos indivíduos como modelo de 
reelaboração de identidade, como um novo modelo existencial.   Desse modo os indivíduos parecem construir 
uma nova visão  de mundo e passa a se portar de forma diferente.   Neste sentido  a oração  Nam-myoho-
rengue-kyo é um elemento chave neste processo de mudança de valores.   É a experiência individual e ao 
mesmo tempo universal da transcendência – luz mística (Eliade, 1991)2,   para a qual a organização fornece os 
meios (oratório e oração)  de possibilidade como também os significados, que possibilitam a referida 
mudança.  Como diz Eliade: 

 “O paradoxo  é  que  a  significação da luz e,  em  suma uma descoberta pessoal e, por outro 
lado,  cada um descobre aquilo que estava espiritualmente e culturalmente preparado para descobrir” (Eliade, 
Mircea, 1991)3.  

                                                             
1 Eliade M. (1991: 75 – 76) 
2 Ibd. 
3 Ibd. 



  Esta mudança que acontece na vida do indivíduo é apresentada em reuniões 
públicas que os adeptos promovem semanalmente.  Estas reuniões podem ser realizadas nas residências dos 
integrantes ou na sede. Um dos tipos de reunião é na residência  de  um    dos integrantes, eles  se  reúnem  
oram diante do altar doméstico.  Eles iniciam a oração elaborando um objetivo a nível espiritual ou a nível 
material a ser alcançado.  Após  a oração passam um vídeo onde são mostradas palestras e depoimentos de 
pessoas que mudaram a sua vida após conhecer a Gakkai (estes vídeos são produzidos em São Paulo, onde se 
encontra a maior congregação budista da Gakkai).  No final da reunião é discutido entre os participantes o 
tema da palestra que foi apresentado no vídeo. 

  Também existem reuniões só para orações chamadas de Daimoku onde no início 
desta, os integrantes mentalizam individualmente ou  combinam entre si um objetivo a ser alcançado, por 
exemplo pela própria organização, por um amigo que esteja doente, etc. 

“....., vieram hoje fazer o Daimoko, para recitar o Nam-Myoho-Rengue-Kyo em grupo, para 
realmente desafiar os seus problemas, para incentivar uma a outra.....” ( E. 42 anos casada com filhos). 

  A Gakkai recorre a vários recursos do marketing moderno, visando a sua 
propagação.  Como descrito a cima, os integrantes não só utilizam o vídeo como um meio de aprendizado 
como também navegam na Internet, onde além de trocarem informações com outros adeptos, possibilitam  
aqueles que não conhece  a organização passa a conhecé-la. 

  Vale  ressaltar  a  Soka  Gakkai  é  uma  religião  internacional  e  que  se  utiliza  
dos  recursos  da  modernidade  para  se  enraizar  no  mundo. Nessa  medida  a  Internet  é  um  veículo  
importante  para  manter  os  adeptos  informados  sobre  os  caminhos  da  organização. 

 
A  Recitação  da  Oração  Nam-myoho-rengue-kyo  em frente ao Gohonzon 

“Nesta recitação se a gente faz vinte minutos de 
Daimoko a gente está penando, a gente aumenta uma 
hora, duas horas, daqui a pouco a gente se desliga, 
passou a gente o Gohonzon” (Casada com filhos). 

 
  Na Gakkai não existe uma valorização com respeito a imagens.  Segundo os 

preceitos religiosos para conseguir a harmonia desejada, não é  necessário estar diante de uma imagem, 
mesmo que seja a de Buda.  Ao mesmo tempo é aconselhável recitar  a  oração  Nam-myoho-rengue-kyo 
diante do Gohonzon (mandala que fica dentro do  oratório). Seria oratório, portanto o símbolo da 
transcendência: ele atualiza de forma concreta a tomada de consciência da união entre o indivíduo e o cosmo. 

  O Butsudan existe em quase todas as casas dos integrantes da organização.  É uma 
peça em madeira.  O seu tamanho varia muito,  vai de um pequeno oratório preso a parede no tamanho 
aproximadamente 80 centímetros de altura por 50 de largura.  Logo a baixo, compondo-o, há uma pequena 
prancha de uns 20 centímetros de largura por 1 metro de comprimento.  Ela serve de suporte onde são 
colocados dois castiçais com velas que significam a luz;  um sino, que representa o som,  o aroma, que é 
representado pelo incenso, uma pequena vasilha onde se coloca frutas em agradecimento;  e em cada lado do 
oratório são colocados jarros com folhagem de preferência Shikimi;  por fim também fará parte do oratório, 
um copo de água e arroz, também símbolos de agradecimento por aquilo que se tem recebido. 

  Na parte de cima do Butsudan, existem duas portas uma maior que é aberta, caso o 
adepto a sim deseje, e uma outra pequena porta que fica por detrás dessa maior.  Esta só é aberta no momento 
em que o adepto vai orar.  É por detrás destas portas que se encontra o Gohonzon, um pergaminho de 
40centímetros de altura por 25 de largura onde encontra-se escrito a oração Nam-Myoho-Rengue-Kyo (a lei 
que rege todo o universo),  nele consta o nome dos reis, deuses, Bodhisattva* - e de Buda.  

  Um dos ritos mais importantes da Soka Gakkai acontece em frente ao Gohonzon.  
Segundo os integrantes é através da recitação  da  oração  Nam-myoho-rengue-kyo defronte a ele que os 
benefícios começam a acontecer. 

  Os integrantes iniciam o ritual de oração da seguinte maneira:  fazem uma 
reverência ao Butsundan (oratório); abrem as duas portas de cima deste, onde está o Gohonzon (pergaminho 
com os escritos de Nichiren Daishonin); Ascendem as velas e o incenso, colocam uma vasilha com frutas, um 
copo com água e uma porção de arroz, sentam-se em uma cadeira que fica diante do oratório, batem o sino; e 
de mãos postas com o juzu (terço) e o livro da liturgia de Nichiren Daishonin, começam a oração. 

                                                             
* Bodhisattva – estado citado anterior a Buda. Para melhor entendimento, trago em anexo o conteúdo desta 

mandala 



  Segundo os integrantes, esta oração Nam-myoho-rengue-kyo, faz com que o 
indivíduo se transforme em um ser melhor, levando-o a uma mudança de vida, modificando seus valores, tudo 
isso como conseqüência de uma maior interação com o  cosmo o  que leva a uma harmonia a sua própria vida. 
Concomitantemente haverá uma  maior conscientização em relação a seus próprios atos.   De um ponto de 
vista mais concreto, os fies afirmam que através da oração o indivíduo obterá benefícios, tanto a nível 
material como espiritual, ou benefícios  perceptíveis e imperceptíveis. 

  O  benefício perceptível é  o benefício que a pessoa vê, isto é, o benefício material  
por exemplo a compra de um carro, de uma casa, uma pessoa se encontrava doente e conseguiu ficar boa. 
Estes benefícios, segundo os integrantes, são a prova real de que eles precisavam quando, eram ainda 
iniciantes, do budismo de Nichiren Daishonin evidenciando assim a força do Gohonzon. Por conta deste 
benefício muitos integrantes ingressaram nesta organização.  Para eles este é um dos modos de progredirem 
materialmente. 

 O benefício imperceptível é aquele que o adepto não vê, este se refere a mudança interior, as 
transformações que vão acontecendo no interior da pessoa, lentamente sem sentir.  Estas transformações 
podem ser de vários tipos:  por exemplo um indivíduo que era muito agitado e ficou calmo, tornando-se uma 
pessoa tranqüila.  

 “Os benefícios tem dois tipos que nós falamos, os benefícios materiais perceptíveis, porque 
a gente consegue, porque tem horas que realmente precisa que seja de uma coisa material que seja uma casa 
melhor, que seja um bem material ...só que no budismo a gente fala que isso somente não trás felicidade, tem 
outra parte que é o próprio crescimento do ser humano.    Esse que é o maior benefício que nós praticamos e 
com o passar do tempo, a gente percebe que a gente se torna uma pessoa mais digna de ser chamada ser 
humano” ( E. 42 anos casada com filhos). 

  Alguns  dos meus  entrevistados  falaram que eles quando começaram a orar ainda 
não conseguiam a mudança de valores preconizadas pela Soka Gakkai e almejadas por eles.  É no momento 
que eles alcançam  o  benefício material que se inicia o processo de modificação dos valores, que por sua vez 
expressa no modo de ser, é neste momento que acontece a conversão. 

  O elemento fundamental é a oração Nam-myoho-rengue-kyo (A lei que rege todo o 
universo), uma oração clamatória que se encontra escrita no Gohonzon.  Para os adeptos é através da recitação 
dela que eles podem modificar  as suas vidas, transformar seus carmas;  trazendo benefícios para si. 

 “...... O Nam-myoho-rengue-kyo deriva de três países  -  Índia, China e Japão  -  onde o 
Budismo Mahayna atingiu o zênite da prosperidade. Nam-myoho-rengue-kyo vem do sânscrito namas, e o 
caracteres miao-falien0hua-chingg ou myoho-rengue-kyo, são tradução do título sânscrito do Sutra de Lótus 
*,  Saddaaharma-pundarika-sutra *, cuja pronuncia é myoho-rengue-kyo...” (Guia Prático do Budismo, 
1996:134).  Esta oração foi ensinada por Nichiren Daishoni.   

  Quanto ao significado do Nam-myoho-rengue-kyo pude identificar duas 
explicações próximas, uma na revista Terceira  Civilização (1998:14, n.361), que  traduz o  ‘’Nam  como  
devotar  a  própria  vida ( à  pessoa,  buda  Nichiren  Daishonin;  e  à Lei, Myoho-rengu-kyo); Myoho—Lei  
mística; Myo—místico ‘’Abrir’’ ou dissipar  a  escuridão  da  ilusão  e  revelar  a  natureza  de  Buda-
Condição  latente  da  existência  ou  a  morte;  Ho-lei- aspecto  manifesto  da  existência  ou  a  vida-Ritmo  
Universal  da  vida  ou  a  essência  da  própria  vida;  Rengue- Flor  de  Lótus-Simultaneidade  de  causa  e  
efeito; Kyo— Sutra,  ensinamentos  e  a  voz  do  buda-Ritmo,  sons  e  vibrações  da  vida  que  permeiam  o  
Universo-Eternidade,  continuidade  da  vida  pelo  passado,  presente  e  futuro, o outro significado o que 
perpassa o discurso dos informantes é que o Nam significa devotasse, o myoho tem como significado o 
místico, o rengue representa a causabilidade e o kyo o som. 

  Muitos dos meus entrevistados me disseram que  começaram a recitar o Nam-
myoho-rengue-kyo porque no momento que conheceram esta oração estavam com problemas quase 
insolúveis.  Surgiu então a oportunidade de encontrarem com algum integrante da Soka Gakkai, um parente, 
ou vizinho, etc. que os ensinava  a oração,  dizendo que ela poderia resolver estes problemas,  aparentemente 
sem soluções. 

 “...... o  Nam-myoho-rengue-kyo,  a oração é capaz de fazer toda a transformação de nossa 
vida......” (E. 42 anos casada com filhos). 

Logo em seguida eles começavam a recitar a oração e com o tempo o problema começava a se 
dissolver. 

 “....... a gente recita o Nam-myoho-rengue-kyo, as coisas tornam-se fácil de entender, às 
vezes quando não tem que acontecer, acontece......” ( Z. 50 anos aproximadamente, casada com filhos). 



  Parece  que a partir disso  se criava na pessoa a certeza da força  do  Nam-myoho-
rengue-kyo.  Segundo os adeptos esta oração ao ser repetida extrai uma força em seu interior que eles 
chamam de energia vital, e é essa energia que lhes traz tranqüilidade, alegria, harmonia para o seu dia a dia. 
Perguntei se todos chegavam a ter a experiência da transcendência, e eles me disseram que todos podem ter 
este momento, a intensidade dele entretanto, depende do desempenho de cada um, e do tempo de duração das 
recitações. 

 “.......  depende também do tempo de prática, da quantidade que se faz Daimoku, realmente 
se agente faz vinte minutos de Daimoku a gente está pensando, pensando, a gente aumenta por uma hora,  
duas horas daqui a pouco a gente se desliga, passou a gente o Gohonzon”.  (I. 45 anos aproximadamente 
casada c/ filhos). 

 
  Quando o adepto precisa de algum benefício, ele a recita por tantas horas quanto 

seja necessário.  Segundo  o grupo quanto mais tempo o adepto orar mais intensidade “a força” terá. 
 

 “ ..... existe varias formas que a gente pode dizer de benefícios, no início da nossa prática 
normalmente a gente objetiva benefícios materiais  quer vê uma prova real seja cura de uma doença, agonia 
financeira;  mas esse não considero como benefício real, o verdadeiro benefício é quando está praticando não 
só o lado material, como o interior de cada um, seja em qualquer circunstância.  Maior benefício é o que sente 
conseguiu um estado de vida onde que tenho uma energia interior, uma  energia vital onde possamos enfrentar 
dificuldades da vida, possamos enxergar o porque está acontecendo no descobrir qual é a causa desse 
sofrimento. No momento que descobrir a causa deixa de ser sofrimento” (N. 38 anos  casada com filhos). 

  Esta oração é a consubstanciação da Lei Mística, a lei que rege todas as coisas do 
Universo. 

   “O Nam-myoho-rengue-kyo, como eu definiria, eu digo que rege o universo que me rege, 
sou movida a Nam-myoho-rengue-kyo tá dentro de mim, faz parte de mim” (Casada com filhos). 

 
  Neste sentido é através do  Nam-myoho-rengue-kyo que é evidenciada a força do 

Gohonzon. Observei que os integrantes falam do Gohonzon e do Nam-myoho-rengue-kyo, como se tivessem 
um mesmo sentido pois a oração está contida no Gozhonzon.  Portanto estes dois artefatos se misturam 
discursivamente quando os adeptos querem explicar o poder da oração.  Ao mesmo tempo os integrantes 
falam que a sua vida está contida no Gohonzon,  neste sentido o Gohonzon, o Nam-myoho-rengue-kyo e os 
próprios integrantes se fundem formando uma unidade que são expressões da lei mística. 

 
 “ ........  a gente acredita na Lei Mística que seria aquilo que nós falamos a lei própria Nam-

myoho-rengue-kyo, que se rege todas as coisas do universo” (E. 42 anos, casada com filhos). 
 “ O Nam-myoho-rengue-kyo,  como eu definiria?  Eu digo que o universo me rege sou 

movida a  Nam-myoho-rengue-kyo, porque o Nam-myoho-rengue-kyo  tá dentro de mim,  faz parte de mim”. 
(I. 45 anos aproximadamente casada com filhos). 

 
  Portanto  podemos ver que o pergaminho Budista de Nichiren Daihonin sintetiza 

toda a doutrina. 
  Tenho observado que no momento em que integrantes vão repetindo o Nam-

Myoho-Rengue-Kyo,  de uma forma harmoniosa,  eles vão se entusiasmando e começam a pronunciar esta 
frase com tom de voz mais forte.  Segundo os integrantes este momento, cria uma força interior que faz com 
que eles tenham a certeza de que vão conseguir alcançar o objetivo pessoal, ou a nível de intuição, que foi 
mentalizada no início da oração. 

 “.....  essa força interior consegue vir a tona, através do Nam-myoho-rengue-kyo” (I. 45 anos 
aproximadamente casada com filhos). 

  Segundo Mary Douglas (1976)  o ritual estaria relacionado a forma externa pela 
qual a estrutura social e o sistema são expressos.     Sendo a estrutura condição  para existência das relações 
sociais, os rituais seriam formadores e operadores do pensamento social criando e controlando a experiência.   
É através dos rituais que a estrutura social é demonstrada para os membros de uma sociedade e são por elas 
incorporados via a socialização. 

  Este processo,  de socialização, exige um vocabulário mais específico. São 
interiorizados novos campos semânticos que por sua vez estruturam interpretações e condutas de rotina em 



área institucional (Berger 19). Esta situação acontece não só do ponto de vista conceptual,  como o  indivíduo 
é levado a se redescrever – corpo, emoções etc. – como um todo. 

 “......  através do  Nam-myoho-rengue-kyo,  e a organização da Soka Gakkai as pessoas vão 
se moldando, vão se polindo, vão se conscientizando” ( 45 anos aproximadamente separada ). 

  Neste sentido,  passando pelo processo de conversão, o indivíduo reinterpreta a 
realidade anterior de modo que nova realidade  ganhe legitimidade. Quando pensamos em conversão, em 
mudanças de padrões culturais, devemos pensar que tal processo não é simples, ela requer uma explicação 
mais complexa, a mudança como já foi dito anteriormente é um processo coletivo e esta complexidade é 
pautada na causalidade interacional própria aos fatos sociais. 

 
Segundo Berger (op. cit.) a mais importante exigência  conceitual da alteração que se dá quando uma 

pessoa ingressa em um novo quadro cultural  é  a disponibilidade de um aparelho legitimador  para  a série 
completa de transformações  que são propostas.  Esta em relação à forma de religiosidade em questão,  parece 
ser ocupada pelo aparelho legitimador a que é feita da oração frente ao Butsudan. Enquanto processo,  a 
prática do ritual não apenas só,  promove a criação de um novo modo de ser, como também possibilitará 
constituição de novos mapas cognitivos que legitimam tanto as mudanças obtidas como todo cosmo. 

 
Considerações Finais 
 
   Parece-me um ponto central neste movimento religioso da S.G.  é a questão da  

oração  Nam-myoho0rengue-kyo. Segundo as integrantes da Soka Gakkai é  recitando o Nam - Myoho – 
Rengue – Kyo que o indivíduo extrai a sua força interior. Do meu ponto de vista,  a oração media a 
construção de uma nova visão de mundo, que se expressa no fato do indivíduo se portar de forma diferente 
perante a sociedade. 

  Neste sentido, busquei identificar qual o papel desta oração e a prática desta 
conversão, concebida enquanto uma mudança nos mapas usados pelos indivíduos para pensar no mundo e 
qual o significado da prática da  oração para estes adeptos. 

  Procurei entender os elementos considerados sagrados para o grupo, 
separadamente, e em seguida enfoquei como se relacionam formando assim um sistema solidário  cuja oração 
ao meu ver é seu operador da transformação. 

  Na recitação da oração diante do oratório atualizam-se os elementos que compõem 
(no pergaminho) bem como na oração recitada o Nam-myoho-rengue-kyo, isto é, os símbolos que compõem o 
dogma central desta forma religiosa: a grande Lei Mística que rege todas as coisas do universo. 

  Os fiéis acreditam que esta Lei no momento que é invocada, sobre tudo através da 
palavra mágica,  Nam-myoho-rengue-kyo, restabelece as relações de causa e efeito que ordenam os 
fenômenos do mundo. 

  Este momento mágico de transformação em relação às coisas da vida, chamei aqui 
de complexo de oração, nele o indivíduo além de ter a prática e persistência da oração, busca através desta a 
auto-realização.  Este complexo de oração também atrai as pessoas que buscam a felicidade no seu dia-a-dia 
quando os propõe benefícios materiais e espirituais levando-os assim a uma forma otimista de pensamento. 
Deste modo este complexo é capaz de manter o grupo e engendrar as interações (momentos rituais ou 
comentar benefícios que o ritual trouxe, etc). 

Portanto após as minhas entrevistas percebi que a prática da oração feita pelo grupo ou só, é capaz de 
promover a conversão do adepto,  isso em conjunto, e isto é reforçada pelos outros elementos próprios da 
estrutura da instituição religiosa, que dão condições de plausibilidade a nova realidade de vida do adepto. 

 “A estrutura de plausibilidade deve tornar-se o mundo de indivíduos, deslocando todos os 
outros mundos,  especialmente o mundo que o indivíduo  “habitava”  antes de sua alteração.  Isto exige a 
separação do indivíduo dos “habitantes”  dos outros mundos especialmente de seus “co-habitantes”  no 
mundo que deixou para trás (Berger, 1997:210). 

  Neste sentido, a mudança proposta e promovida pelo grupo religioso, chega ao 
indivíduo, muda as suas crenças , redefine a sua (nova) realidade, oferece-lhe novos significados.  O ritual da 
oração, o oratório e sua mágica palavra   -   Nam-myoho-rengue-kyo - seriam os operadores da grande 
transformação. 
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  Anexo                                                               
 
  São apresentadas em sua fonética original, e junto com elas vem a tradução para o 

português que explica o diagrama do Gohonzon por Nitikan Shonin (Integrante do Sumo Prelado). 
1- “Nam-myoho-rengue-kyo. 
2- Nichiren 
3- Zai gohan:  Este é o selo pessoal de Nichiren Daishoni. 
4- Daí Bishamon-tenno:  Grande rei Celestial Vaishravana (em sânscrito),  também chamado 

tamon-tem (Ouvidor de muitos Ensinos). 
5- U Kuyo sha fuku ka jugo:  Aqueles que fazem oferecimento acumularão boa sorte superior a dos 

dez títulos honoríficos (o Buda).  Nota:  No budismo, o ato de fazer oferecimentos tem um 
profundo significado;  neste caso significa respeitar e louvar. 

6- Namu Anryngyo Bosatsu:  Bodhisattva das Práticas Firmemente Estabelecidas 
(Supratishthitacharitra, em  sânscrito).  Nota:  A palavra manu é acrescentada a alguns nomes do 
Gohonzon com um indicativo de grande respeito. 

7- Namu Jyogyo Bosatsu:  Boadhisattva de Práticas Puras  (Vishuddhacharitra, em sânscrito). 
8- Namu Shakamuni-butsu: Buda Sakamuni. 
9- Namu Taho Nyorai:  Buda muitos Tesouros (Prabhutaratna tathagata, em sânscrito). 
10- Namu  Jogyo Bosatsu:  Bodhisattva de Práticas Superiores  (Vishistachatitra, em sânscrito). 
11- Namu Muhengyo Bosatsu:  Bodhisattva de Práticas Infantis (Anantachatitra, em sânscrito). 
12- Nyaku noran sha zu há shitibun:  Aqueles que atormentam e prejudicam (os praticantes da Lei) 

terão a cabeça partida em sete pedaços. 
13- Daí Jikoku-tenno:  Grande rei Celestial Defensor da Nação (Dhritarastra, em sânscrito). 
14- Aizen-myoö: Rei da Sabedoria e do desejo Insaciável (Ragara, em sânscrito).  Nota:  O nome é 

escrito em siddham, uma ortografia sânscrito medieval. 
15- Daí Myojo-tenno:  Grande Rei Celestial das Estrelas, ou o deus das estrela. 
 
16- Daí Gatteno:  Grande Rei Celestial da Lua, ou o deus da lua. 
17- Taishaku-tenno:  Rei Celestial Shakra (também conhecido como o Rei Celestial Indra). 
18- Daí Bontenno:  Grande Rei Brahma. 
19- Daí Rokuten no Mao:  Rei do Sexto Céu. 
20- Daí Nittenno:  Grande Rei Celestial do Sol, ou o deus do sol. 
21- Fundo-myoö:  Rei da Sabedoria Inalterável (Achala em sânscrito.  Nota:  o nome é escrito em 

Siddham, uma ortografia sânscrito medieval. 
22- Hati Dairyo:  Oito Grandes Reis-Dragões. 
23- Dengyo Daishi: Grande Mestre Dengyo. 
24- Juraseetsunyo: Dez Filhas do Demônio Feminino (Rakshasi, em sânscrito). 
25- Kishimojin:  Mãe das Demônios (Hariti, em sânscrito). 
26- Tendai Daishi:  Grande Mestre Tient äi. 
27- Daí zojo-tenno:  Grande Rei Celestial da Ascenção e do Progresso (Virudhaka, em sânscrito). 
28- Hatiman Daí Bosaatsu:  Grande Bodhisattva Hatiman. 
29- Kare o shosha shi tatemaatsufu:  Eu respeitosamente transcrevisto. 
30- Nitikan, selo pessoal: Assinatura do sumo preladoque transcreveu o Gohonzon, neste caso, 

Nitikan, consistindo de seu nome e do selo pessoal. 
31- Tensho-daijin: Deusa do Sol. 



32- Butsumetsugo ni-sem ni-hyakusan-yo nen no ainda itienbudai no uti mizou no daimandara nari:   
Nunca, nos 2.230 anos desde o falecimento do Buda, este grande mandala apareceu no mundo. 

33- Daí Komoku-tenno:  Grande Rei Celestial de Ampla Visão (Vrupakasha, m sânscrito). 
34- Kyoho go-nen roku-gatsu jusan-niti:  O décimo terceiro dia do sexto mês no quinto ano de 

Kyoho (1720), signo cíclico kanoe-ne”  (revista terceira Civilização 02/98 nº  354). 
 

 
 

 
 

 
CIBERCULTURA E NARRATIVIDADE: APONTAMENTOS*  

 
Altair Macedo Lahud Loureiro**  

 
 

“A idolatria dos cultos da personalidade, a iconografia 
publicitária, as mitologias políticas ou filosóficas, 
vieram tomar, curiosamente, o posto amplificado das 
tradicionais, mas verdadeiras mitologias”. 

G. Durand 
 
“Os avanços das ciências da terra e da vida mudam 
nossa cosmologia, vale dizer, nossa imagem do universo 
e da missão do ser humano dentro dele”. 

Leornardo Boff 
 
“Mito e arquétipo, (...) tornam-se o sustentáculo da 
reparadigmatização.” 

Paula Carvalho 
 
 

  Esta fala nada mais é que a explicitação de apontamentos retirados de idéias de estudiosos 
dos temas aqui considerados, como Paula Carvalho, Diana Domingues, Simone Vierne, Danielle Chauvin, 
entre outros. A explicitação, no entanto, se faz mediada por um ensaio de reflexão própria sobre as recíprocas 
interferências, na cultura atual, entre o homem, seu tempo, a técnica/máquina, o imaginário, e a narrativa, esta 
última como expressão simbiótica dessa relação multifacetada. A reflexão se atualiza apoiada na teoria do 
imaginário de Gilbert Durand, paradigma assumido. 
  Considera, em um primeiro momento, a presença do homem e dos mitos nesta presente 
realidade. Em uma seqüência de idéias, relembra conceitos fundamentais da teoria do imaginário e sobre o 
teste Arquetípico de Nove Elementos, o A. T. - 9 de Y. Durand, como heurística culturanalítica capaz de ler a 
narrativa. Considera, então, a narrativa como portadora do imaginário de um grupo, em sua época e se encerra 
com abertura para uma completação/complementação. 
  Os apontamentos e a reflexão trazem, em suas “metáforas” e opção pelas citações 
registradas, a evidência da perplexidade e da realidade paradoxal da cibercultura, apontando para a necessária 
assunção do seu tempo, pelo homem, significando-o, pilotando o progresso e controlando seus mitos. 
  Passa-se então às anotações permeadas por uma reflexão que recém se inicia e que requer 
sua continuidade, neste texto, interrompida. 

I Parte 
  Os avanços enormes da técnica e da tecnologia, em suas aplicações, vem alterando drástica 
e evidentemente o ritmo e as necessidades das coisas, as coisas e o homem. O homem vem criando sempre 
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mais mecanismos artificiais, até mesmo a sua imagem e semelhança. Seu tempo se altera, na sua percepção, 
no entendimento da liberdade, na liberação para outras coisas: mais tempo livre, mais vida; ou mais morte (?). 
O homem passou a ter mais tempo disponível, mas não a dispor como quer desta conquista/liberdade; percebe 
o tempo, o sente também de forma diferente: sente-o passar mais célere, escapando, se esvaindo sem a 
oportunidade de o significar. O que antes escoava, na lenta ampulheta do passado (quase hoje), agora não se 
escoa simplesmente: parece se jogar rápido, escapulir, se perder entre um lugar e outro, entre um sucesso, ou 
fracasso, e outro; um instante que por vezes nem chega a sentir a presença, não chega a se apropriar dele, a 
não ser quando, por exemplo, demarcado pelo mostrador de um relógio, como o dos micro-ondas, que avisa 
que os segundos estão passando, já passaram e o prato, há pouco gelado, já fumega, está pronto, quente como 
o desejado; a impressão é que ganhou tempo; mas para quê? 
  Olhar o marcador, o cronômetro iluminado da máquina que invadiu nossas cozinhas, 
expulsando utensílios agora obsoletos, sem a perspectiva (ou nosso desejo) de deixá-la, traz a sensação da 
velocidade, concretiza a rapidez, evidencia a mudança da noção de tempo: a angústia do passar do tempo se 
acentua mais, mas paradoxalmente, reforça a insana imaginação do homem que vê, nesta proeza 
eletrônica/cibernética, a possibilidade imaginada com esperança, mas até agora sem coerência ou 
confirmação, da sua eternidade, da sua não morte, ou da sua imortalidade. 
  Se uma máquina cozinha tão rápido, quando há menos de cinqüenta anos o processo do 
cozimento dos alimentos, ou o seu apenas aquecimento, era algo tão diverso, e tão mais lento, porque não 
pode ser alterado a inexorabilidade da morte? Se um alimento pronto, cozido de forma rápida, pode conservar 
seu sabor e validade nutritiva, por vários meses e até anos, em conseqüência do surgimento/criação/fabricação 
do imprescindível freezer em nossas casas, porque o ser humano não pode sonhar em ser conservado e não 
morrer, não degenerar, apodrecer?  
  As esperanças se ampliam. O imaginário se altera, os sonhos se reforçam ou desaparecem, 
se modificam. 
  Danielle Chauvin (em “O sábio, a máquina e o poeta romântico)1 transcreve Victor Hugo 
que “celebra o progresso das ciências e das técnicas” e proclama, a não solução de continuidade do 
progresso2; mas se esperança faz crescer, na aposta do progresso como qualidade de vida, Victor Hugo não 
deixa esquecer “os perigos de uma aplicação perversa da Ciência”, de uma Ciência que pode trazer na sua 
própria natureza “os germes possíveis de um Mal;”3 o que faz temer e tornar “inquietador” este dito 
“progresso”. O autor lembra “que o valor da ciência depende da maneira como o homem a concebe e a 
utiliza”4, vetorializando para a ética. 
  Em nome do progresso: sempre mais achados, mais descobertas, inovações, redescobertas, 
reinvenções. “A máquina colossal da ciência jamais repousa, jamais está satisfeita; ela é insaciável...5”, 
provoca “a fuga para a frente” e faz surgir imagens, à ela associadas, “de medo de ser tragado”: o medo da 
morte. Este progresso assim “indefinido”6 desperta, cria a angústia: os mitos. Como lembra Diana 
Domingues, “a verdade é que, aquilo que um espírito tiver esboçado, outro o terminará”7. Portanto, como 
define V. Hugo, “jamais solução de continuidade”.8 A autora lembra que a história nunca andou para trás e 
que as descobertas e invenções foram se somando e servindo de base para novas descobertas e outros 
inventos, ou aperfeiçoamento das criações; lembra que o aumento das tecnologias aumentaram também 
“nossa capacidade de processar informações “e que a mente humana, uma vez que teve suas dimensões 
ampliadas, não volta mais ao seu tamanho original”.9 
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  Esta ininterrupta produção, que tornou “a sociedade capaz de amenizar a luta pela 
existência”, pela sobrevivência ao mesmo tempo, de maneira desconsertante, desconserta, servindo, como 
escreve Marcuse, “para reprimir nos indivíduos a necessidade de tal libertação”.1 Nesta dinâmica progressiva 
de constante produção e consumo, até mesmo, e no mais das vezes, “do supérfluo, dos novos inventos, do 
obsoletismo planejado”2, por vezes funcionando de forma subliminar, ou explicitamente, como veículos de 
destruição, destruição das relações sociais, da auto-imagem, da auto-estima, da identidade pessoal e social, 
“os indivíduos tem de adaptar-se a esses requisitos de um modo que excede os caminhos tradicionais.”3 Daí se 
pensar, ou até afirmar que o “distorcido e inflado” da situação inédita pode “ativar a agressividade na 
dimensão profunda do inconsciente” - daí a violência! “A união da liberdade e a servidão tornou-se ‘natural e 
um veículo do progresso; (...) a imagem de liberdade humana está deslocada: converte-se em projeto de 
subversão dessa espécie de progresso (...) numa inversão no rumo do progresso”.4 A automação está patente 
fazendo o homem robotizado repetir gestos, tarefas sem mais pensar. A economia dos movimentos, do 
pensamento e da criatividade embota o ser humano apesar de, como já se disse, dar-lhe mais tempo livre. No 
convívio, ou competição, com a máquina, o homem, que a criou e a recria constantemente, vê a criatura o 
superando, tomando o seu lugar e, paradoxalmente, o auxiliando, mas deixando-o desempregado, sem 
trabalho. 
  Marcuse fala em “corpo contra a máquina”, mas esclarece que não se refere a máquina 
aparelho, criação, construção, “mecanismo construído para tornar a vida mais segura e benigna para atenuar a 
crueldade da natureza, mas a máquina que sobrepujou o mecanismo: a máquina política, a máquina dos 
grandes negócios, a máquina cultural” (que oferece a cultura que quer, não a desejada)  “e educacional que 
fundiu benesses e maldições num todo racional”.5 
  É uma relação complexa, ambivalente, que não se pode, conforme E. Morin, reduzir para 
entender. A compreensão exige uma visão múltipla, aberta, sem saudosismos estéreis ou arroubos futuristas 
descabidos de transgressão, mas sim a sensatez, não submissa, mas arguta, processada de forma salutar, 
holonômica, considerando as múltiplas, diferentes, e também específicas, dimensões da questão, na justa, 
considerável medida que cabe, nesta, não mais, transição, já realidade e presença envolvente. 
  O relacionamento dos homens entre si, consigo mesmos, com o meio e com a máquina, faz 
surgir uma nova era, uma nova cultura: a era da cibernética, a cibercultura com  os ciberespaços. “Os traços 
desta cultura de final de século estão aí a refletir, os efeitos da tecnologia na vida contemporânea.”6 Uma nova 
cosmovisão se efetiva; “uma cosmovisão que converge com as teorias científicas contemporâneas, que 
pensam o mundo em sua complexidade, não linearidade, em relações caóticas de nascimento de novas ordens 
pelos fenômenos que interagem no universo.”7 
  O advento do telefone, como diz Simone Vierne8, “concretiza a magia da presença do 
ausente”, “suprime a distância”, como diz Marcel Proust que descreve o telefone invocando seus poderes 
mitológicos, invocando o tempo onde os deuses comunicavam-se com os homens”.9 
  Voz, luz, som, ícones, são agora replicados, recriados, expandidos, espargidos plenos de 
mitos, produtos da técnica, antes imaginação, há pouco ficção! 
  A existência real, nos cantos de cada casa, nos bares e lares, ou mesmo ao ar livre, da TV, 
que nos traz os recônditos do mundo, as lonjuras, os fatos recém acontecidos em imagens presenças/realidade, 
nos torna indiscretos, enxeridos na vida alheia, “inseridos no contexto”, participantes passivos, em nossas 
poltronas, das graças  e das desgraças da humanidade e, já não tão passivos, na interatividade moderna dos 
atuais programas que nos provocam buscando o ibope. A distração, o lazer acontece; a informação se 
processa e o bem e o mal, par e par, invadem a privacidade. As mentes em formação, já deformadas ou 
reformadas, a tudo assistem. É o paradoxo sempre presente! 
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  A informática, “hipocrisia da fantasia” para G. Durand1, extensão ou réplica da mente, 
imposta no modismo da hora, perecível em seus órgãos cibernéticos que não admitem reposição e sim a nova 
aquisição de uma nova geração, sempre da última, (que hoje já não é mais), faz milagres, mas na substituição 
simbólica do “suor do rosto”, traz tendinites, isolamento, solidão nas viagens internáuticas, vício, prazer e 
lazer. Auxilia a vencer a velocidade da vida moderna... indispensável! “Gosto de escrever a lápis, usar 
borracha, mas o mundo computadorizado exige de mim a postura sentada em frente à máquina a taquitear 
teclas, mirar telas e deletar rápido o que não serve. Desejo curtir meus cadernos, papéis mas a telinha obriga-
me a deixá-los de lado. Almejo pesquisar as minudências de certos fatos no ritmo lento, como cozinhar no 
fogão a lenha certos pratos, como no passado, mas a rapidez do resultado exigido, esperado, faz-me perder, ou 
encurtar, a ‘curtição’ da beleza do processo, da andança por entre detalhes tidos como banais, mas que 
preenchem o cotidiano sem, nem sempre, ou quase nunca, serem considerados, vistos observados e tratados. 
O processo é espremido entre um resultado e outro, entre um sucesso e outro. O fracasso, o erro, é quase 
sempre imperdoável e a substituição, na rotatividade que caracteriza o mundo mecanizado, é inevitável”.2 
  As calculadoras/registradoras operacionalizam números, a razão, as contas objetivas; os 
caixas eletrônicos disponibilizam o dinheiro, evitando filas, mas significando o horror para idosos que já não 
possuem a rapidez, nos dedos e no raciocínio, necessária para a concretização das operações plenas  de  
memória, já   enfraquecida  nos  velhos; fac-símiles tais fantasmas (fantasmas desaparecidos, desacreditados 
na atualidade) materializam a informação vinda de longe; fazem presente a escrita, a mesma letra de quem tão 
distante naquela hora escreve o recado, o aviso, a mensagem contida em bilhetes, cartas, documentos, 
registros, e desmentem, ou confirmam, a magia relegada, até à fogueira no passado. Máquina ou bruxaria? E a 
ilusão da INTERNET? Quantos personagens imaginários, interlocutores criados ao bel prazer? 
  Mas, o que importa não é a enumeração das diversas e eficientes máquinas existentes mas, 
sim, as “contaminações do humano com o silício, os neurônios em simbiose com as sinopses nervosas dos 
circuitos lógico - programáveis em associações que expandem o humano; (...) as relações dos sentidos e dos 
modelos de percepção que ela muda pouco a pouco, e sem encontrar a mínima resistência.”3  
  Assim sendo o saudosismo não resolverá os temores; a resistência ao novo é inócua, pois a 
máquina aí está “(e veio para ficar)” a nos ajudar e a nos violentar dando ao homem poderes “ultra-humanos” 
que resultam” no medo, deste mesmo homem, em não saber controlá-los”.4 Poderes e temores se mesclam: 
super ou sub-homem? Hoje o que aterroriza o homem “é a desconfiança de si mesmo face ao uso e ao 
controle do poder que ele mesmo detém”.5 Tanto poder, tanta mudança, faz “o homem repensar sua própria 
condição humana”6, mas é urgente que o homem reassuma suas possibilidades deixando de ter nas coisas a 
sua medição. 
  Mas como? 
  Novos elementos cibernéticos são colocados pelo homem no processo cultural que na sua 
dinâmica, agora, rascunha um futuro incógnito. Neste mistério, que cerca o porvir, pontos luminosos se 
vislumbram e deles pode-se inferir que o relacionamento do homem, da humanidade, não será o mesmo, se 
modificará e novas culturas se erigirão (ou já se erigiram?). Este esforço de antevisão vem eivado de dúvidas, 
potências e impotências: paradoxos. Perplexos ficamos com o prenúncio, já anúncio, impregnado nas 
inovações/criações assombrosas do hoje; inovações concretas e virtuais que confundem e fundem idéias e 
ideais abalando certezas, apontando para o muito diferente, para o inédito, nunca visto e quiçá pensado. 
  O que se pode, como diz D. Domingues, é arriscar em visões de que no terceiro milênio, 
imersos numa realidade mediada, intensamente conectada às máquinas, os homens estarão usando mais e 
mais interfaces, interagindo em muitos momentos de sua vida.”7, e que  “o homem está reinventando a vida e 
determinando uma outra natureza para a espécie”, que o “homem nestas circunstâncias dirá: eu sou na medida 
de minhas conexões”8, que será cada vez mais difícil distinguir a prótese no humano e a parte de carne na 
máquina”, “que o homem poderá até mesmo determinar o destino do seu DNA;” e que “talvez os amigos 
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lamentem que nós estejamos mais parecidos com as máquinas do que com os seres humanos biológicos que 
uma vez fomos”.1 

II Parte 
  Como escreve Maria Cecília Sanchez Teixeira “nossa sociedade está repleta de técnicas e, 
igualmente abarrotada de imagens e de mitos incontrolados”.2 Mito, como escreve Beatriz Fetizon, “como 
imagem ilusória de uma realidade elaborada pela cultura e introjetada por seus membros, desempenhando 
papel essencial no comportamento destes últimos.”3 Mito, dizemos nós, como entes voláteis difíceis de se 
pegar, mas que ressonam nas atitudes e interações do grupo, e que se deixam sentir, ou pressentir, nas suas 
representações, nas imagens expressadas nas narrativas, nos desenhos, nas ações. Mito, dito por G. Durand 
como “um sistema dinâmico de símbolo, arquétipo e esquemas, um tema dinâmico que, sob o impulso de um 
esquema, tende a organizar-se em narrativa; (...) o mito é a matriz dos sistemas filosóficos, lógicos e 
conceituais, é a sua circulação que define e descreve um conjunto social.”4  Para Pierre Brunel o mito, além 
de narrar, “revela o ser, o deus, e pode se apresentar como uma história sagrada.”5 Paula Carvalho transcreve 
M. Eigeldinger quando este diz que “o mito atrai para si toda a porção de irracional no pensamento humano”, 
e, citando Grimal diz que  “o mito se opõe ao logos, como a fantasia à razão, a palavra que conta à que 
demonstra... (...) logos e mitos são as duas metades da linguagem (...) portanto a lógica do mito é a lógica do 
antagonismo contraditorial. (...), do a-racional e do afetivo” 6, e que “a substância mítica (para lá do modo 
arquetipal de relações que ela significa) se caracteriza por sua mobilidade, sua capacidade de transformação.”7 
  Portanto, o mito não é permanente; ele se altera e altera, interfere, se modifica e modifica (a 
interpretação), o entendimento da vida, do homem e da sociedade. “O mito é dinâmico, passa por mutações 
internas e constantes ressurreições;”8 ele se parece e reaparece com novos significados, “novas interpretações 
inventadas pela potência da imaginação.”9 O imaginário, com sua força implícita, com o potencial 
característico que defende o ser humano dos seus medos, angústias, resultantes nas suas ainda 
incompreensões, cria e modifica o mito, assim como a interpretação, a hermenêutica da vida, da cultura. 
Aquilo que ainda não consegue entender na origem, na plenitude, ou mesmo em parte, nas suas conseqüências 
e novidades, é interpretado, é sonhado e elaborada sua compreensão própria, no imaginário de cada um, o que 
se reflete no imaginário do grupo, ou dos grupos. Imagens homogêneas se agregam em torno de um imã 
aglutinador que se expressa no exterior em representações presentificadas na discussão, na fala, nos desenhos, 
nos gestos, na narrativa, nas formas de expressão, de comunicação, de exposição escrita, literária, ou 
figurativa ou literária e figurativa. Daí se poder dizer que as narrativas contém em si um aspecto literário 
(mito literário, que “modifica o mito emergente da tradição oral, destacando-o de seu contexto original, 
religioso e coletivo, mas conferindo-lhe o prestígio de continuidade”10), e outro, o figurado. Para G. Durand, 
Minkowski e Bachelard, “o sentido ‘literal’ não passa de um ‘resíduo’ sintemático11, (...) pois o sentido 
figurado” é que expressa “o verdadeiro sentido, o sentido mais elevado enquanto verdade demiúrgica, ao 
passo que o sentido próprio é um sentido comum, por vezes um não-sentido...”12 
  A narratividade, que remete a movimento, a processo, sendo sempre refeito e se 
completando e intercomplementando, traz em si os respingos, os resultados do embate entre “o literal” e o 
“figurado”, entre a complementariedade da forma e do conteúdo, da narrativa/relato e do sentido, síntese que 
se faz na escritura. 
  A escritura fixa o mito mas, em contrapartida, o enriquece, oferecendo-lhe a potencialidade 
de constante renovação: “por um lado fixa-o pela escritura, por outro ressuscita-o no tempo, descobrindo-lhe 
                                                             
1 - Idem. p. 29. (nota nº 12: B. Attentio Levy; Sterlac e Hans Moravec). 
2 - TEIXEIRA, Maria Cecília Sanchez. Imaginário e Cultura: a organização do real. São Paulo: CICE/USP, 1998. 
(mimeo). 
3 FETIZON, Beatriz A. M. op. cit. 
4 DURAND, G. apud BRUNEL, P. Dicionário de mitos literários. Tradução C. S. Kind. Brasília: Editora da UnB. 1997. p. 
XVI. b) PAULA CARVALHO, J. C. de et all. Imaginário e ideário pedagógico, um estudo mitocrítico e mitanalítico do 
projeto de formação do pedagogo na FEUSP. São Paulo: CICE/USP, Editora Plêiade, 1998. p. 8. (nota nº 2). 
5 - BRUNEL, Pierre. op. cit. p. XVI: XVII. 
6 - PAULA CARVALHO, J. C. de. Imaginário e Mitodologia: Hermenêutica dos símbolos e estórias de vida. Londrina: 
UEL, 1998. p. 187. (notas nº 8 e nº 9). 
7 - Idem. p. 196. 
8 - Idem. p. 196. (nota nº 38). 
9 - Idem. 
10 - Idem p. 196. 
11 - Idem. p. 56/57. 
12 - Idem. p. 56/57. 



novas formas e novas significações; (...). Tem a propriedade de sugerir novos significados e novas 
interpretações inventadas pela potência da imaginação, (...) ... o mito anexado pela literatura se salva e se 
perpetua tornando-se uma linguagem metafórica que, através da história dos deuses e dos heróis, traduz uma 
experiência do imaginário correspondendo a uma realidade vivida”.1 Estes mitos alterados em novas e por 
novas culturas tendem a se expressar e nesta expressão estará contida a “experiência do imaginário” desta 
nova época, desta “realidade vivida”: 2da cibercultura atual. É importante e possível ter este novo registro, 
estas novas “experiências do imaginário”, esta nova realidade. 
 
  Assim, como nas estórias de vida, nos relatos, nas narrativas, os mitos se ressaltam sendo 
que sua localização poderá se dar com a utilização, aplicação do teste criado por Yves Durand, o Teste 
Arquétipo de Nove Elementos - o A. T. 93. O A. T. - 9 possui a potência para tal. Yves Durand cria, 
fundamentado em Greimar, Soriau, Propp e em G. Durand, uma maneira de ler, um método para desvendar, 
fazer aflorar, nos universos míticos, o imaginário presente ou subjacente às falas, às escrituras, à voz, à 
narrativa, ao discurso dos seus emissores ou autores - os “sujeitos autores” componentes de uma cultura. 
  Ao proceder-se a análise da narrativa, pela interpretação  firmada/iluminada pela teoria do 
imaginário de G. Durand, perceber-se-à o imaginário do grupo, ou do indivíduo, sua visão positiva ou 
negativa de mundo, suas idéias de vida e de morte, portanto poder-se-á traçar a paisagem mental do grupo, 
uma paisagem agora diversa da até aqui desenhada: a paisagem da cibercultura. 
  É portanto, o A. T. - 9, uma das maneiras de interpretar a realidade, entre outras 
(heurísticas) possibilidades. Nele, ou com ele, o sentido figurado do discurso, metafórico, é decodificado, 
interpretado à luz da teoria, do paradigma do imaginário, tornando possível a construção do mapa da realidade 
dos grupos; este “pensar, sentir e agir”, visão de mundo dos grupos, traz em si, os dois pólos - que na dialética 
das suas características contraditórias, no conflito de suas imagens plenas, ou prenhes, do desejo íntimo e da 
disciplina surgida/exigida pelas pressões, necessidades sociais e culturais - o pólo latente e o pólo patente. São 
os pólos extremos que se entrecruzam e simbiotizam na trajetoriedade constante, no “trajeto antropológico”; o 
“trajeto não é a trajetória de um corpo, mas constitui os dois pólos semânticos”4. 
  É importante ter presente, a idéia chave da teoria do imaginário de G. Durand: o 
entendimento de “trajeto antropológico”, como a ação, o circuito do ir e vir centrifugado e centrifugando; a 
simbiose dos pólos, quer dizer, a amalgama resultante do que o sujeito (ou o grupo) quer deseja, aspira, sonha 
- pólo latente - e daquilo que ele se vê obrigado a cumprir, a fazer, na disciplina necessária ou imposta pelo 
exterior pressionante - pólo patente, pólo que hoje se apresenta contaminado pela cibercultura. Neste trajeto é 
que se pode perceber o movimento. Neste movimento é que se pode processar o conhecimento, o 
levantamento das expressões do imaginário. Portanto, como registra Paula Carvalho, lembrando Durand: “é 
um ‘objeto’ que só existe no movimento do trajeto, portanto um objeto transicional ou um fenômeno 
transicional”5. Refere-se Paula Carvalho, com propriedade, à textura e teor do é e não é que definem a síntese 
integrativa e a criatividade”.6 Esta “zona intermediária” se expressa no sentido figurado, nas entrelinhas da 
narrativa, na posição e repetição, por vezes obsessiva, das metáforas poéticas e literárias. É portanto do 
patente, do pólo que se mostra, que está visível a olho nu, (que hoje vemos cheio de máquinas, parafusos e 

                                                             
1 - Idem. p. 196. (nota nº 38). 
2  Idem. p. 56. 
3 - DURAND, Yves. L’ exploration de L’ imaginaire. Introduction à la modelisation des univers mythiques. Paris. L’ 
espace Bleau, 1988. Não é demais relembrar aqui que o teste A. T. - 9 consta de um elenco de nove elementos, estímulos 
arquetípicos: a queda, a espada, o refúgio, o monstro devorador, o personagem, algo de cíclico, a água, o animal e o fogo; 
elementos não aleatoriamente colocados no teste, mas sim, bem pensados e estudados na sua eleição por Yves Durand. 
Consta do teste uma parte estoriada, narrada, um discurso ou relato, que o sujeito autor elabora estimulado/provocado 
pelos elementos acima enumerados. É nesta narrativa que o analista do teste vai (interpretar) procurar e encontrar as 
imagens simbólicas características daquele micro universo mítico que nas representações escritas se farão pressentir e 
conhecer. Um desenho antecede a narrativa e no contexto do desenho estoriado ou da estória desenhada pressentir-se-à a 
existência dos símbolos, também localizados, lidos, na proximidade, posição e interrelação das figuras míticos 
pictoricamente gravadas como representações imagético-simbólicas no protocolo do teste. 
4 - a) DURAND, G. As Estruturas Antropológicas do Imaginário: introdução à arquetipologia geral. Trad., Lisboa: 
Editorial Presença, 1989. b) LAHUD LOUREIRO, Altair M. As imagens constelam em torno de um nó imantado, se 
aglutinam em redor do mito, se grudam, se compactam deixando ver sua estrutura, ou melhor,  a coluna vertebral que as 
suporta, expressas de uma forma específica, diferente de outros universos míticos. Desta forma o sentido figurado, 
explode clareando o complexo do entendimento das específicas/diferentes/variadas culturas. 
5 - PAULA CARVALHO, J. C. de. op. cit. 
6 - Idem. 



botões), que partimos rumo ao latente, ao ainda oculto, ou ocultado, rumo ao pólo do desejo, da afetividade. 
Neste rumar ao profundo não viajamos neutros: somos impregnados pelo exterior que nos envolve; pelo meio 
circundante que nos faz disciplinados, violentos, ajustados ou inconformados e até assustados. Este susto 
trabalhado pelo imaginário cria mitos, fantasmas que permeiam nossa fala, nossa narrativa, nossas ações, 
organizações, etc. Mitos que resultam do “escuro”, do desconhecimento e da sensação de impotência, dos 
pobres mortais, querendo a imortalidade sonhada. Se sempre o homem sonhou com sua permanência na vida, 
com a sua imortalidade, hoje ele se apavora com a possibilidade vetorializada pelas novas descobertas - DNA, 
clonagem, etc. “Se o fundo primitivo do mito obedece a uma permanência, sua significação se transforma 
pelas épocas afora, pelo contexto social de ressurgência...”.1 Este contexto hoje é o da cibercultura com suas 
glórias e temores. 
  Como o homem se ajusta e ajusta o meio, os mitos também sofrem a dinâmica do tempo e 
das culturas que se transformam e se modificam também pela técnica, pela cibernética. Novos mitos surgem 
ou ressurgem em épocas diferentes, com significados novos e interpretações recriadas pelo imaginário. Os 
mitos passam a ser lidos no tempo por diferentes redes de leitura. O fraseado (narratividade) do mundo é 
outro, sua leitura requer uma nova trama, uma outra talagarsa de compreensão . O homem procura se 
equilibrar mas as coisas passam a medí-lo, serem a medida do ser humano, “se as coisas já eram a medida do 
homem (...) agora as coisas que produzimos (...), além de nos serem postas como medidas, obrigam-nos a 
modificarmo-nos, por sua intervenção”.2 
  Portanto, (pelo tanto que foi dito e pelo tanto que ainda dever-se-ia dizer), esclarece que o 
homem, os mitos, as culturas, o imaginário, a  velocidade e as distâncias, o tempo e o espaço se alteram na 
rapidez desenfreada da ciência e da técnica e não é mais remota a substituição, (antes gradual, mas agora 
quase total) do homem pela máquina; máquina que lhe rouba prazeres em nome de virtuais emoções, que lhe 
rouba o trabalho, fazendo a apologia do lazer, que lhe obriga a outros gestos, vida outra, hábitos novos, 
reeducação constante aprendizagens diárias nesta “sociedade aprendente”, pois elas, as máquinas, aí estão, 
caras, degenerescentes com a mesma rapidez de sua competência, o que obriga o consumo, a luta (heroísmo), 
mas também, ao individualismo solitário (místico) das viagens pelas “janelas” que mostram e trazem para 
perto, bem perto, para dentro do nosso escritório, as novidades; nos faz presente o mundo todo, a cultura 
acumulada, etc.; mas não para todos! A possibilidade do homem máquina ou da máquina homem neste dito 
progresso não está fora de cogitação. Mas é preciso aproveitar o progresso, não ser subjugado por êle. 
  A mudança da “raça humana”(quem sabe, como já aventado, pela engenharia genética, que 
já deu mostras de tal possibilidade), leva, não apenas, a necessidade de que se repense, organize, e antes, se 
“reinvente” outro modelo social, que permita ao homem se reapropriar da sua própria “idéia de homem”, mas 
é necessário e urgente que se reinvente o homem, a “reengenharia da humanidade”, ou que o homem acorde e 
decida se é isto que deseja e necessita (se aproprie ou reaproprie). Que o homem não continue a ser medido 
pelas coisas, coisas que ele mesmo cria.3 O mito do progresso precisa ser pensado e controlado. É sabido que 
não se pode retroagir o “progresso”, fazer parar o “progresso”, mas o seu descontrole é evidente e as 
conseqüências ainda um mistério; seu controle é imprescindível, seu entendimento equilibrado/consciente, 
necessário; sua aplicação, responsável e ética e o usufruto de suas benesses, para todos. Mas é bom pensar, 
com G. Durand, nos afetos humanos, na afetividade, nas emoções e na possibilidade (esperança blochiana) de 
se “re-encantar” o mundo”4 
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O SALVACIONISMO E O SINCRETISMO COMO MATRIZES DO 
PENSAMENTO RELIGIOSO 
 

Maristela Oliveira de Andrade 
UFPB 

 
Este estudo pretende abordar a história religiosa do Brasil nos seus últimos quinhentos anos através de uma 
reconstrução da história das idéias e das práticas religiosas que se cristalizaram em torno de suas matrizes de 
pensamento, o salvacionsimo e o sincretismo, que orientaram e ainda orientam as práticas religiosas do povo 
brasileiro. O seu objetivo não é propriamente o de fazer uma revisão histórica, mas o de propor uma 
interpretação da cultura brasileira a partir do contexto da religião, considerando a visibilidade do 
comportamento religioso do brasileiro, em certo sentido a religiosidade ostensiva, fruto de uma pronunciada 
visão religiosa do mundo. 
O Catolicismo será tomado como espaço privilegiado da análise, tendo em vista que é sobretudo em torno 
dele que se produziram as lutas e as negociações de sentido, por seu papel de instituição que dominou o 
campo religioso por séculos no Brasil, perdendo esta hegemonia pouco a pouco nos últimos 150 anos. Apesar 
disso, seus valores permanecem enraizados na cultura brasileira de tal forma que estariam presentes no 
“ethos” desta sociedade. 
Sendo assim, este estudo se apóia, em certa medida, na perspectiva da abordagem de Bourdieu que ao 
elaborar os conceitos de campo e de “habitus” procurou dar conta da realidade social em seus dois planos, o 
institucional e das representações considerando que ambos interferem no âmbito das idéias coletivas bem 
como das práticas sociais. Esta postura de análise do campo religioso mostra-se, talvez excessivamente 
comprometida com a problemática do poder inegavelmente presente em todas as esferas da vida social, 
contudo o presente estudo não tem a intenção de trata de forma tão enfática o fenômeno religioso por este 



ângulo. Na verdade, o sincretismo religioso ou da cultura implica não somente uma relação de 
dominação/resistência, mas também uma relação de negociação e conciliação, onde se estabelece uma espécie 
de equilíbrio de forças em que os mais fracos impõem veladamente sua forma própria de expressão religiosa, 
desafiando a forma dominante, ao mesmo tempo, em que assimila dela os elementos exteriores que encobrem 
o sentido mais profundo de sua crença. 
De fato, há na experiência religiosa um sentido que escapa da luta pelo poder entre os agentes religiosos pelo 
domínio da distribuição dos bens de salvação, e que deriva da angústia do homem face às sua limitações de 
ordem material e de ordem simbólica, especialmente diante da morte inevitável. Tal sentido implica um 
conjunto de razões de viver e de morrer presentes no discurso religioso que visam atenuar as angústias do 
homem. Obstáculos concretos perturbam o projeto do homem para obter um pleno domínio da natureza, 
porque há enigmas a decifrar, que para o pensamento religioso não é dado ao homem conhecer, por tratar-se 
de uma dimensão do sagrado – o mistério. Mas, a religião ao mesmo tempo em que afirma as limitações do 
homem perante a vida e a morte, aponta para a possibilidade de superação delas através de um contato com o 
absoluto. Contudo, o acesso a esse plano transcendente requer uma postura submissa do homem, embora 
ocorram neste plano negociações e barganhas como divino.  
Com isso, busca-se definir o campo religioso não apenas no âmbito das relações terrenas entre os fiéis, 
agentes e agências religiosas, mas no plano das relações entre o homem e o transcendente, abordando a 
imaginação religiosa coletiva, conforme propõe Laplantine em seu Les trois voix de l’imaginaire 1. Embora 
este autor não tenha se limitado a abordar a imaginação coletiva de motivação exclusivamente religiosa, já 
que nas três formas de imaginação examinadas em seu estudo ele inclui a utopia, que não seria 
intencionalmente um projeto social de orientação religiosa, apesar de trazer elementos potencialmente 
religiosos. As outras formas seriam explicitamente religiosas como o messianismo e a possessão, sendo todas 
definidas por esse autor como “aspirações profundas sedentas de absoluto que buscam preencher a 
insuficiência e a insignificância sociais” (p. 16). A imaginação coletiva obedeceria a certos princípios, de tal 
modo que ela seria atividade por circunstâncias ameaçadoras presentes no meio social capazes de provocar 
insegurança e desordem sociais. Outro princípio seria de que há uma demanda coletiva permanente pela 
experiência com o sagrado, de tal modo que haveria uma estrutura profunda regulando as sociedades, que ao 
sofrer um processo de dessacralização desencadeia imediatamente uma ressacralização, produzida pelo 
mesmo movimento de dessacralização, em razão da necessidade do homem de manter um suprimento de 
valores relacionados ao absoluto e de esperança para lidar com o futuro. Assim é que para abordar o 
salvacionismo e o sincretismo será necessário buscar integrar os dois pontos de vista, ou seja, o que enfatiza a 
dimensão do poder ligado ao fenômeno religioso, bem como, a que realça a dimensão psicológica da 
experiência religiosa.  
O salvacionismo constitui uma importante vertente do pensamento religioso cristão que motivou uma série de 
movimentos religiosos sob o comando da instituição religiosa católica, tendo por isso um caráter oficial como 
no caso das Cruzadas, ou quando da expansão do catolicismo para a América. Outros movimentos, porém, 
como os de caráter messiânico ou milenarista se desenvolviam à revelia da instituição, numa espécie de 
rebelião aos princípios formais e à hierarquia religiosa da instituição. Mas, para compreender a influência do 
salvacionismo na mentalidade do povo brasileiro é preciso enxergar não só as relações de poder no plano 
institucional e as reações coletivas ante a opressão desse poder. Como também, o alívio produzido pelas 
idéias salvacionistas das angústias vividas pelo povo. 
Convém nesse momento buscar uma definição do salvacionismo  como forma de pensamento que embora 
tenha uma significação ampla, tem uma conotação particular para o cristianismo, onde a crença na salvação 
implica a idéia de libertação das agruras do mundo, e está relacionada com a escatologia cristã fundamentada 
no apocalipse. Com isso, o salvacionismo se associa à idéia do fim do mundo e da promessa de uma 
superação definitiva de todo o sofrimento. 
O salvacionismo milenarista seria a modalidade de pensamento que se enraizou na mentalidade ou 
imaginação coletiva brasileira, que representa um misto de assimilação dos valores religiosos salvacionistas 
do Catolicismo oficial, com as demandas prementes das populações desfavorecidas por um milenarismo 
rebelde ao padrão imposto pela Igreja, que busca a realização de um reino celeste na terra. Para fundamentar a 
ruptura entre o salvacionismo e o milenarismo recorro ao estudo histórico realizado por Norma Cohn a 
respeito dos movimentos milenaristas medievais europeus2, que aponta quando se deu a rejeição por parte da 
Igreja às crenças milenaristas. Segundo ele, a primeira tentativa de rejeição dessas crenças se deu ainda no 
século III, quando um teólogo importante da Igreja dessa época, propôs substituir a idéia de uma noção de um 
Reino abstrato e interior sem qualquer vínculo temporal. Esta reorientação do pensamento da Igreja iria se 
consolidar, devido à situação de estabilidade conquistada após sua organização institucional tornar-se 



reconhecida no mundo, segundo Cohn, uma vez que a crença milenarista poderia contribuir para 
desestabilizar Estados e a própria Igreja. Com isso, a milenarismo passou a conter um germe de contestação e 
de dissidência em relação aos poderes constituídos da Igreja. 
O mesmo autor acima mencionado fixa cinco características comuns aos movimentos milenaristas que se 
vinculam à crença na salvação: 1) coletiva, deve ser compartilhada por uma coletividade; 2) terrena, deve 
realizar-se neste mundo e não no céu; 3) iminente, deve ser súbita; 4) total, deve transformar toda a vida na 
terra para alcançar um estado de perfeição; 5) miraculosa, deve realizar-se com a ajuda de seres sobrenaturais 
(p. 11). 
Entretanto, o salvacionismo, assim como o milenarismo estão intrinsecamente ligados à idéia de fim do 
mundo e à posterior vinda de um messias, libertador para fundar um novo reino, em que o acesso será restrito 
aos escolhidos, aos eleitos, devendo o restante ser excluído desse reino por não serem puros de alma. Daí a 
importância da temporalidade para o pensamento salvacionismo, e da seletividade que implica a exclusão 
daqueles indignos para tal salvação.  
Ubiratan Rosário em sua interpretação da cultura brasileira 3 aponta o salvacionismo como expressão de uma 
“consciência mítica ordenadora da cultura do povo brasileiro”... (p. 110). Tese partilhada por este trabalho 
que igualmente visa detectar nesta matriz de pensamento aliada àquela que refere-se ao sincretismo, a chave 
para compreender o ethos da cultura brasileira. A definição de salvacionismo apresentada pelo autor em 
questão mostra-se da mesma forma apropriada para os propósitos deste trabalho, tendo em vista a sua 
abrangência e sua possibilidade de articular-se à noção de imaginação coletiva de Laplantine, sendo por isso 
exposta a seguir: 
“Concebo por salvacionismo, toda disposição ou manifestação mental do ser humano enquanto cultura, que 
tenha como meta o remover obstáculos, pedras do caminho, montanhas que se anteponham à felicidade  do 
povo, alimentando sempre uma constante idéia salvadora ou encarnando, essa idéia, quem, no caso, venha a 
simbolizar uma espécie de o esperado ou cavaleiro da esperança, enfim, o herói da história de Carlyle” (p. 
108). 
Apesar da ênfase dada ao salvacionismo como princípio ordenador para a compreensão da cultura brasileira, 
este autor reconhece que o messianismo, tal qual existe no Nordeste de forma permanente na figura do beato 
com suas vestes típicas e longas barbas anunciando o fim do mundo e prometendo uma salvação próxima, não 
existe na Amazônia. Porém, o salvacionismo se manifesta com toda a sua força no Círio de Nazaré, que ele 
define como “a grande romaria trissecular dos paraenses, nascida da inspiração dos náufragos” (p. 115). O 
homem amazônico, ao contrário do nordestino experimenta a tragicidade de sua vida, não na escassez de 
água, mas na sua desmedida abundância causadora de naufrágios, que torna urgente a idéia de salvação ou 
salvamento, para desfrutar do “paraíso” que o circunda, manifesto na exuberância da natureza neste meio. 
Desta forma, a noção de paraíso não é a quimera que está por vir, como na promessa dos beatos nordestinos 
de que “o sertão vai virar mar”,  mas ele está presente, embora sob a ameaça constante de naufrágio. 
Esta variante do salvacionismo parece se aproximar daquela que se desenvolveu quando da chegada dos 
ibéricos na América, ao vislumbrarem o paraíso em nossas terras começaram a construir o ideal milenarista 
com a possibilidade de instauração de uma nova ordem social diferente da européia no Novo Mundo. Esse 
ideal milenarista teria se desenvolvido entre os franciscanos no México, tendo sido alvo do estudo de John 
Leddy Phelan, The Millenial King dom of the Franciscans in the New World (citado por R. Ricard A 
Conquista Espiritual do México) 4. No Brasil, os jesuítas teriam encarnado esse ideal na organização das 
Missões, assim como outras ordens religiosas que se empenharam na tarefa de expansão territorial, como as 
que realizaram sua expansão através do Rio  São Francisco ou nas que penetraram pelos rios da Amazônia. 
Novamente, foi constatado que há uma tendência marcante nas abordagens a cerca do milenarismo e 
messianismo de evidenciar os aspectos políticos desse tipo de movimento religioso, tanto em Norman Cohn 
quanto em Ubiratan Rosário. Para o último, a história brasileira assiste constantemente a atualização do mito 
messiânico no espaço urbano e metropolitano, cujos líderes messiânicos são encarnados em personagens 
carismáticos do meio sindical, político e mesmo religioso. Para o presente trabalho, esta dimensão é 
inteiramente reconhecida, já que há uma espécie de consenso entre os estudiosos desse fenômeno, porém para 
aprofundar um pouco mais esse campo de análise será dada ênfase à dimensão do milagre presente na crença 
messiânica, onde se situa o elemento essencialmente religioso da crença, porque nele se encontra a aspiração 
do homem de contato com forças extraterrenas. Contudo, tal análise requer um levantamento acerca de 
práticas e discursos oriundos de diversos segmentos sociais relativos à crença em milagre e suas formas 
atualizadas, o que será feito em outra oportunidade. No momento, interessa fazer uma primeira aproximação 
em torno da outra matriz do pensamento religioso brasileiro, o sincretismo. 



O sincretismo como fenômeno religioso tem sido alvo de discussões acirradas entre pesquisadores e religiosos 
partidários ou contrários ap processo de sincretização, que afeta de alguma forma a maior parte das religiões. 
Considerando que este estudo tem como principal referência o catolicismo em sua vinculação com outras 
modalidades religiosas, com destaque maior para as religiões afro-brasileiras, as reflexões que serão feitas a 
seguir enfocarão os dois contextos religiosos mencionados. Para analisar o sincretismo no contexto católico 
buscou-se apoio na contribuição de Leonardo Boff, extraída do capítulo VII “Em favor do sincretismo: a 
produção da catolicidade do catolicismo” de seu famoso livro Igreja, Carisma e Poder5. Quanto ao contexto 
das religiões afro-brasileiras utilizarei um artigo recente de Sergio Ferreti, “Sincretismo afro-brasileiro e 
resistência cultural”6. Tomando por base dois estudos, a presente reflexão terá um caráter inicial da mesma 
forma que o exame anterior sobre o salvacionismo, tendo em vista que este trabalho encontra-se em fase 
também inicial. É preciso dizer desde já que ambos os textos escolhidos assumem uma postura favorável, ou 
pelo menos de aceitação do sincretismo, o que indica a própria postura assumida por este trabalho, que 
vislumbra no sincretismo a natureza mesma da cultura brasileira. 
Boff inicia sua análise com uma afirmação que demonstra que o universalismo contido na instituição e 
doutrina católica é fruto de uma abertura para o sincretismo, conforme suas palavras a seguir: “A Catolicidade 
como sinônimo de universalidade só é possível e realizável sob a condição de não fugir ao sincretismo, mas 
antes, pelo contrário, de fazê-lo o processo da produção da própria catolicidade.” (p.145) Apesar de adotar 
logo de saída tal postura favorável, em seguida ele procura examinar algumas variações do conceito de 
sincretismo começando por aquelas que têm um caráter reducionista e portanto negativos, terminando por 
aquelas que buscam uma compreensão mais abrangente deste processo, as quais mencionarei por 
apresentarem um maior potencial explicativo para as reflexões em pauta. Trata-se do conceito de sincretismo 
tomado como “tradução”, em que a religião assimila elementos compatíveis com a religião de origem, 
passando por um processo de adaptação tal que acaba por integrar-se à religião na medida em que traduz a 
mensagem religiosa em sua forma essencial. Tomado como “refundiação” o sincretismo é entendido como um 
processo ainda mais profundo em que ele assume um caráter imperceptível, na medida em que a religião não 
só assimila como reinterpreta para depois refundir elementos de outras religiões que se adéqüem à sua própria 
identidade. (p.p148-149) Esta conceituação reconhece que todas as grandes religiões sofreram um profundo 
processo de sincretização, estando sujeitas continuamente a avançar neste processo. A partir desde conceito 
Boff conclui que “o cristianismo conserva e enriquece sua universalidade na medida em que é capaz de falar 
todas as línguas e de encarnar-se, refundindo-se, em todas as culturas humanas” (p.149). 
Mas se o cristianismo busca reforçar sua tradição universalista,  as religiões afro-brasileiras se reproduzem 
principalmente em áreas específicas onde a presença negra foi mais expressiva, além de terem a tendência a 
manterem-se em comunidades não muito grande. Elas se fracionam com facilidade para formar novas casas 
de culto, onde o chefe religioso tem grande autonomia para elaborar sua doutrina conforme suas próprias 
convicções. Desta forma, essas religiões manifestaram ao longo deste século uma forte tendência para o 
sincretismo, ao mesmo tempo em que não assimilaram uma preocupação universalista. Mas tal como no 
cristianismo, existem correntes no meio afro-brasileiro que repudiam o sincretismo, que entendido como 
estratégia para fugir à repressão da sociedade, consideram que esta estratégia não se justifica mais, de modo 
que é preciso restaurar a pureza da doutrina e do ritual africano. 
Sergio Ferreti em sua breve mas consistente análise sobre o sincretismo afro-brasileiro considera que o “ideal 
de pureza” tende a se opor ao sincretismo vulgarmente concebido como mistura, síntese contraditória de 
elementos inconciliáveis. Contudo, esse ideal é inteiramente artificial. Por outro lado, o sincretismo afro-
brasileiro lembra imposição do colonizador escravista, implicando a aceitação passiva da religião do 
dominador. Segundo Ferreti, esta interpretação simplificadora e contrária à tradição sincrética teria se firmado 
principalmente a partir da II Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e  Cultura realizada em Salvador de 
1983, que passou a combater tenazmente o sincretismo afro-católico. (p.p184-185) Porém, para este autor o 
movimento de rejeição ao sincretismo seria assim visto: “A identificação ambígua entre santos e orixás, que 
perturba líderes e intelectuais ligados aos cultos afro-brasileiros, a nosso ver existe mais na cabeça de 
intelectuais que falam do povo do que nas práticas populares”. (p.186) 
Na verdade, o processo de sincretização das religiões africanas não teve lugar somente após a sua entrada na 
América, mas ele já vinha se processando na África, não só entre os diferentes sistemas religiosos africanos, 
mas com o próprio catolicismo. Pesquisas históricas recentes têm revelado a penetração do Catolicismo na 
África desde o século XV, quando foi registrada a presença de missionários portugueses em vários pontos do 
continente, como Congo, Angola, Nigéria entre muitos outros que tiveram contato com a religião européia 
muito cedo. O trabalhador de Thornton, mencionado por Ferreti, sobre o cristianismo africano na África e na 
América defende a idéia de que teria havido na África um clima de sincretismo e tolerância religiosa entre o 



catolicismo e as religiões africanas, sobretudo durante os séculos XVI e SVII, muito maior do que se pensava. 
(p.190) O outro estudo apontado por Ferreti em seu artigo foi o de Francisco Videiras Pires que procura se 
contrapor à tese amplamente divulgada de que o sincretismo teria sido uma consequência da repressão política 
sobre os escravos. Para ele, o clima de tolerância religiosa é que teria contribuído para o desenvolvimento do 
sincretismo, e para confirmar sua suposição cita como exemplo a presença de capelas com imagens de santos 
católicos em terras de quilombos. Dado o contexto, esta presença seria explicada como o resultado de um 
processo de aculturação. (p.190) Para finalizar, Ferreti adota o conceito de transculturação para explicar o 
sincretismo afro-brasileiro, conceito defendido originalmente por Fernando Ortiz, em rejeição am conceito de 
aculturação de Herskovits, e formula a sua conclusão: “Trata-se de uma estratégia de transculturação que 
reflete a sabedoria que os fundadores também trouxeram da África e eles e seus descendentes ampliaram no 
Brasil”. (p195) 
O presente estudo em sua tentativa de examinar o sincretismo do pensamento coletivo do povo brasileiro 
pretende buscar uma associação entre as práticas de mestiçagem como fenômeno biológico e cultural com 
processo de assimilação de crenças e ritos entre religiões afro-brasileiras e religiões cristãs, começando pelo 
sincretismo afro-católico. Mas, tal análise ainda está por ser feita. Por ora, cabe adiantar apenas que a 
inclinação do povo brasileiro para assimilar as crenças mais díspares não expressa um paradoxo, já que no 
fundo a sua sensibilidade religiosa mantém-se fiel aos dois princípios fundamentais dessa religiosidade 
contidos no ideário salvacionista e no modelo sincrético. 
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O Regime de Milagre em Tempos de Nossa Senhora 
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Na contemporaneidade a Imagem de Nossa Senhora ganha uma força nova e torna-se um dos símbolos mais 
importantes na construção do catolicismo atual. Inúmeras aparições da Virgem Maria ocorrem em diversos 
locais pelo mundo; sendo um destes loci privilegiados a cidade de Angüera – BA, onde o vidente Pedro Régis 
desde 1997 recebe a imagem da Virgem. É lá que se institui o imaginário do que chamo de Regime de 
Milagre, no qual está contido a cura/graça/benção, em que se estabelecem as relações que o fundamentam: 
sacralização/proteção, fé/prova, pedir/ajuda; isto sobretudo a partir do processo de aliança-reciprocidade-
comunicação entre os fiéis e Nossa Senhora. É nesse contexto católico que pretendo discutir, então, como se 
constrói e se estabelece este Regime de Milagre, dentro de um imaginário católico. 
  Fator extremamente importante no contexto católico, assim como no cristianismo em geral, 
o milagre é um componente fundamental para se compreender as relações, expectativas e crenças 
estabelecidas a partir de um imaginário católico. Na concepção cristã, o milagre tem presença garantida desde 
a atuação do próprio Jesus e seus apóstolos. Era este o elemento que garantia a especialidade de Cristo, era a 
prova da sua divindade: enfim, de uma lado se tem a prova, e consequentemente a cura, do outro tinha-se a fé 
para se obter a prova. O fator milagre, então, ultrapassa este período inicial do cristianismo e ganha força no 
decorrer de sua história, sendo constitutivo de uma cultura bíblico-cristã (Velho, 1995). O milagre vai estar 
intimamente ligado a especialidade, vai estar diretamente relacionado com a santificação dos mártires e na 
canonização dos santos; acrescentando ao que disseram Turner & Turner (1978), creio que mais do que um 
significante a mais, a cura (que está contida no milagre) é o próprio fundamento dos locus de peregrinação; ou 



seja, é a comprovação do milagre, que dá a especialidade e sacralidade a um determinado local1: é porque 
existem os milagres que se instituiu uma peregrinação; a prova é necessária à fé, mesmo que se tenha que ter 
fé para se obter a prova, realizando-se esta no concreto. 
  E o que seria o milagre? Este é a interferência positiva do sobrenatural no natural; é a 
quebra da ordinariedade, a invasão do profano pelo sagrado, um momento de "crise" no mundo cotidiano e 
"prático" dos indivíduos, é também a realização daquilo que está além das forças do natural; ou seja, é uma 
ruptura e transgressão do natural. M. C. Minayo (1994:66) faz uma classificação hierarquizada entre cura, 
milagre, graça e benção. No que pese a sua definição interessante entre as duas últimas categorias, acredito 
que dentro do seu contexto pode-se fazer uma sobreposição entre cura e milagre, pois o que ela define como 
cura pode ser enquadrado como milagre e vice-versa. Na realidade, acredito que o quê se tem é uma categoria 
maior, o milagre, que abrange todas estas outras categorias; assim, a cura, a graça e a benção são aspectos do 
milagre, pois o milagre é a própria intervenção do sobrenatural no natural e a cura, graça e benção são os 
resultados desta intervenção.  
  Parece, então, que nesse imaginário católico é construído aquilo que podemos chamar 
Regime de Milagre, inspirando-se e fazendo uma analogia com a concepção de E. Reesink (1997) de Regime 
de Salvação. Isto implica em dizer que se institui um contexto em que se movem e, até certo ponto, dependem 
as relações e ações construídas e representadas na cosmologia católica. Avançando um pouco mais, diria que 
o regime de milagre é complementar ao regime de salvação2, pois se a salvação, ou a sua obtenção, é o 
significado e motivação fundamental dos indivíduos que aceitam e se movem dentro do catolicismo, como 
explica Reesink, o regime de milagre3 é o meio pelo qual se tem acesso a isto, é a prova da obtenção da 
salvação, pois só os salvos podem receber os milagres divinos, só através dos salvos é que os milagres podem 
testemunhar a intervenção do sobrenatural; neste sentido a complementariedade dos dois regimes é 
hierarquizada, pois o regime de salvação engloba o do milagre, isto porque é o objetivo final e a motivação 
última. Acrescenta-se a isto que a salvação é algo que se alcançará definitivamente no futuro; e futuro pós-
mortem, levando-se em consideração ainda todas as classificações do catolicismo sobre o outro mundo e 
salvação imediata e purgação (Lins, 1995 e Le Goff, 1981). Ao contrário da salvação, o milagre se refere ao 
presente e ao cotidiano, é a interferência prática do sobrenatural no aqui e agora, no hoje. Se a salvação é o 
livramento total de todos os sofrimentos do mundo e estar diante da presença de Deus, o milagre é a 
mitigação presente deste sofrimento e a interferência do divino neste mundo, que na atualidade se expressa 
nas aparições de Nossa Senhora. 
  As aparições da Virgem Maria são o principal milagre nesse contexto, o que desencadeia os 
demais. Ela é a prova do sobrenatural e os milagres que ela realiza são as provas da sua veracidade e da 
salvação dos fiéis, são estas últimas, em suma, que tornam legítimo o primeiro milagre. Mas é necessário 
antes de qualquer coisa ter fé se se quer ter a prova.  

"... mas eu acho que vale mais no ser humano a fé ...., aquela certeza de que existe algo 
superior a ele, e essa superioridade eu sinto na hora, aí eu sou pequeneninha e eu só 
faço me entregar: 'mãe eu tou aqui', entrego aquilo que naquele momento eu estou 
querendo". 

Ou seja, para os fiéis da Virgem, a fé é fundamental. Mas não apenas isto, fé e prova são duas faces de uma 
mesma moeda; isto é, no contexto deste imaginário, são dois fatores que dependem um do outro, que se 
contraem mutuamente, em que um fundamenta o outro. Isto entra em desacordo com o que pensa Claverie 
sobre os efeitos da presença da Virgem em um contexto de fé: 

"[La foi est] un état qui c’est défait de toute résistance à ce contenu précis, un 
mouvement de consentement que n'a pas besoin de preuves. (...) Mais ici, le problème 
est pertubé par le désordre introduit par le fait que la Vierge se montre: la foi, comme 

                                                             
1  Mesmo que o lugar de peregrinação seja o depósito dos restos mortais de mártir ou santo, estes ou já eram considerados 
milagreiros ou, a partir dos primeiros milagres dos "ossos" é que começou-se a peregrinação. 
2  Esta idéia de complementaridade entre regime de salvação e regime de milagre foi pensada conjuntamente com E. 
Reesink em discussão informal. 
3 Talvez esta concepção de regime de milagre no catolicismo possa nos ajudar a refletir sobre as diferenças estruturais 
entre o catolicismo e os reformadores, pois pode-se pensar que é exatamente a supressão do milagre como justificação e 
comprovação da salvação pela predestinação e o estado de graça que possibilitou uma perspectiva racionalizadora no 
mundo moderno; ou seja, implicando no famoso "desencantamento" do mundo (Weber, 1994 e Berger, 1985) e a 
resistência forte da Igreja Católica de "entrar" neste processo de racionalização. Entretanto, estas são algumas 
possibilidades que mereceriam uma maior reflexão. 



position de compréhension, se constitue dans et par la relation d'incertittude et celle-ci 
lui est essencielle" (1990:66). 

Disto pode-se levantar de uma vez alguns questionamentos interessantes. Em um primeiro olhar, percebe-se 
que a concepção que a autora faz da fé se refere a um modelo ideal construído pelo cristianismo (e presente 
em quase todos os dicionários) que a caracteriza como sendo "acreditar naquilo que não se vê". Ora se se 
perguntar a alguém o que é fé, provavelmente a resposta será esta e é isto que a princípio ressalta aos olhos. 
Mas seria importante a partir disto aprofundar um pouco mais a questão. Neste caso, a própria história do 
cristianismo, e do próprio Cristo, é reveladora; pois, como já disse anteriormente, Cristo mais do que introduz 
o par fé-prova; é necessário ter fé para se ter a prova, mas é esta que comprova e dá fundamento a fé. Como 
diz São Tiago em sua epístola, "a fé sem obras é vazia", e nesse contexto pode-se pensar não apenas em boas 
obras, mas também em obras (provas) que fundamentam a fé1. E mais do que isto, podemos lembrar o que 
disse uma outra informante: "às vezes vem gente sem fé e pára, assim, e se abre, não tem fé e abre o coração. 
Então já tem a mudança a partir desse momento"; o que se espera e deseja é a experiência do concreto. 
Assim, às vezes a fé é dispensável, pois ela não é condição para a conversão, a condição é a pré-disposição do 
sujeito que se permite converter a partir, e isto aqui é importante, da prova do milagre da aparição que 
desencadeia os outros e do testemunho do vidente. Poderia se pensar aqui afinal no quê produz o quê, mas 
acredito que isto perde a pertinência quando se perceber que um fator é condição para o outro, isto, é claro, 
pensando na cosmologia católico-cristã2. Portanto, eu diria, ao contrário do que fala Claverie, que a fé como 
posição de compreensão se constitui na e pela relação com a prova, sendo, é claro, que a incerteza está nesta 
relação, e não pode ser descartada. É por isso que eu penso que a aparição da Virgem não é algo que perturbe 
o "regime de fé" e por isso contradiga mesmo este sistema. Ao contrário, a aparição é prova que reforça este 
sistema; pois, diferentemente do que pensa a autora, a prova é um complemento da fé, e não dois regimes 
diferenciais, mas se constituem em um binômio (pode-se pensar em um trinômio se se acrescenta a incerteza, 
mas penso que não é necessário, pois esta já está implícita) que está contido no regime de milagre. Tem-se, 
assim, um processo de feedback, em que a prova alimenta a fé e esta possibilita a realização da prova, e mais: 
a fé cresce também na expectativa da prova. As aparições de Nossa Senhora são, assim, uma prova de fé. O 
que se tem é um sistema de reciprocidade: ao se ter fé na Virgem, recebe-se o milagre (e o mais potente deles 
é a cura) e isto é possível por causa da intercessão que é realizada pela Nossa Senhora entre os fiéis e Deus. 
  Mas, no regime de milagre está presente uma outra dimensão que é a sacralização, tendo 
como seu conseqüente a proteção, fator dos mais importantes neste contexto mariano. O milagre da aparição 
atua como sacralizador do espaço e dos féis, a própria imagem reproduzida a exaustão da Virgem possui este 
poder sacralizante. A imagem de Nossa Senhora capitaliza assim um poder excepcional de comunicação e 
santificação, com o resultado da proteção3. O ponto máximo disto pode ser encontrado nas imagens-adesivos 
da virgem que trafegam pelos carros (Lins, 1997a). O próprio adesivo, a própria imagem da Virgem protege o 
carro, e os seus ocupantes, daquilo que foge ao controle das pessoas: 

"O adesivo (....) acima de tudo, até a título de ... como uma crença na nossa religião, 
que somos católicos. Até proteção tá ali com uma imagem de Nossa Senhora, santa, no 
veículo porque a gente tá quase sempre mais com ele do que em casa mesmo. (...) Eu 
costumo muitas vezes no carro, quando acontece de passar por uma batida, uma coisa, 
eu costumo geralmente de visualizar a imagem e pedir que aquilo não aconteça. (...) Eu 
lhe digo que me transmite um pouco mais de segurança com ela ali." 
".... parece que está olhando para você. Eu não sei dizer qual é a sensação ..., como se 
ela tivesse o quê, lhe protegendo, a impressão é justamente essa... Paz". 

Proteção, segurança e paz. O olhar de Maria através da imagem envia proteção e, portanto uma sensação de 
paz e tranqüilidade, ou seja, conforto e segurança. Tudo isto implica em uma busca de segurança diante de um 

                                                             
1  É clássico no cristianismo a importância histórica que se dá ao testemunho e isto como comprovação da transformação 
por que passam os fiéis: o testemunho, enquanto prova, é condição sine qua non para a conquista de novas almas na 
perspectiva cristã. 
2 Diria até que dentro da tradição protestante, não mais prova enquanto milagre, mas prova enquanto realização no mundo. 
Se levarmos em conta o que diz Weber (1981), com a teologia da predestinação criou-se um conflito para os calvinistas, 
pois como ter a "prova" (garantia para Weber) de sua salvação? E aí introduz-se a idéia do retorno no mundo, a partir de 
uma postura "ética", como garantia/prova, e aliviando os sujeitos de uma angústia existencial e religiosa.  
3  É importante lembrar aqui que no ritual de aparição há o momento de em que a Virgem abençoa, o que não deixa de ser 
uma sacralização dos objetos e das pessoas, implicando em uma proteção, potencializando estes elementos. 



mundo moderno que se apresenta caótico e desequilibrado1 para alguns, onde talvez o carro seja o símbolo 
máximo dessa modernidade. 

"Talvez estejamos como se fosse um pouco desprotegidos. Se nós não tivéssemos é, é ... 
algo para nos apegarmos...". 

A imagem de Maria implica em uma introdução de equilíbrio (sobretudo se considerarmos a imagem mariana 
em um carro que transita no tráfego caótico brasileiro), de ordenamento, de agenciamento desta realidade. 
Portanto, a ênfase na proteção, que se pode pensar enquanto segurança e equilíbrio, e na percepção de uma 
paz e tranqüilidade que está incorporado ao simbolismo mariano, já que a Virgem é ordem e ordem implica 
em equilíbrio. É claro que equilíbrio nem sempre quer dizer felicidade, mas ao menos um ajustamento e uma 
organização que possibilita uma sensação de segurança, pois sabe-se onde se está e o quê se vai encontrar. 

A imagem de Nossa Senhora, como ficou evidente na fala do informante mais acima, é 
também símbolo distintivo, marca de um espaço católico, onde se encontra o fiel, que o diferencia de outros 
espaços; espaço católico esse que é ainda sacro. A sacralização está, como já dito, diretamente relacionada 
com a proteção (e também distinção); pois, a proteção se efetua porque há uma sacralização do espaço e da 
pessoa. Isto me leva a dizer que o carro é protegido e protege as pessoas porque, com a imagem no vidro este 
carro foi sacralizado, tornou-se santo, intocado. A idéia é que a própria imagem carrega um poder sacralizante 
que livra e protege do profano, ao sagrar o espaço que toca. O profano é, nesta concepção, o mal e todas as 
desgraças que ele acarreta, assim, com uma imagem o sagrado entra neste locus profano e o santifica: ele está 
a salvo. Isto ocorre porque o sagrado é superior e engloba o profano, modificando-o. 

"... vários exemplos de incêndio em lugar e o lugar que não pegava fogo, o lugar que 
não acontecia nada, era o lugar onde estava a imagem, que ali não tem nada de ruim. É 
que aquele lugar, assim ..., porque ela estava lá ... ficava sagrado. Ela tá lá e pronto. 
(...) Ela tá lá e pronto: protege". 

As imagens que se multiplicam de Nossa Senhora (quer no carro ou em outras formas mais tradicionais) 
carregam com elas o "mana" da sacralidade e da proteção: é a própria imagem que protege por contato. E é 
através dela, pois ela é ainda canal de comunicação entre os fiéis e a Virgem, que esses se aproximam desta, 
implicando em um reforço da proteção, pois sacraliza tudo o que "toca" ou "olha". Nesse sentido a imagem de 
Nossa Senhora carrega uma dupla ambigüidade, pois é e ao mesmo tempo não é a Virgem, sendo muito mais 
uma extensão dela. Resultado desta primeira ambigüidade é uma outra que incorpora a disputa entre uma 
"racionalidade" e "magia": a imagem possui este poder, mas ao mesmo tempo não se deve adorá-la, pois não 
passa de uma imagem: é ao mesmo tempo vida e representação. 
  Tudo que entra em contato com a Virgem Maria ou sua imagem (que é, como já dito, 
representação e incarnação) é tornado sacro. É a partir disto, então, que Angüera é um lugar especial, pois a 
Nossa Senhora aparece por lá, sendo assim é santificado e sacralizado, como diz o vidente: 

"Este é um chão sagrado onde Deus escolheu e ergueu uma cruz para que a Mãe de 
Jesus, aqui diante desta cruz, transmita a sua mensagem". 

Por conseqüência, é um locus protegido e preparado por Deus. E é por isso que os milagres acontecem lá. É o 
centro de onde partem para o exterior as mensagens e o processo sacralizante de Nossa Senhora. 
  Entretanto, uma outra relação é estabelecida neste regime de milagre. A relação entre o 
pedido e a ajuda é de fundamental importância para se poder compreender este imaginário social. O 
movimento dos fiéis para com a Virgem é de submissão, de entrega e de pedir esperando que ela responda; 
assim, pede-se proteção e cuidado contra doenças e acidentes, pede-se pela conversão de parentes; enfim, 
pede-se por milagres (cura, benção, graça). E os pedidos são feitos de diversas formas, através de escritos 
(que são chamados de "pedidos" e depositados em urnas): 

"Minha Virgem da Paz, eu lhe peço que ajude-me que meu pai Francisco e minha mãe 
Maria Raidalva, que voltem a morar juntos. Do seu filho N.". 
"Minha Nossa Senhora Rainha da Paz, cure está hérnia, em nome de Jesus, e me ajude 
a minha sorte". 
"Mãezinha. Me acompanhe em todos os momentos da minha vida. Toca Senhora no meu 
coração, dá-me um coração manso e prudente, e dá-me coragem para falar de ti e 
jamais se afaste de mim. Amém". 
"Nossa Senhora. Peço-te muita saúde, paz de espírito e união entre os meus familiares, 
amigos e demais pessoas do mundo todo". 

                                                             
1  Turner & Turner (1978), como também Bax (1988), tratam de forma bastante aprofundada a relação entre aparições 
marianas e contextos modernos de crises. 



"Nossa Senhora, peço que a senhora interceda por nossa família, livrando José Carlos 
(meu marido) do álcool e trazer o seu filho Márcio para a sua igreja, e acreditar no seu 
pai e Filho"1. 

Neste pequeno quadro de "pedidos" pode-se ver o teor daquilo que se deseja, revelando-se ainda os conflitos e 
dores por que passam as pessoas. Esses pequenos textos dizem um pouco da vida de cada um. Mas não só 
através dos "pedidos" é que se pedem a Maria: a reza, a oração, a contrição são outros poderosos canais de 
comunicação com a Virgem. 

"[Venho aqui] rezar para Nossa Senhora ajudar a gente". 
  Neste contexto de pedir/ajuda, está implícita a capacidade de Nossa Senhora de possuir um 
poder. Maria é onisciente (e aqui se iguala a Deus), ela sabe o que se precisa e atende ao pedido dos fiéis; 
antes que estes peçam, ela se antecipa e responde. Mas, ao mesmo tempo, a Virgem quer que peçam para 
sentir a necessidade disto: 

"Bom, acho assim que ela ... ela prefere que a gente peça porque ... para a gente sentir a 
necessidade porque a gente tem meios e daí ela espera porque ... para sentir a 
necessidade que a gente tem deles e a gente pede na oração, na missa". 

Nossa Senhora é onisciente, atende o pedido antecipadamente, mas na maioria das vezes espera que os fiéis 
dêem o primeiro passo; ou seja, é importante que os devotos sintam a necessidade da sua presença, como uma 
forma de garanti-los "presos" aos laços que são constituídos e nunca se esquecerem de onde vem o milagre e a 
quem o deve. Mas a Virgem Maria, apesar de poderosa, é a intermediadora entre os fiéis e Cristo; ela é 
intercessora (Lins 1997b, Durand 1995 e Agostinho 1986), é quem pede ao seu filho que atenda aos devotos. 

"É a mãe de Deus, não é? Ela pede. É como se ela, ele ... sei lá. Como um filho bom que 
faz o que ela pede, e ela assim por ... por meio dele, assim, ela pede que ele faça tudo 
para a gente, né? 

E então encontramos, finalmente, uma das principais representações de Maria. Ela é mãe e como tal tem 
ascendência sobre seu filho, mãe caridosa e filho obediente. E aqui temos representado o modelo ideal 
católico da mãe (e conseqüentemente da mulher, já que no catolicismo ser mãe é um ideal feminino): 
compassiva, terna, carinhosa, protetora, organizadora do lar, submissa. É por essa submissão que ela pede a 
Jesus: a Virgem Maria é sobretudo intermediadora e intercessora. O interessante é que no discurso de Pedro 
há, subjacente, uma idéia ativa de Maria, quase como se ela tivesse "conquistado o seu espaço", mas sem 
deixar um discurso conservador católico (Lins Reesink, 1998). Contudo, dentro de uma visão mais passiva, 
Nossa Senhora é uma intermediadora entre Jesus e os homens e, portanto, também ela fica a depender de 
uma vontade superior, mas ao mesmo tempo ela tem um poder de interferir no resultado porque é mãe de 
Deus, e este como filho perfeito, obedece ao seu pedido. Não é à-toa que existe um adesivo nos carros que 
diz: "peça à mãe que o filho atende". Ajuda e pedido, então, estão interligados, pois trata-se de uma sistema 
de comunicação entre Maria e os devotos que se efetua e se complementa (trazendo suas implicações): assim, 
pede-se à Nossa Senhora e ela responde ou, no dizer nativo, ajuda. Ora isto fica claro porque, desde as suas 
primeiras mensagens, a Virgem esclarece que principia e continua suas aparições para atender aos seus 
filhos que sofrem, para ajudá-los. 
"Eu vim do céu e vim para ajudar os meus filhos, os que precisam do meu auxílio". "Queridos filhos. Não 
tenhais medo dos obstáculos, tende confiança em Minha extraordinária proteção. Eu sou a vossa Mãe e 
quero ajudar-vos" (mensagem no. 660). 
E isto é reafirmado nas palavras e discursos do vidente: 
"Nossa Senhora está aqui para nos ajudar. Está aqui para ajudar todos os seus filhos, veio para ajudar a 
igreja de Jesus, dos bispos, os sacerdotes que Nossa Senhora ama". 
Se Cristo veio ao mundo para Salvar, Nossa Senhora veio para ajudar, proteger - e talvez seja isto que mais 
se deseja na atualidade, na vida cotidiana. Claro é que isto implica também em salvação, e ela também ajuda 
a alcançá-la. De uma maneira geral, o quê se pode encontrar é uma concepção na qual Nossa Senhora é 
dotada de um poder extraordinário que lhe permite atuar e interferir no mundo, dando proteção e ajuda, 
respondendo aos pedidos de seus filhos (pois todos são filhos dela). Um dado, porém, é importante aqui: nem 
sempre estas respostas são aquelas esperadas pelos homens. 

"... então ela tem credibilidade. Não tem nada que você não peça, se ele não lhe der do 
jeito que você pediu, lhe dá de outra forma, entendeu? Às vezes o quê você pede não é 
para sua felicidade mas você recebe, não da mesma forma que você quer, mas às vezes 

                                                             
1  Respeitei ao máximo a grafia utilizada pelos fiéis em seus textos, fazendo alterações nos casos em que não 
comprometeria o sentido da frase. 



você pede para ficar curada, ele não quer que você fique curada; segure sua cruz e leve. 
Às vezes é até para você se salvar, é uma forma de salvação. Você, através daquele 
sofrimento, você está se purificando para alcançar a salvação". 

Quando a resposta não é a que se espera, os homens devem entender que no fundo é para o seu bem e ele deve 
confiar nos desígnios de Deus/Nossa Senhora. O sofrimento faz parte deste sistema, ele é até um caminho 
para se atingir a salvação da alma; ou seja, o sofrimento do corpo pode levar à libertação da alma. 

Neste regime entrega-se tudo a Virgem para se receber o milagre, é necessário dar-se para 
estabelecer o sistema de troca, e aqui pode-se encontrar o princípio de dom/contra-dom (Mauss 1974) que 
estabelece a comunicação entre as partes, podendo-se considerar um sistema de prestações totais. 

"Entregue para ela e pronto, esquece os problemas, as dívidas, a doença, entregue a 
Maria. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na tua vida, porque Deus é 
poderoso e Nossa Senhora é a mãe poderosa de Jesus, que vai levar nosso pedido ao 
Cristo". 

Esta comunicação implicada se estabelece no pedir/ajuda (mas que se estende para além disto), pois a própria 
história do vidente e as aparições de Nossa Senhora está fundamentada nesta relação (Lins Reesink, 1998). 
Este é o binômio que possibilita o início do esquema e da relação aliança- reciprocidade- comunicação1 
(milagre-resposta). 
  O milagre, como já falei anteriormente, é algo realizado por uma força sobrenatural que 
transgride as leis do mundo natural. Porém, mais do que isto, o milagre para os devotos de Nossa Senhora de 
Angüera é um compromisso estabelecido pela aliança (reciprocidade/comunicação) que é efetivada e 
construída com o sobrenatural. É por isso que uma informante sabe exatamente a resposta para a cura de um 
tumor que os médicos não tinham resposta. 

"Aí eu disse assim: 'é Angüera, minhas orações em Angüera', que eu ajoelho bem ali nos 
pés d’Ele, faço minhas orações, rezo meu terço pedido, o terço da libertação pedindo a 
Ele que me cure, e tenho confessado como Nossa Senhora tem pedido de mês em mês. 
Tenho ido a missa, tenho orado pelos pobres, tenho me dado as pessoas mais, tenho 
realmente orado, (tenho três terços) o rosário como ela está pedindo, tenho feito jejum 
Sexta-feira. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou lhe dizendo que é para você seguir 
meu exemplo. Porque, eu estou recebendo graça, porque estou procurando me 
santificar, me santificar de uma forma bem natural...". 

A cura física, o exemplo mais palpável e esperado do milagre (e o mais "explorado"), acontece ou é resultado 
de um cumprimento das obrigações para com Nossa Senhora, implicando no que a informante chama de um 
processo de "santificação", obrigações estas que são estabelecidas no momento da construção da aliança com 
a Virgem. Ora, mais o quê se pode observar melhor neste discurso? Pode-se, primeiramente, observar em 
quais bases é estabelecida esta aliança, que demanda uma reciprocidade (ou seja, comunicação): e aqui mais 
uma vez aparece o pedido/ajuda. Quanto mais se recebe (e não apenas a cura, mas a graça e a benção; isto é, o 
milagre em geral), mais se oferece, em um ciclo onde cada vez mais os dois lados são envolvidos e os laços 
reforçados, em um fluxo crescente no tempo de maior comprometimento. Aqui também aparece o binômio 
fé/prova que é o alimento para esta aliança. Se Nossa Senhora atende aos pedidos, ela exige em troca um 
maior compromisso e responsabilidade, um maior envolvimento com o sagrado e o seu mundo, que é o 
católico; ou seja, isto tudo implicando em uma santificação, ou mesmo, sacralização dos sujeitos. Quanto 
maior o processo de "entrega" à Nossa Senhora, maior a reciprocidade, cumplicidade e compromissos 
estabelecidos. Instaura-se, então, como já dito, um modelo de prestações totais, que tem como ponto final a 
salvação. 
  O exemplo de Pedro é paradigmático, mesmo porque ele é o receptor do maior milagre que 
é a comunicação direta com o sagrado. Assim, tem-se o estabelecimento da comunicação, através da aparição, 
e tendo como conseqüência a cura pela qual ele havia pedido2, em uma resposta direta. A partir deste encontro 
realmente extraordinário em todos os sentidos, estabelece-se um compromisso, uma aliança entre Pedro e 
Nossa Senhora, em que aquele passa a ser o porta-voz dela, tendo assim uma missão a cumprir, apesar da 

                                                             
1  Não deixa de ser interessante perceber que estes três elementos que eu encontro aqui são pontos importantes no 
estruturalismo de Lévi-Strauss. Entretanto, não acho que seja pertinente explorar demais isto aqui. 
2  Na realidade, pode-se pensar que a comunicação é anterior a isto, tendo-se em vista que Nossa Senhora o escolhe e, em 
conseqüência disto, ele adoece, quando então inicia seus pedidos em direção à Virgem. Parece que a comunicação de fato 
deve ter se iniciado aqui, tendo uma formalização no momento posterior; mesmo porque a doença é também 
extraordinária e liminar. Ver Lins Reesink, 1998. 



Virgem nunca ter feito um chamamento "formal" ao vidente, mas que todo o contexto o leva a sentir como tal, 
sobretudo o conteúdo subjetivo da mensagem indica tal caminho. 

"Querido filho. Não te preocupes se algum momento tiveres que falar aos teus irmãos. 
Deixa que Eu falarei a eles por meio de ti. Escuta-Me filho. Entrega-te a MIM e Eu te 
ajudarei em todos os momentos que precisares. Tem confiança apenas, pois Eu 
realizarei por meio de ti grandes prodígios. Reza, reza, reza". Mensagem no. 287 dita 
particularmente ao vidente. 

Aqui fica mais do que explícito a especialidade e a escolha de Pedro para que ele seja o mensageiro de Nossa 
Senhora. E ela dará todas as condições necessárias para o cumprimento dos seus projetos. Nesse sentido, a 
Virgem Maria é, sobretudo para Pedro, gerenciadora e ordenadora do tempo e das coisas. Ela providência 
tudo o necessária para a sua "santa" missão, no tempo certo. Segundo o vidente, é ela quem organiza a sua 
vida e a da missão; pois é Maria quem possui a sabedoria e sabe o que fazer nos momentos certos, 
providenciando tudo1. Nossa Senhora é, assim, a própria providência, reforçando-se aqui a relação de troca, a 
aliança entre ela e o vidente (e, em menor escala, entre Nossa Senhora e os outros). Esse reforço da 
reciprocidade, que implica em obediência por parte do vidente, tem como objetivo final o prosseguimento da 
missão. A missão2 é, então, traduzida na "incorporação" da evangelização do mundo, na divulgação das 
mensagens marianas. 

"Eu não me arrependo de nada, de tudo o quê aconteceu, de ter aceitado, de ter deixado 
os meus estudos, de ter abandonado alguns planos que eu tinha. Eu não me arrependo 
porque eu sei que Nossa Senhora merece muito mais, porque muito mais ela me deu. 
Porque eu era doente, eu podia ter morrido, mas eu estou vivo. Se eu tivesse morrido, 
acabou Pedro aqui na terra. Então, se eu estou vivo por algum tempo, não sei até 
quando, então eu devo realmente aproveitar essa oportunidade que Deus me dá e eu 
procuro evangelizar e procuro levar as mensagens dela às pessoas. (...) Estou 
simplesmente cumprindo uma missão que eu descobri Deus me deu, né? Então, eu não 
me arrependo de ter entrado nela". 

Como maior beneficiado, maior abençoado, pois afinal de contas ele tem um contato privilegiado com o 
sagrado (ver e fala com a Virgem), o compromisso e a troca que se exige dele é equivalente ao que recebe. 
Pedro, portanto, cumpre uma missão divina, missão esta dada por Deus que o coloca onde quer, e que o 
cobrará pelo seu cumprimento ou não. Há um aparente senso de justiça e eqüidade nesta aliança entre o 
sagrado e os homens, pois se recebe na exata medida do que se dá. Entretanto, os homens são cada vez mais 
devedores do sagrado, sobretudo porque não há uma “troca equivalente” para a salvação. 
  Nesse regime de milagre, a coletividade é importante, pois ela ajuda ainda no reforçar os 
laços com o sobrenatural e, também, é na coletividade e para a coletividade que as aparições acontecem. É 
então diante desta coletividade que os sujeitos adquirem prestígio ao participarem definitivamente do regime 
de milagre como receptores de fato. Entretanto, receber os milagres significa estabelecimento de uma relação 
particular com Nossa Senhora e o sagrado, relação que é sentida como especialidade, e como individuação 
nesse contexto coletivo (pode-se pensar aqui em uma concepção católica de indivíduo, que se constrói na 
relação com o sagrado/Nossa Senhora). 

"Então eu vi o milagre do sol, o fenômeno do sol na Pedra do Silêncio (Itaberaba - BA)3, 
os raios estavam voltados para mim". 
"Então, como eu digo sempre, o meu sinal que eu tive foi a minha cura, a cura pessoal, 
só isso. Faz três anos e não senti mais nada". 

Pedro é o maior exemplo desta especialidade, como já demonstrei acima, especialidade que é desejada e até 
invejada por muitos. É em nome desta especialidade, dessa individuação, que também se vai a Angüera, para 
se vivenciar uma experiência coletiva e individual, para se aproximar mais de Nossa Senhora e reafirmar a 
aliança, para receber proteção e diferenciação (milagre). Mesmo dentro de um sentimento de 

                                                             
1  É assim que Nossa Senhora providenciou um carro, dado por um fiel, para que Pedro pudesse viajar. É assim, também, 
que ela providencia as pessoas, as oportunidades, o encontro com o Papa, etc. 
2  O vidente afirma que Nossa Senhora nunca o convocou para seguir a vida eclesiástica, coisa para a qual não tem a 
menor vocação, aliás ele está noivo. Ele afirma que não foi chamado para isto, atendendo àquilo para que foi chamado. 
Isto não deixa de ser interessante, pois na contemporaneidade, diferentemente ao que aconteceu em Fátima por exemplo, 
os videntes não se sentem constrangidos a seguirem uma vida clerical. Isto pode ser indicativo de uma mudança em 
relação às formas passadas de aparição da Virgem, mesmo porque, atualmente as aparições são mais constantes e 
repetitivas. 
3  Outro local na Bahia de aparições de Nossa Senhora. 



individuação/especialidade, percebe-se que isto se dá em relação ao todo; pois, Nossa Senhora está ali para 
todos e, a partir das alianças construídas, faz um englobamento de toda a rede de relações, que se realizam a 
partir e através de sua imagem e aparições. Estas relações giram em torno de alianças e reciprocidades. A 
Virgem cuida, ajuda, protege e, em troca, ela pede devoção e investimento na sua missão (cada um em sua 
devida medida). Nesse contexto, Nossa Senhora é o centro de tudo, pois tudo e todos giram em torno dela. De 
qualquer forma, todo o processo de comunicação, entre os fiéis e a Virgem, é mediatizado e principiado 
através de símbolos marianos: terço, rosário, reza, perfume de rosas, Pedro/aparição, pois este torna-se ainda 
um símbolo de Maria, da sua existência na terra. Ele é também um intermediário, pois ele se comunica 
diretamente com Nossa Senhora e pode passar os pedidos dos outros fiéis diretamente.  

"Também peço pelos doentes, não só pelos que estão aqui, mas pelos que pediram para 
rezar". 

O vidente talvez seja o símbolo de acesso ao sagrado mais rápido na atualidade1. Encontramos, então, o 
seguinte: o fenômeno se constrói a partir da estrutura/relação que se expressa entre terço + rosário → milagre 
+ aliança/compromisso. Ora, isto porque a comunicação se dá exatamente a partir da mediação dos símbolos, 
que são reforçados pela própria Santa, sendo os mais emblemáticos o terço e o rosário, símbolos marianos por 
excelência e que compõem, com destaque, todo o ritual da aparição e que estão presentes em todos os 
processos, tanto de pedir, quanto de santificação: o terço/rosário são vias de acesso fundamentais para se 
receber o milagre, que é alcançado pela aliança/compromissos e que, fechando o ciclo, é "batizada" e 
concretizada no uso destes símbolos marianos. 
  Nesse imaginário instituído do regime de milagre, no qual está contido a cura/graça/benção, 
encontra-se então as relações que o fundamentam: sacralização/proteção, fé/prova, pedir/ajuda. Mais ainda, 
faz parte do processo de aliança- reciprocidade- comunicação entre os fiéis e Nossa Senhora, que também é 
constitutivo deste regime, a troca e o milagre, os sinais e a devoção, o estar mais próximo dela, implicando em 
uma entrega e busca de santificação. Isto permite um maior reforço do compromisso e aliança, como também 
uma afirmação da unidade católica, e por fim o alcance da salvação. 
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Quando a tristeza é bela: refletindo sobre o lugar da  emoção na 
vida social dos “Ave de Jesus” 

 
Roberta Campos* 

 
É na Terra da Mãe de Deus, como é conhecida Juazeiro do Norte, que cantam os penitentes do Braço 

Sagrado do Coração de Jesus em louvação ao Pai Celestial: 
 

Perdoa a nós, oh meu Deus 
Já que tanto nos amai. 

 
Nunca mais nós pecaremos 
Nunca, Senhor, nunca mais 

 
Coração de Jesus 

Por mim tão amado 
Fazei com que eu sinta as dores 

E vá morrer ao seu lado. 
 
 

 Nos domingos e dias santos usando suas vestes em azul e branco, rosário no pescoço, seguem em 
romaria à Igreja Nossa Senhora das Dores cantando benditos para lembrar a ordem do Pai há tanto esquecida: 
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‘É penitência ou inferno!’. “Penitente, Pilidrino e Pidão” trazem as bandeirinhas por eles carregadas pelas 
ruas de uma cidade onde se acredita que tudo começou e onde tudo se acabará.  

Para muitos, fanáticos; para outros, tolos. Mas para outros tantos são eles verdadeiros devotos do 
meu Padinho Ciço, gente de fé que vive da caridade e tem misericórdia daqueles que sofrem. Os homens de 
cabelos longos e barbados, vestem chapéu de palha de abas largas e carregam sempre consigo a haste das 
bandeirinhas como se fosse uma cajado de madeira. As mulheres, sempre de saias, cabelos presos por um 
lenço branco  que esconde as orelhas. O rosário não pode faltar, está sempre  no pescoço e, por dentro da 
roupa,  toca o peito desses Josés e Marias Ave de Jesus que transformam seus corpos em uma metáfora 
sagrada.  

É isso mesmo, chamam-se Maria e José. Acreditam que o corpo deve expressar o nome sagrado que 
levam, e  portanto vestem-se com extremo rigor. Braços e pernas sempre cobertos por  tecidos das cores de 
Maria, o azul e o branco. Na falta do azul, o cinza pode ser usado no dia a dia. Tem que ser cores assim, 
“fraquinhas”, me disse uma informante. O Azul não pode ser o marinho, é muito forte, alegre.  

A figura central da hierarquia do grupo é a do  mestre José, o dicurião como gostam de dizer, seguido 
de  sua esposa1. Juntos formam o casal fundador do grupo e são chamados de “padinho” e “madinha” por 
todos os membros. A autoridade do “Padinho” e da “Madinha” tem sua base no encontro místico, nem sempre 
revelado aos estranhos, que tiveram com Nossa Senhora na forma de  Mãe Ângela do Horto quando migraram 
de Pernambuco para o Juazeiro do Norte. No entanto, o  respeito que esse casal desperta pode ser também 
relacionado à imagem de  dor que ambos passam. São os mais idosos do grupo e apresentam graves 
problemas de saúde. A “madinha” sofre de reumatismo e tem, assim como o “padinho”, grave problema de 
coluna que chega a deformá-la fisicamente. A sacralidade que  a deformidade e o sofrimento físico ganham 
nos contextos de romaria já foi relatada  por vários autores que escreveram sobre o tema (Dahlberg, A.In: 
Eade & Sallnow, 1991). Veremos adiante como a imagem da dor, do sofrimento e da misericórdia expressa 
todo um sistema moral e social desse grupo.  

Não foi à toa , ou por mero recurso estilístico – se é que  tenho algum_ que comecei esse paper com 
um bendito que fala em sofrimento e, de certo modo, em tristeza. Comecei assim pois foi devido  à melodia 
dos benditos que sempre repete uma forma de cantar,  exprimindo um lamento, que  me inclinei a estudar  os 
Ave de Jesus. Quero ressaltar que desde os benditos ( compreendendo letra e melodia), passando pelas  cores, 
por um jeito de olhar, por um jeito de falar   se pode perceber um sentido de pesar na forma de vida desses 
devotos do meu Padinho Ciço. 

A referência constante do grupo a um certo estado de tristeza e a própria expressão e manifestação 
desse estado através  de palavras, atitudes, cores e do corpo me despertou o interesse em investigar uma 
dimensão da vida humana pouco enfocada pela antropologia tradicional: a emoção. Embora desde a década de 
70 algumas etnografias , em especial aquelas americanas (“Knowledge and Passion”, Rosaldo, 1993; 
“Unatural Emotions”, Lutz, 1988),  tenham explorado o que se convencionou chamar de etnopsicologia; no 
Brasil, pouco se tem visto sobre o tema em sua dimensão socio-antropológica.  

Estando diante de um grupo religioso a referência à emoção e à razão não poderia deixar de dialogar 
com outras categorias próprias desse fenômeno: sagrado/profano; ritual/cotidiano. Tomo então como 
preocupação a compreensão sobre qual é o lugar da razão e da emoção na vida social dos Ave de Jesus. 
Considerando que a diferença entre sagrado e profano é muito mais ambígua do  que o contraste tradicional 
entre razão e emoção pode oferecer, pretendo refletir sobre como entre os Ave de Jesus o cotidiano é 
infundido por crenças e atos ritualísticos. E dentro disso vou mostrar como a emoção  tem papel junto com a 
razão na ordenação da realidade, sendo fundada e fundante da  moral e ação dos indivíduos.  

Aqui estarei seguindo a idéia de Raymond Firth de que todo comportamento, incluindo o 
pensamento, resulta da combinação entre  a razão e aqueles aspectos afetivos, como o estético, o medo, o 
amor, a ansiedade, etc. Como observa esse autor, não se trata de negar o papel da racionalidade, mas de 
apontar para o fato de que esta não é o único  elemento, ou o mais importante, na realidade social. Como 
afirma Joanna Overing (1985), a razão sozinha não nos garante  inteligibilidade a outras culturas. O 
entendimento e a tradução do significado de uma cultura vai além da apreensão do modo de pensar, inclui 
também modos de sentir. E é a compreensão da dimensão da emoção que para muitos filósofos  nos permite o 
entendimento de uma série de julgamentos morais, categorias de pensamento e critérios de verdade e 
falseamento.  

                                                             
1 Os Aves de Jesus se auto-identificam como Maria e José para aqueles indivíduos que não pertencem  sua rede de 
relações sociais. Em respeito ao seu posicionamento os nomes de batismo dos integrantes serão preservados do 
conhecimento público.  



 Mas antes de entrar na questão propriamente dita deste paper, farei uma breve  referência a 
uma outra sobre racionalidade e emoção. Desde o nascimento da Antropologia categorias como magia, 
ciência e religião  são tomadas como categorias analíticas universais, e são usadas na organização de material 
empírico para classificar atitudes mentais através das culturas e sociedades. O catolicismo popular brasileiro 
não ficou ileso a essa  classificação baseada em tais distinções. Ao contrário,  sofreu uma espécie de 
reificação como apontam Brandão (1980) e Fernandes (1982). Ou seja,  aquelas características apontadas 
como distintivas dessa forma de religiosidade  a magia, a instrumentalidade, a “irracionalidade”  acabam por 
se  substancializar,  tornando singular um  fenômeno de dimensão plural1.  

 
O grupo em questão neste paper aponta  para uma forma de religiosidade do chamado catolicismo 

rústico que mesmo dentro de um  modelo weberiano não  seria considerada magia.  Falo aqui de uma forma 
de religiosidade caracterizada por um ascetismo extra-mundano, semelhante  àquelas comunidades 
monásticas onde o objetivo  e valor supremo é a salvação.  

Sem abandonar por completo a referência weberiana quero  enfocar o papel social da emoção, e 
assim terei quer recorrer a outros referenciais além do modelo weberiano como a concepção filosófica da 
emoção em Hume e alguns conceitos criados dentro da antropologia da emoção  por Michele Rosaldo e Paul 
Hellas.  

 
Mas antes falemos um pouco sobre como esses penitentes estão organizados socialmente para que 

possamos ter uma imagem deles. A comunidade dos Ave de Jesus2 apresenta uma estrutura social igualitária. 
A subsistência do grupo é garantida principalmente pela mendicância e complementada  pelo roçado. Não há 
circulação de dinheiro. No entanto há circulação de bens dentro e fora do grupo perfazendo uma espécie de 
troca baseada na reciprocidade. Apesar de não haver a posse comum da terra, como alguns autores 
argumentam ter sido em Caldeirão3,  a distribuição dos alimentos que vem do roçado segue o critério da 
necessidade.  Já aqueles alimentos e utensílios vindos da mendicância é considerado como bem individual. 
Como a mendicância é tarefa masculina, aquelas mulheres que não têm companheiro, irmão, pai ou filho na 
penitência dependem da redistribuição dos bens vindos tanto do roçado como da mendicância, ou da ajuda 
dos parentes não convertidos. Assim, de uma forma ou de outra,  os bens da mendicância  circulam dentro do 
grupo de acordo com a necessidade de cada família. E, obedecendo a uma espécie de principio da 
reciprocidade 4, circulam, também junto com o produto do roçado, entre aqueles que participam da rede de  
relações sociais externa ao grupo (vizinhos, afilhados, amigos, parentes). 

Esses penitentes  não só vivem da caridade como a praticam. São conselheiros _ prática esta 
tradicional dos beatos do Sertão, e que vai marcar o nome de Antônio Conselheiro_ rezam pela salvação de 
todos, fazem encomendas das almas e  acompanham enterro até o cemitério do Socorro cantando as 
“incelências” para aqueles que não podem pagar um enterro e o sacramento do padre.  

Vivendo  dentro de uma rigorosa ascese religiosa do tipo monástico dizem serem “divididos” do 
mundo, e os nomes tomados, Maria e José,  expressam e marcam essa separação. Para essa ordem de 
penitentes o sofrimento é o caminho único da salvação. Mas esse sofrimento não é aquele infligido pelo rito 
como é o caso das promessas e da auto-flagelação. A penitência para esse grupo  significa  viver dentro de 
uma imagem bíblica onde são seguidos  os passos do Cristo: a mendicância e a paixão. Trata-se de um 
sofrimento rotineiro,  aqueles impostos não só pelas obrigações religiosas, como é o caso dos interditos 
alimentares em dias santos, mas aqueles da vida diária, da falta do conforto, da boa comida, do sexo e das 
                                                             
1 Alba Zaluar ( 1973) também aponta para a tendência nos trabal;hos sobre messianismo para a classificação da 
religiosidade do catolicismo rural como mágico. 
3 A comunidade dos Penitentes do Braço Sagrado do Coração de Jesus foi fundada em meados da década de 60, hoje não 
chega a mais de 28  integrantes. O ascetismo rigoroso, que vai da vida na mendicância  à abstinência sexual, é o  fator 
apontado como a razão ao abandono da penitência,  ao mesmo tempo que também é  obstáculo à conversão de novos 
adeptos.  Mas esse grupo já foi muito maior. Eram jovens e tinham mais  disposição para sair em peregrinação levando a 
palavra da penitência pelos  povoados vizinhos a Juazeiro. Tempo que é recordado com saudades. Uma das integrantes em 
pé debruçou-se sobre a mesa para me contar:  
“Ah... antigamente era muito bom... o grupo era maior...nós saia por aí  sem rumo certo, só levando a palavra... 
andávamos léguas e léguas para depois se arranchar embaixo de um pé de árvore e comer qualquer coisinha que davam 
pra gente.”  
3 Movimento Messiânico ocorrido nas proximidades do Crato-CE e resultante dos acontecimentos de Juazeiro ao tempo 
do Padre Cícero (ver James Anderson, The Caldeirão Movement: a case study in Brazilian Messianism -1926 – 1938. The 
George Washington University, PhD, 1970)  
4 Mauss observou  no ensaio sobre a Dádiva que na esmola existe uma relação com o sacrifício ao Deus 



facilidades do mundo do progresso e , inclusive, da moeda. Assim me falou o Mestre José, o padinho, sobre a 
penitência: 

“agente quer se salvar aqui na terra só andando no carro pra riba e pra baixo, num avião... de tudo 
tem, não lhe farta nada. Ao nosso superior desse modo nós num chega não.” 

“A parte de penitente tá dentro da obra de Deus... mas isso somos nós mesmo que faz.. nós  num 
temos direito de ter um rádio, uma televisão para não interferir com a nossa dimensão. (...) Mas num é por que 
nós seja  alguma coisa adiante de nossos irmãos. Nós queremos ser adiante de nossos irmãos aquela inocência 
que eles num segue.” 

Falando da diferença entre a sua penitência para aquela de outros penitentes no Juazeiro do Norte 
que flagelam o corpo, Mestre José diz: 

“Então quer dizer que a justiça daquela penitência, o chefe daquela penitência tem que curar aquelas 
feridas que se transformaram no seu espírito. Para provar o sangue de Jesus Cristo é derramando o sangue 
também. Era aquele tempo que foi passado que vem dos Felomenos, que vem das autoridades eclesiásticas, 
em paga de nossos pecados nele também. Aquele trabalho dele é para os nossos pecados também.  A minha é 
diferente de derramar o sangue. Eu num vou dizer que eu me corto....porque eu num derramo meu sangue. Eu 
vou me defender dos problemas que é obrigado a se cortar, hein? Eu vou me defender dos problemas que é 
obrigado se cortar. O meu corte é a língua do povo. O meu corte é a minha disciplina, é a penitência. Ë 
atender aqui no mundo. Desprezasse tudo no mundo e seguisse a Ele!” 

 
E é por isso tudo que o  roçado tem os seus limites de exploração. Ele deve ser limitado para que não 

gere acúmulo, pois, segundo o Mestre José, do acúmulo vem o luxo, e a vontade dos “teres”.  Mestre José  
justifica o fato de cultivar um pedaço de chão  por  ter sido criado lidando com a terra, e “quando chega a 
época de plantar, ou quando vem uma chuvinha”, é quase que a um impulso que obedece. Mas ele tem uma 
justificativa maior pois o trabalho na terra também foi deixado por Deus como penitência. Refere-se o Mestre 
José aqui a passagem bíblica da expulsão do paraíso. 

E é por isso também que ritos instrumentais aqui não tem lugar.  Não há o que pedir a Deus, a não 
ser salvação. Todos os percalços da vida devem ser aceitos com resignação pois são formas de penitência. 
Atos ritualísticos  de caráter mágico tipicamente tidos como pertencentes ao catolicismo popular, como a 
benzeção, são entendidos pelo mestre José como crendice do povo e rejeitados pois não encontram 
fundamento na Bíblia. As estratégias de cura ligam-se muito mais a uma lógica pragmática vinda da 
observação e experiência associada  a um conhecimento tradicional, como é o caso das ervas e plantas 
medicinais, do que na eficácia derivada de gestos e palavras.  

Esses Josés e Marias vivem assim sob o signo moral do sofrimento. Ora, mas esse sofrimento, alguns  
poderiam questionar, é qualquer coisa menos voluntário uma vez que esses mendicantes pertencem aos 
estratos mais baixos da população e, portanto, a deprivação material por que passam já seria parte de uma 
vida  anterior à conversão. Sem sombra de dúvida  não se pode confundir o discurso com as motivações para a 
conversão. Entretanto há que se considerar o que o grupo em estudo entende por deprivação. 1Afinal o que é 
deprivação para uma camada da população não o é para outra (ver Paul Hellas In Harré:1986). E  ainda a 
distinção extrapola as diferenças  sócio-econômicas, afinal ela também é cultural.   

Para me fazer entender o sentido de viver na penitência uma informante me contou um causo: 
“Um dia um homem chegou pro Padinho Ciço e disse: Meu Padinho eu nunca senti uma dor”. 

Padinho Ciço, então, retrucou: Oh, meu filho, você nunca ajudou Cristo com a cruz.”  
Ao reproduzir o sofrimento de Cristo, os Ave de Jesus estão expressando empatia e metaforicamente 

assumindo o papel que foi desempenhado por Maria. Imagem esta que evoca a consolação e a misericórdia e 
que dar nome  à principal atividade do grupo: a mendicância, chamada por eles de “Roça da Mãe de Deus”. 
Atividade esta que depende inteiramente da misericórdia do mundo. Viver na penitência  é acima de tudo 
viver sob o signo da misericórdia; é viver, como dizem,  na mão de Deus pois o que têm para comer a cada 
dia vem pelas mãos do amor e da misericórdia. A própria sobrevivência do grupo é assim colocada na 
dependência de um sentimento: o amor cristão.  

Sentir misericórdia implica julgar uma situação como de sofrimento  para alguém. Hume  entendia 
que sentir é uma espécie de julgamento moral, e assim emoção e razão não estariam separadas cognitivamente 

                                                             
1 Paul Hellas, em artigo, argumenta em favor de se levar em conta o fator deprivação social para a compreensão à 
afiliação a grupos religiosos. Porém ressalta que  devemos evitar em  cair no mesmo erro de estudos anteriores que 
confundiam as motivações pelo o que era oferecido no discurso proselitista. Afirma ainda que a noção de deprivação 
também  deve ser levada em consideração em cada grupo em estudo. 



(Rorty, A., 1980; Baier, A., 1991). Como aponta Robert Solomon ( in Rorty, A., 1984 ) se sentimos vergonha 
é por que reconhecemos aquela situação como vergonhosa. Dessa forma  sentimos e damos sentido às nossas 
emoções através de um referencial de valores e crenças. E, assim, se mudamos a nossa interpretação da 
situação também mudamos o que sentimos. O que quer dizer que sentimos misericórdia só naquelas situações 
reconhecidas socialmente como dignas de tal sentimento.  Os Ave de Jesus são respeitados por uma  parcela 
da população de Juazeiro pois evocam uma imagem de sofrimento moralmente aceita e entendida como bela.  

Misericórdia e sofrimento apesar de ligarem-se ao sentido da tristeza, não se contradizem ao estado 
de satisfação estética. Ao que parece o sofrimento anda junto com o belo pelos caminhos das romarias. No 
entanto, dizer que os Ave de Jesus são tristes  e deprimidos  seria uma conclusão grosseira. A princípio 
impressiona aos visitantes ou aqueles que olham as fotografias desses penitentes a tristeza do olhar. Enganam-
se quem acredita que não sejam capazes de um sorriso, de uma brincadeira ingênua ou de expressar uma 
alegria ou até mesmo que não sejam felizes. Mas como quem quer expressar  uma dor, um luto, manifestam 
sempre uma certa tristeza como se quisessem lembrar o Pai crucificado e abandonado na cruz. Entre os Ave 
de Jesus a humildade, a misericórdia e a tristeza são os sentimentos que na conceituação de Paul Hellas 
seriam chamados de hipercognitizados. Esses sentimentos seriam aqueles que são culturalmente reconhecidos 
e enfatizados.  Esse conceito de Paul Hellas (In: Harré, 1986) encontra-se com a idéia de Durkheim , em  As 
Formas Elementares de Vida Religiosa, sobre a obrigatoriedade de expressar pesar em ritos piaculares.  

O que importa notar aqui é  como a emoção e sua expressão tem papel fundamental na socialização 
do indivíduo. Afinal a socialização de um indivíduo depende não só capacidade de construir uma rede de 
relações sociais mas também de expressar as  emoções corretas  no momento adequado. O  que vai diferenciar 
é o tipo de emoção que é hiper ou hipocognitizada nas diferentes sociedades e culturas. 

Seguindo essa idéia  é por isso que  afirmo que a vida na mendicância entre os Ave de Jesus  vai 
além de uma vida material carente e do sofrimento físico, implica ainda, a vivência obrigatória de certos 
sentimentos. Em conversa com uma das integrantes do grupo fiquei sabendo que um dos Ave de Jesus não 
mendigava e por isso não tinha direito de usar as vestes das cerimônias de romaria1, o que simboliza  baixo 
prestígio no grupo. Intrigada perguntei por que ele  se recusava  a mendigar, e ela me respondeu dizendo:  

“Ah, minha filha, você pensa que é fácil sair por aí pedindo, ouvindo tudo quanto é coisa do povo 
que não entende...ah, não é qualquer um que passa por essa humilhação, que quer viver da Roça da Mãe de 
Deus. E compadre J. não quer se humilhar, né? Aí,  nem ele nem a mulher  tem as veste.”  

 Dessa forma a mendicância vai além de penitência física  representando  todo um complexo  de 
atividades e valores  envolvidos na reprodução de uma forma de vida. Mendigar atrela-se a interesses 
pragmáticos da subsistência mas também envolve toda uma dimensão religiosa, que é a representação  de uma 
ordem particular do mundo. Assim a clássica separação sagrado-profano, ou rito-cotidiano, não dá conta da 
forma de vida dos Ave de Jesus.  Não porque não haja no grupo a distinção das coisas sagradas das coisas 
profanas mas porque a separação envolve ambigüidades e comunicações. A mendicância preenche uma 
função pragmática cotidiana e ordinária mas também torna-se rito2e extraordinária, representando e 
atualizando uma imagem bíblica através da qual valores e sentimentos são expressados e ações  
exemplificadas. Uso aqui o conceito de exemplification de Nelson Goodman trabalhado por Mary Douglas 
para rituais ( Douglas & Hull, 1992).   

Para Nelson Goodman a função simbólica não se resume a representação e  expressão, mas inclui a 
exemplificação  de padrões e formas. Os Josés Ave de Jesus ao representar   uma imagem bíblica através da 
mendicância estão fornecendo um modelo para pensar, agir  e sentir. Modelo esse dado não só por atos e 
palavras mas pela vivência emocional. Ao mendigar  tornam-se veículos   e propiciadores de um determinado 
sentimento moral: a misericórdia. E no jogo humilhação- misericórdia sentir associa-se a  uma ação no mundo 
e vice-versa. Aceitando tudo o que lhes oferecem com gratidão ensinam a humildade, ao pedir e  receberem 
ensinam  a misericórdia aos irmãos3. Dessa forma, a mensagem do Deus é passada não só por palavras de 
doutrinação mas principalmente pela vivência de sentimentos.  

É também através da manifestação de  um sentimento que toda uma ordem moral e visão de mundo é  
estabelecida. Vejo aqui a aproximação com  a idéia da emoção enquanto uma forma de “embodied thought” 

                                                             
1 Essas vestes são diferentes daquelas do uso diário. Mais bonitas, têm cruzes nelas costuradas. As dos homens são 
túnicas e têm mais cruzes que as das mulheres e crianças. Entretanto obedecem o mesmo padrão de cor, azul e branco. 
2 Roberto Motta  já explorou  em muitos artigos a multidimensionalidade do rito. No caso,  o rito do  sacrifício no Xangô. 
Ver Motta, R. “O útil, o sagrado e o mais-que-sagrado no Xangô de Pernambuco”. In: Oro & Steil , Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, Ano 4, no 8, 1998. 
3 Noto aqui que as crianças do sexo masculino acompanham seus pais nesta atividade.  



da antropóloga Michele Rosaldo1 (1993). Aqui o emocional não está separado do social e do pensamento, ou 
resume-se a uma sensação física e individual.  Ao contrário, a experiência emocional por ser ela mesma 
corpórea e social,  ela também dá corpo a um pensamento, fornecendo uma espécie de concretitude a todo um 
complexo de crenças e valores.   

Da mesma forma que aquelas ordens monacais e mendicantes descritas por Weber, os Ave de Jesus 
encontram na fraternidade, expressa na misericórdia, o caminho para o amor cósmico de união com Deus. E 
da mesma forma, apesar de desenvolverem uma espécie de fuga do mundo, a relação com o mundo não é de 
toda rompida. A dependência que têm do mundo de fora para a sua subsistência e a  hospitalidade que 
oferecem  aos estranhos e necessitados garantem uma atenuação da separação entre o mundo de dentro, 
sacral, e o mundo de fora, profano. Mediação que é feita pelo afetivo e pelo sentido estético que a forma de 
vida desses penitentes desperta. 

   E é assim que alguns batem às suas portas ora para receber um prato de comida, ora para 
ouvir os conselhos e com eles cantar os benditos. Relembram também os causos do Padinho Ciço que falam 
de um mundo de sofrimento, de um lugar em que o morto, como disse Euclides da Cunha, é um bem 
aventurado-sempre. Mas esses mesmos benditos e causos falam  de justiça e redenção que virá na 
consumação dos séculos. Quando aqueles que sofrem e são misericordiosos verão uma chuva de estrelas, 
seguida de uma escuridão, e então, como que num amanhecer,   a luz  se fará eterna. No jogo entre cultura 
oral (benditos e causos) e cultura escrita (bíblia) vão ordenando o mundo cantando benditos e contando 
causos. E no meio do sofrimento encontram toda a beleza, prometida num dia em que a escuridão se fará toda 
em luz, e fica fácil entender porque até lá não se deve macular o rosto com um sorriso.  
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Em busca da integridade: imagens alquímicas na cultura contemporânea 

 
                                                             
1 Michele Rosaldo na verdade está se referindo a linguagem da emoção, ou do falar sobre emoção. No caso da 
mendicância (misericórdia) dos Ave de Jesus seria a própria experiência emocional a “corporificação” de um pensamento, 
ou visão de mundo. 



Rosalira Oliveira1 
 

“Tudo no Universo é formado por união e geração – 
pela aproximação de elementos que se buscam um 
ao outro, que se fundem dois a dois e renascem num 
terceiro”.    Teilhard de Chardin. 

 
 

Ao pensar sobre o tema proposto pelo Ciclo: Imaginário e Cibercultura, fui instintivamente 
atraída para uma espécie de decomposição dos termos do debate: Que cultura é esta que chamamos “ciber”? 
O que queremos dizer com essa ênfase? Pretendemos caracterizar a cultura contemporânea como cibernética? 
Que configurações imaginárias a cultura, assim caracterizada, nos aponta? Ao refletir sobre essas questões, a 
primeira coisa que me atraiu a atenção foi a  intensa proliferação de imagens que nos atinge dentro dessa 
“cibercultura”. Diariamente convivemos com uma superexposição de imagens criando   uma nova linguagem 
e uma nova estética baseadas na sobreposição fragmentada de informações diferentes. Trata-se, parece-me, de 
uma estética sensorial baseada na percepção imediata e numa superestimulação  dos sentidos. Como acontece,  
por exemplo, no “video-game”, onde as imagens, somadas à luz e ao som, se fundem e se transformam em 
grande velocidade, exigindo respostas imediatas do indivíduo aos estímulos da tela. 

Cada vez mais a imagem se torna “ícone”, não no sentido bizantino do termo, onde, como diz 
Gilbert Durand, a imagem se distancia do realismo exatamente para resguardar a sua qualidade de símbolo. 
Mas, ícone (não por acaso parte da linguagem “ciber”) dentro de uma lógica funcional, pragmática e acima de 
tudo econômica.  Nesse universo, a  imagem-ícone,  não mais se refere a um sentido oculto ou mesmo 
inacessível, mas apenas a um sentido figurado visando a  condensação da informação. Esta é realmente uma 
das muitas faces da nossa cultura: a rapidez vertiginosa e o acúmulo de informações e imagens que, 
onipresentes,  seja no “out-door”  luminoso na rua, seja na tela da TV por assinatura ou do computador, 
parecem nos tirar a possibilidade da pausa, do vazio, da solidão.  

Mas esta face não é a única. Olhando com mais vagar, vejo surgir outros aspectos dessa cultura 
sobre os quais gostaria de falar. Pequenos casos que parecem apontar outros caminhos. Estórias que, como os 
oráculos, nada afirmam nem ocultam, apenas “dão toques” que nos fazem pensar. Um desses casos é 
protagonizado  por uma norte-americana chamada Brenda Barnes. Em setembro de 1997, aos 43 anos, ela se 
demitiu da posição de presidente da Pepsi-Cola da América do Norte largando uma carreira que a colocara 
entre os executivos mais bem pagos dos EUA. A justificativa? “Cansei de ver em vídeo as peças de teatro da 
escola dos meus filhos e de perder os aniversários deles quando caiam em dias de semana”2. Brenda  tornou-
se o símbolo de um questionamento à valorização exacerbada do trabalho encarado como “a” via de 
realização pessoal, meta que justificaria o sacrifício das demais dimensões da vida. E também de uma 
tendência  à  valorização dos vínculos afetivos entendidos como parte essencial de uma busca por integridade 
pessoal. O aspecto interessante deste caso, é que nele a qualidade das relações pessoais é  encarada como “um 
valor” e, como tal, considerada tão, indispensável à realização do indivíduo quanto o sucesso profissional.  

Esse anseio por inteireza parece ser compartilhado por outras pessoas. Preocupações 
semelhantes vêm inspirando um verdadeiro movimento, que os americanos batizaram de “simple life”. Em 
um dos muitos livros escritos sobre o assunto encontram-se algumas sugestões para simplificar a vida, entre 
elas: vender o telefone celular; fazer aquilo que gosta; transformar os passatempos preferidos em uma 
atividade rentável; parar de tentar modificar os outros, etc.  

Descobrir o essencial, valorizar os vínculos afetivos, simplificar a vida, reconquistar o aspecto 
lúdico do trabalho, esses são alguns dos caminhos que as pessoas têm trilhado na busca por um maior 
equilíbrio entre suas necessidades emocionais e as demandas da sociedade onde estão inseridas. Trata-se, em 
todas essas facetas,  de um esforço para criar um modo de vida que permita restabelecer um diálogo entre a 
razão e emoção (ou entre as razões da razão e aquelas do coração).  

 E não são apenas as pessoas que buscam formas de viabilizar essa integração. A velha regra 
“não traga os seus problemas pessoais para o trabalho”, começa a parecer um pouco caduca. Atualmente, 
empresas e corporações passam a incluir o bem-estar emocional dos seus empregados e a criação de um 
ambiente mais agradável no trabalho entre as suas preocupações administrativas, desenvolvendo, para isso,  
os mais diferentes tipos de programas (adoção de práticas de  meditação e relaxamento; utilização da 
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2 Revista Marie Claire, setembro de 1998. 



astrologia, permissão para levar animais domésticos para o trabalho, etc.), visando tratar a pessoa e, conseguir 
com isso melhorar o desempenho do empregado. Em São Paulo, uma fábrica de carrocerias conseguiu sair do 
estado de pré-falência e triplicar o seu faturamento utilizando a astrologia para montar as equipes de trabalho.  
A explicação do diretor  é que graças a este recurso foi possível formar equipes mais coesas e melhor 
integradas1. Uma empresa carioca adotou aquilo que chama de “Programa de Qualidade Emocional”2 que 
consiste na utilização de “bottons”, nas cores azul, amarela e vermelha, para sinalizar o estado de espírito dos 
empregados e diminuir as áreas de atrito entre eles. Aqueles mais estressados são abordados pelo supervisor e 
encaminhados para o serviço de apoio psicológico e para a área de recursos humanos, a fim de que se analise 
como a empresa poderá ajudá-los. O programa tem como objetivos diminuir o risco de acidentes de trabalho; 
aumentar a produtividade e facilitar o trabalho em equipe. Cito empresas por serem, consideradas, em 
princípio como o paradigma de um certo tipo de racionalidade associada ao controle dos sentimentos e 
emoções. Nesse sentido, a inclusão desses aspectos  entre as preocupações da gestão empresarial moderna 
também me parece um indício desse movimento cujo sentido estou tentando captar.  

Um outro exemplo interessante dessa busca pelo resgate da pessoa dentro das instituições, vem 
de um ambiente bastante diferente: No município de Itaipu, uma delegacia de polícia passou a transmitir 
música clássica pelos alto falantes da cadeia, conseguindo assim uma redução do índice de violência entre os 
presos. Entrevistado num programa de TV, o diretor diz que se inspirou ao visitar uma exposição de flores em 
Amsterdã e conclui dizendo que “se é bom para as flores...”. Os presos aprovaram a iniciativa,  mas gostariam 
de interferir na programação, alguns preferem pagode e outros os hinos das igrejas evangélicas 3. 

Finalmente, para não dizer que não falei de flores, cito o caso de  Houria, uma francesa filha de 
imigrantes argelinos que, desempregada, criou uma empresa virtual de prestação de serviços como forma de 
captar e distribuir trabalho ao longo do Mediterrâneo. Trata-se de uma sociedade de serviços chamada 
NOMAD.NET.COM. O próprio nome tem uma dupla significação: nômade e não à loucura. Houria é o 
próprio paradoxo e por isso mesmo é  uma mediadora entre opostos: francesa de origem árabe; desempregada 
resolve dar emprego; contemporânea ao perceber as oportunidades apresentadas pela internet e pela 
integração  européia e arcaica  em sua ligação atávica com o Mediterrâneo e sua cultura. Por pertencer a dois 
mundos pode, talvez, tornar-se uma mediadora, uma ponte entre eles.   

O que articula esses diferentes exemplos é o seu caráter de indícios, de movimentos quase sub-
reptícios que nos permitem visualizar algo que ainda está brotando. Todos esses casos relacionam-se com 
uma tendência à valorização de uma visão holística que busca a compreensão do todo, que procura solidarizar 
algo antes  visto como separado. O que os orienta  é a idéia da junção, da união. Mais do que a opção “ou... 
ou” ou isto ou aquilo, esses casos colocam a possibilidade do  e.., isto e aquilo. É como se, tendo levado ao 
extremo a tendência a dicotomizar o mundo em opostos: corpo/mente; cultura/natureza; macho/fêmea; 
vida/morte, estivéssemos agora buscando, de variadas maneiras, reunir aquilo que foi cindido, na busca de um 
resgate da nossa própria integridade pessoal e cultural.  

Entre os mais significativos esforços para a superação dessas antigas dicotomias encontra-se o 
pensamento ecológico. Num livro intitulado, “O encantamento do humano: ecologia e espiritualidade”, a 
filósofa Nancy Mangabeira afirma “parece-me que o que pensamento ecológico tem de mais rico é esta 
possibilidade de juntar a dimensão da polis, ou seja, aquele espaço que é próprio à comunidade dos 
homens, o espaço da convivência humana,  com a dimensão do cosmos, a dimensão da nossa relação 
com o Universo. De criar um elo entre o interesse pela transformação no plano social e uma 
espiritualidade, tanto no homem como na Natureza, sem polarizar essas dimensões como excludentes 
”(1991: 61). Com efeito,  noções correntes no pensamento ecológico como “desenvolvimento auto-
sustentado”, “produção limpa”, “tecnologias doces”, “bio-ética” e outras, apontam para o mesmo sentido de 
reunião que vimos tentando captar até aqui. O que as fundamenta é  “a percepção da unidade fundamental 
da vida, na qual os seres humanos não são nem ‘sujeitos’ separados de um real reduzido à categoria de 
objeto, nem a medida de todas as coisas, mas estão integrados dentro de um universo compreendido 
como uma rede em constante mutação” (IDEM: 72).  

Integração, visão de totalidade, reunião,  junção, mediação. É através dos movimentos, 
coletivos e individuais, voltados para esses objetivos,  que vemos afirmar-se, um pouco a cada dia, o mito 
alquímico com sua reivindicação de fraternidade, de coincidência de opostos, e sua compreensão da unidade 
como algo polêmico. Os alquimistas costumavam-se referir ao seu método de trabalho como sendo uma arte 
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“espagírica”, uma palavra composta de dois termos gregos significando “arrancar” ou “separar” e “reunir” ou 
“ juntar”. O processo associava aquilo  que hoje conhecemos em química como método analítico e método 
sintético. Como lembra June Singer: “A análise investiga, penetra, decompõe; ela é uma função 
masculina, dinâmica. A síntese contém, combina, encerra; é uma função magnética, feminina. A fusão 
inicial das energias masculina e feminina conhecida como conjunção, constituía o processo central da 
alquimia” (1996:115). Tratava-se, novamente, de trabalhar com pares de contrários: a manipulação dos 
contrários é parte da técnica para alcançar a integração. Esse processo conhecido como “casamento 
alquímico” desenvolvia-se em diferentes níveis de entendimento.  

O âmago do processo é a utilização da prima materia, simbolizada pela figura de Mercúrio em 
quem todas as coisas, supostamente, se combinam, e em quem os contrários estão presentes desde o início do 
trabalho. Mas Mercúrio, ou Hermes, não é apenas o símbolo da prima matéria é também o produto do 
casamento químico.  GILBERT DURAND afirma que “a alquimia não tende a realizar o isolamento, mas 
sim a conjunção, o rito nupcial ao qual sucede a morte e a ressurreição. Dessa conjunção nasce o 
Mercúrio transmutado, chamado hermafrodita por causa do seu caráter completo” (1989: 208).  

É esse mito alquímico, de completude a partir da reunião dos contrários que, julgo, estar 
emergindo lentamente em nossa cultura. De acordo com a  mitánalise sociológica desenvolvida por Durand,  
uma sociedade vive no fundo sobre dois mitos: um ascendente que perpassa suas instituições, o conjunto de 
valores e a ideologia oficial e uma outra corrente mitológica que vai beber na profundezas do inconsciente 
social. Assim, a cada momento, numa “cultura determinada, se superpõem vários mitos (ou pelo menos 
dois) dos quais uns são ‘atualizados’ quer dizer exprimem-se à luz do dia e perdem a lógica de todo o 
‘pensamento selvagem’ para se ordenar dentro da lógica e da narração descritiva, enquanto os outros 
são ‘potencializados’, obrigados a permanecer nas sombras, porém muito mais carregados de 
possibilidades ricos da ‘alógica’ característica do mito” (DURAND, G. 1983: 64). Esse movimento cria, 
no interior da psique – não importa se  coletiva ou individual, uma vez que essas duas nuances se apagam 
dentro do trajeto antropológico, “uma tensão sistêmica na qual se confrontam um imaginário atualizado e 
um imaginário potencializado” (IDEM: ibidem).  

Mas, como lembra o autor, os mitos não se apagam da memória social, de modo que,  vive-se, 
dentro de uma cultura determinada, muito mais do que o confronto entre dois mitos, um atualizado e outro 
potencializado, mas uma infinidade de movimentos, de redemoinhos. Há sempre tendências, disputas, grupos 
de vanguarda e conservadores, atualizando mitologias. Desse modo, pode-se dizer que  “vivemos ainda no 
velho Prometeu do século XIX, ele está presente nas nossas pedagogias; vivemos ainda, nos nossos 
‘midias’,  intensivamente, do mito de Dioniso; e vivemos, apenas numa pequena medida, do novo mito 
do século XX que é este mito hermetista que transparece aqui e ali” (DURAND, G.1983:21). Esse mito 
alquímico que encontra-se parcialmente realizado nos modelos sistêmicos das diferentes ciências (física, 
biologia, biogenética e mesmo nas ciências do homem), parece começar a atualizar-se em outros sub-
conjuntos sociais, assumindo diferentes faces uma vez que “Hermes é um incitador, a partir do esquema 
de Hermes, dos atributos de Hermes e dos mitemas de Hermes é possível construir modelos” 
(DURAND, G.1983:58). Foi esse movimento que busquei surpreender através desses diferentes “causos”.     

Por último gostaria de lembrar que a  meta da final da opus alquímica, a pedra filosofal, 
correspondia à meta da  perfeição espiritual. Enquanto perfeição, essa meta permanecia sempre como um 
ideal a jamais ser alcançado; entretanto o caminho rumo a esse ideal leva a inteireza e a integridade, que 
envolvem o encontro dos contrários. Nesse sentido, considero extremamente significativa a emergência do  
mito hermetista  neste final de século.    
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AS FACES DO IMAGINÁRIO FACE ÀS IMAGENS DA 
GLOBALIZAÇÃO 

Maria Thereza de Queiroz Guimarães Strôngoli  
PUC-SP 

 

O tema da mesa é “Cibercultura e Narratividade” e tem como contexto teórico geral o imaginário. Sinto-me, 
portanto, motivada a esclarecer como compreendo a noção de narratividade. 

Até 1928, data da publicação da obra Morfologia do Conto de W. Propp1, as palavras narrativa ou narração 
reportam-se simplesmente a um gênero literário, no qual há personagens, um problema e ação para solucionar 
esse problema. A obra de Propp abriu o caminho para o estruturalismo literário que, desenvolvendo-se ao lado 
de outros estruturalismos, como o da lingüística, psicologia cognitivista ou psicanálise (a lacaniana, por 
exemplo), conseguiu sua melhor expressão na década de 70. As pesquisas sobre os processos comunicativos 
nesses campos revelam que o pensamento, e seu conteúdo e formas de expressão, organizam-se em estruturas 
argumentativas, cujo objetivo principal é influenciar ou persuadir um interlocutor, mesmo que este seja o 
próprio falante, a fim de conseguir a adesão para o que é comunicado.  

Tal fato motiva T. Todorov2 a criar em 1969, uma nova área de estudo, a que chama narratologia, e que se 
torna logo o campo em que se estuda não apenas a história e seu tema, mas sobretudo o modo como ela é 
contada. Esse novo ponto de vista e, particularmente, os trabalhos dos analistas da escola greimasiana, dão à 
palavra narratividade o sentido de “princípio organizador de todo e qualquer discurso” (Greimas & Courtés3), 
independentemente de este ser ou não do gênero narrativo, porque toda enunciação pressupõe, como afirma E. 
Benveniste4, “um locutor e um ouvinte e no primeiro a intenção de influenciar, de algum modo, o outro”. 

A cibercultura será, portanto, focalizada do ponto de vista da narratividade, ou seja, de como se estruturam 
suas noções ou se organizam suas manifestações. 

Ao primeiro exame, constata-se que a cibercultura se fundamenta, sobretudo e irreversivelmente, nos 
processos de globalização e que estes colocam, física ou virtualmente, o homem da atualidade em qualquer 
espaço ou tempo do universo. A maneira rápida e múltipla com que tal fato ocorre tem sido descrita por seus 
estudiosos como um verdadeiro confronto desse homem com imperativos de desterritorialização, 
despersonalização e atemporalização. 

A desterritorialização se processa através da imposição constante ao homem, pelos meios de comunicação, do 
contato com uma cultura marcada como global ou universal, mas apresentando, em sua essência, os traços da 
ocidental. Esta, por sua vez, reveste-se do estilo de vida americano. Ora, a força desse traço aparentemente 
global traz, como conseqüência, a emergência do traço oposto dessa estrutura: o local A desterritorialização 
gera, então, um novo processo, o da circularidade cultural: a criatividade vai do local para o regional, deste 
para o nacional e daí para o global, criando não a geração de uma nova cultura, mas a “re-generação” de suas 
estruturas, como afirma E. Morin5, ou de seus mitos, conforme declara Cl. Lévy-Strauss6. 

O foco sobre a polaridade - local vs global - pode ser facilmente exemplificado na análise das novelas 
brasileiras de televisão. Nestas, acentua-se bastante o local, mas com traços que alcançam o global não 
simplesmente na descrição da essência humana, próprio de toda criação cultural, mas sobretudo nas 
pinceladas do espírito ou do padrão valorizado pela cultura pós-moderna: o ecológico (o homem não domina 
a natureza); o decorativo (valorização do habitat ou ambiente doméstico), o vestuário (importância da 
aparência) e, sobretudo, a interação explícita do local/conhecido/velho com o global/estranho/novo. Essa 



estrutura, marcada pela bipolaridade, explica a grande produção de novelas brasileiras e sua aceitação entre 
brasileiros e estrangeiros. Note-se ainda que, nessas novelas ou em outras produções culturais, a passagem do 
local para o global ocorre muitas vezes sem nenhuma interação com o nacional, ou seja, conhece-se o 
nordeste como o Brasil, não como uma parte desse Brasil; descreve-se a adoção de um comportamento global 
como sendo próprio do local.  

No caso da música, também se adota, na polaridade local, procedimentos diretamente globais, fazendo-se 
músicas tribais ou folclóricas com tecnologia global, como, por exemplo, o “world music” ou o que Gilberto 
Gil chama de “pós-folclórico”. Tal fato é possível pela globalização de outra ordem: a de aparelhos que se 
tornam mais acessíveis, justamente porque são produzidos em maior quantidade, ou seja, globalmente. Pode-
se dizer que, nesse caso, depara-se com outra polaridade: cultura vs civilização.  

O pensamento alemão utiliza o termo cultura para descrever o homem como ele é; enquanto emprega a 
palavra civilização para relatar o que ele faz. Assim, conforme o sociólogo N. Elias7, a cultura “designa 
essencialmente dados intelectuais, artísticos religiosos; e tende a estabelecer uma linha divisória bastante clara 
entre estes e os fatos políticos, econômicos e sociais”, pois estes pertencem à civilização que, por sua vez, é 
descrita como “de importância secundária: o que constitui o lado exterior do homem, a superfície da 
existência humana” (...) “já que designa algo no plano do útil”. 

Partindo desse ponto de vista, pode-se acreditar que, na narratividade das imagens da desterritorialização, o 
imaginário se organiza por meio da superposição de faces: busca no planetário os traços do local; assim como 
focaliza o local, procurando nele o planetário. A dinâmica de tal organização manifesta-se claramente na 
criação de um “Salvador Iansã Fashion” ou de um “Shopping Orixa’s Center”.  

A organização da narratividade, em função da despersonalização, ocorre através de dois processos: o 
motivado pelo uso da língua e o criado pelas interações humanas.  

O primeiro é discutido no campo da filosofia da linguagem. Esta declara que o indivíduo não fala uma língua 
sua, própria, individual, mas a do grupo social, pois, a não ser um Adão mítico, todos empregam, segundo 
declara M. Bakhtin8 um já dito. Além disso, em sua fala, o homem deixa perceber outras vozes, as que sua 
memória fixa de suas constantes e renovadas experiências pessoais com o outro. Assim, a dialogia e a 
polifonia constituem a natureza de qualquer forma de comunicação e a possibilidade de a atualizar, tornando-
a eficiente. Ora, atualmente, após a globalização, o falante está sujeito a incorporar, consciente ou 
inconscientemente, vozes de setores, espaços e contextos os mais variados, devido às imposições funcionais 
ou à adequação do indivíduo aos papéis sociais criados por diversas e inúmeras contingências ou impostos 
pelas modas e maneirismos transmitidos pela mídia e pelo marketing. 

O segundo processo de despersonalização, o das interações humanas, é examinado pela psicanálise, 
mormente a lacaniana (processo do espelho). Julgo que nos basta aqui focalizar a questão do impacto 
sofrido pelo indivíduo diante da confrontação de seu psiquismo com a estrutura do local vs global. Tal 
confrontação torna-o descentrado, pois que, ao contrário da tribu, o centro do mundo não é mais o da 
aldeia; clivado, porque se fragmenta segundo planos determinados pelas inclinações da mídia ou por 
modismos; finalmente, dividido, porque bombardeado pelas informações e emoções que o colocam diante de 
identidades plurais e transitórias, as quais deve conhecer a fim de optar por uma delas.  

Tais pluralidade e transitividade, em face da estrutura da despersonalização, instauram polaridades 
heterogêneas, pois a uma situação de estado (ser) opõe-se uma atividade (fazer): 

Identidade (ser) vs identificação (fazer) 

O processo de ser motiva a busca de identidade étnica, religiosa, social, política ou nacional e, para tal, 
origina um fazer deslocamentos de espaços físicos e posições ideológicas ou religiosas. Assim, a condição 
instável de ser leva à atividade de determinado fazer, como se observa, por exemplo, no fato de se deixar a 
identidade dada pelo centro (lar, família) para buscá-la fora (clubes, bares, academias, shoppings ou em 
instituições internacionais, como ongs ou multinacionais). Ocorre que, devido ao bombardeio multicultural, 
o fazer (identificação) encontra dificuldade para atingir sua meta e, no afã de se completar, instala a 



circularidade na estrutura desse fazer, atualizando a “re-identificação” com a cultura de origem ou o do 
tradicionalismo cultural. O imaginário desvenda, então, a face na qual se destaca outro processo:  

heterogeneização vs homogeneização  

A circularidade que os dois pólos estabelecem pontuam a dinâmica do ciclo, o hermetismo9: Hermes, deus da 
encruzilhada, dominando a perspectiva da direção de vários caminhos, torna-se o mensageiro que percorre e 
liga todos os espaços. Do mesmo modo, a constante exposição do homem atual ao sistema mundial de 
interligação ou de integração não lhe possibilita mais conservar a identidade cultural em estado 
independente, mas obriga-o a definir-se tendo como referência os quadros culturais estabelecidos pelo 
sistema mundial. 

O terceiro imperativo decorrente da globalização consiste na atemporalização. Como se considera a 
narratividade um processo (organização do pensamento), sua função articula-se à do imaginário (busca 
intermitente de ordem para esse tempo). O discurso, por sua vez, é a manifestação também de um processo, 
mas enquanto por sua natureza torna presente o resultado das escolhas e combinações enunciativas, o 
imaginário independe da temporalidade: não tem presente, passado ou futuro; não mede, como afirma Santo 
Agostinho10, comentando Aristóteles, a não ser “o movimento da alma humana”. Assim, no imaginário, a 
passagem do tempo, qualquer que seja seu dinamismo, não é passível de medição. Não pode, portanto, ser 
pensado como durativo, pois é sempre fugidio. Ora, a globalização dos meios de comunicação e sua 
tecnologia têm transformado esse tempo em artificialmente durativo, ou seja, em simulacros com mais força 
expressiva que a realidade. Instituições ou criações culturais (museus, parques de diversão, filmes, livros, 
brinquedos e jogos que reconstroem épocas), meios de transporte e atividades que utilizam recursos 
sofisticados para ganhar tempo e criar simulacros de cultura estáticos, como tem ocorrido com certos 
programas turísticos, têm imobilizado, de certo modo, o tempo. Além disso, os recursos médicos que alongam 
a vida e prolongam a juventude, além do uso de drogas, dão outro sentido ao tempo de usufruto dos bens 
culturais. A estrutura que se reconhece aqui é a da constante mobilidade que presentifica  

passado vs futuro 

Em todas as estruturas examinadas acima, destaca-se a ênfase na transitividade e circularidade dinâmicas, 
criando a necessidade de opções não duradouras, mas constante e conscientemente renovadas. Nesse caso, 
pode-se dizer que a noção de trajeto antropológico do imaginário (dinamização das imagens, ora por 
intimações subjetivas, ora por objetivas), criado por G. Durand11, contempla a descrição do imaginário 
motivador dos produtos da cibercultura, desde que se entenda que há um terceiro regime, o crepuscular. Este 
permite reconhecer um percurso conscientemente dinamizado como clivado, mas articulado em termos de 
determinações da necessidade de sentir (intuição) e de refletir (razão), focalizando, portanto, um pólo (regime 
noturno/intuição) sem perder a consciência da perspectiva de outro pólo (regime diurno/razão), em outras 
palavras, conhecendo e vivendo a transitoriedade das opções ou seleções, próprias do regime crepuscular.  

G. Durand12, se aqui estivesse presente, confirmaria esta afirmativa, como o fez em duas cartas enviadas para 
apoiar a reformulação que fiz de seus regimes e o uso da denominação “crepuscular” para o terceiro regime.  

Como ele recomendou que eu continuasse a estudar esse regime e explorasse mais a idéia de crepúsculo 
matutino e vespertino, é nessa direção que faço uma rápida abordagem de um software educativo para 
crianças, o Creative Writter13, utilizado para ensinar crianças a escrever e a perceber a narratividade da 
comunicação. 

Devido ao pouco tempo, examino esse software somente do ponto de vista das estruturas vistas acima . 

Local vs global 

Identidade vs identificação 

Heterogeneidade vs homogeneização  

Passado vs futuro 



O local da aprendizagem é, ao mesmo tempo, a escola e a globalidade do mundo. O aluno passa, por meio da 
informática, da sala de computação para regiões, espaços e ambientes estranhos ao Brasil e ao repertório 
infantil, mas nos quais penetra por meio da atividade de interação com esses espaços: escolha e mudança de 
cenários, contribuição com a criação de histórias e “re-generação” destas no espaço e tempo que lhe aprouver. 
Assim, o local (a descoberta da própria criatividade e re-criatividade do aluno) integra-se no global (a 
possibilidade de os signos e a matéria exposta virem a pertencer, por meio da interação, a toda e qualquer 
criança.  

A identidade ou a condição de ser aluno ou usuário da máquina leva à atividade de fazer a identificação de si 
e de outros. Por meio do reconhecimento da linguagem abstrata e sofististicada tecnicamente do computador, 
bastante diferenciada da usada pelo professor (o soft imita o humano, mas não o é), a criança é motivada a 
agir como um ser que se reconhece humano. A relação do aluno com a máquina fundamenta-se na sedução 
que esta exerce ao enfatizar o moderno, o tecnológico e o futuro. Entretanto, ela permite logo que esse aluno 
passe à identificação dos traços de humanidade de sua condição de criança, porque lhe possibilita identificar-
se como aquele que tem vontade e domínio de ação, já que aprende que o poder da máquina termina se ele a 
desligar. Tal sensação de domínio sobre a máquina, apesar das possíveis dificuldades da aprendizagem de seu 
manuseio, dá ao aluno a satisfação do reconhecimento de sua identidade de animador e organizador de 
atividades racionais. 

O contraponto da homogeneização e heterogeneização apresenta à criança o reconhecimento de estar, como 
Hermes, na encruzilhada de vários caminhos, e a motivação para percorrê-los, ligando a subjetividade (sua 
interação criativa com o soft) à objetividade (obediência aos comandos da informática), assim como sua 
condição infantil (o conteúdo lúdico desse soft) com a de adulto (conteúdo normativo dos comandos do 
programa da informática) e, finalmente, sua imobilidade (sentar-se diante do computador por longo tempo) à 
grande mobilidade (rapidez das tarefas da informática). 

Finalmente, o computador controla o tempo: imobiliza e conserva o passado e o futuro em arquivos e 
disquetes que lhe permitem voltar a eles quando quiser e os modificar a seu prazer.  

Conclui-se que a cibercultura e a globalização constituem movimentos culturais inegáveis e irreversíveis de 
um novo paradigma e este revela um imaginário crepuscular. Não se sabe, entretanto, se seu exercício leva à 
conquista da Verdade e Unidade a que aspira o homem: o que se conhece é o que a sabedoria popular 
afirma, na voz de Millôr Fernandes: 

“O computador não erra?! Erra, e muito, e gravemente. Mas, admitindo-se que 
não erra, esse é seu erro maior. A humanidade, o pouco que avançou, avançou 
porque o cérebro humano não tem certezas: experiência e erro é seu destino”.  
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Trechos da carta escrita em 20 de julho de 1998: 

Chère Maria Thereza, 

Voici votre intéressant article annoté. (...) Non seulement la notion de crépuscule est 
“belle”, mais encore - parce que elle est double - elle recouvre bien les deux sous/systèmes 
du “regime synthétique”. (...)  

  Diurnes 
 
Homogènes 

  Nocturnes 
 
    Crépusculaire matutinal 
Heterogènes 
    Crépusculaire vespéral 
 
À vous d’étudier s’il y a seulement 3 Régimes ....ou 4! 
Vous avez un beau chantier ouvert! 

Très amicalement,  votre G. D. 

 

Trechos da carta escrita em 24 de julho de 1998: 

“J’ai lu avec intéret et attention votre “Imaginário e Narratividade”, je vois que vous avez 
retenu ma “leçon” - et mon mea culpa! - critique vis à vis des seuls “deux” regimes. Oui! il 
y a trois “regimes”, oui! votre expression “regime crépusculaire” est très heureuse.” (...)  

Recevez, chère Maria Thereza, les meilleurs souvenirs d’un ami sincère,  Gilbert” 

13. O software Creative Writer foi criado pela Microsoft Corporation em 1995 e traduzido para o português 
em 1996 
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Era a elegia panteísta do Universo, 
Na podridão do sangue humano imerso, 
Prostituído talvez, em suas bases... 
Era a canção da natureza exausta, 
Chorando e rindo na ironia infausta 



Da incoerência infernal daquelas frases. 
                      (Augusto dos Anjos) 

 
A leitura do poema "Monólogo de uma sombra", do livro Eu e outras poesias, de Augusto dos 

Anjos, causa-me dor no verso Chorando e rindo numa ironia infausta. O infausto está retratado no sentido doloroso 
e frio que a palavra imprime. Infausto na sua significação própria de dor que se processa continuamente. E a 
ironia? Como caberia nesse contexto do infausto? O vário campo semântico abrange o vocábulo 
"ironia"(eironeía), como dissimulação, interrogação dissimulada, um aspecto interessante de perceber que sua 
origem, designa a arte de interrogar, com vistas a provocar o surgimento das idéias.  É nesse interrogar que o 
próprio poeta se inquieta, ao falar de suas mais remotas idéias:  

 
De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas /Cai de 
incgónitas criptas misteriosas/Como as estalactites duma gruta?!  (A Idéia)  

 
Esse contexto tem uma referência a habitual a ironia socrática, que consistia em propor questões 

dissimuladamente simples e ingênuas ao interlocutor, a fim de confundi-lo e mostrar-lhe a fraqueza das 
opiniões ou dos raciocínios. Como o processo acabava irritando e ridicularizando o adversário, a palavra 
passou a adquirir conotação satírica. Entretanto, utilizado pelo filósofo Sócrates no contato com os seus 
discípulos moços, sensatos e amantes da verdade, a ironia resultou no alargamento progressivo das 
consciências. 

Modernamente, o termo assumiu o indeciso contorno de figura de pensamento e de palavra. A ironia, 
nesse sentido, funciona, pois, como um processo de aproximação de dois pensamentos, e situa-se no limite 
entre duas realidades, e é precisamente a noção de balanço, de sustentação, a sua característica básica, do 
ponto de vista da estrutura. A ironia resulta do inteligente emprego do contraste, com vistas a perturbar o 
interlocutor (formando daí a interrogação).  

Psicanaliticamente, essa figura de linguagem acontece com uma certa posição do sujeito libidinal. 
Quando falamos em sujeito implica em castração, e é esta a posição da ironia: saber administrar a posição 
narcísica do sujeito com a totalidade, isto é, de imagem total, uma certa performance física superior. O que o 
sujeito aponta no outro é algo que ele sabe nesta posição superior narcísica. O que o sujeito que está nesta 
posição sabe do outro? Ele sabe que o outro tem alguma falta. O sujeito sempre ironiza uma falta, um 
(de)feito, isso acontece, por exemplo, no ponto de vista de uma certa visualidade, na chamada caricatura (o 
desenho). A ironia representa um componente de novidade com relação ao outro, daí a eterna interrogação, no 
sentido repetitivo de que o outro se descubra.  Essa é a  posição irônica:  apontar uma falta no outro. 

Augusto dos Anjos, em seu traço poético,  tem uma relação com a ironia num processo interrogativo, 
de desejo, da falta eterna que possui o homem que interroga, que procura a falta no outro. A experiência 
freudiana, segundo Lacan, começa a estabelecer um mundo do desejo.  O mundo freudiano não é um mundo 
das coisas, do ser, é um mundo do desejo como tal. O desejo é uma relação de ser com falta. Não é falta disto 
ou daquilo, porém falta de ser através do que o ser existe. O desejo, função central em toda experiência 
humana, é desejo de nada que possa ser nomeado. O ser se põe a existir  em função mesmo desta falta. É o 
desejo que efetua a estruturação primitiva do mundo humano, o desejo como inconsciente.  

A poesia de Augusto tende para esse caminho: procurar no seu interlocutor/ leitor, as respostas 
daquilo que o homem pode pensar de si próprio  ou de sua experiência. Situamos o desejo como sendo 
primitivo em relação a qualquer subjetivação. A ironia infausta identifica o homem isolado criando seu 
próprio objeto e seu desejo (falta).  

Enquanto modo de expressão, a ironia representa elemento estruturador de um texto, aparecendo sob 
diferentes formas de linguagem: na lingüística é colocada como construção de linguagem; na vertente 
psicanalítica, o estilo freudiano ocupou-se de usar diversos registros de escrita, com o objetivo de demonstrar 
descritivamente, narrativamente e dissertativamente o quanto de mistério leva à pulsionalidade do fazer 
poético. 

A expressão irônica inserida no fazer poético de Augusto dos Anjos é tão séria que causa horror. No 
entanto, o ouvinte experiente está iniciado no mistério que se esconde velado. O homem aspira à unidade e à 
infinitude, isto é, a eternidade com consciência de morte, e o mundo se lhe afigura fantasmagônico cindido e 
finito. Estas interrogações surgem, precisamente em buscar nos interlocutores as tentativas de desvendar a dor 
humana que é contínua, e se renova. Os esforços para bani-la, lutando para conseguir afastar a máscara toma o 
aspecto triste e desolado do tédio. Com  novas formas consegue-se afastá-la, porém  novamente recupera sua 



antiga máscara, e a dor recomeça, ou como diz o poeta, se renova. Para escamotear essa dor é utilizado 
durante a vida vários disfarces 

 
Ah! Dentro de toda a alma existe a prova 
De que a dor como um dartro se renova. 
 
(Monólogo de uma sombra). 

 
  A inconsciência das máscaras de cera 
 Que a gente prega, com um cordão, na cara. 
  
(As cismas do destino  p. 218).  

 
Na poesia de Augusto dos Anjos, a ironia infausta revela um poeta que sofre além dele mesmo. 

Configurando um traço essencial de seu discurso, pudemos caracterizá-lo como um "escritor irônico", 
extrapolando o estudo dos traços literários encontrados na poesia, traçando a biografia do indivíduo. O livro 
de poemas "EU", permeado pelo pessimismo, dúvida e desconsolação, sempre em sintonia com a realidade 
amarga, é análoga à doença que o acompanhava incessantemente, notificando a excentricidade do poeta. Há 
uma negação do amor, praticamente inexiste, e de uma certa forma esse tema é ironicamente o que causa dor 
e sofrimento:  

Que mal o amor me tem feito!/ Duvidas?! Pois, se duvidas, / vem cá, olha estas feridas,/ 
Que o amor abriu no meu peito. / Passo longo dias, a esmo... / Não me queixo mais da 
sorte / nem tenho medo da Morte / Que eu tenho a Morte em mim mesmo! (Canto 
íntimo) 

  
  A linguagem da busca, de algo perdido, da "monera", da saudade, é uma constante na escritura de 
Augusto, temos dessa forma, uma ironia infausta ligada diretamente ao passado. A retórica que o poeta 
notifica retrata  a ironia infausta como uma das modalidades do desabafo, implicando toda uma relação do 
sujeito com a busca da verdade ligada ao desejo:  

 
Da saudade na campa enegrecida/ Guardo a lembrança que me sangra o peito,/ Mas 
que no entanto me alimenta a vida. (Saudade).   

 
Poderíamos dizer que a ironia é a figura de retórica (antífrase) que supõe uma certa posição do sujeito diante 
dessa busca da verdade. A ironia revela o funcionamento do inconsciente como retórica, na medida que o 
conflito inserido no íntimo do ser entre a vontade de querer e o desejo não realizado, do ponto de vista do 
inconsciente, só pode se dizer pelo inverso. Nestes "Versos de amor", observamos a desilusão perante este 
enigma que absorve amor e saudade :   
 

Parece muito doce aquela cana. / Descasco-a, provo-a, chupo-a ... Ilusão treda! /O amor, 
poeta, é como a cana azeda, / A toda a boca que o não prova engana. 

 
A ironia infausta implica dor dissimulada, poeticamente existe uma preocupação em desvendar esse enigma 
do amor, para o qual temos no mesmo instante a interrogação infinda:  

Quis saber que era o amor, por experiência,/ E hoje que, enfim, conheço o seu conteúdo,/ 
Pudera eu ter, eu que idolatro o estudo,/ Todas as ciências menos esta ciência!  
 

Apesar da resistência do poeta com relação ao amor, trata esse tema, como uma espécie de ilusão, por 
conseguinte, não é possível duvidar da realidade do amor, nem de sua importância. O poeta Augusto o 
descreve de modo que somente ele entenda diferente:  

Certo, este o amor não é que, em ânsias, amo/ Mas certo, o egoísta amor este é que 
acinte/ Amas oposto a mim. Por conseguinte/ Chamas amor aquilo que eu não chamo.  

 
Às vezes, a ironia tem uma propriedade que também é característica para toda ironia, uma certa nobreza, que 
provém do fato de que ela gostaria de ser compreendida, mas não diretamente. Não há tema algum que 
desperte tanto interesse como o que trata do bem ou do mal da espécie, porque o indivíduo é para esta o que a 
superfície de um corpo é para o próprio corpo. 



 A ironia que está impregnada na poesia de Augusto dos Anjos é identificada como componente 
específico de uma dor, da descoberta de seu ser, e a procura de algo que responda a sua amargura infinita. Só 
aceita a solidão quem acredita que se não fosse a dor, a nossa existência no mundo não teria nenhuma razão 
de ser. 

Os conflitos, os motivos ocultos que explicariam o comportamento no Eu de Augusto dos Anjos no 
traço escritural possibilitam uma consciência e um desejo em que o campo de batalha é localizado no íntimo 
do ser, e sua exteriorização é reconhecida como método para suportar a dor. Como se faz transparecer em seu 
discurso as leituras da filosofia de Schopenhauer, não se admira a influência do filósofo alemão que 
contribuiu sistematicamente para a construção de suas idéias.  

A ironia infausta é concebida como construção de linguagem, para a não implosão da alma. Sua 
forma de apresentar-se é o riso. Mostrando-se com dentes que se expõem ofuscando o entendimento de quem 
o escuta. Este interlocutor nunca sabe se os dentes são para devorá-los ou se representam expressão de alegria. 
É o riso escamoteado, de couraça. É o riso que se mostra escondendo a dor: 
 
E muita vez, à meia-noite, rio / Sinistramente, vendo o verme frio / Que há de comer a minha carne toda! (Poema negro) 
Ria, num sardonismo doloroso / De ingênita amargura (Numa forja) 
E hoje, para guardar a mágoa oculta, / canta, soluça ( o coração saudoso, / Chora, gargalha, a desgraçada estulta. (A louca) 
E entre a mágoa que a máscara eterna apouca / A Humanidade ri-se e ri-se louca / No carnaval intérmino da vida. (A máscara) 
                 
A alegria do irônico, consiste exatamente em parecer aprisionado naquela mesma fixação que mantém o outro 
preso. A ironia se mostra como aquela que compreende o mundo, que procura mistificar o mundo 
circundante, não tanto para ocultar-se quanto para fazer os outros se revelarem. Mas a ironia também pode se 
mostrar quando o irônico procura levar o mundo circundante a falsas pistas a respeito dele mesmo:  

 
Eu sou, por conseqüência, um ser monstruoso! / Em minha arca encefálica 
indefesa / Choram as forças más da Natureza/ sem possibilidade de repouso . 
(Noli me tangere) 

 
A felicidade nesse contexto é praticamente suprimida. E nesse traço de insatisfação é revelado que todo o bem 
é negativo, e toda satisfação também o é, porque suprime um desejo ou termina um pesar. Isso significa que 
na poesia augusteana nunca a alegria é maior que a almejada, e que a dor sempre a excede, e nunca tem fim:   

 
Ah! Como o ar imortal a Dor não finda!/ Veio e vai desde os tempos mais transatos/ 
Para outros tempos que hão de vir ainda. (As cismas do destino) 

 
O poeta explora esse contexto irônico de dor,  no sentido da busca incessante é o meio de diluição na multidão 
para dela manter-se isolado. E é nesse espaço de procura que ironia infausta assume a face do que mais 
necessita dos outros para afirmar seu isolamento.  
 

Ai! Não toqueis em minhas faces verdes, / Sob pena, homens felizes, de sofrerdes / A 
sensação de todas as misérias! (Noli me tangere) 

 
Numa perspectiva literária condizente à poética de Augusto dos Anjos, o poeta não deixa de colocar 
ironicamente que o homem de letras é o comediante de si mesmo e das suas próprias desgraças. Alguns 
poemas escatologicamente construídos absorvem os aspectos norteantes da utilização irônica como a arte de 
persuadir, assim também, como discurso que pode servir ao trágico apelo à essência religiosa do ser quanto ao 
cômico. Ao observarmos a comunicação cotidiana, a figura de linguagem irônica aparece principalmente nas 
classes elevadas.  

O irônico é uma vítima exigida como sacrifício pelo desenvolvimento do mundo; não que o irônico 
sempre precise cair como uma vítima, no sentido estrito, mas sim porque o zelo no serviço do espírito do 
mundo que o devora. A escrita poética de Augusto dos Anjos preenche perfeitamente a complexidade desse 
episódio, porque a sua dor é colocada obsessivamente a cada momento;  sua preocupação gira em torno, não 
só de seu próprio livro "Eu", embora o egocentrismo que sugere o nome, não condiz totalmente com sua 
grafia poética. O poeta indicava uma certa universalização  e integração com os cosmos, como se ele 
contivesse todas as dores da humanidade:  
 



Porque, para que a dor perscrutes, for a / Mister que, não como és, em síntese, antes/ 
Fosses, a refletir teus semelhantes, / A própria humanidade sofredora.  
(As cismas do destino) 

 
Alguns elementos contribuem para uma dimensão discursiva desse fenômeno de linguagem: a ironia como 
retórica do inconsciente permite pontuar as especificidades da dimensão psicanalítica assumida pela teoria 
freudiana. O confronto existente entre essa perspectiva retórica possibilita a visualização do processo de 
produção da ironia como uma particularidade da linguagem, apreensível num plano discursivo. O irônico, de 
certa forma, tende a não usufruir do gozo, pois não se permite ser feliz:  

No entanto, a realidade perde em tais instantes sua validade. Esse procedimento da não permissão à 
felicidade, circula pela instabilidade que a alegria proporciona. A felicidade só seria alcançada se fosse 
retirado do próprio sujeito o máximo de prazer, e que não necessitasse do outro para completá-lo. A 
felicidade, para o poeta está no futuro ou no passado, nunca no presente; o que à distância o admira, 
desaparece logo que se deixa seduzir. Enquanto indivíduo, quanto menos o ser necessitar do outro, mais 
poderá ele encontrar a felicidade. Pois esse outro é sempre inconstante, inseguro, instável; e é nesse contexto 
que o homem, ora uno, ora universal só tem vontade e desejos, é essa necessidade que o constrange, e as 
imperiosas exigências materiais, preenchem a sua existência. O eu é o sintoma humano por excelência. 

  
"Ser homem! Escapar de ser aborto!/ Sair de um ventre inchado que se anoja,/ comprar 
vestidos pretos numa loja / e andar de luto pelo pai que é morto. (Gemidos de arte) 

 
O conceito de ironia infausta busca elaborar uma leitura crítica que incorpora um olhar que procura 

se identificar com a desordem que ele quer combater, ou assumir frente a essa uma relação de oposição, mas 
naturalmente, sempre de tal modo que esteja consciente de que a aparência dele é o contrário daquilo em que 
se apóia, e que saboreie essa inadequação. Na poesia de Augusto, os males do mundo, ele os aponta em si 
mesmo, passeia perplexo, não sendo mais que a sombra, o espectro de seu passado.  

 
Quem foi que viu a minha Dor chorando?!/ Saio. Minh'alma sai agoniada. / Andam 
monstros sombrios pela estrada / E pela estrada, entre estes monstros, ando ! (Queixas 
noturnas) 

  
A partir da poética do Eu, pudemos seguir uma linha de continuidade temática nas Outras poesias. O 

monólogo interior, a fragmentação dos episódios, o horizonte reflexivo de sondagem existencial, a temática 
do autoconhecimento e expressão, os limites do dizível descortinam na ficção augusteana uma poesia voltada 
para a tematização do problema do ser e do dizer, principalmente de qual tipo de linguagem se utiliza para 
desenvolver esse dizer:  

 
Que sou eu, neste ergástulo das vidas/Danadamente, a soluçar de dor?! -- Trinta trilhões 
de células vencidas,/ Nutrindo uma efemeridade interior . (Anseio) 

 
O poeta aliado a sua conduta de psique ainda em processo de formação tem a  própria condição irônica como 
modo de sobrevivência à dor de ser alma. É neste aspecto que a sublimação tende a processar-se. Diz-nos a 
estética freudiana, que a sublimação é um dos destinos da pulsão, e a psicanálise fornece uma leitura do 
homem, propiciando-lhe um conhecimento da alma. A ironia constitui apenas uma forma subordinada de 
vaidade irônica de desejar ter testemunhas para estar bem certo e seguro de si; e igualmente é uma simples 
inconseqüência, que a ironia tem em comum com todos os pontos de vista negativos, que ela, por definição 
procura o isolamento:  

 
"Eu, somente eu, com minha dor enorme/ os olhos ensangüento na vigília! / E observo, 
enquanto o horror me corta a fala, / O aspecto sepulcral da austera sala / E a 
impassibilidade da mobília". (Poema negro). 

 
Nestes versos predominam a dor da solidão. Mas essa solidão de que fala Augusto é algo que o atrai como 
espécie de sentimento aristocrático. Ou como coloca Schopenhauer, quanto mais nobre o homem, menos 
prazer sente no convívio social, preferindo a solidão. O homem podendo contar apenas consigo mesmo. E é 
no intuito de sublimar essa solidão que o traço do poeta revela-se irônico de grau poder dissimulativo, sendo 



nas fraturas e impasses da consciência de seu texto que se capta a falta. A solidão, o isolamento é o destino de 
todos os espíritos elevados. A solidão auxilia no processo da interrogação, da busca de si mesmo: 
 

A passagem dos séculos me assombra./ para onde irá correndo minha sombra / nesse cavalo de 
eletricidade?! /Caminho, e a mim pergunto, na vertigem:/ ( Quem sou? Para onde vou? Qual a 
minha origem? / e parece um sonho a realidade. 

 
Esse querer conhecer-se a si próprio identifica-se como um traço de linguagem que se estende e se repete na 
pesquisa profunda do mistério das coisas que o poeta absorve. Seu traço escritural é devidamente empregado 
de forma que cada palavra signifique uma determinada coisa. Essa escassez de humor, mostra uma condição 
poética que procura estranhamente ironizar sua condição espiritual:  
 

Acusam-me de místico/ mas eu sou cabalístico / Querem que eu participe do / oráculo 
simbólico, / mas eu sou parabólico, / sou paralelepípedo.  

 
O novo, por outro lado, ele não possui. Apenas sabe que o presente não corresponde à idéia. Ele é o que deve 
julgar. Num certo sentido, o irônico é profético, pois ele aponta sempre para a frente, para algo que está em 
vias de chegar, mas não sabe o que seja. Ele é profético; mas se orienta, se situa ao contrário do profeta:  
 

Por antecipação divinatória, / Eu, projetado muito além da História,/ Sentia dos 
fenômenos o fim... (Canto de onipotência) 

 
Esta mesma liberdade, este flutuar dá ao traço da ironia infausta um certo entusiasmo, na medida que 

ele, se embriaga na infinitude das possibilidades, necessitando de um consolo por tudo o que naufraga, pode 
buscar refúgio no enorme fundo de reserva da possibilidade. Entretanto ele não se entrega a esse entusiasmo 
de destruição que há nele.  
 

Dor, saúde dos seres que se fanam, / Riqueza da alma, psíquico tesouro, / Alegria das 
glândulas do choro / De onde todas as lágrimas emanam... (Hino à dor) 

 
A poética de Augusto dos Anjos busca incessantemente nas profundezas do ser a ironia, esta figura 

que se afigura metaforicamente como um monstro caótico e ordenador. É o alicerce da alma, funcionando 
como um sustentáculo de si mesmo, insistindo numa eterna procura do objeto perdido, angustiado em poder 
suprir o desejo, de cobrir uma falta que persiste com a finalidade única de que o sujeito continue a desejar. A 
consciência da falta instaura o devir do sujeito. Na ironia, o sujeito bate em retirada constantemente, contesta 
a realidade de todo e qualquer fenômeno, para salvar a si próprio, na independência negativa em relação a 
tudo: 

Dizes que sou feliz. Não mentes. Dizes / Tudo que sentes. A infelicidade / Parece às 
vezes com a felicidade / E os infelizes mostram ser felizes. (Ilusão) 

 
Para que a formação da ironia infausta na poesia de Augusto se desenvolva  completamente, exige-se que o 
mesmo tempo o sujeito tome consciência de sua ironia, se sinta negativamente livre ao condenar a realidade 
dada, e goze a liberdade negativa. Para que isto possa acontecer, a subjetividade tem de ser desenvolvida, ou 
melhor, na medida que a subjetividade se faz valer aparece  a ironia:  

 
Não, não quero meus sonhos sepultados/ No cemitério da desilusão,/ Que não se enterra assim sem 
compaixão/ Os escombros benditos do passado"/Ai! Não me arranques d'alma este conforto!/( 
Quero abraçar o meu passado morto( Dizer adeus aos sonhos meus perdidos.  (Tempos idos) 

 
A procura de si mesmo, o decifrar-se: a falta enquanto elemento estrutural, e a dor que não cessa formam na 
escritura de Augusto dos Anjos o dilema da culpabilidade. 

  
A própria Esfinge há de falar-vos ainda / E eu, somente eu, hei de ficar trancado/ Na noite aterradora de 
mim mesmo! (Trevas).  

 
 Ou, nos versos de Insônia:  

 



Se eu pudesse ser puro! Se eu pudesse,/ Depois de embebedado deste vinho.  
 
Estes fatores resignam o sujeito a adequar-se ao que não há, formando assim o princípio da castração. Nesse 
processo em que há o conhecimento da falta, há o devir do sujeito, este sempre inacessível processo em 
movimento (aliás podemos pensar o ato criativo como uma das buscas desejantes do sujeito). Assim, como 
colocou Lacan no Seminário (Os escritos técnicos de Freud), a relação do imaginário e do real, e na 
constituição do mundo tal como ela resulta disso, tudo depende da situação do sujeito que é essencialmente 
caracterizada pelo seu lugar no mundo simbólico, ou, em outros termos,  no mundo da palavra.  

O ato criativo seria secundário, representaria a forma e a assinatura deste algo e deste lugar no qual o 
poeta foi determinado. Aquele que cria, sublima e faz sua assinatura porque "inventa", fabrica um nome para 
si próprio. Pensar a falta como essencialidade do desejo é pensar também esta relação com a lei, a lei como 
sendo aquela que interdita todos os gozos estrutura-se com o desejo: onde há lei, há desejo. Daí a necessidade 
do sujeito vir sempre a desejar, baseando-se numa espécie de gozo que dificilmente poderá ser saciado. 
Observemos este aspecto no poema Gozo insatisfeito:  

 
Na ansiedade desse gozo falho 
Busco no desespero do trabalho, 
Sem um Domingo ao menos de repouso, 
Fazer parar a máquina do instinto, 
Mas, quanto mais desprezo, sinto 
A insaciabilidade desse gozo! 

 
 Vejamos, por exemplo, o assinalamento do conflito interior (gozo e dor), isto é, a consciência da dor 
mascarada pela ironia. Esse estranhamento conflitivo tanto pode ser apontado como uma tensão existencial, 
como também é sustentado por uma interpretação psicanalítica: a dor da alma. Ironicamente, essa dor tem 
muito do amor não realizado, e sempre sua escritura traz essa interrogação:  

 
O amor tem favos e tem caldos quentes/ E ao mesmo tempo que faz bem, faz mal;/ O coração do 
Poeta é um hospital/ Onde morreram todos os doentes. (Queixas noturnas) 

  
Desse conjunto, que ajuda a entender uma dimensão irônica ultrapassando um trabalho de frases e 

características particulares de um escritor, é possível assinalar alguns elemento que podem ser deslocados 
para uma outra reflexão sobre a ironia, desconhecendo num primeiro momento, e para efeito metodológico, os 
limites existentes entre discursos literários e não-literários. Dentre estes aspectos alinham-se: o caráter 
provisório, a consciência de si, o estado de reflexão e a dissipação da ilusão. Pelo fato de o sujeito ver a 
realidade ironicamente, não consegue relacionar ironicamente consigo mesmo ao impor sua concepção da 
realidade.  
 

Eu sou aquele que ficou sozinho/ Cantando sobre os ossos do caminho/A poesia de tudo quanto é 
morto! " (Hino à dor) ou, nos próprios versos de Queixa noturnas: Melancolia! Estende-me a 
tu'asa!/ És a árvore em que devo reclinar-me.../ Se algum dia o prazer vier procurar-me/ Dize a 
esse monstro que fugi de casa! 

 
A própria existência do poeta está inserida no conteúdo poético desta ironia que no íntimo de seu ser 

causa-lhe a dor. Não só a dor do poeta mais de todos que dela participam. Esse caráter infausto na poesia de 
Augusto dos Anjos como tentativa de mostrar a dor profunda, só funciona como um diálogo ou interlocução 
dos inconscientes. Nesse processo de linguagem, nasce uma certa contradição que baseia-se, principalmente, 
na autocondenação. Augusto quer ser Cristo: dominar todos os contrastes, possuir a onipotência da divindade, 
passar pelo mesmo sofrimento, resgatar a dor que só imagina:  
 

Eu fui cadáver, antes de viver! / Meu corpo, assim como o de Jesus Cristo, / Sofreu o que os olhos 
de homem não tem visto / E olhos de fera não puderam ver. (Dolências) 

 
Nesse contexto de referência irônica, o traço característico desse ser aniquila a realidade com a própria 
realidade, colocando-se dessa forma ao serviço da ironia do mundo. Cada realidade histórica individual é 
contudo apenas momento na realização da idéia, ela carrega em si mesma o germe de sua ruína:  
 



"Quem me dera morrer então risonho/Fitando a nebulosa do meu sonho/E a Via-Láctea da Ilusão 
que passa! (Ecos d'alma) 

 
Rollo May,  em O homem a procura de si mesmo, disserta esse aspecto da autocondenação como sendo um 
disfarce da arrogância. Os que julgam combater o orgulho condenando-se a si mesmos deveriam entender que 
está muito próximo do orgulho. Autocondenação é um substituto da autovalorização. O substituto 
autocondenatório proporciona ao indivíduo um racionalização do ódio por si mesmo, acentuando assim a 
tendência à execração pessoal. O egoísmo e a excessiva preocupação de si  com sua pessoa brotam, na 
verdade, do ódio por si mesmo. Talvez tal argumento possa ser aceito neste aspecto de Augusto dos Anjos, 
pois a contradição se faz presente em várias passagens de sua escritura: ora é punitiva, ora de caráter de 
culpabilidade.  A ironia infausta é exigida como sacrifício pelo desenvolvimento do mundo; não que a dor que 
se mascara precise cair como uma vítima, no sentido estrito, mas sim porque o zelo no serviço do espírito do 
mundo a devora:  
 

"Oh Deus, eu creio em ti, mas me perdoa!/ Se esta dúvida cruel qual me magoa /Me torna ínfimo, 
desgraçado réu./ Ah, entre o medo que o meu ser aterra,/ Não sei se viva pra morrer na terra/ Não 
sei se morra pra viver no céu"  (Ceticismo) 

 
Octávio Paz, em Labirinto da solidão, coloca que o homem é o único ser que se sente só e o único que é a busca 
do outro. Sua natureza consiste num aspirar a se realizar em outro. O homem é nostalgia e busca de 
comunhão. Por isso cada vez que se sente a si mesmo, sente-se como carência do outro, como solidão. Sentir-
se só possui um duplo significado: por um lado, consiste em ter consciência de si; por outro num desejo de 
sair de si. A solidão é uma pena, isto é, uma condenação e uma expiação. É um castigo, mas também um a 
promessa de fim do nosso exílio. Augusto dos Anjos cultua esta solidão, mas precisa dos outros para se expor, 
para que apiedem de seu estado lastimável de sobrevivente único:    

 
"Como um fantasma que se refugia/  Na solidão da natureza morta,/Por trás dos ermos túmulos, um 
dia,/Eu fui refugiar-me à tua porta" (...) Mas tu não vieste ver minha desgraça!/E eu saí, como quem tudo 
repele,/( velho caixão a carregar destroços" (O solitário) 

 
A dor, na poesia de Augusto dos Anjos representa a máxima motivação à fraternidade universal. A dor é 
eterna e integra a própria  vida. Eis a idéia angular do poeta. Em "Poema Negro", o poeta alcança em seu traço 
a ironia escamoteada da dor:  

"Para iludir minha desgraça, estudo./ Intimamente sei que não me iludo./ para onde vou (o mundo 
inteiro o nota)/ Nos meus olhares fúnebres, carrego/ A Indiferença estúpida de um cego/ E o ar 
indolente de um chinês idiota! 

 
Para conter essa dor, mascará-la, sua escritura utiliza a ironia, se reveste do riso sarcástico, do culto ao humor 
negro informado pela revolta à tuberculose que o vitimou. A ironia da dor permite exaurir a angústia 
encandeada numa tristeza realista, sem tolerância e sem misericórdia. 
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"O que é mito? Sei muito bem o que é, desde 

que ninguém me pergunte; mas quando me 
pedem uma definição, fico perplexo".  

Santo Agostinho 
 
O contato com os videogames leva-nos a constatar que a maioria dos jogos eletrônicos contém 

enredos que obedecem sempre a uma estrutura básica , ou seja, o herói luta contra o mal, atravessa obstáculos, 
auxiliado por elementos mágicos, até derrotar o agressor, para, em seguida, ser reconhecido como herói e 
receber as merecidas homenagens. Em alguns desses jogos, chega a haver semelhanças com passagens 
conhecidas da mitologia como, por exemplo, em Sonic, o porco espinho, - da SEGA,  empresa  japonesa, 
criadora dos jogos eletrônicos -, no qual o herói, numa alusão à Medusa, petrifica seu inimigo.  
   

A presença desses componentes mágicos e estruturais não são, evidentemente, exclusividade dos 
videogames, uma vez que se tornaram ingredientes cativos das modalidades narrativos, em suas mais diversas 
linguagens, como a dos contos populares, a da literatura clássica ou a do cinema e a da televisão. 

 É isso que nos direciona à pressuposição de que também em outras formas contemporâneas de 
comunicação, como as redes da era digital pode se pressentir o mesmo apelo à imaginação e à fantasia. Dentre 
elas, a Internet, por exemplo, já se tornou parte integrante da vida das pessoas e por ela circulam desde 
mensagens pessoais, assuntos científicos até oferecimento de serviços. Abre-se nessas redes uma nova forma 
de vivenciar a realidade e de produzir a sociabilidade entre as pessoas. Elas passam a conviver nesse 
ciberespaço em torno de interesses comuns, afinidades e investimentos passionais. É de se esperar, pois, que 
as diversas comunicações das novas redes de informação sejam permeadas pelos mesmos impulsos  mítico-
simbólicos que constituem o imaginário dos que as utilizam.  

O objetivo deste trabalho é atestar a presença de mitos nas várias formas de comunicação, em alguns 
momentos da história humana, como na Antigüidade, na Renascença e nos dias atuais.  

Antes de mais nada, gostaríamos de salientar o papel interativo das novas redes de comunicação, 
acionando as pessoas a ingressarem em comunidades para nelas  desenvolverem formas até então inusitadas 
de sociabilidade. Se considerarmos o número de comunidades virtuais que estão  
em pleno funcionamento , a expansão de redes com outras e, sobretudo, o  ritmo do crescimento de usuários 
que nelas se conectam para estabelecer qualquer tentativa de contato, teremos de começar a constatar 
mudanças, por conta disso tudo, no cotidiano das pessoas. Sabemos, por exemplo, que, hoje, homens e 
mulheres , equilibradamente,  freqüentam as redes e  crianças e adolescentes apressam-se em acessá-la. 
Enfim, vários grupos de todas as faixas etárias, congregados por suas afinidades comuns que vão desde  
animais de estimação até tendências religiosas e opções filosóficas, dispõem-se a trocar entre si uma soma 
cada vez mais significativa de informações. Trata-se, portanto, da criação de novos hábitos de comunicação 
que levam o usuário á apropriação  de uma técnica com que vivencia a realidade e se insere no cotidiano. O 
cotidiano passa a ser provido por uma técnica, que, por sua vez, provê cotidianamente as relações humanas. 
Conectadas às redes, as pessoas transformam-nas em redes de convívio,  de dimensões  simbólicas, pois por 
elas circulam palavras, imagens, afetos, ditos e interditos. Registram-se, assim, as marcas da subjetividade do 
sujeito-navegador , carregadas das coerções sociais, razão pela qual se sobrepõe no espaço das redes um 
conjunto complexo de imagens  que o transformam num " território simbólico".   ( Maffesoli : 1996:  263). 

O cotidiano vivido nesse território adquire, assim, significados que extrapolam o senso da realidade, 
em função do jogo contínuo de experiências de um indivíduo em face do outro. Daí ser ele uma  "teia de 



sentido" (França: 1996:104), projeção de imagens modeladas "pelos imperativos pulsionais do sujeito" 
(Strôngoli:1983: 20). 

Por se tratar de imagens  situadas além da concretude do cotidiano, podemos designá-las como 
imagens míticas. E  se aí elas se fazem presentes, é porque o mito " actua sobretudo como modelo de acção do  
quotidiano.... " (Jabouille: 1994: 17) . 

Vejamos: num bate-papo corriqueiro entre os usuários da Internet, (colhido no endereço 
www.uol.com.br.), constatamos que eles se identificam  como Angel, herói salvador e como duende do 
bambuzal. Também num "site" (http:// www.papainoel. com. br) de oferecimento de produtos natalinos, o 
navegador não se ateve apenas a arrolar objetos, mas incluiu também um texto sobre a simbologia da árvore 
de natal que anexamos aqui.  

 
"Vem dos tempos ancestrais o significado e a importância da árvore. No mundo, milhões de famílias 

celebram o Natal ao redor de uma árvore. A árvore, símbolo da vida, é uma tradição mais antiga do que o 
próprio Cristianismo, e não é exclusiva de uma só religião. Muito antes de existir o Natal, os egípcios 
traziam galhos verdes de palmeiras para dentro de suas casas no dia mais curto do ano em dezembro em 
símbolo de triunfo da vida sobre a morte. Já o costume de ornamentar a árvore pode ter surgido do hábito 
que os druídas tinham de decorar velhos carvalhos com maçãs douradas para as festividades deste mesmo 
dia do ano. A primeira referência a uma árvore de natal é do século XVl. Na Alemanha, famílias ricas e 
pobres decoravam árvores com papel colorido, frutas e doces. Esta tradição se espalhou pela Europa e 
chegou aos Estados Unidos pelos colonizadores alemães. Logo, a árvores de Natal passou ser popular em 
todo mundo."       

Sem fazer uma análise propriamente dita do texto acima, a árvore de Natal, embora circunscrita a um 
momento específico, alinha-se na mesma simbologia da árvore. Durand (1989) assinala que a árvore pode 
estar associada às águas fertilizantes, sendo, por isso, árvore da vida. Tanto na simbologia de coluna, em 
função da verticalidade, como na de chama, em função da madeira criadora de fogo, a árvore indica o futuro 
promissor. Por causa de sua importância nos templos e lugares sagrados arcaicos, passou a ser designada 
como "imagem do mundo", símbolo, portanto, de uma totalização cósmica. Assim, comparada à pedra, que 
representa a estabilidade, a árvore aponta o futuro e o progresso no tempo.  

A simbologia da árvore permeia todas as culturas. Na nossa costuma-se dizer que uma pessoa deu 
significado a sua existência depois que teve m filho, escreveu um livro e plantou uma árvore.   

Ainda  no endereço www.artnet.com.,  assinalamos uma história de aventura, intitulada Moldiver, 
que é uma paródia aos comics de super-heróis americanos. Além disso, consultamos revistas especializadas 
como a "Guia da Internet", n.º 29, da Ediouro Publicações, que menciona um programa chamado Pandora, da 
empresa Novel, dedicado ao usuário, administrador de rede. 

Neste final de milênio, em que se assiste a uma verdadeira explosão da indústria da comunicação, a 
demanda de heróis e de mitos nesse ciberespaço evidencia mais uma vez que, a par da racionalidade de um 
progresso, haverá sempre uma fusão do real com o imaginário. 

Se nos reportarmos à Renascença, veremos que a prensa de Gutenberg instaurou um novo estilo de 
comunicação tão revolucionário como o dos computadores de hoje, pois passou-se da discussão verbal da 
Idade Média para a demonstração visual, por meio dos gráficos, mapas, tabelas, dicionários (Levy: 1993:99). 
Também nesse momento constatamos um apelo mítico , sobretudo nas várias formas de expressão artística. 
Em Os Lusíadas, por exemplo, Camões  põe a serviço da narrativa  todo um aparato mitológico com o 
concílio dos deuses, com a recepção das ninfas, que, na Ilha dos Amores, salvam a armada de Vasco da 
Gama, ou ainda , com a vinda de Mercúrio   a Terra. Nesse poema épico, a mitologia chega a desempenhar 
função central ao dar-lhe unidade de ação e dinamismo ao enredo. A propósito Saraiva e Lopes afirmam que 
"Tudo se passa como se os deuses desencadeassem, ainda todas as forças, físicas ou psíquicas, que 
movimentam o mundo sublunar - ou fossem eles essas mesmas forças ignotas, mas ao mesmo tempo e com 
certa ironia neles se traduzissem os mais secretos móbeis humanos". (1976: 352).  

As artes plásticas também ilustram um  diálogo mítico. Vejam-se, por isso, as alegorias míticas na 
pintura de Botticelli em " A Primavera" e "O Nascimento de Vênus". 

Não seria arriscado dizer que em todos  os tempos, os mitos oferecem-se como modelos simbólicos 
na concepção da arte, na formação dos povos e das culturas. De fato, o estudo dos mitos comprova que as 
ações morais, as situações psicológicas, a edificação de cidades, a organização social com todos os seus 
desdobramentos obedecem a modelos propostos nas origens pelos mitos. 



O que há em comum entre o Zeus grego, o Júpiter romano, o Amon-Ra egípcio. O Tupã dos índios 
brasileiros a não ser o fato de que eles representam o poder, a beleza, a justiça, a luta que integram a vida 
cotidiana e funcionam como arquétipos para todos os povos? 

É em razão desses arquétipos que o homem das sociedades primitivas encontra nos mitos o ponto de 
partida para seus atos. Os primitivos voltavam-se para a natureza como para uma realidade viva com que se 
defrontavam cotidianamente. Tomemos o exemplo da lua . Para  eles, ela não era  um astro próximo da Terra, 
mas sim protagonista de inúmeros acontecimentos. Muitos povos fizeram de sua vida social uma 
revivescência do drama lunar. Isto se deve ao fato de  ter a lua uma simbologia tanto positiva, ligada à medida 
do tempo e à fecundidade, como negativa, pois era considerada o país dos mortos como aparece no folclore 
hindu, grego, armênio e entre os índios do Brasil. (Durand: 1989: 74). Falar que  alguém está no  mundo da 
lua e não cortar o cabelo na minguante não seriam, hoje, reminiscências da mística lunar dos antepassados? 

Para ilustrar nosso trabalho, analisamos uma crônica de futebol (anexa), de autoria de Armando 
Nogueira, em que o narrador compõe um texto, à moda de prece, para homenagear os times perdedores. 
Escreve o cronista: "Quem perde hoje pode muito bem ressurgir das cinzas para vencer amanhã". Inegável 
aqui a caracterização do mito de fênix, cuja simbologia são: imortalidade e reaparecimento cíclico. 
(Chevalier: 1996: 422).  

Estabelece-se um jogo de vida e morte, no texto simbolizado por derrota-vitória. Os símbolos da 
derrota estão materializados lingüisticamente, por um conjunto de metáforas antitéticas que, por sua vez, nos 
remetem a uma alternância temporal hoje x amanhã. Vejamos: se HOJE, há 

"um grito de gol sem voz", (linha 12) 
"bolas que murcham"; (linha 15) 

"bandeiras desbotadas" (linha 18) 
"chuteiras inglórias" (linha 19) 

"coração descampado" (linha 19), 
AMANHÃ, com a reversão dos fatos, a negatividade da predicação metafórica poderá converter-se 

em positividade, uma vez que os referentes "gol", "bola", "bandeiras", "chuteiras", "coração", inerentes ao 
universo do futebol, acenam com a potencialidade constante de mudança. 

Reportando-nos a Durand (1989), para quem o mito é um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e 
gestos que se apresenta em forma de narrativa, realidade e na alternância dos gestos derrota/vitória, a 
modalidade sintética, que, na classificação durandiana do imaginário, focaliza o recomeço do tempo positivo. 
Expressa-se dessa forma o mito de fênix que converge para o retorno cíclico e o triunfo da vida sobre a morte. 

A presença dessa simbologia remete-nos à sensibilidade do cronistas para com nossa realidade, cujo 
cotidiano se deixa marcar pela representatividade do futebol como um referente ordenador das relações 
culturais. À luz desse contexto, a derrota pressupõe desordem e o estabelecimento de uma instância mítica, a 
possibilidade de organizar o caos e de recompor a ordem ritualmente vivenciada. O olhar ordenador do 
cronista leva-o a reproduzir o futebol como um espetáculo ritualizado, em que perder e ganhar representam o 
começo e o fim de um ciclo. Diz Durand que o "ritual tem o único papel de domesticar o tempo e a morte e de 
assegurar aos indivíduos e à sociedade a perenidade e a esperança" (1989: 277). 

Sem a emergência de uma realidade mítica e o impacto de uma imaginação simbólica, nenhum povo 
e nenhuma cultura se formam. São eles que permitem a construção de um tessitura mítica que vem 
sustentando as civilizações, desde as épocas primordiais. O homem das sociedades arcaicas encontra nos 
mitos os "modelos exemplares de todos os seus aos, por isso eles constituem a suma do saber útil" (Eliade: 
1972: 154). Também por eles, os homens atuais procuram repetir, nas múltiplas ocorrências do cotidiano, os 
gestos primitivos que fixaram definitivamente a maneira de ser e de agir. O usuário das novas tecnologias da 
comunicação não está imune, pois, à influência dos mitos que se fazem presentes, em todas as formas de 
linguagem, por meio de ideologias, modos de ser e atitudes que transitam pelo cotidiano.  

Enfim , ao longo da história, seja na oralidade das sociedade primitivas, seja nos sistemas de escrita 
ou, como agora, na conectividade da informática, diversificam-se as formas de comunicação e de transmissão 
de conhecimentos. Mas do grito à era digital, em qualquer tempo, subjazem as mesmas matrizes 
transhistóricas: repertório de imagens mítico-simbólicas, constituidoras do imaginário. É delas que, as sempre 
atualizadas formas de linguagem, retiram a sua substância. 

O interesse do cinema em encenar filmes como "O encantador de cavalos", que empresta roupagens 
novas à figura tradicional do "cowboy" , e "A máscara do Zorro", de Spilberg, revela a eterna reedição mítica 
do herói. Alinhamos na mesma esteira as referências aos heróis míticos dos videogames e as dos usuários que 
navegam pela Internet, fazendo se passar por um duende ou por um anjo salvador. 



Em suma, percebe-se uma necessidade mítica entremeando a vida do homem como algo que lhe é 
inerente. Não seria inoportuno transferir para o mito, mutatis mutandis, o que Morin escreveu sobre a poesia: 
"O fim da poesia é o de nos colocar em estado poético". (Morin: 1998: 43). Como o do mito é o de nos 
colocar em estado mítico. É que nesse estado parece haver um princípio ativo: o de manter a humanidade da 
condição humana, ainda não tão misteriosa quanto na ancestralidade. Afinal, os ciberseres de hoje continuarão 
nascendo para morrerem a qualquer tempo.  
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Anexo 

1          Cada vez que termina um jogo do Mundial, fico pensando na                 2  sorte dos que 
perdem. Perder é um pouco morrer. Não no esporte,  3  que nasceu sabendo o segredo da 
ressurreição. Quem perde hoje, 4  pode muito bem surgir das cinzas para vencer amanhã.  
5           Tão efêmera quando a vitória, a derrota tem, contudo, uma vir-         6 tudo que a enobrece: 
ela está tão próxima da humildade e do amor       7 que acaba por Deus abençoada. 
8          Agora que está chegando ao fim a Copa do Mundo, cantemos,          9 sem mágoas, uma 
oração pelos que perderam:                                     10         - Pelo desalento dos que não sabem 
vencer;                                      11         pelo gol feito que o artilheiro não fez;  12        pelo grito de 
gol que ressoa, sem voz, no peito da multidão;               13        pela lágrima que o goleiro colhe, com 
mãos inúteis, no fundo         14        da rede  
15        pelas bolas que murcham no campo como as flores da campina       
16        pela grama, mortalmente pisada, na batalha do efêmero;                   17        pelo minuto de 
silêncio que prenuncia a derrota;                                 18        pelas bandeiras desbotadas que descem 
a rampa a meio pau;  
19        pelas chuteiras inglórias que pendem de um coração des-campado: 
21        pelo gandula que leva na mão a bola concebida no seu pé de       22 estimação; 
23        pela criança que se perdeu do pai na procissão dos vencidos. 
24        Dai-lhes, ó Deus, a alegria de uma vitória.                                                   
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A idéia deste texto surgiu na primeira vez que fui à Vila de Cimbres, interior de Pernambuco, 

colher informações para a minha dissertação no Mestrado de Antropologia. Cheguei à vila, sem conhecer 
ninguém, procurando um lugar para ficar. O que eu queria era ter um primeiro contato com as pessoas, para 
que posteriormente pudesse voltar nas festas, que era o meu objetivo. 

Em Cimbres percebi que não tinha hotel, pensão ou pousada. Quem ia para a vila, hospedava-se na 
casa de algum conhecido ou na casa paroquial. Pois bem, fiquei na casa de uma senhora muito simpática, 
chamada Dona Carminha, que conhecia todo mundo da vila e se dignou a me hospedar. 

Aos poucos, fui entrando na rotina da casa e da vila, e então comecei a perceber como o tempo era 
diferente naquele lugar. Parecia que as pessoas viviam em função de alguma coisa, que eu não conseguia 
perceber. E eu pensava, como um lugar tão perto de Pesqueira, de Recife, pode apresentar uma realidade tão 
distinta! Eu não conseguia perceber exatamente o que era diferente, mas sentia que havia algo de diferente.  

Passado o tempo da acomodação, procurei entrar em contato com as pessoas e conhecê-las. Dona 
Carminha foi de grande ajuda, pois me apresentava como uma amiga, que estava passando uns dias em sua 
casa e que queria conhecer um pouco mais das coisas da vila, principalmente das festas.  

Todas as vezes que voltei a Cimbres, procurei direcionar minha atenção para o tempo cultural-
religioso das pessoas na vila. Aos poucos fui entendendo o porquê  do meu incômodo inicial. 

 
Edward Hall, em seu livro “A Dança da Vida”, diz que “cada cultura tem os seus próprios quadros 

temporais no interior dos quais funcionam modelos que lhe são específicos: o que constitui um fator de 
complicação das relações interculturais. Assim, para poder efetivamente comunicar no estrangeiro, é tão 
necessário conhecer a linguagem do tempo como a linguagem falada no país em que nos encontramos”. 
Cimbres funciona, neste caso, como um outro país, e para que eu pudesse me comunicar, era necessário 
conhecer o tempo próprio da vila, um tempo que combina uma religiosidade em que “índios” e “brancos”, 
convivem e conflitam constantemente.  

É o estudo de um nível de cultura oculto, através de um conjunto de regras de comportamento não 
ditas, que controlam o que as pessoas fazem. 

Estamos acostumados com um tempo linear, simples e igual para todo mundo, e portanto é difícil 
visualizar uma outra realidade que não essa. Na verdade a realidade é mais ampla e complexa, e “ao nível de 
uma micro-análise, pode-se afirmar que existem tantos tipos de tempo diferentes como de seres humanos 
neste planeta” (HALL 1996: 23). 

 
Antes de relacionar o tempo próprio da Vila de Cimbres, levantarei algumas considerações sobre a 

região onde a Vila está localizada, ou seja, o seu espaço específico. 
A Vila fica  no alto da Serra do Ororubá, região árida, cercada de rochas. A Igreja de Nossa 

Senhora das Montanhas, as casas e 72 sítios que ficam nos arredores, compõem a paisagem. Há, também, 2 
aldeias dos índios Xukuru. Uma delas co-habita com a população não índia da vila. 

Cimbres vive um sistema pluriétnico. Uma parcela da população se identifica como índia, outra 
parte se identifica como cabocla, mas “índio puro não” e ainda uma terceira parte que se diz “branca”. Pude 
perceber que a categoria “branca”, neste caso, está relacionada principalmente com a cor da pele e não com 
uma possível “pureza de raça”. 

Por conta desse universo pluriétnico, compartilham neste mesmo espaço diversas manifestações 
culturais-religiosas. Aos rituais indígenas, vêm se juntar rituais católicos, e rituais afro-índígenas. 

Na Vila existe toda uma simbologia ligada às pedras, onde os moradores, juntamente com os 
índios, fazem pedidos e rezam nas pedras e lajes. Existe por exemplo, a “Pedra do Dinheiro”, que dizem ter 
sido colocada na região por “Nosso Senhor Jesus Cristo” no tempo em que ele andava por lá com Nossa 
Senhora. Há também a “Pedra do Conselho”, onde os índios realizam rituais. As pessoas dizem que, se 
alguém escorregar durante o ritual, morrerá até a festa do ano seguinte. A “Pedra Patreka”, tem as pegadas do 
burrico que andava com Nossa Senhora por Cimbres, e, ainda tem a “Pedra do Nego”, que fica mais distante, 
mas também é local de culto dos índios. Por fim, segundo uma informante, a Vila antigamente tinha 7 saídas, 
que davam para 7 lajes, onde eram realizados rituais nas festas de São João e de Nossa Senhora das 
Montanhas (Mãe Tamain).  

Não há lugar mais propício para uma aparição! E em Cimbres tivemos duas aparições. A primeira 
foi a imagem de Mãe Tamain, que segundo os índios, apareceu do nada, “foi obra da natureza” e a segunda, 
foi em 1936 quando duas meninas dizem ter visto e falado com Nossa Senhora das Graças, em um sítio 
próximo à Vila. 



No presente caso, Cimbres pode ser chamada de “Umbigo do Mundo”, pois é lá que se dá a ligação 
entre o céu e a terra. Para Mircea Eliade, o espaço sagrado é o “centro do mundo”, de forma que nas 
sociedades tradicionais, “um lugar sagrado constitui uma rotura na homogeneidade do espaço; essa rotura é 
simbolizada por uma ‘abertura’, pela qual se tornou possível a passagem de uma região cósmica a outra (do 
Céu à Terra e vice versa); a comunicação com o céu é expressa indiferentemente por certo número de 
imagens referentes todas elas ao áxis mundi: pilar, escada, montanha, árvore, etc.; em torno desse eixo 
cósmico estende-se o ‘Mundo’ - logo o eixo encontra-se ‘ao meio’, no ‘umbigo da Terra’, é o Centro do 
Mundo” (ELIADE 1996: 38). 

Portanto nesta ligação, como centro do mundo, retomei minha inquietação inicial, para ver que o 
tempo das pessoas, em Cimbres, é um tempo sagrado, mítico, porque ele é imaginário e se repete 
indefinidamente. Segundo Hall, “Este tipo de tempo é reversível e suscetível de se repetir, não evolui. No 
tempo mítico, não se envelhece, porque o tempo é mágico” (HALL 1996: 36). 

Em Cimbres, o tempo funciona de acordo com os rituais festivos. As pessoas passam o ano 
vivendo em função de algumas festas específicas, de maneira que o tempo é dividido assim: 20 de janeiro é 
dia de São Sebastião e por isso se “guarda” o dia, ou seja, não se trabalha; em abril tem a semana santa que 
também se “guarda”, 23 e 24 de junho há uma grande festa de São João, onde os índios comandam e realizam 
rituais durante a tarde do dia 23 até a madrugada do dia 24 de junho. 2 de julho é a festa da padroeira - Nossa 
Senhora das Montanhas - com os índios novamente à frente da festa; em 31 de agosto festeja-se a aparição de 
Nossa Senhora das Graças, no sítio Guarda e no dia 29 de setembro celebra-se o dia de São Miguel. 

Conversando com as pessoas, ao perguntar quais os momentos mais importantes, todas elas, sem 
exceção me diziam ser o São João, seguido de Nossa Senhora das Montanhas. Um senhor chegou a me dizer 
que se passasse um ano sem ir buscar a lenha1, para ele aquele ano não existia. O ano começava com a busca 
da lenha. Vale lembrar que em Cimbres, junho é o mês da colheita do milho, e em época de safra boa, é a 
época mais farta do ano. 

Todos em Cimbres, lembram de um tempo, onde tudo era diferente, é um tempo nostálgico que as 
pessoas tem esperança de que um dia retorne. Antes a vila possuía 16 casas de farinha, hoje, tem apenas uma. 
Antes os índios plantavam, e vendiam frutas para a fábrica de doces em Pesqueira, hoje, os fazendeiros que 
estão na área indígena, plantam capim, e para se colocar os animais para pastar em suas próprias terras, os 
índios tem que pagar R$ 10,00 por cabeça de animal. O tempo perdido é lembrado como algo bom, todos 
falam que Pesqueira é filha de Cimbres, e que Cimbres regrediu e Pesqueira progrediu. É como se fosse uma 
sina. 

 
A televisão surge como um último exemplo de um tempo individual próprio da vila. A função da 

televisão é alterada. Nas grandes cidades, se liga a televisão quando se quer ficar informado ou se entreter. 
Em Cimbres, na casa em que eu me hospedei, e em outras que observei, as pessoas ligam a televisão logo pela 
manhã, mas não param para assisti-la. À noite, quando todos já jantaram, e vão para a sala assistir o repórter e 
as novelas, o que acontece na verdade é que todos se juntam e começam a conversar alto, pouco importando o 
que está passando na televisão. Ela é só um pretexto para uma boa conversa. Assim, se alguém na televisão 
fala de assalto, todos passam a discutir sobre assalto, independente da reportagem, que ninguém se interessa 
em escutar. 

Isto reflete o impacto variável de um mito numa cultura dada. Segundo Gilbert Durand, “em geral, os 
mitos explodem nas grandes cidades onde há os meios de comunicação e vão repercutir-se muito lentamente 
pelas províncias e campos, através dos mecanismos dos médias. Agora há a televisão, sim, mas ela não é 
aceita da mesma maneira nas grandes cidades do que nos campos (...). Simplificando, o camponês ou o rural 
recebe a televisão como uma simples distração, e põe no mesmo plano, absolutamente, as informações, as 
variedades e os jogos de futebol” (DURAND 1983: 52).  

Vale, por fim, afirmar a importância de perceber os diversos ritmos culturais, que estão ligados às 
variadas formas de perceber o tempo, e à reinvenção desse tempo por parte dos grupos sociais. Só assim 
perceberemos os múltiplos níveis míticos presentes numa mesma sociedade.  
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1 Busca da Lenha: Ritual que antecede a noite de São João, onde todas as pessoas (índios e não índios) se reúnem à tarde, 
e andam uns 2 km mata a dentro, para pegar lenha e fazer uma grande fogueira na porta da Igreja. Segundo uma 
informante, ali, você trás a lenha como se estivesse trazendo sua vida. É uma renovação. 
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A PERVERSA “CLÍNICA” ELETRÔNICA: RATINHO, MÁRCIA & CIA.1 

 
IVONTONIO GOMES VIANA2 

 
É conhecido do grande público a verdadeira guerra que vem sendo travada pelas emissoras de TV na busca 
pelos maiores índices de audiência. A Rede Globo, por exemplo, outrora detentora efetiva do primeiro lugar, 
encontra-se investindo alto e mudando sua programação em virtude da concorrência de emissoras como Rede 
Record e Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Estas últimas, por sua vez, não perdem tempo, contra-
atacam sistemática e impiedosamente. 
Cenas bizarras e patéticas se descortinam trazendo à tona violência gratuita, banalização do sofrimento alheio, 
invasão de privacidade, exploração do sexo, interatividade nada interativa, falsos moralismos, enfim toda 
sorte de desrespeito, insensibilidade e ignorância. 
E em meio a esta guerra pelos maiores índices, uma fala parece ganhar estatuto de verdade: "Na guerra entre 
as emissoras só há apenas um vitorioso: o telespectador!” 
Com base nesta fala, podemos nos perguntar: “Se realmente o telespectador é o único vitorioso nesta guerra, 
qual tem sido o seu prêmio? O que este tem ganho? Que vitória é está?” 
Qualidade3, opções e novidades parecem não conseguirem responder totalmente as nossas perguntas 
anteriormente formuladas. Preferimos levantar uma hipótese mais contundente, a saber, aquilo que o 
telespectador tem ganhado é a oportunidade de gozar a partir da exposição intelectual, afetiva e até 
física de uma terceira pessoa. 
Cabe ressaltar, já neste momento, que reconhecemos, no que tange a televisão brasileira, a existência de 
emissoras preocupadas em oferecer qualidade, diversidade e novidade nas suas programações. Contudo, 
estamos chamando a atenção do ouvinte para um fenômeno extremamente efervescente, qual seja, o 
crescente número de programas que trazem – psicanaliticamente falando – a marca da perversão. 
Pierre Bourdieu (1997), sociólogo contemporâneo, parece apontar uma compreensão semelhante quando nos 
diz que a televisão nos anos 90 procura expor e, ao mesmo tempo, satisfazer seus telespectadores com uma 
espécie de voyerismo e exibicionismo. Assistir determinados programas passa a ter um sentido parecido com 
“espiar pelo buraco da fechadura” ou de êxtase a partir da transmissão – sem maiores constrangimentos – de 
cenas chocantes regadas, geralmente, a sangue fresco. Tão importante quanto mostrar como dorme 
determinado artista, é exibir uma perseguição policial ou suicídio no momento em que a coisa acontece – ao 
vivo. 
Programas como ‘Ratinho’, ‘Márcia’, ‘Leão Livre’ parecem se enquadrar significativamente no quadro que 
estamos paulatinamente esboçando. No primeiro, o apresentador – Ratinho – costuma frisar que não é 
jornalista, não tem interesse político e nem, tão pouco, preocupa-se em agradar os ditos intelectuais. “Sou uma 
espécie de Assistente Social!”, diz ele repetidamente. No segundo programa, a apresentadora – Márcia – 
recebe pessoas que se encontram passando por alguma dificuldade e as conduz a expor suas problemáticas 
para, logo em seguida, receberem uma orientação por parte de um especialista (psicólogo, psicanalista, 
psiquiatra, sexólogo, jornalista, advogado, entre outros). Geralmente esta mesma apresentadora relata que seu 
programa é “mágico”, afinal consegue ocasionar mudanças e/ou soluções em muitos casos. No terceiro, o 
apresentador Gilberto Barros utiliza alta carga emotiva para sensibilizar seus convidados; seu objetivo é 
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2 Psicólogo Clínico e mestrando em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPb). 
3 Definida aqui como o mínimo de aparato técnico e cultural. 



arrancar lágrimas num curto espaço de tempo e poder, assim, passar uma imagem mais humanizante, no qual 
o “jornalismo” ganha ares de novela mexicana a la Maria do Bairro. 
Vejamos algumas situações bem específicas: 
No programa do ‘Ratinho’ e ‘Leão Livre’, por exemplo, nos chama atenção uma série de exposições não 
somente intelectuais e afetivas, mas sobretudo físicas. Crianças foram mostradas com o rosto deformado, 
seios e testículos avantajados. Hermafrotidas e transexuais tiveram que expor seus corpos com intuito de 
comprovarem sua condição sexual. De um modo geral, a fala, o testemunho, o apelo – que no nosso entender 
já é em si uma forma de exposição – simplesmente não bastava; era preciso ver, olhar de perto – no Real – a 
doença, a mazela e o corpo. 
Na ‘Márcia’, por sua vez, a fala de quem possui a dificuldade ou problema é paulatinamente suplantada 
inicialmente pela platéia, pela própria apresentadora e, finalmente, pelo especialista (é importante frisar que é 
isso que mais nos assusta!). Este último reveste-se de saber e praticamente diagnostica, prognostica, orienta, 
direciona e aponta as verdadeiras saídas a serem seguidas. Triste, pois, do convidado que se posicione 
contrário ao especialista, logo ele é chamado a si calar ou, simplesmente, o chamam educadamente de 
ignorante: “Você está irredutível! Não percebe que queremos te ajudar, o Dr. ‘X’ está aqui para isto!” 
Estas situações, no nosso entender, conseguem apontar para nossa hipótese – levantada anteriormente – de 
que programas nesta mesma linha comportam, em termos psicanalíticos, a marca da perversão. O 
telespectador acaba gozando a partir da exposição do corpo e da problemática alheia. Em outra medida, 
também podemos dizer que os convidados são novamente gozados na medida em que o saber e a verdade 
(possíveis soluções para os seus problemas) são propriedades de um especialista. 
Cabe destacar, já neste momento, que estes programas anteriormente citados são exemplos paradigmáticos, 
representativos. A perversão, na verdade, tem tomado um espaço cada vez maior. Desde a tradicional 
banheira do ‘Gugu’, passando pelo sushi erótico do ‘Faustão’, até chegarmos ao quadro de sadismo da 
tiazinha do ‘H’, a perversão tem tomado formas das mais diversas, ora como puro entretenimento, ora como 
maneira mais eficaz para se promover a justiça social via denúncia ou fraternidade. 
Seguindo este tipo de raciocínio, podemos retomar Bourdieu (1997) e retratar tais situações como aquilo que 
ele denomina de ‘Violência Simbólica’. Para ele, a televisão desenvolve esta espécie de violência mediante 
um pacto, na maioria das vezes, sutilmente estabelecido entre as pessoas que se expõem, o apresentador e a 
produção do programa. Assim nos diz o próprio Bourdieu (1997: 22): “(...) a televisão [exerce] uma forma 
particularmente perniciosa de violência simbólica. A violência simbólica é uma violência que se exerce com 
a cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com freqüência, dos que a exercem, na medida em que uns 
e outros são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la“. 
Com base nisto, somos convidados a compreender esse jogo de interesse, lutas pela audiência e violência 
simbólica como comportando um dinamismo extremamente próprio: manipuladores e manipulados se 
confundem recorrentemente num jogo, digamos, caracterizado por um estado de simbiose. 
O pensamento psicanalítico soa, neste momento, relevante na medida em que permite sublinhar a participação 
efetiva dos sujeitos nas suas “escolhas” libidinais. Afinal, não adianta tentar racionalizar ou, simplesmente, 
omitir; o inconsciente acabará por produzir suas “formações”, expondo os desejos mais sombrios. Aqui, 
vítima e algoz não são figuras excludentes, pois o sintoma – por exemplo – comporta eixos onde sofrimento e 
gozo se presentificam concomitantemente via ganhos primários ou secundários. 
Sendo assim, é preciso destacar que a emergência desse tipo de programa nos soa como sendo fruto também 
de uma demanda social. Explicamos melhor. Não se trata apenas de programas que manipulam a opinião 
pública, mas também são respostas aos anseios dos próprios telespectadores. A televisão acaba mostrando 
aquilo que, em grande parte, deseja ser visto pelo telespectador. É como se este último fizesse, por meio da 
TV, uma verdadeira catarse – descarga de energia, de tensão. 
Temos, assim, estes mesmos programas televisivos como um espaço destorcidamente  “terapêutico” e de 
“alívio imediato”. Uma “clínica” eletrônica, ou melhor, uma perversa “clínica” eletrônica que passa a 
instaurar e consolidar uma prática eminentemente adversa ao trabalho reconhecidamente Clínico. Tudo é 
rápido, eficaz e, principalmente, indolor. 
O argumento recorrentemente utilizado para justificar esta prática “clínica” busca fazer menção ao exercício 
da solidariedade. Em nome de ajuda fraterna procura-se solucionar problemas e dilemas dos mais diversos, 
bem como se encobre – no dizer de Bourdieu (1997) – um ‘jogo de interesses’ e um ‘falso moralismo’ ou – no 
dizer de Lacan (1992) – pura ‘segregação’. 
Permitimo-nos fazer aqui duas citações: 
Primeiro Bourdieu (1997: 65): “Seria preciso refletir sobre o moralismo das pessoas de televisão: 
freqüentemente cínicas, proferem palavras de um conformismo moral absolutamente prodigioso. Nossos 



apresentadores de jornais televisivos, nossos animadores de debates, nossos comentaristas esportivos 
tornaram-se pequenos diretores de consciência que se fazem, sem ter de forçar muito, os porta-vozes de uma 
moral tipicamente pequeno-burguesa, que dizem ‘o que se deve pensar’ sobre o que chama de ‘os problemas 
de sociedade’ (...)“. 
E Lacan (1992: 107), ao seu modo, nos diz: “As energias que empregamos em sermos todos irmãos provam 
bem evidentemente que não o somos. Mesmo com nosso irmão consangüíneo, nada nos prova que somos seu 
irmão – podemos ter uma porção de cromossomas completamente opostos. Essa obstinação com a 
fraternidade, sem contar o resto, a liberdade e a igualdade, é coisa ridícula, que seria convenientemente 
captar o que recobre“. 
Com base nisto, podemos retomar nossa análise, com relação a perversa prática “clínica” destes programas, e 
reforçar nossas reflexões sublinhando a existência, no interior deles, de um discurso nada questionador e 
repleto de intolerância. Cinismo e utopia aparecendo aí como lastros para a edificação deste mesmo discurso. 
Para muitos nossas reflexões podem comportar um sabor amargo e, eminentemente, sem sentido: “Como pode 
alguém questionar programas como ‘Ratinho’, ‘Márcia’ e ‘Leão Livre’, quando estes proporcionam a livre 
expressão das pessoas mais desamparadas?” 
Preferimos nos furtar a tentar emitir qualquer resposta para este tipo de pergunta, por percebermos que são 
questões como esta que, quando muito, nos levam a análises superficiais repletas de “lugares comuns”. 
Sabemos que entender a realidade como linear e factual não é saída muito segura. Nos prendermos na 
imagens pela imagem também pode não nos esclarecer muito. Questionamentos apenas provocadores e 
agitadores parecem, no nosso entender, conduzir apenas a discussões evasivas e sem fundamento lógico. 
Exposições afetivas e físicas banalizam o sofrimento alheio. Enfim, estes elementos pervertem nossos 
sentimentos, pensamentos e ações, levando-nos a uma visão puramente utilitarista onde os fins justificam os 
meios. 
Percebemos que já adentramos numa discussão ética, ou seja, essa nossa trajetória tentando refletir acerca de 
alguns programas televisivos nos conduziu por um percurso que necessita passar pela ética – aquilo que 
impulsiona as ações humanas dando-lhes sentido e justificativa. 
No que tange a esta questão, podemos apontar estes programas televisivos como comportando uma ética 
basicamente perversa. De um lado, você deve fazer uso direto das orientações advindas de um especialista, o 
qual parece ocupar um lugar de mestre (detentor do saber e da verdade). De um outro lado, você deve agir de 
tal maneira que a sua ação possa ser universalizada, ou seja, só agir se a sua ação servir de parâmetro para a 
ação alheia. Tanto de um lado como do outro, busca-se um Bem Supremo, uma verdade universalizante. 
Quanto a esta questão o pensamento freudiano e a sociologia de Bourdieu, ao que nos parece, tomam 
caminhos diferentes. 
Bourdieu (1997) ainda prefere apostar naquilo que ele denomina de ‘utopismo’, isto é, numa luta contra essa 
ética perversa que obstaculariza a democracia e impede, assim, a emergência de discursos marcados pela 
diferença e tolerância. Sua ética, portanto, procura ir de encontro à lógica do mercado e da violência 
simbólica. 
No pensamento freudiano, por sua vez, a ética é a ‘ética do desejo’, na qual não há objeto específico capaz de 
aliviar a falta e conduzir a satisfação pulsional. Sua expressão não se encontra edificada em nenhum tipo de 
sanção, pois é o desejo e a sua indubitável condição de engodo que regula o sujeito. 
Lacan (1991) nos diz que foi este o grande passo dado por Freud, qual seja, nos indicar a inexistência de um 
Bem Supremo, ou melhor, que ele é inacessível, é o objeto do incesto – a mãe. 
Entre Bourdieu e a Psicanálise, preferimos - quanto a esta discussão acerca da ética – o pensamento freudiano. 
Pensamos que ele aponta mais diretamente para a responsabilidade e o desejo de cada apresentador, 
programador, convidado e telespectador. 
Diante disto, podemos até perceber que chegamos a um impasse: qual seria efetivamente o posicionamento da 
psicanálise frente a estes programas? Compactuar? Promover? Proibir? Defender? Criticar?  
Esta parece ser uma questão crucial e repleta de armadilhas. Pensamos que em termos psicanalíticos o 
máximo que pode ser feito é defender a pluralidade nas programações televisivas, isto é, dotar, pois, o 
telespectador de efetivas possibilidades de escolha. Que programas desta natureza possam ter seu espaço, 
porém que não se tornem uma ditadura, na qual o telespectador passa a ser mero refém de uma programação 
massificante. 
A Psicanálise, portanto, apresenta-se como alternativa a uma ética perversa que impõe aquilo que precisa ser 
alcançado. Fraternidade, Liberdade e Igualdade perdem, aqui, seus estatutos de justificativa universal e 
passam a serem vistas como mais uma maneira de segregar e de violentar aquele que nos soa narcisicamente 
tão diferente, mas, na verdade, nos é imensamente familiar. 
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Uma Santa E Seu Processo De Santificação: Fragmentos De Um Estudo 
Acerca Do Imaginário Religioso Do Fenômeno D’a Cruz Da Menina – 

Patos (Pb) 
 

Ivontonio Gomes Viana1 
 
A tarefa de fomentar conhecimento científico parece ser, basicamente, um trabalho de exercício diário, de luta 
onde prazer e angústia assumem papéis de companhias, amiúde, presentes e indissociáveis. 
Dizemos isto porque desde os nossos primeiros trabalhos como bolsista de iniciação científica, passando por 
trabalhos de extensão, monografia e chegando ao presente momento como aluno de mestrado, é praticamente 
impossível não perceber a gama de sentimentos contraditórios que povoam a “arte” do fazer ciência: prazer 
em descobrir algo novo e poder compartilhar com outros pesquisadores e, algumas vezes, com a própria 
comunidade dita “não-acadêmica”; angústia por necessitar estar sempre atento para as limitações dos nossos 
estudos, pois, efetivamente, aquilo que destacamos, pinçamos da realidade objetiva, palpável é apenas um 
fragmento dentro de um oceano, às vezes, repleto de tormentas. É como se enquanto pesquisadores 
estivéssemos presos a um certo grau de artificialidade, uma vez que mesmo fora do laboratório não 
conseguimos perdê-lo de vista - a nossa simples presença já modifica a dinâmica “natural” daquilo que 
estamos a observar. Gera-se, assim, um estado de inquietações porque nossas interrogações perduram e 
persistem num jogo frenético de idas e vindas, tais como, como proceder teórica e metodologicamente? Que 
postura desenvolver diante dos nossos entrevistados? Como abordar determinadas temáticas? Quando ligar ou 
desligar o botão do gravador? Como reconhecer o limite que separa o papel do pesquisador do invasor? 
Estes são apenas alguns dos inúmeros sentimentos que mesclam - dando cor e forma - o nosso dia-a-dia como 
pesquisador, demonstrando, no nosso entender a parafraseando Lacan (1994) quando nos fala do trabalho do 
analista, que a vida do pesquisador não é cor-de-rosa. 
Diante disto, reconhecemos, ainda, a impossibilidade de conseguir abordar aqui todas as nossas inquietações. 
É tanto que procuraremos, ao longo deste trabalho, desenvolver uma articulação entre o nosso aparato teórico-
metodológico e nossas observações iniciais de um fenômeno religioso localizado na cidade de Patos, interior 
da Paraíba, qual seja, a ‘CRUZ DA MENINA’. 
Tal procedimento se justifica na medida em que o nosso intuito com este trabalho é o de levantar alguns 
pontos de discussão acerca do desenvolvimento de pesquisas que, através de uma abordagem compreensiva, 
investigam o fenômeno religioso. Conduzindo-nos, assim, a (re)visitar o nosso quadro teórico-metodológico, 
dando especial relevo aos seus limites e impasses. 
Antes, porém, de adentrarmos propriamente nas nossas inquietações, faz-se necessário descrever - mesmo que 
de maneira sucinta - aquilo que vem a ser a Cruz da Menina. 
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Falar, pois, da Cruz da Menina é falar de uma menina e sua cruz, ou melhor, de uma Francisca e seu martírio. 
Somando-se a isto um universo de fé, devoção e milagres cuja síntese acaba por compor um fenômeno 
religioso extremamente expressivo e que atrai grande número de pessoas semanalmente para o alto sertão da 
Paraíba. São fiéis, devotos e “curiosos” das mais variadas regiões da Paraíba, bem como de outros estados e 
de outros países. 
Chegam a visitar, nos dias de hoje, não mais apenas uma pequena e humilde capela, mas sim um Parque 
chamado ‘Cruz da Menina’, construído pelo governador Ronaldo Cunha Lima, no ano de 1993. Sua 
arquitetura impressiona qualquer viajante mais desatento: restaurante, sala de velas, salas de milagres, boxes 
para comércio, enfim uma infra-estrutura básica capaz de acolher o denominado “turismo religioso”. 
Vale ressaltar, já neste momento, que esta expressão religiosa já data de décadas passadas, levando-nos a 
pensar numa devoção anterior a quaisquer investidas institucionais anteriores, seja por parte da Igreja, ou 
simplesmente, do Estado. 
Vejamos como esse fenômeno começou. 
O martírio da menina Francisca ocorreu na década de 20, mais precisamente no ano de 1923, quando esta - 
com seus 12 anos - foi brutalmente assassinada por seus pais adotivos. Foi uma surra diferente de todas as 
outras, pois esta lhe tiraria a vida e, concomitantemente, serviria-lhe de passaporte para a “santificação” via 
milagre. Tal idéia parece se encontrar expressa numa passagem do cordel ‘História Completa da Cruz da 
Menina’, de autoria de Antonio Medeiros. Assim ele nos diz: 
“Se não fosse Dona Domila [madrasta] 
do grande crime acusada 
Francisca hoje não era 
pela fé canonizada 
E nem a Cruz da Menina 
era assim tão visitada” (s.d: 47) 
Semelhante a filme com roteiro previamente traçado, a menina Francisca é conduzida a partir da malvadeza 
de seus pais adotivos para um estado singular, ímpar de “santa” milagrosa. Francisca sai de um estatuto 
profano - “comum” a todas as outras meninas de sua idade que são vítimas de violência infantil - e ascende ao 
sagrado - lugar de destaque onde repousa tudo aquilo que é da ordem do transcendente. Como “anjo” 
Francisca foi enterrada, caixão azul e muitas flores, para logo em seguida ser (re)conduzida à vida via 
“santificação”. 
Seu primeiro grande milagre foi o aparecimento de água num momento de grande seca, no ano de 1928. 
Levando, então, a pessoa que recebeu tamanha graça a construir, no lugar onde havia apenas uma pequena 
cruz, uma capela em sua homenagem. Capela esta que foi inaugurada no ano seguinte e passou a ser 
conhecida como a Cruz da Menina. 
E é justamente em torno dos elementos VIDA, MORTE e SANTIFICAÇÃO que a história da menina 
Francisca se desenrolou e continua pulsante até os dias de hoje. São elementos que compõem uma saga onde 
nossa pequena heroína é conduzida a uma situação de martírio, seguido de uma ascensão enquanto “santa” 
milagrosa. 
Todavia, antes de qualquer leitura, diante da trajetória anteriormente descrita da menina Francisca, resta-nos 
reconhecer as inúmeras arestas que recobrem este fenômeno. Lembrando, assim, o quanto este fenômeno é 
complexo, vasto e incapaz de ser abordado na sua totalidade. 
Sendo assim, podemos afirmar que Política, Justiça, Medicina Legal e Religiosidade, são algumas das 
possíveis arestas presentes em torno da história da Cruz da Menina. 
Do ponto de vista Político, poderíamos tentar investigar as possíveis manipulações tanto da Igreja quanto dos 
próprios políticos diante da fé dita “ingênua” dos devotos da menina Francisca. De um lado, a Igreja ansiosa 
por preservar seus fiéis junto ao seio da Igreja Católica; noutro nível, os políticos usando o discurso 
“religioso” como via para angariar votos e manter seu leque de influências. 
A partir do âmbito jurídico, talvez fosse extremamente importante discutir a morte da menina mediante a 
noção de crime hediondo, afinal esta foi brutalmente assassinada, sendo ainda uma vítima sem qualquer 
capacidade de defesa. Outra possibilidade seria estudar o porquê dos entraves judiciais e os elementos que 
conduziram a Justiça a não condenar os acusados. 
No que tange a Medicina Legal, seria relevante investigar, mediante documentação da época, como o corpo 
da menina Francisca foi encontrado e em que situação se encontrava este mesmo corpo. Tentando, assim, 
explicar qual a causa efetiva da sua morte, bem como saber como esta morte ocorreu. 
Isto posto, reconhecemos o quanto estas arestas - dentre muitas outras - são relevantes e potencialmente 
capazes de conduzir a um processo de pesquisa no âmbito científico. Contudo, no presente trabalho 
pretendemos privilegiar uma outra aresta, qual seja, a de cunho religioso. 



Diante disto, tomaremos o fenômeno da Cruz da Menina a partir do âmbito religioso por percebermos o 
expressivo nível de devoção apresentado por seus fiéis e devotos. Ademais, estes mesmos fiéis e devotos se 
mostram - no que tange a sua crença na menina Francisca - um tanto quanto indiferentes diante das questões 
políticas, jurídicas, médicas, entre outros. 
Dizemos isto porque a fé que parece mover estas pessoas nos leva a pensar num substrato anterior a estes 
condicionantes sociais. Um substrato dotado de uma força tal que em momento algum menospreza as demais 
arestas que recobrem o fenômeno, porém demonstra, às vezes sutilmente, a sua significativa pertinência 
enquanto genuína expressão daquilo que se pode denominar de sentimento religioso ou Religiosidade. 
Com base nisto podemos muito bem destacar mais, pelo menos, duas questões. São elas: Por que essa menina 
Francisca, ela teria algo de especial? Que história e/ou histórias alimentam a crença das pessoas na pequena 
“santa”? 
Nos guiarmos por estas indagações parece ser o caminho propício para compreendermos a santificação da 
menina Francisca, um processo onde se deu uma exacerbada personificação desta mediante sua morte. Ali 
onde praticamente não havia uma “pessoa” individual e socialmente constituída, devido a uma morte 
prematura, brota uma “santa”, alguém que na medida que traz a marca diferencial da pessoal, 
concomitantemente atravessa esta condição via transcendência. 
 
Fragmentos de um fenômeno religioso 
 
As nossas observações tiveram início no dia 1º de novembro de 1997 em virtude do Dia de Finados (02 de 
Novembro), feriado nacional dedicado aos mortos, momento, então, de reflexão em torno da morte e de 
prestação de homenagens àqueles que já faleceram. 
Já no dia 1º - Dia de Todos os Santos e preparação dos fiéis para o Dia de Finados - participamos de uma 
missa realizada na frente da capela da Cruz da Menina. Logo no início da missa, o Padre começa a fazer 
referência à “santa” Francisca como alguém que foi martirizada, alguém que sofreu em função dos outros. 
Quase que imediatamente, ele se questiona acerca do corpo da menina indagando-se sobre o fato dela ter sido 
ou não enterrada ali. É neste momento que o coordenador do Parque (afastado temporariamente por motivos 
de saúde) intervém respondendo que os restos mortais de Francisca tinham sido enterrados no antigo 
cemitério de Patos (lugar onde hoje é a Secretaria de Educação do Município). No entanto, era preciso 
entender, continua ele, que aquele lugar continuava sendo sagrado porque foi ali onde se encontrou o corpo de 
Francisca. E sendo ela “santa” era preciso ter em mente que nós também podemos ser “santos”, já que o 
“santo” é igual a nós; sendo a diferença, que o “santo” abandonou, renunciou à sua própria vontade e 
procurou fazer a vontade de Deus. Prossegue ele dizendo que o “santo” é uma espécie de intercessor junto a 
Deus, e que se encontra próximo dEle. Proximidade esta que também podemos viver, conclui. 
Estas palavras foram reforçadas, logo em seguida, pelo Padre o qual acrescentou a seguinte frase:  
“Quanto à questão do corpo não se encontrar enterrado aqui, nós falaremos disso depois!” 
Cabe já neste momento destacar que tal “promessa” não foi cumprida no decorrer da missa, nem, tampouco, 
na missa do dia seguinte. 
A missa transcorreu extremamente participativa, com muitos cânticos, palmas, leituras feitas pelos fiéis, rezas 
fervorosas, enfim a PALAVRA, além do pão e do vinho também foi compartilhada junto com os devotos. 
Acreditamos que diante deste primeiro destaque poderíamos tentar elencar alguns pontos para reflexão. 
Um dos primeiros pontos que parece saltar aos olhos é a definição de “santo”: alguém como outras pessoas, 
porém que se diferencia na medida em que abre mão da sua vontade para obedecer a uma vontade maior que é 
a vontade divina, tornando-se, assim, um mediador entre Deus e os homens. Chama-nos atenção, ainda, 
quando tentamos pensar tal definição associando-a com a história da “santa” Francisca, pois podemos nos 
questionar: como Francisca teria renunciado à sua própria vontade em função da vontade divina? Como 
perceber a possibilidade de uma escolha consciente se a menina foi levada à morte sem qualquer chance de 
defesa pela ação de outrem? 
Tais questões nos conduziram a um ponto limite no qual o uso acentuado da razão acabaria por permitir 
apenas uma leitura extremamente limitada frente ao nosso fenômeno. Dizemos isto porque nos parece 
evidente que esta escolha, esta renúncia, este ato de abrir mão da sua vontade em detrimento da vontade de 
Deus possui um movimento marcado pelo transcendente, ou seja, algo que traz uma lógica que, amiúde, fere 
um entendimento centrado na racionalidade pura e simples. 
Ficar atento para uma questão como essa, significa, no nosso entendimento, desenvolver uma postura 
compreensiva frente ao fenômeno; afinal para se investigue o fenômeno religioso é preciso, como nos 



sublinha Weber (1994), fazer uso da “razão” sem, todavia, esquecer a evidência dele comportar uma certa 
carga de “irracionalidade”, extrapolando, pois, um entendimento puramente conceitual. 
O "racional" e o "irracional" funcionam aí como elementos significativamente relevantes, pois a Sociologia, 
para Weber (1994), através do seu arcabouço teórico-metodológico-compreensivo, procura exprimir tais 
fenômenos mediante conceitos teóricos orientados a partir do próprio sentido que eles engendram. 
Sendo assim, nós pesquisadores não poderíamos afirmar que a justificativa utilizada para dizer da santificação 
da menina Francisca esteja sedimentada num pensamento ingênuo, infantil, primitivo e/ou ilógico. Talvez 
possamos até reconhecer que haja um paradoxo, um ponto nítido de contradição, qual seja, seria possível a 
uma menina entre sete e doze anos, espancada constantemente, perceber que aquele sofrimento fazia parte da 
vontade de Deus? Indiferente a saber qual a resposta mais convincente para esta indagação, o que nos parece 
possível afirmar é que o fenômeno religioso, em especial, parece comportar, sem maiores transtornos, este 
tipo de paradoxo, de condição; apontando, então, para uma lógica de uma outra ordem que não aquela 
puramente embasada na razão. 
Outra maneira de compreender esta situação pode ser feita tomando-se a questão do corpo da menina 
Francisca. Indiferente ao fato dela se encontrar ou não enterrada ali, a dinâmica de tomar aquele espaço da 
capela e, agora, de todo o Parque, como um lugar sagrado parece não ser abalada quando se sabe que 
verdadeiramente o corpo não foi sepultado no local. Aquele lugar continua sendo sagrado na medida em que 
seu corpo foi ali encontrado e, talvez de forma mais acentuada, porque aquele lugar, mais do que qualquer 
outro, simboliza a vitória da menina sobre uma inimiga muito mais forte que a sua madrasta ou o seu 
padrasto. É transcendendo a MORTE que a menina Francisca passa a ser intercessora, mediadora junto a 
Deus como uma espécie de ponte, de ligação possível entre este mesmo Deus e os homens. 
Perceber sob a ótica compreensiva um fenômeno como este, nos permite pensar que mesmo o Padre não 
cumprindo a sua “promessa” de conversar sobre o fato do corpo de Francisca não se encontrar enterrado ali, a 
devoção, a fé daquelas pessoas perdura e persiste de forma inabalável. É como se a fé, a convicção naquela 
pequena heroína, servisse como elemento efetivamente capaz de preencher de maneira significativa aquela 
lacuna deixada pelo Padre. 
E ao que nos parece é tomando esta máxima da possibilidade de ser “santo” - alguém que não pertence ao 
mundo, mas que está no mundo fazendo a vontade de Deus - que aquelas mesmas pessoas e tantas outras se 
mobilizam e voltam ali logo no dia seguinte às 06:00h da manhã, para a missa do domingo. 
Junto com o nascer do sol grande parte das pessoas se põe a caminhar, fazendo uma espécie de peregrinação 
rumo ao Parque. Alguns deixam seus carros em casa, outros as próprias sandálias, vindo descalços, pouco 
importando qual seja o seu grau de renúncia. O relevante é utilizar aqueles momentos de caminhada como 
uma preparação, um momento de auto-reflexão, penitência e prece antes da cerimônia religiosa propriamente 
dita. 
Nesta missa do Dia de Finados, realizada na Igreja da Santa Cruz, localizada ao lado do Parque e ainda em 
fase de construção, foi possível observar mais uma vez, agora com um grupo bem maior de pessoas, o quanto 
a cerimônia estava sendo conduzida de forma participativa, dando recorrentemente a impressão de ser, na 
verdade, um convite permanente ao louvor, ao culto, à adoração, abrindo, pois, o espaço para a “livre” 
expressão por parte dos fiéis, dando-lhes até mesmo o poder da palavra. 
No momento de reflexão junto ao texto bíblico, o Padre nos conduziu a um exercício de (re)lembrar aqueles 
santos que transcenderam a morte, bem como à importância que muitos países dão ao culto dos mortos, pois, 
segundo ele, aqueles países que cuidam dos seus mortos demonstram tanto respeito por estes quanto pela 
própria vida. Isto se coloca desta forma porque ao se cultuar os mortos se cultua as obras que estes nossos 
entes queridos nos deixaram como herança seja material ou afetiva. 
Aquilo que nos chamou a atenção foi a inexistência de referências, durante a pregação, à menina Francisca. 
Estas referências só se fizeram presentes no final da cerimônia, quando o Padre nos fala da sua proposta 
arquitetônica e espiritual acerca da Igreja da Santa Cruz. Arquitetônica no sentido de que a própria Francisca 
lhe teria mostrado, através de uma revelação, como seria a Igreja, sendo esta em forma de cruz cujas duas 
extremidades laterais teriam a forma de mãos ou de lírios. Esta construção comunicaria aos viajantes e 
principalmente aos romeiros uma mensagem de cunho espiritual, a saber, “sejam bem-vindos”, “aqui vocês 
encontrarão acolhida”. 
Temos mais uma vez a participação efetiva da figura da “santa” Francisca influenciando as decisões dos seus 
fiéis. Sua imagem parece ser aquela de uma “santa” eminentemente presente, ativa e acessível. Percebemos 
isto nas falas dos fiéis quando nos contam as graças alcançadas quase sempre de modo imediato e poderoso. 
São graças recebidas de forma contundente e direta, onde, muitas vezes, ela aparece em sonhos e diz que vai 
efetuar o milagre. 



Para compreender efetivamente esta característica dos milagres da menina Francisca basta, tão somente, 
observar a sala de milagres e perceber a diversidade de graças alcançadas: cura de doenças, aquisição de casa 
própria, boletins escolares, casamentos, entre outros. É um espaço extremamente rico onde também é possível 
vislumbrar um pouco do sincretismo religioso e da devoção que se espalha junto a outros “santos”: Nossa 
Senhora Aparecida, Frei Damião, Iemanjá, Orixá do Tempo, Santa Luzia, Padre Cícero, entre outros. 
Procuramos elencar, aqui, alguns elementos que nos chamaram atenção logo nas nossas primeiras 
observações. Foram dois dias de fotografias, gravações em áudio da missa do Dia de Finados, conversas com 
alguns fiéis e comerciantes, além de tentativas de contatos com pessoas que possuem alguma obra (cordel, 
filme, roteiro de teatro, etc.) acerca da Cruz da Menina. 
Foram assim momentos de inquietação onde nos indagávamos acerca da vastidão e complexidade daquilo que 
tínhamos escolhido como fenômeno de investigação junto ao mestrado. Diante da riqueza encontrada em 
corridos dois dias, nos conduzimos a um estado de angústia e prazer. Angústia por perceber a impossibilidade 
objetiva de conseguir apreender totalmente o fenômeno e prazer por sentir o quanto este mesmo fenômeno é 
um solo fértil e ainda inexplorado aguardando estudos posteriores. Levando-nos a lembrar, constantemente, 
que a fé, como nos ressalta o poeta, costuma acompanhar mesmo aqueles que não têm, seja pelo sim ou 
pelo não. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
LACAN, Jacques. Seminário 3 – As Psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994 
WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Volume I. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1994 
 
 


